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מיני מפץ? גנץ שוקל 
להקים מפלגה חדשה

המאבק באנטישמיות: 
ממשל טראמפ מבטל 

החלטה אנטי-ישראלית 
נוספת של ממשל אובמה 
בעקבות התקלות הרבות בראש השנה

חברת החשמל תקים פורום 
עם עסקנים חרדים במטרה 

להיערך לחגים

האו"ם: סוריה ביצעה 
פשעי מלחמה 

נגד המורדים
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מהימנא, צדיק יסוד עולם, אוהב ישראל באמת, צדיקא ופרישא, כ"ק 
מרן אדמו"ר הרה"ק רבי שמעון נתן נטע מלעלוב זי"ע כפי שנשמעו 
מפי באי ביתו ומקורוביו הנאמנים /// מוגש לרגל יום השנה התשיעי 

להסתלקותו – יוה"כ תש"ע

3

03-6716911

צילום: שוקי לרר

https://goo.gl/dM9QKZ
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/aa%20%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D.pdf


 יום חמישי ד תשרי תשע"ח 213/09/2018

'שחרית'
העתון הדיגטאלי היומי של הציבור החרדי

מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

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

פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

- - -

אין המערכת אחראית לתוכן 
המודעות, סגנונן, אמיתותן 

וכשרותן, ואין בפרסומים משום 
נתינת גושפנקא כלשהי

על פי דין תורה ועל פי החוק הבינלאומי, אין 
להעתיק, להעביר, לאכסן במאגרי מידע )פיזיים 

או דיגיטליים( ולא בשום אמצעי אחר | אין לעשות 
שימוש בתוכן הכתבות, בתמונות, או בעיצובים 
הגרפיים של העיתון | אסור להעביר את העיתון 
למטרות מסחר או רווח, המעוניין בקבלת העיתון 

צריך להרשם במערכת העיתון בלבד

© כל הזכויות שמורות

'להצטרפות'
לעתון הדיגיטאלי היומי 

של הציבור החרדי
office@shaharit.com
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 תחזית להיום:

 שערים יציגים

עד  חלקית  מעונן   - היום  היום:  
תחול  הארץ  ובפנים  בהרים  נאה. 

ירידה קלה בטמפרטורות.

נאה.  ויעשה  חלקית  מעונן  מחר: 
בטמפרטורות  נוספת  ירידה  תחול 
והן תחזורנה להיות רגילות בעונה.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.5880
4.6732
4.1595
2.5546

פרשנות // דוד פריד

המחדל  
הת לרדאר מתחת שעבר סדיווח

המגזין לפי חשף, בישראל, קשורתי
"policyForeign",שישראלחימשה
במ סוריה בדרום מורדים של סכוחות

הגבול אל אסד הגעת את למנוע טרה
למגזין שהתראיינו מורדים הישראלי.
ססיפרוכיהיובטוחיםבכךשימשיכולה

חזיקבאזורלאורךזמן,משוםשהבינוכי
מדינתישראללאתאפשרלכוחותאסד
קרה שלא מה גבולותיה, אל להתקרב

לבסוף.

העיתון, עם ששוחח אחד מורד
סיפרכיזההיההרגעבוהביןשלאניתן
לסמוךעלישראל."ישראלמענייןאותה
ער בצביעות המורד אמר עצמה", סרק

ביתאופיינית.

מה האמיתית הכותרת זאת, סעם
העבירה שישראל העובדה היא דיווח
מורדים קבוצות ל-12 ותחמושת נשק
מה הישראלי, הגבול אל סמוך ששהו
סשאומרכיישראלשינתהמדיניותוהבי

נהכיניצחוןהמורדיםעלאסדהואטוב
בעבורה.

לוישראלהייתהמפעילהמדיניות
המצב שנים, וארבע שלוש לפני דומה
בסוריההיהיכוללהיותשונההיום,עם
סהנהגהאחרתשאינהכוללתאתהאירא

נים.

בישראל הביטחוני הממסד בעוד
יתנגד כי ברור ודי בעמדותיו, צפוי
להסתב חשש מתוך שכזה מהלך סלכל

כותמיותרת,דווקאההנהגההפוליטית
להציב צריכה הייתה נתניהו בראשות
הסורים המורדים וכאשר שכזה, יעד
בד אסד של הארמון בפאתי סעמדו

להעביר צריכה הייתה ישראל משק,
שהיה האחרון, הרגע של סיוע להם
להפלת בלבד קצר זמן בתוך מוביל
ישראל ואתהפירות זהלאקרה, אסד.
התב עם רב זמן עוד לאכול סצפויה

על איראנית-שיעית-חיזבאללה ססות
גבולותיה.

פרשנות // אברהם ויסמן

יעזוב רשע דרכו
ה'דברי בעל מצאנז חיים רבי הרה"ק
חיים',היהנוהגלספראתהסיפורהבאבימי

התשובה:

אדםהלךותעהביערעבותומסוכןולא
מצאאתדרכומחוץליער.פגשאותואיש
באדםאחרשהלךאףהואביער.שאלהאיש
התועהאתאותואדם:"כיצדאפשרלצאת

מהיער"?

כיצד יודע "איני אדם: אותו לו אמר
סניתןלצאתמהיער,אולםיודעאניאלודר

רק דרכים ואלו מהיער, יוצאות אינן כים
נכנסותעודיותרלעומקהיער.אםכן,בוא

ונחפשביחדאתהדרךהנכונה".

סייםרביחייםמצאנז:"בואונחפשאף
אנויחדיואתהדרךהחדשה".

בעקבותהחששמניגודדבר המערכת //
עניינים:מקורבינתניהופרשו

מהועדהלמינויבכירים
לאחרשבג"ץהורהלהפסיקאתדיוניהועדהלמינויבכיריםבשלהקרבהשלשניים

מחבריהלראשהממשלה,הודיעואיריסשטרקויעקבנגלעלפרישתםמהועדה-מה
שיאפשראתהמשךהדיוניםלקראתהמינוייםבצמרתצה"לוהמשטרה

מאת: יוני שטיין

ראש נציגת שטרק, איריס 
בוועדה נתניהו בנימין הממשלה
המייעצתלמינויבכירים,הודיעהכי
היאפורשתבגללבחירתהלנשיאות
לשכתרועיחשבון.בהמשך,גםחבר
הוועדהיעקבנגלהודיעעלפרישה
–מהשיסלולאתהדרךלהמשךדיוני
סהועדהשהופסקועדלתחילתהחו

דשהאזרחיהבאבעקבותצוביניים

שהוציאבג"ץ.
קיבלו בג"ץ שופטי כזכור,
נגד העתירות את שעבר בשבוע
לה והורו בכירים למינוי סהועדה

ניגוד הסיבה: פעילותה. את קפיא
שניים של הפוטנציאלי העניינים
שטרק איריס )רו"ח הועדה מחברי
ראש מ"מ לשעבר – נגל ויעקב
שמקור לאומי(, לביטחון סהמועצה

ביםמאודלנתניהו,לועשוילהיות

אינטרסמובהקבזהותושלהמפכ"ל
הבא.

"כיווןשלראשהממשלהעשוי
המפכ"ל של בזהותו עניין להיות
שצפוילהתמנותבקרוב,כיווןשיש
להיות לו אסור לכן אינטרס, לו
למינוי שנוגעים בהליכים מעורב
מינוי את לאשר שצריכה הוועדה
מני השופט של כלשונו המפכ"ל",

מזוז.

שריהממשלהנגדבג"ץ:"אי
אפשרלנהלכךמדיניות"

השריםזעמועלפסיקתבג"ץבעניןהועדהלמינויהבכיריםועמדועלהאבסורד
שבדבר◆חלקמהאמירותדלפולתקשורת

מאת: יוני שטיין

והתפט בג"ץ פסיקת סלאחר
רותמקורבינתניהומהועדהלמינוי
ראש נפרדת( ידיעה )ראו בכירים
הממשלהוהשריםמגביריםאתטון
המשפטנים". "שלטון על המתקפה
בישיבת 2, בחדשות דיווח ע"פ
השופטים את תקפו הם הממשלה
והאשימו המשפטיים והיועצים
אותםבכךשהםמנסיםבאופןמכוון

לסכלמינויים.
פולי זיקה בכלל זה ס"מה

בזיקה מדובר בכלל אולי טית?
השר נתניהו. תהה אידיאולוגית?"
המשפטי "כשהיועץ טען: גלנט
שלו המשנה את רוצה לממשלה
ל-7שנים,אזהואיודעלהביאאת
כדי נבחרה הממשלה לעצמו. זה
לבצע הפקידים תפקיד למשול.

הוראותולאלתתהוראות".

בישיבה: אמר שטייניץ השר
הנושא...יש את מחדש לבחון "יש
למינויים נוגע כשזה יתרה החמרה
טובים אנשים הממשלה. שרי של

פוחדיםלבוא".
ואמר לדברים הגיב נתניהו
נבחר דרג יש זה בשביל "בדיוק
שבוחראתאנשיו.איאפשרלעשות
סכךשוםדבר.איאפשרלקדםמדי

ניותבצורההזאת".

נתניהו:"עלהעולםלהתאחד
במאבקנגדארגוניהטרור"
לדבריו,"הפייסנותמולאיראןמסייעתלמתקפהבלתיפוסקתעלהערכיםועל

הביטחוןשלהחברותהחופשיות,והגיעהזמןשממשלותהמערביצטרפולמאמץ
החזקוהברורשלממשלטראמפנגדמשטרהטרורבטהראן"

מאת: יוני שטיין

ההחל את קיבלה ס"ארה"ב
את לסגור כשהחליטה הנכונה טה
הפל בוושינגטון. אש"ף סמשרדי

למו"מ להיכנס מסרבים סטינים
גם הם העת ובאותה ישראל, עם
תוקפיםאתישראלבטענותשווא
ישראל בינלאומיים. בפורומים
ממשל החלטת את מאוד מעריכה
האמ בפעולות ותומכת סטראמפ
לפלס להבהיר שנועדו סריקניות,

טיניםשהסירובלהיכנסלמו"מעם
ישראלוהמתקפותמשולחותהרסן
נגדישראל,לארקשלאיקדמואת
השלום,הןבוודאיגםלאיטיבועם
הפלסטינים":כךאמראתמולראש
בפתח נתניהו, בנימין הממשלה,

ישיבתהממשלה.

הואהוסיף:"אתמולציינו17
שנהלמתקפתהטרורהעצומהנגד
התאומים במגדלי האמריקני העם
בוושינגטון. ובפנטגון בניו-יורק
הפעולההזאתנעשתהעל-ידיאל-
קאעידה.אל-קאעידההעבירהאת
לפידהטרורלדאע"ש,ובמקבילגם

איראןמקדמתטרורבינלאומי.
העולםמאותגרעלידיטרור
סשלהאיסלאםהקיצוני,שיעיקיצו

נימצדאחד,בהנהגתאיראן,סוני
לש אבל דאע"ש, בהנהגת סקיצוני
–לחסלאתחב סניהםמטרהאחת

מכירים, שאנחנו כפי החופש רות
לחסלאתישראל,ובסופושלדבר

לחסלגםאתהמערבוגםאחרים.
יתאחד שהעולם הזמן הגיע
הוא הטרור. ארגוני נגד במאבק

זאתבהיקףמסויםבמתקפה עשה
עושה אינו הוא אבל דאע"ש, נגד
זאתמולאיראן.להפך,מהשאנחנו
שול שאיראן שבשעה זה סרואים

חתחוליותטרורלאדמתאירופה,
ומ מתפייסים אירופה סמנהיגי

שבוע באותו איראן, את פייסים
לבצע אמורות הטרור שחוליות
אתהפעולותשלהן,שאנחנועזרנו
מתקבל אינו הזה הדבר בסיכולן.

עלהדעת".
מול "הפייסנות לדבריו,
סאיראןמסייעתלמתקפהבלתיפו

סקתעלהערכיםועלהביטחוןשל
הזמן והגיע החופשיות, החברות
שממשלותהמערביצטרפולמאמץ
טראמפ ממשל של והברור החזק

נגדמשטרהטרורבטהראן".

mailto:office@shaharit.com
http://www.fontype.co.il
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עכשיו בכשרות
בד"ץ העדה החרדית

סימילאק למהדרין
לתינוק שלך את רוצה את הטוב ביותר!

לתשומת לב – חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
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למעלה מ-90 שנות נסיון        מאות מחקרים רפואיים
סטנדרט של חברת תרופות בינלאומית        פורמולת המהדרין המתקדמת
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לחברה מזכיר/ה לתיאום פגישות - לעבודה מהבית. שיחות 
 קלות ופשוטות, 3 שעות ביום, 4,000 ש"ח. 

קריירה 072-22-222-62
לארגון לימודי בירושלים מנהל/ת בירושלים, ידע באנגלית, 
ששעות נוחות, שכר בסיס 10,000 ש"ח. * לחברה בבני ברק 

פקיד/ה להתכתבות מול לקוחות )לא שיחות טלפוניות(, שכר 
גלובלי 7,500 ש"ח. קריירה 072-22-222-62

כץ:"כשאבומאזןמקללאת
טראמפ,מההואחושב?

שהואייתןלוכסף?"
שרהתחבורהעלהחלטתהממשללסגוראתנציגותאש"ףברמאללה:"טראמפ

מקלףאתהשקרהפלסטינישכבהאחרשכבהכמובצל"

מאת: יוני שטיין

והמודיעין, שרהתחבוריה
לה אתמול התייחס כץ, סישראל

חלטתארה"בבעניןאש"ףואמר:
הנ של ההחלטה על מברך ס"אני

נציגות את לסגור טראמפ שיא
אש"ףבוושינגטון.ההחלטהבאה
סבתגובהלמדיניותשלמימוןמש
יש נגד ופעילות מחבלים ספחות

ראלבמוסדותהבינלאומיים"
הוסיףף הוא לגל"ץ בראיון
הפ השקר את מקלף ס"טראמפ

כמו שכבה אחר שכבה לסטיני
בצל.מבחינתנולחסלאתהרעיון
של"פלסטיןהגדולה"מןהיםעד
סהירדןכפישמחנכיםאותולפלס

טיניםבבתיהספרשלאבומאזן.
הישרא מהשמאל מצפה סהייתי

הנשיא של במדיניות לתמוך לי
למשא לתרום שיכולה טראמפ
כץ: הוסיף לגל"צ ומתן".בראיון
לביטול טראמפ של "היוזמה
זכותהשיבה,לצדקיצוץהמימון
מפוליטיקה נובע זה לאונר"א,
מראייה וגם אמריקאית פנימית
של מעמיקה נכונה היסטורית
הזה הסכסוך הסכסוך…שורשי
הפליטים סוגיית ברורים. מאוד
מדינות מנהיגי ידי על מונפה
הפלסטינים מנהיגי ידי ועל ערב
השיבה זכות להשגת לחץ ככלי

המוצא נקודת ישראל. והשמדת
בירת שירושלים היא הריאלית
ליש שיבה זכות ואין סישראל

משא מנהלים לא אנחנו ראל.
המיני זה אחר, בסיס על סומתן

מוםשבמינימום.הפלסטיניםלא
ויתרו".

את מקלל מאזן "כשאבו
לו ואומר הברית ארצות נשיא
'ייחרבביתכ')יחרבביתו.ב"ב(מה
הואחושבשהואייתןלוכסף?",

כךכץ.
הצעדים חרף להערכתו,
סהאחרוניםשיתוףהפעולההביט
חוניביןישראללרש"פ–יישמר.

מהפכה:רשויותכשרותאזוריות
יספקואתשירותיההשגחה

בהצעתהחוקשלהמשרדלשירותידת:יוקמומספרמצומצםשלרשויות
כשרותאזוריותשיספקואתשירותיההשגחהבבתיהעסק,ניתוקיחסיזיקה

משגיחמושגחועלותאחידהלשירותיהשגחה

מאת: יוני שטיין

פש ללא באיכות סכשרות
סרות;המשרדלשירותידתמפר

סםהצעתחוקלהסדרתשירותי
עסק. בבתי הכשרות השגחת
יוקמו המוצע, המודל על-פי
מספרמצומצםשל5-3רשויות
את שיספקו אזוריות כשרות
העסק בבתי ההשגחה שירותי
בהעס המשגיחים את סויעסיקו

קהישירה.בכךמבקשתהרבנות
פסק ליישום להביא הראשית
משגי כי שקבע בג"ץ של סהדין

חיהכשרותלאיקבלואתשכרם
מבתיהעסקהמושגחים.

מנכ"ל פלוס עודד עו"ד
אמר: דת לשירותי המשרד
"בשעהשתשומתהלבהציבורית
מועצת לבחירת נתונה הייתה
חסר והמינוי הראשית הרבנות
דיינים 24 של בהיקפו התקדים
אבן הונחה הרבניים לבתיה״ד
הפינהלמהפכתהכשרותבדמות
תזכירחוקמהפכני.החוקמביא
וב במעמדם משמעותי סשיפור
סתנאיהעסקתםשלמשגיחיהכ

שיביא מנגנון יצירת תוך שרות
והבטחת תעסוקתית ליציבות
של הנלווים והתנאים הזכויות
המ מנכ"ל אומר סהמשגיחים"

שרד.
ההליך בהנעת שסייע "מי
הצדדים בין מו"מ את והוביל

הואשרהפניםהפריפריהוהגליל
אריהדרעישדאגמחדלעוסקים
המשגי והם הקודש סבמלאכת

חיםתוךדאגהלרווחתםולתנאי
על לוותר מבלי וזאת העסקתם.
ההלכה. בנושאי יוד של קוצו
שר לסגן להודות אבקש כן כמו
רב שבכישרון כהן יצחק האוצר
שליווה המוגמר על לברך סייע
היחידותהמק מול הדיונים סאת

והפעיל האוצר במשרד צועיות
אתכובדמשקלולפתרוןהנושא.
מנכ"ל ולאנשיהרבנותהראשית
סהרבנותמשהדגןויועמ"שהרב

אומר גולדברג" הראל עו"ד נות
עו"דפלוסמנכ"להמשרד.

רשות כל המוצע, על-פי
אזוריתתנוהלעל-ידימנהלכללי
בעל להיות שיידרש מקצועי,
השכלהוניסיוןניהולימתאימים.
המנהליהיהכפוףלמועצהשבה
מו ראשי רבנים, חברים סיהיו

מחלקות מנהלי דתיות, עצות
שיאושרו ציבור ונציגי כשרות
על-ידיהוועדהלבדיקתמינויים

ברשותהחברותהממשלתיות.
תיקבע המוצע, על-פי
השגחת לשירותי אחידה עלות
הכשרות,בהתאםלמאפייניבית
וש שקיפות שתבטיח סהעסק,

העיקרי המימון מקור וויוניות.
האזוריות הכשרות רשויות של
על-ידי שישולמו האגרות הוא

לרשויות המושגחים העסק בתי
ההשג שירותי בעד סהאזוריות

מן בחלק לפחות זאת, עם חה.
ההשג שירותי עלות סהמקרים,

חהעשויהלעלותלעומתהמצב
הקיים,ובמקריםאחרים,עשויה
הנוכ למצב ביחס נמוכה סלהיות

היבטים מסדיר החוק חי.תזכיר
למע הנוגעים ומגוונים סשונים

ומאפשר הכשרות השגחת רך
שעות היקף היתר, בין לקבוע,
בה העסק לבתי אחיד סהשגחה

שיתוף אופן למאפייניהם, תאם
ההכשר נותן הרב בין הפעולה
לביןהרשותהאזוריתועוד.הוא
סעוסקבהסדרתעיסוקםשלמש

גיחיהכשרות,ובכללזאת,תנאי
כשרות, משגיח לתפקיד הסף
אופןבחירתהמשגיחיםלעבודה
במסגרתהרשותהאזוריתוכיו"ב.
שהר ממליצים סבמשרד

תמנה לישראל הראשית בנות
האזוריות, הרשויות על ממונה
נרחבות סמכויות לו שיוקנו
של תקינה התנהלות להבטיח
הר מבקשת בכך, סהאיגודים.

ליצור לישראל הראשית בנות
ול וסמכות, אחריות בין סחיבור

תקןאתהמציאותהקיימתלפיה
לכשרות באחריות נושאת היא
כלים נעדרת אולם הממלכתית
שלממששיאפשרולהלתקןאת

הליקוייםבמערכת.

נציגות אש''ף בוושינגטון  צילום רויטרס

http://www.chocolove.net
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בניגנץשוקללהקיםמפלגהחדשה
ההערכההיאכיהרמטכ"ללשעבריקיםדווקאמפלגהעצמאית,וזאתמפאתרצונולכהןבתפקידעםעמדתהשפעהולא

להישארבאופוזיציה

מאת: יוני שטיין

גנץמתכווןלממשאתהשאיפותהפולי בני ס
ולא – טיותשלובאמצעותהקמתמפלגהעצמאית
להצטרףבשלבהראשוןלמחנההציוניאולישעתיד.
לפיההערכות,גנץמעונייןבעמדתהשפעהממשית

סבממשלההבאה,ולאכהונהעקרהבמפלגתאופוזי
ציה–כךדווחאתמולבחברתהחדשות.

של הגדול השאלה לסימן נחשב עדיין גנץ
והיכן אם התלבטותו הקרובה. הבחירות מערכת
סהרמטכ"ללשעברמתכווןלהתמודדנמשכתכברחו

דשיםארוכים.גנץ-כךע"פהדיווח-צפוילהכריז

עלהכרעתובשבועותהקרובים.
הרמטכ"ללשעברנוטהבשלבזהלאלהצטרף
ליאירלפידאואביגבאי,ככלהנראהבעקבותהמצב
בסקרים,כךלפיההערכות.עםזאת,הקמתרשימה
בתנאים ומתן משא בעתיד לגנץ תאפשר עצמאית

משופריםעלחבירהואיחודעםמפלגהאחרת.

בעשרתימי
תשובה:
הרכבת
הקלה
תאריך

אתשעות
הפעילות

משרדהתחבורהוהנהלתהרכבת
הקלהנענולפנייתהמשנהלראש
עירייתירושליםוהודיעוכיזמינות

הרכבתוהתחבורההציבורית
תתוגברבלילהתרתנדריםובעשרת

ימיתשובה

מאת: יוני שטיין

מגיעים ומתפללים מבקרים אלפי מאות 
ופוקדיםאתהכותלהמע סבימיםאלולירושלים

רביעלמנתלהשתתףבמעמדהסליחות.בעקבות
סכך,פנההמשנהלראשעירייתירושלים,דבקל

ירושלים בעירית התיירות תיק ומחזיק מנוביץ'
ולהנהלתחברתסיטיפס,המ סלמשרדהתחבורה

פעילהאתהרכבתהקלהבעיר,על-מנתשיאריכו
סאתשעותפעילותהרכבת,שכןישלהתחנההס

מוכהלכותל.
סבהמשךנכתבכיסביבהכותלהמערבימצ

מבקש כן ועל מאוד גדול תחבורתי עומס טבר
סקלמנוביץ'להאריךאתשעותפעילותשלהתח

בורההציבוריתוהרכבת.הנהלתמשרדהתחבורה
נענו הקלה והרכבת ציבורית לתחבורה הרשות
התק קלה שעה ולפני קלמנוביץ', של סלבקשתו

בלהההחלטהשזמינותהרכבתתתוגברבליליום
כיפור,ואףיוארכושעותפעילותהרכבתעד2:00
סלפנותבוקר,כךשמתפלליהסליחותיוכלולהח

נותאתרכביהםבחניוניםולהגיעלכותלברכבת
הקלה.

עודנכתבבמכתבכיהחלמחודשתשריועד
הנוסס ו-3 1 האוטובוסים קווי כיפור, יום לערב
עיםלכותליפעלובמתכונתמתוגברתעדהשעה
נכתב קלמנוביץ של בוקר.בפנייתו לפנות 03:00
ימיהסליחות "כידוע,אנונמצאיםבעיצומםשל
ועשרתימיתשובה,תקופהבהנוהגיםביתישראל
סלהרבותבתפילותובאמירתהסליחות.לעירירו

שליםנוהריםבתקופהזוהמוניאנשיםכדילזכות
באמירתהסליחותברחבתהכותלהמערבי.בימים
אלונערכיםגםסיוריסליחותמאורגניםותפילות
לרוב המתחילות הסליחות, לאמירת מאורגנות

בשעה24:30".
נענתה: שהבקשה לאחר אמר קלמנוביץ'
הרכבת ולהנהלת התחבורה למשרד מודה "אני
סהקלהשנענולבקשתי.הארכתשעותפעילותהר

כבתותגבורהאוטובוסיםהםצעדחשובהמעניק
הזדמנותשווהלכלתושביירושליםולבאיםאליה
להגיעלסליחותבכותל.הארכתשעותהתחבורה
הציבוריתבלילהשלפניערביוםכיפורהנהדבר
שיקללארקעלתושביהבירה,אלאגםלבאים
מחוץלעירבלילההאחרוןשלהסליחותלכותל.
ולשאת לבקר , להגיע יוכלו ישראל בית המוני
תפילהבכותלהמערביולחוותאתקדושתהעיר

והמקום".
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3 הדרכים להצטרפות מיידית ל'ערבים' וכניסה להגרלת הענק:

בלעדי ומיוחד לקוראי עיתון 'שחרית': 

אסור להחמיץ את ההזדמנות.
עכשיו זה הזמן להצטרף ל'ערבים'

 להרשמה 
דיגיטלית
לחץ כאן

להורדת טופס 
הרשמה
לחץ כאן

 להצטרפות 
טלפונית 

03-6716911

מצטרפים ל'ערבים' 
 ונכנסים להגרלת ענק על כרטיס טיסה כולל הכל 

לברדיצ'וב או לוילנא 

עוד 4 ימים!!!

https://goo.gl/dM9QKZ
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/aa%20%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D.pdf
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 טיסות 
לכל העולם

קברי צדיקים 
באירופה

קבוצות 
מאורגנות

לינה 
וארוחות

שירות 
ומקצועיות

 נסיעות 
פנים

www.ntours.net | info@ntours.net

סניף ראשי - ירושלים: עבודת ישראל 1 | בני ברק: חברון 27 | אלעד: אבן גבירול 18

02-6338444 מוקד הזמנות:

טורס  בנתיבים  אנו  המשפחה?  עם  או  לבד  נסיעה 
מרכזים תחת קורת גג בשבילך את כל מה שתצטרך 
באוקראינה ובמזרח אירופה: מלונות, העברות, ארוחות 

ובקיצור: הכל לשבת וליום יום!

איך מגיעים מקייב לאומן? 
איפה ישנים בברדיטשוב?

בכל נתיב 
שתבחר

להזמנות:
053-3199909052-4404099 / 

קו מידע 24 שעות
072-3372707

באישור
משרד

הבריאות

P0723372707@gmail.com מייל:

בעקבות התקלות בראש השנה

חברתהחשמל
תקיםפורוםעם
עסקניםחרדים

ח"כהרבגפניאמרכימדוברבתקלותקשות
שגרמולסבלרבלאלפיאנשיםוכירואהזאת

בחומרהרבה,ובהנהלתהחברהאמרולח"כהרב
גפניכיהםלומדיםאתהתקלותומטפליםבעניין

ברצינותרבה.

מאת: יוני שטיין

השנה, בראש החשמל באספקת הרבות התקלות בעקבות
ספנהיו"רועדתהכספיםח"כהרבמשהגפניאלהנהלתחברתהח

שמל,וסיכםעמהכייוקםפורוםראשירשויותועסקניםמהציבור
החרדייחדעםחברתהחשמללהיערכותלחגים.

ח"כהרבגפניאמרכימדוברבתקלותקשותשגרמולסבל
רבלאלפיאנשיםוכירואהזאתבחומרהרבה,ובהנהלתהחברה
אמרולח"כהרבגפניכיהםלומדיםאתהתקלותומטפליםבעניין

ברצינותרבה.
סכזכור,עםצאתראשהשנהדווחועלהפסקותחשמלבעש

רותמוקדים,ביניהםישיבותוחסידויותרבות,וזאתבשלהשימוש
המוגברבחשמלבימיםאלו.הפסקותחשמלהיוביןהיתרבישיבת

פוניבז'ובקלויזשלחסידיבאיאןבירושלים.
כאמור,בעקבותתקלותאלו,סוכםביןח"כהרבמשהגפני
להנהלתחברתהחשמלעלהקמתפורוםראשירשויותועסקנים
מהציבוריחדעםאנשיחברתהחשמללהיערכותלחגיםהבעל"ט

עלמנתלמנועמקריםדומיםבעתיד.

 לקראת ראש השנה

נשיאצרפתמקרוןהשתתףבתפילה
שנערכהבביתהכנסתהיהודיבפריז

שרהחוץהאיראניבירךאתהעםהיהודיבשנהטובה◆מקרוןנמנעמלשאתדבריםבמהלךהאירועבשל
מדיניותהפרדתהדתמהמדינההנהוגהבצרפת

מאת אברהם ויסמן

של בהיסטוריה לראשונה
הרפובליקה:נשיאצרפתעמנואל
תפילה בטקס השתתף מקרון
המ הכנסת בבית שנערך סמיוחד

השנה ראש בערב פריז של רכזי
היסטו באירוע המדובר סהאחרון.

צרפתי שנשיא העובדה לנוכח רי
מכהןמעולםלאהשתתףבאירוע
זה.יחדעםהנשיאהצרפתי מעין
המכהןהשתתףגםהנשיאלשעבר,
ניקולאיסרקוזי,בתפילההחגיגית
גדו של בהשתתפותם סשנערכה

של ובהשתתפותו צרפת רבני לי
חיים הרב במדינה, הראשי הרב

קורסיה.
מקרון עמנואל של לצדו
השתתפובטקסבכיריםפוליטיים
פריז עיריית ראש בהם נוספים,
ז'ראר הסנאט ונשיא הידלגו אן

לארשה.
של מדיניות קיימת בצרפת
שנעשית מהמדינה, הדת הפרדת

סבאופןמוחלט,לכןביקורושלמק
רוןבביתהכנסתנחשבלכהנדיר.
הפרדת מדיניות בגלל זאת, עם
מל הנשיא נמנע מהמדינה סהדת

שאתדבריםבמהלךהאירוע.
לה- תעלת של השני בעבר

ראש פרסמה בבריטניה, מאנש,
הממשלהתרזהמייברכהמיוחדת
שמח חג איחלה בה היהודי לעם
והב המאוחדת הממלכה סליהודי

טיחהכיתמשיךלהגןעלהקהילה
היהודיתבמדינה.

נשיארוסיהוולדימירפוטין
סבירךאתהעםהיהודיבמהלךפגי

שהשערךעםהרבהראשילרוסיה
"ראש לזאר. בערל רבי הגאון
המוסרי הטיהור את השנהמסמל
עו אלה ובימים היהודים, סעבור

השנה על הנפש חשבון את רכים
התוכניות את ומגבשים האחרונה
לקראתהעתידלבוא",כתבפוטין
הקרמ שפרסם מיוחדת סבאיגרת

העם את הרוסי שיבח בנוסף לין.
המ ברחבי פעילותו ואת סהיהודי

דינה."היהודיםנוטליםחלקפעיל
במעשי בולטים המדינה, בחיי
צדקהומוביליםפרויקטיםבתחום
הקניית לצד וההשכלה, החינוך
של העתיקה הרוחנית המסורת

תרבותאבותיהם",כתב.
שבי ומפתיע נוסף סגורם

רךאתהעםהיהודילקראתראש
סהשנההואשרהחוץהאיראנימו

ברכה שפרסם זריף, ג'אווד חמד
בהאיחלשנהטובהלעםהיהודי.

COL ,מקרון בבית הכנסת צילום מרדכי לובעצקי

https://goo.gl/o73KD5
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3 הדרכים להצטרפות מיידית ל'ערבים' וכניסה להגרלת הענק:

 להרשמה 
דיגיטלית
לחץ כאן

להורדת טופס 
הרשמה
לחץ כאן

 להצטרפות 
טלפונית 

03-6716911

מצטרפים ל'ערבים' 
ונכנסים להגרלת 

ענק על כרטיס טיסה 
לברדיצ'וב כולל הכל! 

ברדיצ'וב ביארצייט – זו ההזדמנות 
להצטרף ל'ערבים'

רוסיהדוחהאת
האשמותבריטניה:
"האזרחיםשתועדו
במצלמותהאבטחה

בלונדוןהינםאזרחים
תמימים"

נשיארוסיהפוטיןקראלשנייםלהסגיראתעצמם
באםאכןביצעואתניסיוןההרעלהבמרגלהכפול◆

המרגלהרוסילשעברהעבירמידעמודיעינילמערבעל
פעולותהמודיעיןהרוסי

מאת אברהם ויסמן

להרעלת באחריות בבריטניה שמואשמים הרוסיים האזרחים שני
המרגלהרוסילשעברסרגייסקריפלשהעבירמידעלמערב,הםאזרחים
תמימים,כךטענואתמולגורמיםרשמייםברוסיה.גורמיםבמשרדהפנים
הרוסידיווחוכיהצליחולזהותאתהשנייםשתמונותיהםפורסמובבריטניה,

וכימדוברבאזרחיםמןהשורהללאקשרלעולםהריגול.
לחפותםשלהשנייםהתייחסגםהנשיאהרוסיוולדימירפוטין,שטען
כיהשנייםאףלאמחזיקיםבתיקפליליוהםאזרחיםתמימיםלחלוטין.עם
סזאת,הנשיאהרוסיהתייחסלאפשרותשהשנייםכןביצעואתהעבירההמ

דוברת,וקראלהםלהסגיראתעצמםלשלטונותהרוסיים.בקהלהיושהגיבו
בצחוקכאשרפוטיןקראלשנייםלהסגיראתעצמםלידיכוחותהביטחון

הרוסיים.
בבריטניהמאשימיםאתהשנייםשתמונותיהםפורסמוברחביהעולם
החיסולשלהמרגל לניסיון נגדם,באחריות הוצא כלל-אירופי וצומעצר
הרוסיסרגייסקריפלובתובעיירהסולסברי,ניסיוןהרעלהשהוביללמותה
סשלאישהשנחשפהאלהרעלהקטלנימסוגנוביצוקזמןמהלאחרשסק

ריפלובתודווחוכנפגעיםמהגזהרעיל.שניהחשודיםהםאלכסנדרפטרוב
GRU-.ברוסיה,כאס הורוסלןבושירוב,לוחמיםבביוןהצבאישלרוסיה,

מור,מכחישיםאתהטענותמכלוכל.

https://goo.gl/dM9QKZ
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/aa%20%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D.pdf
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בואו להעניק לחיים משמעות חדשה במסע מעורר השראה ובלתי נשכח

לפרטים והרשמה:
חיה 050-4119278 

בתאריכים ו'-י"ב חשוון תשע״ט (15-21.10.18)

ביקור באתרים יהודיים 
בפולין, קברות צדיקים, 

בתי כנסיות ושרידי 
הקהילות הגדולות.

הרצאות עומק, ניגונים 
מרגשים,

שבת מרוממת
 כמיטב מסורת ערכים

טיסות אלעל, מלונות 
ברמה, ואירוח מושלם

הכולל שף צמוד 
בכשרות מהודרת

זה הסיפור של כולנוזה הסיפור שלךזה הסיפור של שישה מיליון יהודים

המסע

 להתחבר מחדש ליסודות העומק של עמ"י במסע שפורט על מיתרי הנשמה

'מסע ערכים׳ לפולין
 לובלין  קראקוב  ליז'ענסק  אושוויץ  מיידאנק ועוד

בהשתתפות ובהנחיית הרב יוסף וליס יו"ר ׳ערכים׳ 

והרב יעקב אסטרייכר מרצה בכיר ב׳ערכים׳

המחיר: 5,600 ₪

הנחה מיוחדת 

לקוראי 'שחרית'

למרבה החרפה ולמגינת לב:

עבודותכריית
הרכבתהקלהנעשו
בבניברקבשבת

ובראשהשנה
מאת כתב שחרית

סעבודותכרייתהרכבתהקלה,נעשולמרבההחרפהולמ
גינתלב,בתחוםהעירבניברק,גםבשבתקודשפרשתנצבים
ובימיהדין,ראשהשנה.תושביםכואביםבראשותרבניםוראשי
ישיבותנקהלולמחותכנגדרמיסתהשבתוהחגבעבודות.ועדת
בניברק כי נוקב הרבניםלמעןקדושתהשבתהתבטאהבכאב
ידועהכסמלשלמאבקהשבתומעוזהשבתואוילנושכךעלתה
בימינו.עירייתבניברקהודיעהכיתחריףאתהמאבקלבלימת

העבודותהנעשותבניגודלהסכםהחתוםעםהעיריה.
חברתנת"עהכורהאתהרכבתהקלה,נחושהלמרבההצער
ימים שבעה ברק, בבני גם הכריה, בעבודות להמשיך והחרפה,
סבשבוע,כוללשבתותוחגים.זאת,למרותהסכםחתוםעםהעי

ריה,האוסרעלעבודותאלהבתחומיהבשבתותובמועדיישראל.
סראשעירייתבניברק,הרבחנוךזייברטיצאלמאבקמש
ספטיכנגדהמזימהלחללאתהשבת.בשבועשעבר,כחלקמה

ברק, בני עיריית של ערים לבנין המשנה ועדת ביטלה מאבק,
הקלה. הרכבת לעבודות בטון המפעלהמספק הרשיוןשל את
סהעירהפועלתבעודמישוריםמשפטיים.אךלמרבההצער,חי

לולהשבתנמשך.
חילו התקיימו ניצבים, פרשת האחרונה, קודש סבשבת

לישבתבעבודותהרכבתהקלה.מדוברבשנימוקדים:ברחוב
עליהכהןבמערבובקריתהרצוגבמזרח.מדוברבעבודותכריה

מתחתלאדמה,בהפעלתמנופיםמעלפניהקרקעועוד.
עבודותבהיקףקטןיותר,היוגםבראשהשנה.ביןהשאר
בהפעלתמלגזותששינעובטון.יהודיםהלכולמחותבמקום,בין

השאר,לאחרתפילתתשליךשלראשהשנה.
וראשי רבנים של בראשותם היה למחות, שיצא הקהל
סישיבותשאמרוכיאינםיכוליםלראותכבלעאתהקודש.המ

פגיניםוהרבניםאמרוכיבניברקהיתהמאזועולםסמלהשבת,
וכיצדיתכןשבעירהתורהוהחסידות,תחוללהשבתבראשכל
חוצות.לאננוחולאנשקוטעדאשרתיאסףחרפתחילולהשבת

מעירנו–קראומנהמתלבם.
החברההציבהחוליותשלמאבטחים,המונעותמהמוחים
סלהתקרבלאתר,והיאממשיכהבעבודות,אםכיבחלקמהמק

רים,נראהשהמחאההציבוריתהנוקבתהובילהלהורדתהיקף
העבודות.

ועדתהרבניםלמעןקדושתהשבתשע"ימרנןורבנןגדולי
ישראלשליט"א,התבטאהבכאבנוקבכיבניברקידועהכסמל
שלמאבקהשבתומעוזהשבתואוילנושכךעלתהבימינו.מזכיר
הוועדה,הרביצחקגולדקנופף,אמרכילארקשהחברהמחללת
פורצתאתחומותהשבתבעריםאחרות,אלאמבקשת השבת
לכבושאתשבתהמלכהעמיבבית,בביתשלשבתקודש,בני
סברק,שהיתהועודנההמעוזהגדולביותרשלשבתקודשבעו

לםהיהודי.אסורלהחשותולשתוקעלהפרתההסכמיםוחילול
השבתבפרהסיה,וישלפעוללהסרתהבזיוןשלחילולשבת.

ראשעירייתבניברק,הרבחנוךזייברטהגיבבכאברבעל
הפגיעהבשבתקודש.הואאמרלסופרנוכילאינוחולאישקוט
הנעשות העבודות, לבלימת להביא כדי המאבק, את ויחריף
סבניגודלהסכםהחתוםעםהעיריה.הואצייןכיגםאםהאח

היהשהטענה לו וגם יהודים, אינם טועניםשהעובדים ראים
נכונה,איןבכךאישורלעבודותבשבתקודשולחילולהבראש

כלחוצות,ועודבעירשהיאסמלהשבתבכלהעולם.

https://drive.google.com/file/d/1M-iQsEa3JXhEfEXlzZF5p3GmJuHb9y9x/view
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שעות פתיחה: ימים א-ה 11:00-23:00 רצוףמרינה 1 טבריה 04-8860301 (אפרופו לשעבר) מחכים לכם, צוות שרי לשעבר

חוויה קולינרית
ממש על קו המים של הכנרת

ממשלטראמפיגדיראת
היהודיםכקבוצהאתנית:
"המהלךיסייעלמלחמה

באנטישמיות"
ממשלאובמהביטלאתההכרהביהודיםכקבוצהאתנית◆המהלךהחדשיטיל

סנקציותעלגופיםוחברותהמתנגדיםלעצםקיומהשלמדינתישראל

מאת אברהם ויסמן

הנוכחי האמריקני הממשל
אנטי-ישראלית החלטה מבטל
וצפוי נוספתשלממשלאובמה,
כק היהודי בעם בקרוב סלהכיר

בוצהאתנית,מהשצפוילהילחם
בקמפוסים אנטישמית בפעילות
ובאוניברסיטאותברחביארה"ב.

המהלך את שמוביל מי
מר קנת הוא טראמפ סבממשל
לז החינוך מזכיר עוזר סקוס,

כויותהאזרח.הצעדעליוהכריז

להביא צפוי מגבוה בהוראה
שונות מחאה שפעולות לכך
ארה"ב ברחבי באוניברסיטאות
יוכרוכאנטישמיות,כמולדוגמה,
במ היהודים של זכותם סשלילת

דינהמשלהם.
ממשל ביטל 2014 בשנת
סאובמהאתההכרהביהודיםכק

בוצהאתניתופתחבכךאתהדלת
למ המתנגדים שונים סלארגונים
סדינתישראל,בחלקםהגדולאנ

קיימוקמפיינים טישמיים,אשר
סששללואתעצםהרעיוןשלמדי

המה במסגרת היהודי. לעם סנה
לךהחדשיוכרוהיהודיםלארק
כקבוצה גם אלא דתית כקבוצה

אתניתשזכותהלמדינהמשלה.
טרא ממשל של סההחלטה

מפמאתמולעוררהסערהבקרב
בו ומוסלמים ערביים ספעילים

שהזהירו ארה"ב, ברחבי לטים
ייפגע הביטוי שחופש מכך
שתוביל החדשה, מההחלטה
מהפ משמעותי חלק סלמניעת

ברחבי האנטי-ישראלית עילות
ארה"ב.

צרפתסירבהלאפשר
השתתפותשלצה"לבתרגיל

צבאישלנאט"ובשטחה
בנאט"והתעקשווהתרגיליתקייםבמדינהאחרת◆צרפתלאנימקהמדועהיא

מסרבתלאפשרהשתתפותשלכוחותישראלייםבתרגיל

מאת אברהם ויסמן

נאט"ו של גדול תרגיל
שתוכנןלהיערךעלאדמתצרפת
בוטלברגעהאחרון,לאחרשפריז
היא כי הארגון להנהגת הודיעה
הש את לאפשר מסכימה סאינה
הר מחיל כוחות של סתתפותם
ספואהשלצה"ל.ההודעההצרפ

תיתהגיעהללאנימוקוהפתיעה
גורמיםמדינייםבישראל.

סנאט"ו,שמאגדבתוכומדי

נותרבותבמערבבבריתצבאית
שנועדהלהגןעלמדינותאירופה
מולהאיוםהרוסי,סירבלהיכנע
צרפת שהציבה לאולטימטום
התרגיל מיקום שינוי על והורה
במטרהלאפשראתנוכחותםשל
החשיבות בתרגיל. צה"ל כוחות
שהייתהלהשתתפותהישראלית
בתרגילמבחינתהבריתהצבאית
היכולת היא אטלנטית, הצפון
בתי לפרוס צה"ל של המוכחת

דבר לחימה, בעת בשטח חולים
משמעותית להורדה המסייע
בכמותההרוגיםבקרבותקרקע.

הודיע נאט"ו כי לציין, יש
על לוותר בכוונתו לצרפתשאין
ולמרות הישראלית, הנוכחות
להמ הצרפתים החליטו סזאת

שיךולעמודבסירובם,גםלאחר
יועתק כיהתרגיל שהובהרלהם
אירופית למדינה כך בעקבות

אחרת.

תרגילי נאט''ו בים צילום נאט''ו

מדועמנהיגיםפלסטיניםקוראים
שלאלהצביעבבחירותלירושלים?

האםהםמפחדיםשהעולםיראהשהערביםיכוליםלחיותחייםטוביםתחת
ריבונותישראל?

מאת: ישראל לביא

אינם פלסטינים מנהיגים
כלשהו שיפור לראות רוצים
ירושלים, ערביי של בחייהם
נגד כדישיוכלולהמשיךלהסית
נגד באפליה ולהאשימה ישראל

האוכלוסיההערבית.
הפלסטינים המנהיגים
רו אינם שלהם הדת סואנשי

חיים הערבים את לראות צים
מפחדים הם בישראל. בנוחות
יכו שהערבים יראה סשהעולם

תחת טובים חיים לחיות לים
ריבונותישראל.כךמנתחבאסם

טווילממכוןגייטסטון.
מפחדים גם הם לדבריו,

הר תחת החיים סשהפלסטינים
שותהפלסטיניתבגדההמערבית
סותחתחמאסברצועתעזהיתחי

לולקנאבערביםהחייםבישראל
תנאים ממנהיגיהם ידרשו ואז -

דומים.
את לדוגמא מביא טוויל
לתו לעזור שרוצה דבש סרמדאן
ומ סשביכפרוצורבאהרבפרט,

את לשפר בכלל, ירושלים זרח
סתנאיחייהם.הוארוצהשהםיק
מעי יותר טובים שירותים סבלו
הע איש אולם, ירושלים. סריית

ה-52 בן החברתי והפעיל סקים
ניצבמולקמפייןשלאיומיםמצד
מספרמנהיגיםפלסטיניםוגופים
לרוץ החלטתו בשל מנהלתיים

לבחירותהמוניציפליותשייערכו
באוקטובר2018.

על לאחרונה הכריז דבש
בבחירות להתמודד החלטתו
רשימה בראש ולעמוד הקרובות
לירו ירושלים הנקראת סערבית

הקיץ והבהיר חזר הוא שלמים.
כיהחלטתואינםנובעתממניעים
פוליטייםוכיכוונתוהיחידההיא
המוניציפ סלשפראתהשירותים

ירושלים לתושבי הניתנים ליים
למצבי גם קרא דבש סהערבים.

להחרים להפסיק הערבים עים
המוניציפליות, הבחירות את
שיפסידו היחידים שהם מפני

ממהלךזה.

לומברדיה:בגללחוקישן
עלוליםלהיסגרבתיכנסת

שליחחב"ד,אמרלכליהתקשורתבדאגהכי"זולאשאלהשלמיינצח
במשפט,אלאעצםקיומו,הסיפורזהיכוללהיותתקדיםמסוכן,אנחנומבקשים

מכלעםישראלשיתפללעלהמצבהזה"

מאת: ישראל לביא          

לומברדיה מחוז בממשלת
נחקק איטליה מדינת שבצפון
שאמור חוק שנים כמה לפני
נאמר ובו באנטישמיות להילחם
כיבמבניםשלדתחייביםלהיות
כך חנייה מקומות 250 לפחות
מסגדים פחות יוקמו כי מקווים

בתוככיהערים.
לב גורם הזה החוק סאך

במדינה, כנסת לבתי קשה עיה
לרוב הזה הצעד של המשמעות
בירת במילאנו, הכנסת בתי ככל
המחוז,שמעולםלאטרחולסדר
למ מיוחדים אישורים סלעצמם

את איבדו בהיר וביום דת, בנה
הלגיטימציההחוקית.

מתחיל המצב לאחרונה
אנטי ששכנים לאחר סלהדאיג

חב"ד כנסת בית תבעו שמים
מקפיד שאינו התלמוד', 'בית
חניה, מקומות 250 חוק על
תבי כי חוששים המקום סיהודי

לשרשרת להפוך יכולה זו עה
בסכנת שיעמידו תביעות של
סגירהכמעטאתכלבתיהכנסת

במילאנו.
הרבמשהשייקביץ,שליח
התקשורת לכלי אמר חב"ד,
מי של שאלה לא "זו כי בדאגה
קיומו, עצם אלא במשפט, ינצח

תקדים להיות יכול זה הסיפור
עם מכל מבקשים אנחנו מסוכן,
הזה, המצב על שיתפלל ישראל
ואחריהחגיםנכנסלעוביהקורה

לראותמהעושים".

לומברדיה צ ויקיפדיה
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סעודתא
באיכות ובקלות

מבית טרקלין

בכל גודל     בכל מקום      בכשרות בד”ץ העדה החרדית      רשיון יצרן052-7648006  לפרטים והזמנות:

בלבד35
&

סעודה ארוזה

בלבד55
&

סעודת שבת -
בלבד15ארוזה

&

קבלת אורחים -
ארוז

אפשרות למשלוחים לרוב חלקי הארץ | ניתן להזמין גם לחמניות, שתיה וחד פעמי | ניתן לקבל המלצות על שירות מלצרים והשכרת כלים

הכל לאירוע מושלם

מחירים לדוגמא:

משפחתהפעוטהשנפטרהתובעתמיליוניםמ'כללית'
המשפחהטוענתכיהוראותשגויותשלרופאתהמשפחהגרמהלמותהשלבתםהתינוקתשסבלהמדלקתקרוםהמוח◆ומהאומריםב'כללית'?

מאת: ישראל לביא

תוב הגליל אצבע תושבי חרדית סמשפחה
עתבמליונישקליםאתקופתחולים'כללית'לאחר
שרופאתהמשפחהאליההובאהבתםהפעוטהלאחר
שסבלהמפרכוסיםוחוםגבוהאמרהכיזהיחלוףוזה

רקוירוסקל.
לבית הוריה הגישו אותה התביעה פי על
כבת הפעוטה, בתם אביב. בתל השלום משפט
חום שקט, מאי לסבול החלה וחודשיים, שנה
הגי הגליל, אצבע תושבי והוריה, סופרכוסים,

חולים בקופת המשפחה רופאת אל איתה עו
כללית.

כימדו סהרופאהלאהתרגשהואמרהלהורים
אך ויראליתשתחלוף. חום במחלת הנראה ככל בר
המחלהלאחלפהואףהחריפה,וההוריםשבווהביאו
אתבתםהסובלתאלהמרפאה,יוםאחריוםבמשך

כארבעהימיםרצוף.
רק ימים כמה לאחר החמיר הילדה כשמצב
החו בבית למיון ההורים את הרופאה הפנתה סאז
כיהתינוקתסובלתמד זיובצפת,שםהתגלה סלים

היא מדי מאוחר היה כבר אולם המוח, קרום לקת
רפואית מתגובה כתוצאה דם מאלח סבלה כבר
הפעוטה של מצבה במוח. ובצקות חמור לזיהום
הלךוהידרדר,חרףטיפולמתאיםשניתןלה-והיא

נפטרה.
ודניאל פייל דוד הדין לעורכי פנו ההורים
פרקששהגישותביעהשלמליונישקליםנגדקופ"ח
'כללית'וצירפולתביעהחוו"דרפואיתשל והנהלת

פרופ'זאבהנדזל,מומחהלרפואתילדים,שלאחסך
ביקורתוכלפירופאתהמשפחהעלשלאערכהכל
ולא לפעוטה, בסיסית נוירולוגית או פיזית בדיקה
סגבתהשוםאנמנזהבאשרלמצבהולהיסטוריההמש

פחתיתשלה."רקלאחרשלילתהחשדלדלקתקרום
אסור – חום פרכוסי של לאבחנה מקום יש המוח,
ובלעדית", ראשונה כאבחנה יופיעו חום שפרכוסי

שואלהפרופ'.

לדבריו,כאשרמגיעהפעוטהעםפרכוסים,יש
לבדוק לאפילפסיה, משפחתי רקע יש האם לבחון
לערוך יש בנוסף, הפעוטה. של החיסונים תיק את
בדיקהפיזיתולשלולהימצאותסימניםלדלקתקרום
אותו עורף, קישיון הוא מובהק אחד סימן המוח.
בעלות כרוכה שאינה פשוטה בבדיקה לבחון ניתן

מיוחדת.
בסבירות להניח "יש הנדזל: פרופ' כותב עוד
גבוהה,כילוהייתהמבוצעתבדיקהנוירולוגית,היה
את מביא בוודאות היה אשר – עורף קישיון נמצא
סדלקתקרוםהמוחלקדמתהאבחנותהמבדלות,ולה

פנייתהמטופלתלביתהחוליםלניקורמותני,שהיה
מביאלאבחוןהמחלה".

"רא בתגובה: נמסר בריאות סמכלליתשירותי
שיתאנומשתתפיםבצערהמשפחה.לגופושלעניין,
שהות ונדרשת לאחרונה רק התקבל התביעה כתב
סללמודאתעובדותהמקרה.בכלמקרה,מחמתהסו
סדיותהרפואיתוצנעתהפרטתגובתנוהמפורטתתי

מסרלמשפחהולביתהמשפטבלבדבמסגרתההליך
המשפטי"
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6שניםלמתקפת
שגרירותארה"בבלוב

במתקפהנהרגוהשגרירהאמריקניושלושהדיפלומטיםאמריקניםנוספים◆
החייליםשלחמומבקריםאתהתנהלותהממשלבאותהתקופה

מאת: ישראל לביא

מתס ארעה שנים, 6 לפני
האמרי בקונסוליה טרור סקפת

קניתבבנגאזישבלוב.ההתקפה
סהחלהבמהלךשעותהלילהבמ

תחםדיפלומטיאמריקניהשייך
מוקדם והסתיימה לקונסוליה,
למחרתבמתחםדיפלומטיאחר
המודי נציגי מוצבים בו ססמוך

נרצחו עיןהאמריקני.במתקפה
כריסטופר האמריקני השגריר
דיפלומטים ושלושה סטיבנס
2 כן, כמו נוספים. אמריקנים
ו-7שוטרים נוספים אמריקנים

לוביםנפצעובמתקפה.
סכריספרונטו,לוחםביחי

לאירוע שהגיבו הריינג'רים דת
הקונסוליה חברי שבו בבנגאזי
ונלכ הותקפו סהאמריקאית

חי בשידור עלה בתוכה, דו
באופן ותקף פוקס' ל'חדשות
השנה יום לציון וחריף, ישיר
דבריו ובעקבות לאירועים ה-6
הקו 'תיאוריות על אובמה סשל

נספירציה'בעניין.

שכתבו הלוחמים כזכור,
מהלך של השעות 13 על ספר
קשה באופן ביקרו האירועים,
המדינה מחלקת התנהלות את
שניתנו הפיקודיות וההוראות
האירו של קריטיים סבשלבים

לכוח ההוראה השאר: בין עים.
מוכן היה שכבר האבטחה
ולתת להמתין לפעולה, לצאת
לטפל ידידותית' ל'מיליציה

בעניין.
לתגבו סהקריאות

אחד נענו. שלא אווירית רת
סהחייליםמספרעלטייסיםשה

גיעולצוותהמחולץוהתנצלו,כי
לא אך לצאת, כבר מוכנים היו
בהם היקר הזמן פקודה. קיבלו
הופקרוהדיפלומטיםוהלוחמים
סיוע,עדאשר כל בשטח,ללא
להם סייעה מקומית מיליציה
ויציאה תעופה לנמל בהגעה

מהמדינה.
שם?קבוצה קרה מה
קטנהשלאנשיביטחוןשכירים,
יוצאייחידותמובחרות,מבצעת
משימותאבטחהבבנגאזישבלוב

מתקפת בפרוץ ה-CIA. עבור
האמריקנית בקונסוליה הטרור
בבנגאזיהםמנסיםלסייעלצוות
השגרירותהאמריקאישהותקף
אר של גדולים כוחות ידי סעל

שהם כדי תוך קאעידה, אל גון
שקיבלו הפקודות את מפירים
CIAהמקוס ה תחנת -מראש
לחלץ מצליחה הקבוצה מית.
חלקמהאמריקאיםאךהשגריר
לקבוצה מתגלה ובהמשך נעדר
כיהואמת.הםנסוגיםלמתחם
ה-CIAונערכים של מבוצר
קא אל אנשי מפני עליו סלהגן

לנסות נאלצים השישה עידה.
ולהדוףאתהמתקפהללאסיוע
שבסיס מאחר נוסף, אמריקאי
בסי נמצא הקרוב האוויר סחיל
אמרי יבשתיים וכוחות סציליה,

קאיםאחריםנמצאיםבטריפולי
קילומטרים מאות המרוחקת
מבנגאזי.הקבוצהמצליחהלגונן
מר במתקפת אך המתחם, סעל

רון, נהרגים המתחם על גמות
כוח מפקד וגלן, הכוח מפקד

הסיוע,ואוזנפצעקשה.

התעשייההאוויריתוהסטארט
אפאפקטיבספייסבשיתוף

פעולהטכנולוגיופיננסי
התעשייההאוויריתמקדמתהשקעהבחברה◆אפקטיבספייסבחרהבמפעל

חללשלהתעשייההאוויריתלפיתוחובנייתצילווייניםלמפגשועגינתלוויינים
בחלל

מאת דוד כהן

וח האווירית סהתעשייה
על חתמו ספייס אפקטיב ברת
הסכםהבנותלפעילותמשותפת
סהכוללתשותפותטכנולוגיתופי
המתג ההסכם במסגרת סננסית.
סבש,אפקטיבספייסבחרהבתע

שייההאוויריתלפיתוחויצורצי
לוויניDRONETMSPACE
האווירית התעשייה ובמקביל
הנד האישורים את סמקדמת
באפ השקעה לביצוע סרשים

מימוש לצורך ספייס. קטיב
התעשייה בין הפעולה שיתוף
האוויריתואפקטיבספייסהחלו
במשו לגבש החברות סמהנדסי

SPACE ה לוויין תכן את תף
.DRONETM

מפתחת ספייס אפקטיב
חיים להארכת ייחודי שירות
על בחלל, תקשורת לווייני של
לו שירותים לספק החזון סבסיס

גיסטייםבכלכלתהחללהצומחת
סבמהירות.לצורךכךפיתחהיכו

ומוגנת ייחודית טכנולוגית לת
פטנטלמפגשועגינהשללווינים
קטן לוויין באמצעות בחלל,
SPACE. DRONE הנקרא
ראשוני פיתוח השלימה החברה
וחתמהבסוףשנת2017עלחוזה
לווייני לשני שירות לאספקת

סתקשורתשלמפעיללווייניםבי
100מיס נלאומי,בהיקףשלמעל
החל צפויות, הכנסות דולר ליון

מסוףשנת2020.
התע מנכ"ל שפר, סנמרוד

שייההאווירית:"שותפותזוהיא
סדוגמאמצוינתלחיבורשלהתע

ההייטק חברת האווירית- שייה
עולמות עם בישראל- הגדולה
הסטארטאפוהיזמות.זוהיהנבטה
ויזמות חדשניות טכנולוגיות של
שמייצרת באקו-סיסטם עסקית
אותה בישראל, החלל תעשיית
מובילההתעשייההאוויריתמזה
עשרותשנים.החיבורביןהניסיון
העשירוההתמחותשלהתעשייה
האוויריתבפיתוחובנייתלוויינים
קטנים,קליםוזריזים,לביןהרעיון
החדשנישלאפקטיבספייס,הינו
לפעילותעסקית פוטנציאל בעל

בהיקףמשמעותיביותר".
מנכ"ל הלזבנד, אריה
"התעשייה ספייס: אפקטיב
עולמית מובילה היא האווירית
לוויניתצ ואספקהשל סבפיתוח

לתעשייה תקשורת. ולוויני פית
בפיתוח מוכח יתרון האווירית
ביצועים בעלי קטנים לוויינים
בל יכולתה עם וביחד סגבוהים

ווינותתקשורתהיאמהווהשותף
של צי לפיתוח עבורנו אידיאלי

ויעילים. קטנים שירות לווייני
האווירית התעשייה החלטת
להשקיעבאפקטיבספייסמהווה
הטכ הרעיון לנכונות סהוכחה

בבסיס העומד והעיסקי נולוגי
המוביל בצוות ואמונה החברה

אותה".
ידי על שפותח הפתרון
אפקטיבספייס,נסמךעלעשרות
הלוויינות בתחום ניסיון שנות
הזעירהוכוללייצורושיגורלוויין
לוויין אל שייצמד קטן שירות
כמערכת ויתפקד התקשורת
חיי את ותאריך חיצונית הנעה
ידי על הלוויין.הלווייןהמפותח
החברהמסוגללהאריךחיילוויין
תקשורתממוצעלמשך15שנה.

לתחום נכנסת החברה
הצומחבמהירותשללוגיסטיקה
סבחללומציעהבשלבהראשוןשי

תקשורת לווייני במסלול רותים
הכולליםהארכתחייםללוויינים
תיקוני מיקוםמחדש, במסלול,
לוויינים פינוי וכן ונטייה מסלול
החברה זה לצורך חייהם. בסוף
מספר של צי לפרוש מתכוונת
בחלל. לוויינים עשרות כמה
נוס Effective, Space חברת
כה עד וגייסה 2013 בשנת סדה
15מיליוןדולרמקרנותהשקעה

בסבביגיוסקודמים.

צילום אפקטיב ספייס

נתפס חשוד בציד לא חוקי של איילה 
סאתמול,התקבלדיווחבמשטרהבדברחשודבצידלאחוקישלבעליחיים.כו

חותשהגיעואלביתושלהחשוד,הבחינובאיילהשוכבתללארוחחייםעלהקרקע
והורידוממנהחלקמהעור.למקוםהוזעקו ונראהכישחטואותהבאופןלאחוקי

פקחירשותהטבעוהגנים.

החשוד,בשנותה-40לחייותושבהכפרמועאוויההועברלחקירהשלמשטרת
ישראלורשותהטבעוהגנים.האיילההועברהלבדיקהשלנסיבותמותהברשות

הטבעוהגנים.

רוכב אופניים נפצע קשה בתאונה 
רוכבאופנייםנפצעקשהבתאונהבסמוךלצומתשעריה.

אלןמלכהחובשבאיחודהצלהסיפר:"מדוברבתאונהעםמעורבותרכבפרטי
ואופנייםחשמליים.הנערכבן16שרכבעלהאופנייםהחשמלייםשסובלמפגיעה
רבמערכתיתפונהבניידתטיפולנמרץלהמשךטיפולרפואיבביתהחוליםבלינסון

בפתחתקווה".

ר"ג: רוכב אופנוע נפצע קשה בתאונה
רוכבאופנוענפצעקשהבתאונהעםמעורבותרכבפרטיואופנועברחובחדנס

פינתהרא"הברמתגן.

הפצועכבן35פונהלאחרמכןבניידתטיפולנמרץלהמשךקבלתטיפולרפואי
בביתהחולים.נסיבותהתאונהבבדיקה.

כביש 3: ארבעה פצועים בתאונה ביון 
שני רכבים

פצועבינוניכבן60וארבעהנפגעיםבאורחקלטופלוע"יחובשיאיחודהצלה
בזירתתאונהעםמעורבותרכבפרטיורכבמסחריבכביש3סמוךלצומתמסמיה.

נסיבותהתאונהבבדיקה.

ידיעות בקצרה // דוד כהן

חשד:וטרינרהונהאתהרשויותבמיליוןשקל
וטרינרמת"אחשודבדיווחעלכמותניתוחיםגבוההעלמנתלקבלהחזרכספי

גבוה◆חשודבעבירהגםעלחוקצערבע"ח

מאת פ. יוחנן

וטרינר עצרה המשטרה
להונאת בחשד 43( ת״א, )תושב
צער חוק על ועבירה רשויות
הוט החשד, פי על חיים. סבעלי

רינראשרהיהמקבלהחזרכספי
לוכד היה כלחתולאשר בעבור
כמות על מדווח היה ומעקר,
מגדיל ובכך שלכד ממה גבוהה

מקבל שהיה ההחזר סכום את
סכום עבד. עימם מהרשויות
במר קיבל שהוטרינר סהכסף

במיליון מוערך 2017 בשנת מה
שקל.

שבוצעו הניתוחים את
בבעלותו שנמצאות במרפאות,
בת"אובפ"ת,היההוטרינרמבצע
תוך עובדיו, ובאמצעות בעצמו

בעלי צער חוק על עובר שהוא
חייםכשהואעורךאתהניתוחים
חדרים בתוך סטרילי לא באופן
מזוהמים,שימושחוזרבמזרקים
בכמויות הרדמה חומרי ומזריק

גבוהותמהמותר.
בשיתוף מנוהלת החקירה
החק במשרד הפצו"ח סיחידת

לאות.
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נעצרו3מיידיבקבוקיתבערה
3נעריםיידובקבוקיתבערהאלתחנתדלקבכביש1◆לאנגרםנזק

מאת דוד כהן

המ חקירת של סראשיתה
לפני דיווח קבלת עם שטרה
לפיו הערב, בשעות כשבועיים
מספרבקבוקיתבערהשהושלכו
הממוקמת דלק תחנת לעבר
למעס ירושלים בין 1 בכביש
נמלטו החשודים אדומים. לה

מהמקום.
פתחו המשטרה חוקרי
הצ במהלכה מאומצת, סבחקירה

ליחותוךשימושבמגווןפעולות

לאתר שונים ואמצעים חקירה
קטיס חשודים 3 של זהותם את
מזרח תושבי 15-17 בגילאי נים

ירושלים.
בראשיתהשבוע)א'(,עצרו
החשודים, את המשטרה חוקרי
במשט לחקירה הובאו סוהם

נפיץ חומר לשיגור בחשד רה
שלאכדיןוקשירתקשרלעשות

פשע.
החשודים של מעצרם
5 – ב נוספת פעם היום הוארך
ימיםבפניביתהמשפט,ובכוונת

הצהרת נגדם להגיש המשטרה
תובעכברבמהלךהשבועהקרוב.
התב בקבוקי במזל ס"לשמחתנו,

לעבר השליכו שהחשודים ערה
לדליקה גרמו לא הדלק תחנת
היה שעלול מאוד כבד ולאסון
הסמי בשל בייחוד סלהתרחש,

לשכונת הדלק תחנת של כות
לפעול נהסס לא עיסאוויה.
כנגד החומרה ומלוא בנחישות
בדיוק אלו בעבירות חשודים
ציינו זה." במקרה שפעלנו כפי

במשטרה.

צעדיםלהקלעלתהליךפתיחה
וניהולחשבוןלבתיעסק

מאת דוד כהן

עלרקעהכללתעבירתמס
הלבנת לאיסור החוק במסגרת
ב- בישראל טרור ומימון הון
2016,פרסםהפיקוחעלהבנקים
בנושא מכתב 13.11.2016 ביום
-"היערכותלניהולסיכוניציות
נוכחקביעתעבירתמסכעבירות
מספר שפירט )קישור(, מקור"
אדומים דגלים גם כמו דגשים,
שעשוייםלהיותרלוונטייםיותר
לעבירותמסלצורךניהולסיכוני

ציותבבנקים.
שחלפה התקופה לאור

הב במערכת שנצבר סוהניסיון
הבנקים על הפיקוח נקאית,
שינויים, מספר במכתב ערך
ובתאום המסים רשות בשיתוף
הון הלבנת לאיסור הרשות עם
להקל שמטרתם טרור, ומימון
לע חשבון פתיחת תהליכי סעל

מפורסם והוא וניהולו, סקים
להערות הוראה כטיוטת כעת

הציבור.
השינוייםבמכתבהפיקוחי:
על להסתמך רשאי בנק 1.
הצהרותחתומותשללקוחשהוא
לפתיחה כאסמכתה עסק, בית
לצורך וזאת החשבון, ולניהול

רשות מול ציות סיכוני ניהול
יעביר הבנק בישראל; המסים
לרשות אלו מהצהרות העתקים
ובמועד בדרך בישראל המסים

שתקבערשותהמסים;
מהדגס חלק כי הובהר 2.
ליםהאדומיםברשימהשבנספח
סלמכתבלאיחולועלחברותצי

בוריות.
הפיקוחעלהבנקיםמעריך
להג אלה,שצפויים תיקונים סכי

ביראתהוודאותלבנקיםבניהול
בהפחתת יסייעו הציות, סיכוני
החיכוךעםהלקוחותובהקלהעל

פעילותם.

ביקורראשוןשלשר
הביטחוןבגאורגיה

מאת דוד כהן

אביגדור הביטחון, שר
)ד'( בערב אתמול נועד ליברמן,
עם גאורגיה בירת בטיביליסי
ושר ההגנה שר הממשלה, ראש

החוץהגאורגים.
הת במדינה, נחיתתו סעם

קבלשרהביטחוןליברמןעלידי
מסדרכבודבמשרדההגנהוהניח

זרבכיכרהגיבורים.

למא הודה ליברמן סהשר
הלבבית הפנים קבלת על רחיו
והחמה."היחסיםביןהעםהיהודי

והגאורגיהםבנימאותשנים.
יהודית קהילה כאן יש
שיתוף על שמח ואני משגשגת
בין המתהדק הכלכלי הפעולה
המדינות.בנושאשיתוףהפעולה
הביטחוני,הגדרנוארבעהכיונים

סעיקריים:הגנתסייבר,סיועבה
סקמתמערךמילואים,מאבקבט

רורוהגנתהמולדת".
ומאר הביטחון סשר

המצב על דעות החליפו חיו
וחת התיכון ובמזרח סבאיראן

פעולה לשיתוף הצהרה על מו
שתי של הביטחון משרדי בין

המדינות.

ליברמן עם שר ההגנה הגיאורגי צילום אריאל חרמוני, משרד הביטחון

הפרלמנטהאירופיהפעיל
סעיףמשמעתינגדהונגריה

זאתבעקבותמדיניותההגירהשלהונגריה◆זהושלבראשוןלקראתהטלת
סנקציותעלהמדינה

מאת פ. יוחנן

נקט האירופי הפרלמנט
סבהליךמשמעתינגדהונגריהבע
סקבותמדיניותההגירהשלה,שמ

פירהאתערכיהאיחודהאירופי.
בעד הצביעו פרלמנט חברי 448
לחוקתהאיחוד, 7 הפעלתסעיף
עלמהשמכונה"התעלמותבוטה
נגדשלטוןהחוק",ו-197התנגדו.
סנקציות ויופעלו ייתכן בהמשך
ההצ זכות ותישלל הונגריה סנגד

בעהשלהבפרלמנט.
סראשממשלתהונגריהויק

במילים אתמול תקף אורבן טור
האירו האיחוד נציגי את סקשות

לשלול בהצעה מיוחד בדיון פי,
בשל הצבעה זכויות מהונגריה
"בכל ההגירה. בתחום מדיניותה
סהחלטה,הונגריהלאתיעתרלני

תגן הונגריה הסחטנות. סיונות
עלגבולותיה,תעצוראתההגירה
הבלתיחוקיתותגןעלזכויותיה",

אמראורבן.
האירופית, הנציבות נשיא
"הנ כי הגיב יונקר, קלוד סז'אן

לה מתנגדת האירופית סציבות
ממדינות בחלק החוק של פרות
האיחוד,ותתמוךבהפעלתסעיף

השעיה תהליך התחלת קרי 7,
הזכות בהן מסוימות, זכויות של

להצביעבמוסדותהאיחוד".

האיחוד האירופי במליאה צילום  WL~commonswiki  ויקיפדיה
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מחירי השקה אטרקטיביים! לפרטים: 04-6037370

אצולת 
צפת

במרומי העיר צפת, למרגלות 
הר כנען, שוכן מתחם אירוח 
חדש, הכולל 21 חדרי אירוח 
חדשים מרווחים ומאובזרים

חדר לזוג + מטבחון
+ מרפסת לנוף

+ ארוחת בוקר במקום
+ ארוחה בשרית במנדיס

 ₪780 
בלבד *המבצע לאמצע השבוע

מיוחד
לקבוצות

ומשפחות

גדולות

הממשלה אישרה: 

דניאלהרשקוביץמונהלנציב
שירותהמדינה

הממשלהאישרהאתהמינויבהתאםלהצעתושלראשהממשלה◆בחודש
הקודםנפסלמינויהשלעפרהברכהחרףרצונושלנתניהו

מאת פ. יוחנן

הצעתושלראשהממשלה
שירות נציב לתפקיד נתניהו
לשעבר המדע שר את המדינה
התקבלה, הרשקוביץ' דניאל
מינויו. את אישרה והממשלה
הוועדה פסלה שעבר, בחודש
הפרופ  חברים בה סהמיוחדת
גולדב ודב טייכר מינה ססורים

רגראתמינויהשלעפרהברכה,
הפנים, במשרד אגף מנהלת
שהפעיל הלחצים חרף זאת
מתאימה היא כי ודעתו נתניהו

לתפקיד.
הנציב סיים 2017, במאי
תפקידו את דיין משה הקודם
ומזהשנהוחציממלאאתמקומו
אהודפרוואראךרקעתהכאמור

אויישהמשרהמלאה.
בחודשינוארהאחרוןמונה
הרשקוביץ'עלידינשיאהמדינה
והט המדע ושר ריבלין, סראובן

לכהן אקוניס, אופיר כנולוגיה
כיו"רהמועצההלאומיתלמחקר

סופיתוח,תפקידבראשועמדבח
מישהחודשיםהאחרונים.

הרשקוביץ דניאל פרופ'
ופרופסור חיפה יליד הוא )65(

לא עד מהטכניון. סלמתמטיקה
אוניברסי כנשיא כיהן סחרונה

שר היה כן ולפני בר-אילן, טת
המדע.

דניאל הרשקוביץ צ מרים אלסטר פלאש90

ארה"בנערכתלקראת
הוריקן"מפלצתי"

"פלורנס",אחתהסופותהחזקותשנרשמו,צפויהלהכותהיוםבדרוםמזרח
ארה"ב◆יותרממיליוןאישפונו

מאת פ. יוחנן

בארה"ב החירום כוחות
לקראת ההכנות את השלימו
שצ "פלורנס", ההוריקן ססופת
ספויהלפגועבחלקיםנרחביםבד

רוםמזרחארה"בהיום)חמישי(.
הסופה,המוערכתכאחתהסופות
החזקותביותרשנרשמובארה"ב
לה צפויה האחרונים, סבעשורים

225 של במהירות רוחות ביא
קמ"ש,לצדכ-90ס"משלגשם

שיביאולהצפות.
נדר איש ממיליון סיותר

להתפנות הרשויות ידי על שו
וירג'יניה, במדינות מבתיהם
קרו ודרום קרוליינה סצפון

המזרחי לחוף הסמוכות ליינה-
הרא להיות צפויות ארה"ב סשל

הזו "הסופה שייפגעו. שונות
בקנה הוריקן זה מפלצת, היא
מידההיסטורי"אמרמושלצפון
סקרוליינהרויקופרבהצהרהלת

מסכן "הוא המקומית. קשורת
רבים ימים למדינה ויביא חיים,

שלגשם".
הפדרלית החירום ברשות
להת צפויה הסופה כי סהודיעו

ביותר. הגבוהה -5 לדרגה חזק
"אנחנומוכניםלהרסרב.זותהיה
ססופהשתגרוםנזקיםכבדיםלמ

הרשות ראש אמר שלנו" דינה
ארוך יהיה "השיקום ביירד. ג'ף
שנ סופה תהיה לא זו סבמיוחד,

ימים". כמה תוך ממנה תאושש
התחזקות על ההודעה בעקבות
באזור רבים תושבים הסופה

וחיכו בתיהם, את מיגנו החוף
דלק בתחנות ארוכים בתורים
להצטייד כדי ובסופרמרקטים

במזון.
טרא דונלד ארה"ב סנשיא

מפהכריזעלמצבחירוםפדרלי
בצפוןודרוםקרוליינה,והתחייב
ומשא סיוע יקבלו המדינות סכי

כדי הלבן בבית מהממשל בים
ושיקום הסופה עם להתמודד
מצב בהמשך הצפויים. הנזקים
סהחירוםהורחבגםלמדינותהש

כנותוירג'יניה,מרילנדוכןלמחוז
סקולומביה,שםנמצאתעירהבי

טראמפ בהודעתו וושינגטון. רה
להתר המדינות לאזרחי סהמליץ

כי טען אך הסופה, ממסלול חק
איןמהלחשוש.

סופת ההוריקן פלורנס בדרכה לארה''ב

https://api.whatsapp.com/send?phone=+972523228913
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עודפיהגבייהשלהביטוחהלאומי
לאיועברועודלמשרדהאוצר

שרהרווחההודיעלראשהממשלהכיהסכםשהיהביןהגופיםלאיחודש.זאת
בשלההתרוקנותהצפויהשלקופתהביטוחהלאומיכברבשנת2022

מאת פ. יוחנן

והרווחה, העבודה שר
חייםכץ,הודיעלראשהממשלה
את יחדש לא כי נתניהו, בנימין
הלאומי הביטוח בין ההסכם
סלמשרדהאוצרשבמסגרתומוע

בריםעודפיהגבייהשלהביטוח
בעקבות זאת למשרד. הלאומי
קופת של הצפויה ההתרוקנות

הביטוחהלאומי.
״הגיעהזמןשלמוסדתהיה
בניהול סמכות וגם אחריות גם
במכתבו כץ כתב המדיניות״
״חלקן והוסיף: הממשלה לראש
על הננקטות ההחלטות של
חשש מעלות האוצר, נציגי ידי
ממושך לזמן המוסד לקיימות
ויכולתו טבעו מעצם כמתחייב

כלפי התחייבויותיו את למלא
הציבור,אשרשםבואתמבטחו״.
נתונים לממשלה הציג כץ
שמהםעולהכיהביטוחהלאומי

צפוילהיכנסלגירעוןכברבשנת
המועד לפני שנים חמש 2022.
אק בתחזיות בעבר סשנקבע

טואריות.

המוסד לביטוח לאומי בירושלים צ יונתן סינדל פלאש90

דיווח:איראןניהלה"מבצע
ריגולרחב"נגדמתנגדי

המשטרבמדינהובאירופה
לפיחוקריםשלצ'קפוינט,האיראניםהחדירותוכנותמעקבבמכשיריהםשל

כורדיםותומכידאע"ש

מאת פ. יוחנן

חברת של הסייבר חוקרי
ריגול מבצע חשפו פוינט צ'ק
נגד האיראני המשטר שניהל
והן המדינה בתוך הן מתנגדיו,
באירופה.לפיהדיווח,מדוברבין
שהוגדרו ובמי בכורדים השאר

כתומכיםבדאע"ש.
החוקרים שבידי מהמידע
שוכס משתמשים 240 כי עולה
להיכנס או תוכנות להתקין נעו
הותקנו לקישוריםשבאמצעותם
המאפש תוכנות סבמכשיריהם

התאפשר כך, צמוד. מעקב רות
מיקום לאתר בטהראן לשלטון
קול להקליט שלהם, גיאוגרפי
סולצלםתמונות,להורידאתרשי

ההודעות ואת הקשר אנשי מת

תמונות לקבל המכשיר, שעל
וסרטיםועוד.

כי עוד הסבירו החוקרים
לא להיכנס פותו סהמשתמשים

מזוייפות ולאפליקציות תרים
זה, לצורך במיוחד שפותחו
לד הריגול. יעד לעבר סוכוונו

ועצם הללו, היכולות בריהם,
ריגול מבצע לערוך המוטיבציה
"גורמי אצל קיימות שכזה, רחב
שלטוןרשמיים",ובהםמשמרות
המודיעין ומיניסטריון המהפכה

האיראני.
שר הודיע כחודש לפני
סהמודיעיןהאיראני,מחמודאלא

במדינה הביטחון כוחות כי בי,
שפעלו מרגלים עשרות עצרו
לא אלאבי ממשלתיים. בגופים
או המעצרים נערכו מתי ציין

המר עבדו מדינות אילו סעבור
רבים כי הדגיש הוא אך גלים,
באזרחות מחזיקים מהעצורים

כפולה.
רשת פרסמה יולי בחודש
האקרים כי האמריקני NBC
איראניםהכינותשתיתלהתקפת
תש נגד שתכוון נרחבת, ססייבר

תיותבארצותהבריתובאירופה,
לפי פרטיות. חברות גם כמו
לכ עלולה כזו סהפרסוםמתקפה

ביןהשאר,פגיעהברשתות לול,
אמריקנים גורמים ומים. חשמל
שצוטטובדיווחאמרוכיארצות
את להזהיר החלה כבר הברית
האפשרות מפני בריתה בעלות
סייבר מתקפת תבצע שטהראן

נרחבת.

האו"ם:סוריהביצעהפשעי
מלחמהכשתקפהמורדים

באמצעותגזכלור
דו"חהסוכנותלזכויותאדםמצאכיבמספרמקריםתקףצבאאסאדאוכלוסיה

אזרחיתבנשקכימי

מאת פ. יוחנן

דו"חשלהסוכנותלזכויות
מקרים במספר כי מצא אדם
כימי, בנשק תקף אסד משטר
ע'וטה מזרח כיבוש בעת כולל
זאתעלרקעההכנות ובאידליב,
בידי הנשלט בחבל למתקפה

המורדים.
בדו"ח כותבים החוקרים
כנשק בכלור שימוש כי שלהם
אסורעלפיאמנתהנשקהכימי,
ועל סוריה, ידי על שאושררה

מנת "על הבינלאומי. החוק פי
ע'וטה, מזרח את מחדש לכבוש
המשטר כוחות ביצעו באפריל,
מספרתקיפותללאהבחנהבקרב
שכ צפופה, אזרחית סאוכלוסיה

נכתב כימי", בנשק שימוש ללו
לאירועים בהתייחסות בדו"ח
על ובפברואר. בינואר שאירעו
פיהדו"ח,במתקפותנפגעונשים
נשימה מבעיות שסבלו וילדים,

ונדרשולקבלתחמצן.
כי בדו"ח, נאמר עוד
המק בשני כי מצאה ס"הוועדה

או הממשלה כוחות האלה, רים
ביצעו אליהם, המסונפים כאלה
בנשק בשימוש מלחמה פשעי
הבחנה חסרות ומתקפות אסור
נגדאזוריםמיושביםע"יאזרחים

במזרחע'וטה".
הכוחותעשו כי נאמר עוד
קרקע-קרקע בטיל שימוש
מאולתרעלמנתלשגראתהכלור
בשנימקריםבדומא."התחמושת
איראניים טילים על הורכבה

שסופקולצבאאסד".

ת"א:הסתייםשיפוץכיכרדיזינגוף
הכיכרחזרהלמראהההיסטורישלהוהיאתהיהבמפלסהקרקע

מאת פ. יוחנן

לאחר חודשים כתשעה
עבו הסתיימו המתוכנן, סהמועד

בתל דיזנגוף כיכר הקמת דות
הקרקע. מפלס בגובה אביב,
מדיז המגיעים רכב כלי סמעתה,
בנ להמשיך יצטרכו סנטר סנגוף

סיעהימינה.זאתגםלנוכחהיותו
לכיכר מצפון דיזנגוף, רחוב של

חדסטרי.
יצא 2016 בדצמבר

ההיס הכיכר שחזור ספרויקט
המזרקה כאשר לדרך, טורית
הועתקה אגם יעקב האמן של
בתחי לילי. במבצע סמהמקום
הרי עבודות החלו ינואר סלת

שהוקמה העילית, הכיכר סת
הכיס במקום שנים, 40 כ -לפני
מפלס שבגובה ההיסטורית כר

הקרקע.
שהע אז הודיעו סבעירייה

כשנה, להימשך אמורות בודות
ועלותן 2018 שנת לתחילת עד

מיליון בכ-60 מוערכת הכספית
הסתבך הפרויקט אבל שקל.
שבי הפרטי הקבלן סובמקום

שזכה לאחר העבודות את צע
לבי הועברו העבודות סבמכרז,

אחוזות העירונית החברה צוע
החוף.

האחרונים בחודשים
ובי העבודות קצב סהואץ

לקו הגיעו הם האחרונים מים
הגמר.

הדמיית כיכר דיזנגוף המחודשת

אונ'בןגוריוןוחב'סייברישראלית
בהגנהחדשניתנגדפריצותחכמות

שיתוףהפעולהיתמקדבפיתוחטכנולוגיותמתקדמותשלאינטליגנציה
מלאכותיתולמידתמכונה

מאת: ישראל לביא  

של הסייבר חקר מעבדת
אונ'בןגוריוןמשתפתפעולהעם
חברתאבטחתהמידעהבריטיתס
בולגארדDojoכדי ישראלית
לפתחהגנתסייברחדשניתעבור
האינטרנט ומוצרי חכמים בתים

.)IoT(שלהדברים
שירותי קיימים לא כיום
ומבוססי מתקדמים סייבר הגנת
ענןעבוראנשיםפרטייםועסקים
המאפשרים שירותים קטנים,

להתריעמראשולחסוםניסיונות
למכשיריIoTביתיים פריצה

הפוגעיםבפרטיותהלקוח.
סזהואחדהתחומיםהמורכ

הסייבר הגנת בעולם ביותר בים
שת הגנה לראשונה ליצור סוכדי

זההבאופןאוטומטיאתהאיומים
שיתוף החכמים, המכשירים על
סהפעולהיתמקדבפיתוחטכנולו

גיותמתקדמותשלאינטליגנציה
סמלאכותיתולמידתמכונה.האל

שיפותחו המתקדמים גוריתמים
סישפרובאופןמשמעותיאתיכו

לותהזיהויודפוסיםשלניסיונות
אופן למכשיריIoTואת פריצה

ההגנהמפנימתקפותאלה.
המחקרבאונ'בןגוריוןיובל
הח אלוביץ' יובל פרופ' ידי סעל
סתוםעלהישגיםבינלאומייםמר

אלוביץ' הסייבר. בתחום שימים
במכשירי פרצה מצאו ועמיתיו
בעקבות סמסונג, של הסלולר
הוד החברה שחררה סממצאיהם

עתהתנצלותוחסמהאתהפרצה.
בנוסףהםפיצחואפשרותלפרוץ
למחשביםללאחיבורלאינטרנט.
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ישראלזכתהבציוןהטובביותר
במדדהשחיתותבעסקאותבינ"ל

מאת פ. יוחנן

גבוה ציון קיבלה ישראל 
עלפעילותהבתחוםהאכיפהנגד
עבירותשוחדבינלאומיות.ארגון
את דירג בינלאומית" "שקיפות
הטוב בדירוג לראשונה ישראל
בעס "השחיתות במדד סביותר

משמעות בינלאומיות". קאות
כמ בישראל הכרה היא סהדירוג

של תופעות נגד הפועלת דינה
הבינ העסקית בזירה סשחיתות
שפו האחרונה בפעם סלאומית.

רסםהמדד)2015(דורגהישראל
בדירוגהנמוךביותר,שמשמעותו

היעדראכיפה.
לישראל ניתן הגבוה הציון
עלרקעהאכיפההמוגברתוריבוי
נגד האחרונה מהעת החקירות
ישראלים עסקים ואנשי חברות
ציבור לעובדי שוחד מתן בגין
פועלים. הם בהן זרות במדינות
בינ שקיפות ארגון של סהדוח

על היתר בין מסתמך לאומית
לישראל שערכה הביקורת הליך
שוחד למניעת העבודה קבוצת
בעסקאותבינלאומיותשלארגון

בהצלחה והסתיים ה-OECD
הגיס זו 2017.במסגרת בנובמבר
לישראל, הארגון של נציגים עו
והעמותההישראליתהציגהלהם
בישראל הננקטים הצעדים את
שוחד בעבירת המאבק בתחום

עובדיציבורזרים.
המד עליית הוכרה סבדוח

השיפור היתר ובין באכיפה רגה
בי בשיתוף-פעולה סוהעלייה

שוחד עבירת באכיפת נלאומי
שננקטו צעדים זר; ציבור עובד
לאיסור וברשות המסים ברשות
במשרד טרור ומימון הון הלבנת
המודעות והעלאת המשפטים;
לעבירתשוחדעובדיציבורזרים
תאגידים של פלילית ולאחריות
הע ובסקטור הציבורי סבסקטור

סקי.
הפרשה מוזכרת בדוח
החקיקה נאכפה שבה הראשונה
השל לרשויות שוחד מתן סבגין
אן.אי. חברת נגד בחו"ל, טוניות
על-פי הורשעה, החברה פי.
עס שקידמה בכך סהודאתה,

שקל מיליון 33 של בהיקף קים

אפ שבדרום לסותו סבממלכת
שוחד תשלום באמצעות ריקה,
במסגרת דולר. אלף כ-500 של
החברה על נגזר הטיעון הסדר
קנסוחילוטבסך4.5מיליוןשקל.
המותנה ההסדר בדוח מוזכר כן
על-פי טבע חברת מול שנחתם
חוקניירותערךוהחקירותשונות
בע החקירה ביניהן סהמתנהלות,

ניינהשלחברתשיכוןובינוי.
נמצאות ישראל עם יחד
ביותר הגבוהה הדירוג בקבוצת
גרס ארה"ב, - נוספות מדינות 6
שווייץ איטליה, בריטניה, מניה,

ונורבגיה.
בינלאומית שקיפות ארגון
רווח מטרות ללא ארגון הוא
נגד העולמי במאבק שעוסק
שחיתותבעולםהשלטוניובעולם
המסחרי.הארגוןפועלבאמצעות
100 מעל חברות בה קואליציה
היא העיקרית ומטרתו מדינות,
נו באמצעות בשחיתות סהמאבק
סרמותשלאתיקהושקיפות.לא

רגוןסניףישראליבראשועומדת
השופטתבדימוסניליארד.

גיליון באר הפרשה
להורדה

חברהניצלהקשישים
ונקנסהב-5מיליון

הרשותלהגנתהצרכןתטילקנסעלחברתהטלמרקטינג"ביגסייל"שניצלה
קשישים◆החברהחשודהבשכנועלקוחותלמסורפרטיאשראיעלמנתלקבל

"הטבות"

מאת פ. יוחנן

סהרשותלהגנתהצרכןתק
שעו סייל" "ביג חברת את סנוס

לצרכנים טלפוני בשיווק סקת
5.2 של בסכום קשישים שרובם

מיליוןשקלים.
סעלפידיווחבמאקו,החב

רהנהגהלשווקבדרךשלהטעיה
לצרכנים הוגנת בלתי ובהשפעה
שרביםמהםקשישים.מהחקירה
שניהלההרשותבעקבותתלונות
כי עולה מצרכנים, שהתקבלו
"ביגסייל"פנתהלמספררבשל
צרכניםבאמצעותשיחותטלפון
הציעה השיחות במהלך יזומות.
לצרכניםהצעותלקנייתמוצרים
ויהלו זהב תכשיטי כגון: סשונים

מים,בשמים,כליאיפור,מכשירי
חשמלקטניםוכלימיטה.

התבססו המכירה שיחות

מטעים. שווא מצגי הצגת על
במקריםרביםטענונציגיהחברה
רכש כאשר חוב קיים לצרכן כי
את פרע וטרם מהחברה בעבר
חובו.בפועלצרכניםאלוכלללא
סהיובעליחובלחברה,וברובהמ
קריםלארכשומהחברהבעבר.

סבמקריםאחרים,טענונצי
גיהחברהכימזהשנהאושנתיים
ממעמד תשלום ללא נהנה הוא
כללי פי על מועדון". "חבר של
לשלם עליו לכאורה, המועדון
דמיחברלמשךזמןנוסףהמגולם

בקנייתמוצר.
סבנוסף,החברהביצעההש

הצרכנים על הוגנת בלתי פעה
עלמנתלהיקשראיתםבעסקה.
צברו כי לצרכנים נאמר כאשר
בחב או בחברה זכות סנקודות

באפשרותם ויש האשראי, רת

לממשנקודותאלובקבלתמתנה
משלוח בעלות או תשלום, ללא
ההשפעה משיטות כחלק בלבד.
הפסולותבהןנקטההחברה,נהגו
סנציגיהלבצעפניותחוזרותונש

הצרכנים ובקשות לצרכנים, נות
לחדולמההתקשרויותלאנענו.

נצי כי סעודעלהמהחקירה
להבהרות נשמעו לא החברה גי
חוב בעלי אינם לפיהם הצרכנים
חברי היו לא מעולם וכי לחברה
מועדוןאצלה,ואףהגדילהלעשות
ונציגיההילכואימיםעלהצרכנים,
עולה עוד קשישים. מהם רבים
האש פרטי את שקיבלו סשלאחר

החברה חייבה הצרכנים של ראי
סאתהכרטיסיםללאקבלתהסכמ
סתםהמפורשתשלהבעלים.במק

ריםאלוסיפקההחברההמוצרים
לביתםללאהסכמתםהמפורשת.

הערבמוקדהלכתיוקופתוחשמפעילה
מאוחדתבשיתוףמכוןידהרמ"ה

השאלותההלכתיותהרבותהמונחותלפתחםשלחוליםלקראתצוםיוםכיפורהביאואתמאוחדתלהרחיבאתיוזמתהקוהפתוח
בשיתוףרבניםמוריהוראהומומחירפואהעלמנתלהשיבאתדברההלכהבצורהאחראיתלאלפיהשואלים◆המוקדיםיפעלו

בריכוזיםהחרדייםבירושלים,בניברק,קריתגת,אלעד,צפת,כפרחב"דועודוהעניקומענהלאלפיהשואלים◆הערבהמוקדהמרכזי
הערבבירושליםבשיתוףהמרכזלרפואהלאורההלכהמכוןידהרמ"ה.

קופת מפעילה הכיפורים יום צום לקראת
חוליםמאוחדתברחביהארץ.מוקדיםהלכתיים
מומחי עם הוראה מורי רבנים יחדיו ישבו בו

רפואהויענולשאלותהרבותבעניניהצום.
בשלהביקושהרבהרחיבההשנהמאוחדת
במרבית יתקיימו והן ההלכתיים המוקדים את
ומורי רבנים בשיתוף בארץ החרדיים הריכוזיים
סהוראהידועישםכאשרלצדםישבורופאיםואנ

שימקצועשילבנואתהשאלותוהסוגיותעלמנת
להשיבלשואליםאתדברההלכהבצורההברורה

ביותר.
השאלותהרפואיותמורכבותבמקריםרבים

ועלכןנדרששילובביןרבניםומוריהלכהלבין
מומחירפואהעלמנתלבחוןאתהסוגיותבצורה

מיטביתולהעניקמענהמוסמךלשואלים.
ירושלים, ביןהיתרבערים המוקדיםפעלו
כפר גת, קרית עילית, ומודיעין אלעד ברק, בני

חב"דוצפת.
לרפואה המרכז בשיתוף המרכזי במוקד
סלאורההלכהמכוןידהרמ"הישיבולשאלותהפו
סניםהגאוןרבימתתיהודייטששליט"א,רבשכו

ויועציהמכון,כאשר וצוותרבני נתרמתשלמה
אליהםיצטרפורופאיםבכיריםממאוחדת.

השעות בין חמישי יום היום יפעל המוקד

02-571-5727 קווי רב בטלפון 19:00-20:30
בדוא"ל להעביר ניתן וכן 02571-5726 ופקס:

office@yadharama.orgבכתובת:
ממאוחדתנמסר:"מאוחדת,כקופההדוגלת
רפואה מומחי הקצתה לקוחותיה, למען בעשיה
הרבים לשואלים להשיב מנת על ובכירים רבים
יחדעםרבניבתיההוראההשוניםברחביהארץ.
פניותרבותנעשוגםמצדלקוחותקופותאחרות,
וההלכתיהמקצועי. שקיבלואתהמענההרפואי
סאנונמשיךבשיתוףפעולהעםהרבניםלמעןלקו

חותינו".

חבריפרלמנטבבריטניהמוביליםמהלךלהדחת
ראשהממשלהתרזהמיי

כחמישיםחבריפרלמנטנועדוודנובדרכיםלהדיחאתראשהממשלהמיי◆השמרניםבמפלגהזועמיםעלראשהממשלהבעקבותהמו"מעםהאיחודהאירופיעל
ה'ברקזיט'

מאת אברהם ויסמן

ברי פרלמנט חברי עשרות ה'ברקזיט': סבגלל
טיםהשייכיםלמפלגתהשלראשהממשלהתרזהמיי
מתכנניםמהלךשיוביללהדחתהשלראשהממשלה
התקשורת ברשת דיווח לפי כך הלא-פופולרית.

הממלכתיתבבריטניה,BBC.
סעלפיהדיווח,כחמישיםחבריפרלמנטמהמ

פלגההשמרניתשלמייהתכנסולדיוןסודישמטרתו
הייתהבדיקתהאפשרויותלהוביללהדחתהשלראש
הממשלהויו"רהמפלגהמתפקידהבמטרהלהחליפה
במועמדאחר,המוסכםיותרעלמצביעיהימיןתומכי

ההיפרדותהבריטיתמהאיחודהאירופי.
מיי של פעילותה הוא הקיצוני למהלך הרקע
לב שיש בהסכמים משמעותיים חלקים סלשימור

על מתנגדיה וטענות האירופי האיחוד עם ריטניה

של היפרדותה על במו"מ לבריסל נכנעת כךשהיא
המדינהמהאיחוד.בעיקרעלרקעכוונתהלהמשיך
לשמראתאזורהסחרהחופשיעםמדינותהאיחוד,
סחר אפיקי לפתוח מבריטניה ימנע שלטענתם מה
להתפטרותם הובילו הללו הטענות בעולם. חדשים
ג'ונסון, בוריס החוץ שר כולל משריה, שניים של
סשהיההאיששהובילאתהקמפייןלהיפרדותבריט

ניהמהאיחוד.

פרס חברי 48 נדרשים בבריטניה החוקה לפי
במפלגה, הפרלמנט חברי מכלל 15% שהם למנט,
כדילדרושהצבעתאיאמוןבראשהממשלהשעשוי
להוביללהדחתה.המהלךככלהנראהלאיצאעדיין
אלהפועלמחשששלהחבריםכיבהצבעההכללית
הםעלוליםלספוגכישלוןולהיוותרבמפלגהכשהם

מסומניםעלידייו"רוסביבתה.

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/%D7%A2%D7%A9%D7%99''%D7%AA %D7%99%D7%95''%D7%9B %D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA.pdf
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פרשת וילך
לא, יח, ואנכי הסתר אסתיר

"אסתר מן התורה מנין? ואנכי הסתר אסתיר פני" )חולין קלט(. 
אשתו של רבי שאול מקראקא, הרבנית אסתר, היתה מפורסמת בלמדנותה והיתה מכונה "אסתר מן 

התורה".
פעם נכנסו אורחים אל הרב, והרבנית קמה לצאת מן החדר. אמר אחד האורחים: "לא התכוונו ש"אסתר 

מן התורה" תקיים 'ואנכי הסתר אסתיר'.
אמרה הרבנית: "גם אני לא התכוונתי לכך, אלא ל'והסתרתי פני מהם והיה לאכול' ".

לא, יב, הקהל את העם האנשים והנשים והטף 
"טף למה באין? כדי ליתן שכר למביאיהן" )חגיגה ג(. פירש אחד:  לכן יש שכר למביאיהם כי בשעה 

שהם מביאים את בניהם מתברר שלעומת הדור הצעיר, האבות הם צדיקים גמורים...

יום הכיפורים
רבי מרדכי בנעט שאל פעם את הרבי הזקן מווארקי, למה תיקנו לומר את נוסח הוידוי לפי הא' ב'.

אמר לו הרבי: כדי שנדע מתי להפסיק...

עם התגברות זרם העולים לארץ נחלקו הדעות בתוך הישוב. שומרי המצוות רצו לעשות את ירושלים 
צריכה  שיפו  כך  על  ועמדו  ירושלים  לרבני  קרובים  להיות  רצו  לא  והחילונים  המתחדש,  הישוב  לבירת 

להיות המרכז.
אותה שעה אמרו: הדין עם החילונים; מימות יונה הנביא, כל הבורח מלפני ד' יורד ליפו.

*

־ביום כיפורים אחד הזמין יהודי את שכנו הגוי לבוא לבית כנסת ולראות תפילה של יהודים ביום הק
דוש.

כשהגיע הזמן למכור את העליות, הכריז הגבאי: "חמישים דולר מפטיר!"
אחד המתפללים, שנודע כאיש עסקים ממולח,  מיהר לקרוא: "שישים דולר!"

להפתעת כולם קרא הגוי: "שבעים דולר!"
מיהר היהודי ללחוש לשכנו הגוי: "מה קרה לך, זה עליה לתורה וזה ליהודים!"

"אני מכיר את זה שצעק שישים", אמר הגוי, "כשהוא מציע שישים דולר על משהו זה שווה לפחות 
מאה".

לעוד הומור יהודי: "הרשל'ה"
http://www.hershaleh.co.il

רבבותיהודיםשהובראשמטעמים
השנההתשע"טבאומן

אלפיםהתפללובתפילותראשהשנהבקיבוץהגדולבאומןסמוךונראהלציון
קדשושלהרה"קרבינחמןמברסלבזי"ע◆התעוררותרבההיתהבמעמד

ה'תיקוןהכללי'בערבהחג

מאת: מוטי קאפ

רבבות של הגדול הקיבוץ
בה עבר באומן ברסלב סחסידי

כאשר נשגבה רוחנית תעלות
ההמוניםהרביםעשואתימיהחג
סבתפילותנרגשותומרוממותבס

מוךלציוןקדשושלהרה"קרבי
נחמןמברסלבזי"ע.

חצות בשעת החג בערב
למעמד ההמונים ציבור התכנסו
הכללי תיקון אמירת של האדיר
שמהווה מעמד – הציון יד על
אחתמנקודותהשיאבהתכנסות
סהאדירהשלהקיבוץהגדול.המ
סעמדאףהועברבשידורחילמו

תבל, וברחבי בארץ רבים קדים
נעלית לתפילה רבבות ואיחד
ותחינה בקשה תוך זו וייחודית
יש ולישועתןשל סלרחמישמים

ראל.
מעמדמרגשהיההתכנסות
בית של תינוקות הצאן, צעירי
לא הקדוש הציון ברחבת סרבן,

מירתתיקוןהכללי,כאשרנשאו
תפילהבטהרתהלבלבוראבקול
המנין רקיעים. שבקעה זעקה

בתפילות הקיבוץ של המרכזי
בשניימיראשהשנהנערךבהיכל
רבים כשהמונים הגדול הקלויז

מצטופפיםבמקוםובמבואותיו.
בהתרו נערכו סהתפילות
ובהש בהתלהבות הרוח סממות

התיבה כשלפני הנפש, תפכות
החסידים וזקני חשובי עוברים
האדיר הקהל את אתם שסחפו
בי ומרוממות נעלות סלתפילות

שבו אלו ונעלים גדולים מים
תנשאמלכותויתברך.

תפי נערכו זאת, עם סיחד
ברחבת שהוקמו באוהלים לות
תפי מנייני ובמבואותיו, סהציון

קיימוהמונים גדוליםשבהם לה
רביםאתתפילותהחגבהתעלות
האור הכנסת ארגוני סמרוממת.

חיםשנערכומבעודמועדבמשך
החג, אירועי לארגון חדשים
והגישו הכבירה במשימה עמדו
סאתסעודותהחגלרבבותהחסי

דיםבסדרארגונימופלא.
מעמד היה ביותר מרגש
קהל כאשר התשליך, אמירת
ובזמרה בשירה צעדו הרבבות

לאורךכלהדרךלנהר,וכךבהדרך
יצאוהר סחזור.לאחרצאתהחג

בריקודי עיר של ברחובה בבות
למשך ומרוממים נלהבים קודש
סשעהארוכהבהםהביעואתשמ

על ית"ש לבורא בהודאה חתם
בימי הקודש בצל לשהות שזכו
סראשהשנהומלאואתהציוויהנ

עלהשלרבםהקדוששהעלהעל
נסאתעניןהקיבוץהגדולבמקום

משכנובקודשבאומן
מקומיים שוטרים מאות
בט אנשי עם פעולה סבשיתוף

ישראליםעקבומקרובאחר חון
דש ובסייעתא המתרחש סכל

מיאהכלעברללאתקלות.החל
החג צאת לאחר חצות משעת
האוירית הרכבת לפעול החלה
לארצות חזרה ההמונים להטסת
רבים אלפים כאשר מגוריהם,
יצאואתעיראומןמידעםצאת
בקייב התעופה נמלי לעבר החג
הציבור כי ונמסר ובאודסה,
מגוריהם לארצות יחזור הגדול
בטיסותהסדירותעדליוםשישי

הקרוב.

אומן, ערב ראש השנה)צילום  יחידת הרחפנים של איחוד הצלה

מנהלירשתהחינוך'בני
יוסף'התכנסולרגל

פתיחתשנה"ל
מאותמנהלימוסדותהחינוךשע"ירשתהחינוך'בנייוסף'התכנסויחדיוודנו
במיזמיםובמהלכיםשלהשנההאחרונה,בתוכניותהעתידיותוהמתוכננות

לשנההחדשהועוד

מאת: מוטי קאפ

- יוסף בני החינוך רשת
מעייןהחינוךהתורניציינהבסוף
השבועשעבראתפתיחתשנה"ל
כ- בכנסרברושםבהשתתפות
500מנהליםומנהלות,סגניםוסס
גניותאשרהתכנסובמלוןרמדה

בירושליםלכנסהיערכות.
הנה חבר השתתפו סבכנס

לתהרשתהגר"מפינטור"יפאר
הרב הפנים יו"רש"סשר משה,
חיים הרב המנכ"ל דרעי, אריה
הרב הפדגוגי והסמנכ"ל ביטון

ישייזדי.
הסמנכ"ל פתח הכנס את
סהרביזדישדיברעלהגדרתהת

הרובצת הרבה והאחריות פקיד
עלכתפיושלהמנהלתוךשימת
החומרים ואיכות רמת על דגש

הנלמדים.
חיים הרב הרשת מנכ"ל
ארוכה שעה במשך עמד ביטון
לצד וחזונו משנתו את ופרש
והפ המרשימים סהמיזמים

שבוצעו הנרחבים רויקטים
ברשתבמהלךהשנההאחרונה.

המנכ"להעבירמצגתרבת
היה ניתן בה למנהלים רושם
הרוח לעוצמת מקרוב לעמוד
במשרדי המפעמת והעשיה
עם גדלה אשר הרשת ומוסדות
פתיחתשנהזול-255מוסדות
בכלרחביהארץ,כשעודעשרות
פיתחה על מתדפקים מוסדות
להגשמת להצטרף ומבקשים
של קרנה בהרמת הגדול החזון
אשר המעטירה, ספרד יהדות
סחודהחניתשלההיארשתהחי

נוךמיסודםשלמרנןורבנןמצוקי

ארץזיע"אשבשנהזומציינת30
שנהלהקמתה.

הגר"מ הרשת הנהלת חבר
איכות על בדבריו עמד פינטו
ברשת הנלמדים התכנים ורמת
אשרהינםהיוםברמתהלימודים
סהגבוהביותר,כמו"כהזכירבדב

ריואתפרויקטהדגל-החונכים
סוהרישוםאשרעושהרבותונצו

רחבי בכל המוסדות בקרב רות
הארץ.

סהשרהרבדרעישיבחוהע
להעלנסאתמסירותוהעצומה
הרים אשר הרשת מנכ"ל של
מתוך חדשים לגבהים אותה
מקצועיותושקיפות,כןצייןאת
המנהלים של הרבה מסירותם
עבודת עושים אשר והמנהלות
של הטהור חינוכם למען קודש

ילדיישראל.

לפני13שנה:הושלמה
תכניתההתנתקות

פינויהאזרחיםהושלםבתוךשמונהימיםוצה"להשליםאתפינויומרצועתעזה

מאת: ישראל לביא              

בוצעה ההתנתקות תוכנית
בקיץ ישראל ממשלת ידי על
תשס"הובמהלכהפינתהישראל
סבאופןחדצדדיאתתושביההת

וכוחות עזה, מרצועת נחלויות
מוח באופן ממנה נסוגו סצה"ל

הקו של המדויקים לגבולות לט
הירוקבאזורזה.במקבילפינתה
סהממשלהארבעהתנחלויותמבו
סדדותבצפוןהשומרון,מבלילש
לאזו הפנימית סנותאתהחלוקה

)אזורA, ושומרון ביהודה רים
הגדרת את או אזורBואזורC(
יזם התוכנית את בהם. השליטה
ישראל, ממשלת ראש והוביל
התגו עזה בחבל שרון. סאריאל

כ-8,600 ההתנתקות ערב ררו
יהודים.

הושלם האזרחים פינוי
בתוךשמונהימיםוצה"להשלים
ב-11 עזה מרצועת פינויו את
היום למחרת בספטמבר2005.
ובהתנחלויות ברצועה נערכו
פלסטי חגיגות שבה סהחרבות

הכנסת בתי ורוב המוניות ניות
בצ ונשרפו. הושחתו סשננטשו

התוכנית הסתיימה פוןהשומרון
צה"ל ידי על דותן מחנה בפינוי
בס22בספטמבר.עםסיוםביצוע
של ארוך תהליך החל התוכנית
סשיקוםהמפונים,אשרטרםהס

תיים)נכוןל-2018(.
הייתה ההתנתקות תוכנית
ועמדה עזה, במחלוקת שנויה
שרון של להצהרותיו בניגוד
העמידה הוא היבחרו. בטרם
הליכוד, מתפקדי בין למשאל

אולם התוכנית, את דחו אשר
הוא ביישומה. המשיך שרון
התו את להעמיד להצעה ססירב

סקרים אולם עם למשאל כנית
תמיכת על הצביעו שהתפרסמו
לאחר בהתנתקות. הציבור רוב
ובכנסת מאבקממושךבממשלה
התוכנית ליישום החוק אושר
בפבס 16 ב שלישית -בקריאה
רואר2005ברובשל59תומכים
נמנעים. ו-5 מתנגדים 40 מול
הטיפולבמפוניההתנתקותלקה
החקי וועדת רבים, סבמחדלים

בעקבות שקמה הממלכתית רה
כשלה הממשלה כי קבעה כך
במפו בטיפולה חמור סכישלון
לפ גרמה ההתנתקות וכי סנים,

של האדם בזכויות גדולה גיעה
המפונים.



 יום חמישי ד תשרי תשע"ח 1813/09/2018

מהו מיקוד וכיצד עושים זאת?-חלק ה
איןצורךלהתעמקבסודהפנימישלכוחהמחשבהכדילהרגישאתזה,אפשרלדעתאתזה

בחוש,

לדוגמה:אדםשמאמיןשאםהואיפנהלבקשתעזרההואלאיקבלאותהאזזוהמחשבהשתהיה
לובראשכלהזמן,ולכןכאשרהואיבקשעזרהזהמהשהואישדרשהואלאיקבלאותהכיהואחי
עםזה,הבקשהשלותהיהבאופןשכמעטמחויבלסרבלעזורלו,לעומתזאתאדםשבטוחשיקבל
עזרהובטוחשתושיטלוידבשמחהאזברגעשהואמבקשעזרהסבירבהחלטשהואיקבלהיענות

מלאהלבקשתו,

להם שתיצור שלהם המחשבה עם עובדים שהם טוענים שאנשים פעמים מספר נתקלתי
מציאותאבלאצליזהלאעובד!הםחושביםמחשבותרצויותומתאמציםמאודאבלכלעמלם

לאנושאפירות,

אחתהסיבותשזהלאעובדלהםכיקייםפערגדולאצלםביןהמקוםשבוהיורוציםלהיות
במחשבהוביןהמחשבותשמעסיקותאותםבפועלוכלזהבאופןלאמודע.

לדוגמה:אדםטעןלילאמזמןשהוארוצהלהרוויחיותרכסף,לכאורהאיןשוםסיבהשהואלא
ירוויחיותרכסף,הואגםטועןשמשקיעהמוןמחשבהבזה,מתרכזבזהעושהדמיוןמודרךעלזה

ולאהולךלו!

השאלההגדולהפההאםישלךמחשבותנוספותלגביזה,כמולמשלפחדים,אםבסתרליבו
ישלופחדמלהצליחאושמפחדלהעזולהתקדםבחייםאזיכלהפחדיםהללויעכבואותובחיים,

אםישלורצוןלהשתנות,אבלקייםבוגםרצוןאחרשסותראתהשינוישלוהואלאיזוזעם
עצמו,לכןלפניהכלעלינולזהותמההםהמחשבותשפועלותבתוכיומנהלותאותי,גםכאשראני

אומרכמוכולםשאנירוצהלהיותטובהשאלההיאהאםבאמתאנירוצהטוב?

לדוגמה:באחתהסדנאותשהעברתיהייתהשםמישהיבת45אנחנועשינושםעבודהעצמית
עםכלאחדבאופןאישי,האשההזוהייתהלהבעיהשהיאחולה,והיאהתלוננהעלבעיהחברתית
כלשהיואמרהשהיארוצהלהיותבריאהאבלטובלהעםזהשהיאחולה,אמרתילהתחליטיאת
רוצהבריאותאולהישארחולה?אזהיאאומרתבמחשבהשליהייתירוצהלהיותבריאהאבלאני
גםמזמנתאתהחוליהזהולארוצהשילךלו?נשמעקצתכואבואזשאלתיאותהבואיתאמרילי
איזהמקוםמשרתלךהחוליהזה?מהאתמרוויחהממנו?ואזהיאענתהכךמתייחסיםאלי,אם

אניאהיהבריאהאפחדלאיתייחסאלי!מאודכואבלשמועאתזה,

הנהלכםפרדוקסבמחשבהשנירצונותפועליםבמחשבהשלה.

סלכןצריכיםלזהותמההמחשבותשמעסיקותאותיביוםיוםבמודעולאבמודע!?האםהמחש
בותשליחיוביותומקדמותאותילהצליחאושאניעסוקבכמהמקפחיםאותיולאהולךליוכמה

שאיןליסיכויוזההמזלשליוחבלשאניכאןבכלל?

חיובית בוראתמציאות חיובית כךמחשבה בוראתמציאותשלילית כמושמחשבהשלילית
ומושכתאותה,זהוחוקפשוט!כךכתבהבעלשםטובאדםנמצאבמקוםשמחשבותיונמצאות
ודאשמחשבותיךנמצאותבמקוםבואתהרוצהלהיות,רבינחמןהוסיףעלזהשמהשאתהבאמת
רוצהבמחשבהשלךזהמהשיגיעאליך,כילמחשבהישתוקףגדול,ויכולהלהשפיעעלהמציאות,

לכןכאשראנחנומזהיםשלאהולךלנועלינולשנותאתתפיסתהמחשבהשלנו,רובהחסימות
שלנומגיעותמתפיסותלאנכונותשלהמציאותושלעצמינו.אםנצליחלזהותוזהלאקשהבכלל
אתהחסימהוהנקודהשאפשרלפרוץדרכהאזינוכללסלולדרךחדשהלאפשרויותרחבותשלא
החשי תבניות את זהה עכשיו עצמך, על תחשוב הזמן הגיע שלנו. בדמיון עכשיו עד סהעלינו

בהשלךאלתפספסאתההזדמנותשלהחייםחבלכלרגעשעוברמרכזהאומץלשנותהעוגן
שלךלהצלחה,מלווהאותךבתוכניתליוויאישיתבאחריותמלאה!המשךשבועהבאאי"ה.בוא
סללמודלעזורלעצמךולאחריםבדרךהפשוטהוהעוצמתיתאיךלהיפרדמחסמיםרגשייםשמונ

עיםהצלחהואושרבחיים!באחריות!נפתחקורסמתומצתועניניוממוקדמטרהNLPודמיון
מודרךסוגסטיביברמההגבוההביותרלתכנתאתתתהמודעלעשותאתהבלתיאפשרילפרטים

0524475196.הראשוןמסוגובישראל.

האומץ לשנות // מאת הרב גילי עטרי

שלך ובשבילך ד"ר שינוי גילי עטרי
 NLP Trainer & Master חבר הפדרציה העולמית NFNLP

0502039606
"מומחה לתכנות תת המודע ובתהליכי שינוי רבי עוצמה"

Giliatari.co.il
Gili.nlp@gmail.com לכל שאלה ותגובה

יוטלוסנקציותעלגורמיםזרים
המתערביםבבחירותבארה''ב
טראמפיחתוםעלכך◆"הממשלנחושלקבוענורמהחדשהבמרחב

הקיברנטי"

מאת: ישראל לביא                    

הנשיאהאמריקנידונלד
צו טראמפמתכנןלחתוםעל
נשיאותישמטילסנקציותעל
אנשים או חברות ממשלות,
בבחירות המתערבים זרים
על בהסתמך זאת בארה"ב,
המודיעין. סוכנויות ממצאי
כךמסרולרויטרסשניגורמים

שמכיריםאתהנושא.

עולה טראמפ החלטת
סבקנהאחדעםסוכנויותהמו

החוק ואכיפת הצבא דיעין,
בחירות על להגנה שנערכים
מהתערבות הקדנציה אמצע

חיצונית.
עשוים הסנקציות יעדי
חברות או אנשים לכלול
בהתערבות שנאשמו שלמות
באמצעות בארה"ב בבחירות

אמצעים או סייבר התקפות
אמריקני גורם מסר אחרים,

לרויטרס.
לק נחוש ס"הממשל

במרחב חדשה נורמה בוע
הגורם. אמר הקיברנטי",
בקביעת ראשון צעד "זה
פומבית והכרזה הגבולות
התנהגות על תגובתנו של

רעה".

חדש במקרר! סקוויז גמדים

לראשונה גמדים באריזת סקוויז 
המאפשרת צריכה גם מחוץ לבית –

ללא שימוש בכפית. רק לסובב את הפקק – ולאכול

פיתוח  ממגמת  כחלק 
מוצרים  של  והחדשנות  הייצור 

המ תזונתית  מבחינה  קמאוזנים 
הדרך",  "על  לצריכה  תאימים 
חדשה,  מכונה  המחלבה  רכשה 
מקרר  מוצרי  לארוז  שתאפשר 

בסקוויז.
קההשקעה בקו החדש וב

הראשון,  בשלב  הסקוויז  מהלך 
מוערכת בכ-10 מיליון שקלים

מחלבת שטראוס מרחיבה 
את ההשקעה בקטגוריית מוצרי 
הצריכה מחוץ לבית ומשיקה את 
במקרר  הסקוויז  אריזת  בשורת 
החלב עם המוצר המוכר גמדים 
בפלטפורמת המתאימה לנשיאה 

ולצריכה נוחה על הדרך. 
והמ החיים המהיר  קאורח 
בפתרו הצורך  את  מעלה  קגוון 

שיאפשר  ומזין  בריא  לאוכל  נות 
כדי  תוך  ולאכול  אתנו  לקחת 

מח כולנו  הדרך".  "על  קתנועה, 
נוחים שיאפשרו  פשים פתרונות 
מאוזנת  תזונה  על  לשמור  לנו 
שלנו ושל ילדנו. לכן, לא מפתיע 
רואים  אנו  האחרונות  שבשנים 

ה  בטרנד  והתרחבות  צמיחה 
snacking בארה"ב ובאירופה.
קבשלב הראשון תשיק שט
קראוס את הבשורה להורים ולפ

עוטות -  "גמדים לדרך"- גמדים 
לדרך"-  "גמדים  בפורמט  המוכר 
מעדן גבינה לבנה עם פרי המכיל 
גמדים,  של  הייחודי  ההרכב  את 
באריזת  סוכר,  כפית  כחצי  עם 
תות,  טעמים:  בשלושה  סקוויז, 

תות-בננה, תפוח-בננה.  
מח מנכ"ל  איצקין,  קאלי 
הק "כמובילי  שטראוס:  קלבות 

העת  כל  מחפשים  אנו  טגוריה 
הצרכנים,  לקהל  לחדש  כיצד 
והן  המוצרים  איכות  בהיבט  הן 
המוצר  הצריכה.  נוחות  בהיבט 

ולפ להורים  מענה  נותן  קהחדש 
מגוונת  צריכה  באמצעות  עוטות 

קוחווייתית מחוץ לבית, ללא היע
רכות מוקדמת ועם כל היתרונות 

התזונתיים הגלומים במוצר".
כי  איצקין  הוסיף  עוד 
במקרר  סקוויז  אריזת  השקת 
הינה  לדרך"  "גמדים  עם  החלב, 
ממהלך  כחלק  ראשונה,  סנונית 

המח מחפשת  במסגרתו  קכולל 
מתאימים  פתרונות  להביא  לבה 
בעולמות  רחב,  קהלים  למגוון 

אלו.
קטגורית מעדני הפעוטות, 
מיליון ₪ בשנה.  כ- 50  מגלגלת 
75% נ"ש מהקק -גמדים מהווה כ

טגוריה.
שט האחרונות  קבשנים 

שיפור  על  רבות  שקדה  ראוס 
בסוף  כאשר  הקטגוריה  ופיתוח 
שנת 2016 ביצעה הפחתת סוכר 
בגק מוסף  סוכר  כפית   1/2  לכ-
ביע )הורדה של 40%(, ב- 2017 
ללא  שלי  גמדים  את  השיקה 
השנה  ובמאי  כלל,  מוסף  סוכר 
בו  שקוף  מהלך  את  השיקה 
העבירה את רכיבי המוצר לחזית 

המוצר ובגדול.
ההרכב  עם  לדרך,  גמדים 
 4 הכולל  כמארז  יימכר  הייחודי, 
יחידות * 70 גרם בכשרות בד"צ 
רובין  הגר"א  בראשות  למהדרין 

שליט"א.
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על ולכתוב למלאות ניתן כרס עבי רבים ספרים
אישיותוהק'שלהאירעיאמהימנא,צדיקאופרישא,קדוש
ישראלותפארתו,המנורההטהורהשהאירהלעםה'במשך
שניםרבות,כ"קמרןאדמו"רהרה"קרבישמעוןנתןנטע
בידרמןמלעלובזצוק"לשבליליוה"כהקרובימלאותשעה

שניםלהסתלקותולשמירום.
אולם,איןבמאמרינוזהנסיוןלהקיףולובמקצתאת
מהשג ורחוקה מבינתינו היא נשגבה אשר הק' סאישיותו

תינוכרחוקמזרחממערב,אולםלמעןידעודורותהבאים
אחרינוצדיקמהפעלאמרנונבאנאבכתובים,להעתיקאי
אלוהנהגותקדושותכפישספרומקרוביוובאיביתושזכו

לחסותבצלקדשו,למעןילמדובמקצתמדרכיוהק'.

מפלאי התקופה
רבה שליט"א גרוסמן דוד יצחק הג"ר מקרובו סיפר
שלמגדלהעמק:"הרביהקוה"טהרשנ"נמלעלובזי"עהיה
בחומות עצמו את שהקיף התקופה מפלאי פלאית דמות
גבוהותשלהסתרה,ועשההכללבליוודעלאישעלפועליו

היתה המופלאים חייו שנות כל ובארץ, בשמים הכבירים

מקשהומסכתאחתרצופהשלעבודתה'ביגיעהעצומה.

קרוב לפני בצעירותו זי"ע הרבי את זוכר עוד "אני

סלשישיםשנה,הרגשתיאזבמוחשכיהרביהואאישאלו

קיםקדושונשגב,אשררגליומוצבותארצהוראשומגיע

השמימה,רחוקמכלהווייותהעולםהגשמי.

"זכרוני,כיצדבאותןשניםרחוקות,בהיותיבחורטרם

יחד לילשבת, מידי הרבי במחיצת שוהה הייתי נישואיי,

היינונעוריםכלהלילה.

אנא עבדא
דמותו הקדושה  על  ועובדות פלאיות  סיפורים  צרור 
של האי רעיא מהימנא, צדיק יסוד עולם, אוהב ישראל 
באמת, צדיקא ופרישא, כ"ק מרן אדמו"ר הרה"ק רבי 
שמעון נתן נטע מלעלוב זי"ע כפי שנשמעו מפי באי 
השנה  יום  לרגל  מוגש   /// הנאמנים  ומקורוביו  ביתו 

התשיעי להסתלקותו – יוה"כ תש"ע
/יצחק רבינוביץ
צילום: שוקי לרר
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מסירות נפש עבור יהודי
סיפרהגרי"דגרוסמןשליט"א:"מסירותנפשושל

הרביזי"עלמעןהזולתלאידעהגבולותכלל.
"לאפעםהיהמגיעהרביזי"עעדלביתישבמגדל
העמקבשעותהמאוחרותשלהלילה,ללאכלהודעה
השל גורמי עם קשרי את שאנצל בבקשו סמוקדמת

ואינו יהודישאינומכירוכלל טון,לפעולעבוראיזה
מבאיביתו,רקשפנהאליווביקשממנועזרהוסיוע,
היהצריךלהטריחאתעצמועד לשאלתילמההרבי
יכוללשוחחעמיבטלפון,ענה לביתילמרחקים,הרי
ליבזההלשון:"רציתילהראותלךשכדילעזורליהודי
ישלעשותביגיעהולאלבקשלהקלמעצמומהטירחה

והיגיעה".
"באחתהפעמיםהללוהביאליהרבילביתייהודי
מתושביצפתכדישאעזורלו,וגוללבאזניאתסיפורו:
"מדוברבאדםשמפעםלפעםלוקהבהתקפהואז
אולם ירחם. ה' והזקן הפיאות את לעצמו גוזר הוא
סלאחרמכןכאשרהואמתפכחקמעה,הואמתחיללה

תייסרבלבועלמעשהוומתביישלהוציאאפוהחוצה
מגודלהכלימה.עקבכךהואמסתגרשבועותארוכים

בביתוומתבדללנפשו,בעודושוקעבמצברוחדיכאוני
עמוקואינורוצהלראותפניאיש.

לביתו רבות אליו הגיע כך, על לו שנודע "הרבי
לבקראותובהתבודדותובוהואשרוי,הרביהיהיושב
עושה ארוכות, ומשוחחאתו לזמניםממושכים אצלו
כלמאמץכדילעודדוולחזקולהוציאוממצבוהנפשי

הקשהבוהיהשרוי.
ס"הרביגםניסהלדברעללבובכללשוןשלשכ

מדי ולהתחיל התבודדותו את להפסיק שיואיל נוע
פעםלצאתמביתובוהואמסתגררבות,הרביהוסיף
לומרלו,כיאםיעשהכןאזימצברוחוישתפרעליו
וכךיחזורבמשךהזמןלהיותכאחדהאדםולהשתלב

יפהבחברה.
"אולםככלשהפצירבוהרבילאעלההדברבידו,
האישהזההיהעיקשבדעתושבמצבכזהאינומסוגל

להראותאתפניוביואנשים.
"ואמנם,זהמהשהביאאתהרבילהביאאתאותו
האישאלביתי,כדילבקשממנישאקחאתהאישתחת
במוסדות אצלינו שישהה ואדאג בו שאטפל חסותי,
בחברתאנשים,עלמנתלהוציאאותומהדיכאוןהקשה

בוהיהשרויל"ע.

וביום השבת

את מסיים היה הרבי כאשר תשע, השעה "בסביבות

ססעודתהשבתבביתו,הואהיהמגיעלביהמ"דלעלובשב

רחובבהר"ןושםהיינונפגשיםמלבדנו,היושםגםהחסיד

ישבנו גולדשטיין, רביאביגדור והחסיד ישראלקאפ רבי

יחדיו ועסקנו השבת זמירות את בהתלהבות שרנו יחדיו,

בדבריתורהוחסידות.
ס"בהגיעחצותלילה,היינוקמיםומלוויםאתהרביבד

ישראל, בית שבשכונת קרלין' 'פינסק ביהמ"ד לעבר רכו
שםהיהיושבהחסידרבימשהמרדכימרגלית,יהודיעובד
אליו הצטרפנו השבת. ליל בכל ער להיות רגיל שהיה ה'
והתחלנוהכלמחדש.הרביהיהמתוועדבדבריתורה,ושרנו
שובאתכלניגוניהשבת,היתהזואווירהעילאיתומרוממת
מאיןכמוה.כלאותןהשעותהיהניתןלראותבמוחשכיצד

הרביזי"עבוערכולוכיורהרותחתבקדושתהשבת.
את וליוונו קמנו בוקר, לפנות מאוחרת בשעה "רק
הרביחזרהלביתושברחובצפניה,שםהיינונפרדיםממנו.
כבראזראינובקדושתובעילאיתשלהרביהאופפתאותו,

והכלעשהבהצנעלכתהרחקמעיניהציבור.
שישי', 'ליל מידי גם התקיים הזה המיוחד "הסדר
הייתיהולךאזעםהרבילהרציון,בכדילהתפללעלקבר

דודהמלךע"ה.היהזהלפנימלחמתששתהימים.
"אזבאותםלילישבתותטמירים,הבנתישהרביהוא
אישסוד,הואהסתירעצמומעיןרואים,הואלארצהלהיות
עםהקהלהרחב,הואלאחיפשפומביות,שלושהאנשים
הספיקולו,ובמחיצתםהואהעביראתליליהשבת,ראינו

אזשראשומגיעהשמימה.

ועמלו בתורה
"הסודיותשאפיינהאתהליכותיושלהרבי,התחילה
היה הוא שנה משישים יותר לפני כבר קודם, הרבה כבר
ספוןימיםולילותבביהכ"נצדדיבתלאביב,עירמגוריאביו
הרביה"ברכתמשה"זי"עבאותןשנים.הרביהיהאזבחור
צעיר,הואעמלשםבתורה,ולאפסיקפומיהמגירסא.את

כלזההואעשהבהצנעלכת.
"אניזוכרעודאתתלאביבשלפנישישיםשנהויותר.
סאביוהרביהרה"קהרמ"מזי"ע,היהיושבומתוועדעםהח
ססידים,ואילובנוהרביזיע"אהיהיושבבביהכ"נ'הרבויצה

לנדר'ששכןבאחדהרחובותהצדדייםבעיר,שמההיהנוהג
והוגהבתורתומבלישאיש גבישעות להסתגרשעותעל

ידעעלכך,ורקבאקראיגילהזאתאחדהחסידים.

בחבורת המקובלים 
הגרי"דגרוסמןמוסיףעובדהמופלאהובלתימוכרת,
"באותןשניםפעלהבת"אקבוצתמקובליםנסתריםקדושי

איש וכמעט הנסתר, בתורת בהיחבא שעסקה זי"ע עליון
מלבדצדיקיהדורלאידעועלקיומם,למראיתהעיןהיה
נראהכיהםהיובעלימלאכהפשוטים:האחדסנדלר,השני
חלבן,וכךהלאה.ביניהםהיההסנדלרהנודעהקוה"טרבי
משהיעקברביקוב,שהחזו"אהיהשולחיהודיםרביםבכדי

להתברךמפ"ק,וכןהמקובלרבייוסףוולטוךזצ"ל.
"לאחרונהנמצאמכתבשהיהחלקמהתכתבותפנימית
ביןחבריחבורתהמקובליםהנסתרתהזאת.במכתבכותבים
נטע, נתן המקובלים,שבנושלהרבימלעלוב,רבישמעון
'הואגםאתנו'.לפיהחשבוןהיהאזהרביכבןשמונהעשרה

בלבד.
בלי שהחלו המבוגרים, המקובלים שחכמי ס"מסתבר

מודיהקבלהבגילמבוגר,התפעמומהעילויהצעיר,השוחה
במשעוליכתביהזוהרוספריהאר"יהק',הרמ"קורביחיים
ויטאל.הרבינעשהשותףעמםבכלהמעמדיםאפופיהסוד
בתיקונים עמם חלק ונטל הקבלה, בהיכלות שהתרחשו

והיחודייםשיחדובחבורתםהק'.

תורת חסד
ס"מלבדעמלובתורההיההרבינודעגםבגדלותוהפ

לאיתבתורתהחסד,בההפליאפלאות.
את הרבי השיא "כידוע שליט"א: הגרי"ד סיפר וכה
בתושתחי'עםנכדושלהרה"קהישועתמשהזי"עמויזניץ,

צילום שוקי לרר
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סהרה"צרביישראלארנסטרשליט"א.אנילאזכיתילהש
ימים באותם שהותי עקב הגדולה, החתונה במעמד תתף

בחו"ללטבתמוסדות"מגדלאור".
"אולםלשמחתה"שבעברכות"המרכזיתשהתקיימה
הספקתי כן כבר ויז'ניץ הגדול ביהמ"ד בהיכל פאר ברוב

להשתתף.
ס"לכבודהמעמדהגדולהקריהכולהלבשהחג,הרחו
סבותסביבביהמ"דהיומואריםב'לעמפאלאך'–נורותצב
סעוניות,שלטיענקמקושטיםומואריםבשללצבעיםשה

תנוססולתפארהועליהםברכותלרגלהשמחההמרוממת
באהליצדיקים.

לבושים חסידים אלפי ישבו פנימה ביהמ"ד "בהיכל
מבואותיה על הענק ההיכל את גדשו אשר שבת בבגדי
רעדומעומצתהשירההאדירהשבקעה הקירות ויציעיה,
בהת שהתנועעו החסידים ומפי בעוז שניגנה סמהתזמורת

להבותלקצבהשירההסוחפת.
ניצ ביהמ"ד, שבקידמת המזרח בימת ס"במרכז

בושניכורסאותמפוארותזהלצדזה.בכורסאאחתישב
על מנצח זצ"לכשהוא מויז'ניץ מרןהאדמו"ר כ"ק הסבא
ה'קאמפעלע'ומלהיבבידיואתהציבורבשירההסוערת.אך
לתדמהתינוכחתיכיהכורסאהשניההמיועדתעבורהרבי

עומדתריקה.הרביבעלהשמחהבכבודוובעצמונעדרמן

השמחה!

לשמחה, להגיע מאחר זי"ע שהאדמו"ר "בראותי

סוהייתיחייבלהמשיךבנסיעהלעריכתסידורקידושין,נס

עתילביתושברמתלעלובבשכוןה'בב"ב,והנהלפליאתי

ומכין ירקות עומדהרבילבדובמטבחמטגןביצים,קולף
סלט,לאהבנתימהקורהכאן...והנהאנירואהאישנדכה
סמרנפשמתיישבלולידהשלחןוהרביזצ"לעומדומשמ

שומגישלוארוחהדשינהומזינה,והכלמתוךשלווהורוגע
נפלא-כאילואיןלובעולמואלאיהודיזה,מתיישבלידו
בניחותאומשוחחעמועלמצבומעודדוומחזקו.מידיפעם
שאלאותואםהואזקוקלעודמשהו,ומכיןלוכוסקפהחם

ועודנותןלומתנתידהגונה.
"לאהייתימסוגליותרלהתאפק,ושאלתיו:רבי!הרי
הצבורמחכהכעתבשמחתהשבעברכותבהשתתפותצבור
שלאלפיחסידים,אךהרביענהליבלשוןקדשו"יצחקדוד
יקירי,איךאתהבכללחושבשאלךלשמוחבשמחתהשבע
ברכות,בובזמןשיהודימרנפשזה,רעבומבקשאוכל,האיך
תערבליכלהשמחהבזמןשיהודיבצער–בשמחתהשבע
ברכותאףאחדלאיברח,לאאאחרכלום"כזההיההרבי
נתנה לא – אינומכירו יהודישכלל איזה וכאבושל צערו

לומנוח.
ס"הרבילאהתייחסלמעמדוהרםעלאףהיותותלתל

ברכת את ובקשו לפתחו שחרו עולם שועי שגדולי פיות
קדשו,הרבילאביקשמהמשמשבקודשלהכיןאתהארוחה

לאישהעני,אלאהואבכבודוובעצמוביקשלעשותזאת,כי
בעתשצריךלעזוריהודי,ביקשלהתאמץולהתעסקבעצמו

בקיוםהמצוה.
ס"רקכעבורשעהארוכה,לאחרשסייםהרביזי"עלמ

לאותכלחפצושלהאישוראהאותושהואמרוצהבנפשו,
פנהאליהרביושאלאותי:"ישלךכאןאתהרכב?".

"כמובןשמידנעניתישאכןמוכןאנוכילהסיעאתהרבי
לשמחההגדולהשבויז'ניץ,אולםהרביביקשממני"אולי

תוכללהסיעאותיעכשיולישיבתרוז'ין?".
"לשאלתימהראהכעתלנסועלישיבתרוז'ין,נענהלי
הרביואמרלי:"ישנובישיבתרוז'יןאיזהבחורשלומדשם,
ואיןלוכאןמשפחה,שמעתישהואלאחשבטוב,והייתי

מעונייןללכתלבקרו.מייודע,אוליהואזקוקלעזרה?"...
ס"נרעשתיכולי!לנגדעיניעמדהמראהשלאלפיהח

בבביהמ"ד אלו ברגעים בלהט ומכרכרים המפזזים סידים
אלא בעולמו לו אין עצמו הרבי ואילו ויז'ניץ, של הגדול

לחפשבמיהואיכוללטפלולמיהואיכוללעזורכעת.
"מידעניתילרבישאנימוכןלהיותשליחוהנאמןשל
הרביואניילךלבקראתאותובחורהזקוקלעידוד,ואכןרק
לאחרשהרביהשתכנעשאניאעמודלימנושלאותובחור,
השמחה אל ולצאת השבת בגדי את ללבוש הסכים הוא

בויז'ניץ.
רוז'ין לישיבת הישר נסעתי עשיתי. כמצוותו "ואכן
סוחיפשתיאתהבחורהחולהאךלאהצלחתילהשיגו,למ

רבההאירוניההתבררליעלידיחבריומהישיבהכילפני
סמספרשעותהלךאותובחורלהשתתףבשמחתהשבעבר

כותבויז'ניץושםהואנמצאכעת...

הבורח מן הכבוד
עובדהנוספתסיפרהרבגרוסמןשליט"אהמעידעל

מסירותושלהרבילמעןהזולת:

מפזר סכומים עצומים לצדקה
אחדממקורביהרביזי"עסיפרביומאדהילולא
קדישאעלמסכתהמופלאהשלהצדקותוהסכומים

הרביםשהיהמפזרםלצדקה.וכהסיפר:
זי"ע הרבי של לצדקה ופזרונו הצדקה "מידת
היהלשםדבר,סכומיםגדוליועצומיםחלפותחת
הכנסות השעה, להם שדחק מהוגנים לעניים ידו
כלה,הוצאותרפואה,הוצאותשלחשמלוגז,ושאר
כאלו סכומים קבוע, למתת ממנו שזכו לב שבורי

הצדקה ארגוני את אפילו שיביישו
הגדוליםבעולם.

מספרים עמדו לא עיניו "לנגד
וחשבונותלמיניהם,סכומיעתקבלתי
ידו על הועברו בהיקפם נתפסים
ותחתפיקוחושלהרביזי"עלצדקה,
תמידמצאאתהדרכיםהנאותותאיך
סלהעביראתכספיהצדקהליעדם,לנ

זקקיםשונים.
לרבי היה כשלא גם "לפעמים
ומה ממקורביו לווה היה עליו סכסף

סובביםאותו,ואח"כהיהמשיבלהם
אתהכסףשלווהבשבילצדקה.

ס"מבלישידעאישהיההרבימממןמכיסוהפר
טיאברכיםרביםשילמדועםבחוריםשנזקקולכך,
הרביאחזשזהוהצלתםלדורות,והואשע"יהלימוד
עםאברכיםיכוליםלהצילאתאותםבחוריםמרדת

שחתחלילה.
"ולאשפזרןהיההרביזי"ע,אדרבהבכלהנוגע
סלעצמוהיהמקמץבהוצאותעדכמהשיכל,רקבצ

דקהועזרהליהודיםאחריםשמההיהלבורחבעד
איןגבולוקצבה...

ס"הרביזיע"אלכשעצמוהסתפקבקבשלחרו
סביםאךשנגעלעניןשלאדםאחרהיאלבורחבכפ

תחושלאולם,פעםבזמןמגוריושלרבינובארה"ב
לרשויות הדירה על מיסים של גדול חוב לו היה
סבארה"ב,וקבעותשלוםקבועשלאלףדולרבחו

דש,ואתהתשלוםהיוצריכיםלבצעכלסוףחודש,

פעםאחתאמרההרבניתע"הלחתנההרה"חר"א
באכנערהי"וכיב"הלסוףהחודשכברמוכןלהם
לדאוג צריך ואין דולר, ה-1000 של אתהתשלום

עלזה.
הגיע כי הרבנית לו סיפרה ימים כמה "לאחר
לסכום בדחיפות זקוק שהיה יום קשה אדם איזה
גדולוהרביהעניקלואתה-1000דולר,וכששאלתי
"נו, הרביבפשטות: לי יהיה?השיב מה הרבי את
בדחי הכסף את חייב יהודי סאותו

פותכעת,ואילואנחנוהיינוצרכיים
האם החודש, לסוף רק הכסף את
לאהייתיצריךלהביאלאותויהודי
אתהכסף,ואניכבראסתדרעדסוף

החודשבעזה"י?".
"ואכןיוםאחדלפנישהגיעזמן
התשלוםהגיעאיזהאדםשאףפעם
לאהגיעלביתהרבי,ונתןלואתכל

הסכוםשלה-1000דולרהנדרש.
"גםבזמןשבביתהרביבארה"ב
הכל נותן היה מכל, ריק היה
שחי הצדקה בכספי קימץ לא ומעולם סלאורחים,

לק,הרביהרגישבעצמושכלמהשמתגוררבארה"ב
סהואבבחינת"משולח"עבורענייארץישראל,ות

מארץ הגונים לעניים מ50% יותר שולח היה מיד
ישראלשהכיר.

האדמו"ר כ"ק חדב"נ סיפר מעניינת עובדה
מהרבי ביקש פעם כי שליט"א, באניא מנדבורנה
איזהאדםהלוואהכספית,לאחרשנתןלוהרביאת
אדם שאותו חשש את הרבי בפני הביע מבוקשו,
אינומוחזקלהחזיראתההלוואה,אךהרביהשיבו
דנא, אצלימקדמת הוא "מנהג תומו: לפי כמשיח
כי אני ויודע למישהו כסף סכום אני מלוה כאשר
אפשרשלאיוכלאותואדםלהשיבאתההלוואה,
לא אכן שבאם עצמי, לבין ביני אני מתנה מראש
תהיה מעיקרא שנתינתי הרי ההלוואה את ישיב

בתורתהלוואה".
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הרבנית לבתו שידוכים הקשרי שמחת בעת זה "היה
כ"ק זקנה של קודש נאוה בבית ארנסטרשתחי',שנערכה
בגמר הלחיים ברכת לאחר זצ"ל, מויזניץ האדמו"ר מרן
השידוך,פנהאלהרביזי"עהאדמו"רמויזניץזצ"לואמרלו:
"מחותן-הנוהגאצלנוששניהמחותניםעוליםיחדלהיכל

ביהמ"דוהקהלעוברלאחלברכת"מזלטוב".
"הרבישברחמןהכבוד,ענהוברוגעובשלווההאופיינית
לו:ויזניצעררבי,מיאווארטאויףמירלסעודתראשחודש,
אוןאיךמיזשויןגיין,אוןאיךקענטנישטאזמיאזאלווראטן
אויףמיר")מחכיםעלילסעודתראשאניחייבללכת,ואיני
יכוללאכזבאתהצבורהמחכה(חשבתיבעצמיאמרליחסיד
ויזניץשהיהבמעמדזה,מייודעאיזהצבורגדולוענקמחכה

והח אליהם, ממהר שהוא ר"ח, לסעודת מדרשו בבית סלו
לטתיעלאתרשאנינוסעאחריולראותבמהמדובר,והנה
מהמעודנדהמתיאמרלי,שבסךהכלממתיניםלושלושה

עובריאורחשמבקשיםלסעודאתוסעודהזו.
שצריך שבשעה ונוראה, נפלאה עובדה מדהים "מה
לחזקיהודים,מוותריםעלכלהעונגומתמסריםרקאליהם,
עובדהזוהיאאחתמיניאלףמרבבותעובדותנפלאותעל

השלכתנפשומנגדכדילעזורליהודי.

פשט את מעילו למען הזולת
צדקותו על המעיד לספר שברצוני נוסף "סיפור
סהגדולהשלהרבי",סיפרהרבגרוסמןשליט"א:"שמ

מה אהבתי תורתיך
הי"ו: זלמנוביץ ר"ש הרה"ח המשב"ק סיפר
"במשךכלהשניםשזכיתילשמשוראיתיעליוכיכל
סחיותוהיתהמלימודהתורהבעיוןוביגיעהשאיןלמ

של היום במשך רבים סדרים היו לרבי הימנה, עלה
סשעותארוכותבהםהיהצוללביםהתלמודכאשרבש

עותהאלולאהיהקייםבעולמודברוחצידברמלבד
התוה"קשהיאהיתהמשושחייווחיותנפשו.

"סדריומוכברהחלמהשעהשלושלפנותבוקר,
אזהיהקםבזריזותומידהיהפונהלשולחנווכברהחל
שעות מספר ולומד יושב היה כך בתלמודו. לשקוע
סברציפותעדלתפלתשחרית.בכךעודלאתמההתמ

דתוומידלאחרתפלתשחריתכברהיינורואיםאותו
שובנצמדלגמ'בהתמדה.לאאחתהיהאפשרלראות
סאתהרבילאחרתפלתשחריתפותחאתהגמראולו

מדברצףארוךעדלתפלתמנחהמבלילקוםמכסאו,
כלל הרבי בה נגע לא לו קפהשהכנתי הכוס ואפילו

מרובשקיעותובלימוד.
"לפעמיםכאשרהייתימזכירלושהנההגיעתפלת
כה שכבר לו אמרתי לא מדוע לי, אומר היה מנחה
מאוחר,ומידהיהעולהלביתולשתותכוסקפהבכדי

להחיותאתנפשו.
ס"כלהגבאיםידעושאסורלהםלהפריעלרביבא

וסובלים דחופים בדבריםשאינם לימודיו סדרי מצע
סדיחויויהאאשריהא.חושבנישלהפריעלרבימלימו

דיוהיההדברהכיחמוראצלוכאשראזהייתירואה
עליואיךשממשהיהקשהלולהתנתקמלימודווהיה

מביעלנואתחוסרשביעותרצונועלכך.
"כמובןשכאשרהגיעואזכרותשלחוליםוכדומה,
הדברים כי מלימודיו, להפריעו לנו ידענושמותר אז
הםלפעמיםבגדרשל'פיקוחנפש'אשראינםסובלים

כלדיחוי.
"לאאחתראינוהולאחר'טיש'ארוךומייגעכמו
ביוםהפוריםאולאחרשמחתביתהשואבהכאשרהיה
שהשקיע הגופניים המאמצים גודל את לכולם ידוע
אחד של נישואין שמחת לאחר או אלו, במאורעות
נראהשהואפורש היה כך מידלאחר מנכדיו,כאשר
סלביתולמנוחתלילהקצרה,אךלאאחתעמדתימש

תומםכשנכנסתילאחרמכןלחדרווהנהאנירואהלנגד
עיניאתהרבייושבבהתמדהורכוןעלתלמודו,וכמי
שכברישןהלילהכמהשעות.איןלזהשוםהסברכיאם
גםלאחר ולכך חיותוהאמיתית, היתה היא שהתורה
שמחתנישואיןוכדומה,למרותעייפותוהרבההרגיש

סהרביכיחסרלועתהמספרשעותשלתורהאשרבע
קבותהמאורעלאהספיקללמוד,ולכןהשלימובאישון
לילהוממשלאהתחשבבמצבווהיהמוותרעלשינת

הלילהבכדילהשליםאתהלימודשנחסרלו.
שמחת לאחר לביתו חזר הרבי כאשר היה "כך
נישואיבתושתחי'עםנכדכ"קמרןאדמו"רמויז'ניץ
סזצ"לוהשעהכברהיהאזארבעוחצילפנותבוקר,הג
סבאיםהיובטוחיםשהרביילךלפושקימעאבכדילא

גורכחלאחרלילהכהמפרךומעייף,אולםלתדהמתם
נכנסוהגבאיםלאחרזמןלחדרו,ומצאוהוכשהוארכון
סעלתלמודו,וכמעטשלאהבחיןבסובביםמרובשקי

עותובלימודהגמרא.
נכנסהרבילח ס"זכרוני,כיבפוריםשנתתשמ"ט
והמכוב למקורבים והורה לאחרתפלתשחרית, סדרו

דיםלבליפריעולובעבודתו,במשךכלאותוהיוםהיה
לס גם בהתמדה, בלימודיו והגה בחדרו ספון סהרבי

עודתהפוריםשנערכהבביתולאיצאכיאםלקראת
תפלתמנחה.

על מה"שבעה" הרבי קם בו ביום כי נזכר "אני
מחשובי אחד המתין ע"ה, הורונצ'יק הרבנית אחותו
החסידיםכדילהכנסלרבילהתייעץעלנושאמסוים,
סכשהרבישםלבאליו,ניגשאליוהרביובנימהשלתח

כבודו,שבועשלם "אנא,במחילת ביקשממנו: נונים
שכברלאלמדתיגמרא,אניחייבכעתללמודקצת"...

"זכרוני,כידניגשהרביאלארוןהספריםשבביתו
הוציאגמראונישקהבהתלהבותובכיסופים,כמואחד
סשמוצאמציאהיקרהשזהזמןרבלאראוהו,בכזוהש

הק' הגמרא אל הרבי ניגש כיסופים בכאלו תוקקות
לאחרשבוע...

"כששמעהרביעלהרמב"םהחדשבהוצאתשבתי
פרנקלעלסדרזרעים,עודלפנישהספרהיהבחנויות
ומיד ביקשהרבימהגבאיםלהמציאלואתהרמב"ם,
כשקיבללידואתהרמב"םהתיישבהרבישעותעלגבי
שעותברציפות,כשהואבודקבכמיההאתהחידושים

וההגהותשברמב"םהחדש.
כאמור,הרביהיההוגהתמידיןכסדרםברמב"ם,
סדר לפי הוא הרבי שהדפיס בשן" "הר ספרו גם
ארה"ב תושב יהודי סיפר תרומות. הל' על הרמב"ם
שביקשלהכנסאלהרביביוםהפורים,הרבניתדחתה
החליט יהודי אותו נח, הרבי שכעת לו ואמרה אותו
כשנכ הרבי, לבית שמתחת לביהמ"ד וירד סלהמתין

נסשמעקוללימודמתוקשבקעמתוךעזרתהנשים,
כשנכנסהתפלאלראותאתהרבייושבולומדרמב"ם

בתענוגעילאי.
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עתימידידיר'צביקרקוביץהי"וממושבמירון,שהיה
מקורבלרביופעמיםרבותהיהמגיעלקחתאתהרבי
ציון על ותפלה שיח לשפוך למירון שבצפת מביתו

הרשב"יזי"ע.
"באחתהפעמיםכאשרהסיעאתהרבילמירון,היה
המערה לכיוון צעד הרבי החורף. של תקפו בשיא זה
ולפתעהבחיןביהודיחסידברסלבשאינועוטהמעיל

לגופווהואמצטמררמקור.
"הרביניגשאליוושאלו:"מדועאינךלובשמעיל,

וכילאקרלך?".
ס"הלההשיבלרבי:"מהאעשהכיאיןלימעיללצע

רימחמתמצביהכלכלישאינובכיטוב".
פשט במקום בו כי בהתפעלות לי סיפר צבי "ר'
סהרבימעליואתמעילוהאישי,ומבליאומרודבריםהע

ניקאתמעילולאותויהודי!אךבכךעדייןלאהסתיים
הסיפור.

הסיע הרשב"י, בציון התפלה את הרבי "כשסיים
אותור'צביקרקוביץחזרהלצפת.בהגיעם,פונהאליו
הרביומבקשממנושימתיןלורגע.הרבימיהרלטפס
במדריגותאלביתוהצנועשבקומההשלישית,שםנטל
ממיטתואתשמיכתהפוךשלו,הרביקיפלאותההיטב,

וכעבורדקהנוספתכברירדלמטה.
ממירון" ליהודי אותה ותן הזו השמיכה את "קח

הכריזהרביבאזניר'צביקרקוביץהמופתע.

ראש  דלת  על  נוקש  הרבי 
הישיבה

שמענו הרבי של צדקותו על נוסף מעניין סיפור
לאחרונהממקורמוסמך.

אלביתושלהרביבצפתהגיעבחורספרדיוהתאונן
בפניהרביכיהואמעונייןלהיכנסללמודבישיבהגדולה

הבחור מצוינת, לישיבה הנחשבת ברק בבני מסויימת
לישיבה, להתקבל וביקש הישיבה ראש אל פנה כבר
אלאשלגודלאכזבתוראשהישיבהסירבלקבלו.עלכן
סהואמגיעעכשיולרביבכדילבקשברכהשיצליחלה

בודברי נסך לישיבהטובהאחרת.הרביכמובן תקבל
חיזוקועידודוהאצילעליומברכותיובחוםובחיבה.

של רוחו ברם, לדרכו. ונסע מהרבי נפרד הבחור
הרבילאשקטהכלל,עודבאותולילההזמיןהרבירכב
שיסיעאותומביתובצפתלכיוןבניברק,שםהורהלנהג
להגיעלכתובתושלאותוראשישיבהשסירבלקבלאת

אותובחור.
דלתו על הרבי כשנקש ליל חצות שעת זו היתה
שלראשהישיבה.הלהעמדנדהםכשפתחאתהדלת
וראהאתהרביבכבודוובעצמועומדבפתחבשעהכה

מאוחרתומבקשלשוחחעמו.
שבעתיים גברה הישיבה ראש של השתוממותו
מבנימשפחתושל סיפרבעצמולאחד כפישאח"כ -
והגיע עצמו את הטריח שהרבי שמע כאשר – הרבי
אליובמיוחדלמטרהלבקשממנובכללשוןשלבקשה

שיואילנאלקבלאתהבחורלישיבה...

הי עניו
סחדב"נהגר"יארנסטרשליט"אסיפרעלענותנותוהנ

דירהשלהרביזי"ע,וכהסיפר:
"שמעתימאברךחסידויז'ניץשסיפרליבהתפעלות
רבהכילפנישניםהגיעלביתמדרשושלמו"חזי"עברמת
להתייעצות אליו נכנס מנחה תפלת ולאחר בב"ב, לעלוב
סולקבלתברכה,בעתשהותובחדרושלמו"ח,נשמעבחד

רואמירת'קדיש'שנאמרהמביהמ"דע"יאחדהמתפללים,
נוספתלתפלתמנחהשאירגן היההתארגנות וכנראהשזה

אחדמהמאחרים.
"מו"חזי"עאמרלאותואברךבהתנצלותכיהואחושב

כעת שומע הוא כי מדרשו בבית מעריב התחילו שכבר
לאחר עד להפסיקאתהשיחה עליו ולכן קדיש שאומרים
תפלתמעריבאזימשיךאתשיחתועמו,אותואברךסיפר
הרבי של המדהימה ענוותנותו על מיוחדת בהתפעלות לי
שמתחילים חשב הרבי כאשר מעולם נתקל לא שכמותה
מעריבבביתמדרשווזאתמבלילחכותעליובובזמןשכולם
ידעושהרבינמצאכעתבחדרו,אותואברךהפטיר"וכיהיכן
אנורואיםכדברהזהבדורנושאדמו"רבביתמדרשואורב
קהל קבלת באמצע מחדרו יוצא וכדומה בקהילתו קהילה

מתוךספקשכברהתחילומעריבבלעדיוולאהמתינולו.
"אךאצלמו"חעובדותכמואלולאהיובגדרחידוש,
כימישרקהכירולובמקצתאתמהותוועמדעלטיבוידע
שהואהיהענוותןושפלברךבתכליתהביטולמאיןכמותועד
שאםשמעקדישרץמידלביהמ"דשלאיפסידתפלתערבית
ולאהעלהבדעתוכללשזהמסתמאקדיש בציבורחלילה,
שלאחדממתפלליביהמ"דשאיחרלמנחה,וכילאהיהיכול

לקרותכללבביתמדרשושלאימתינולולתפלתערבית.
"בדומהלזהראואצלושתמידלפנישהיהפוסעלאחר
תפלתשמו"עהיהמסתובבומביטלאחוראםמאןדהואאינו
עומדמאחוריו,כיהריעלפיההלכהאסורלפסועאםמישהו
סעומדמאחוריובתפלתו,מו"חמעולםלאחשבשבביתמדר

שוינהגובומנהגכבודולאיעמדומאחוריו,אלאתמידחשב
אולימאןדהואנעמדמאחוריו,בובזמןשכולםידעובבית

מדרשושאיןלעמודכללמאחוריוכראוילכבודושלמו"ח.

מסתיר את גדלותו בתורה
"לענוותנותושלמו"חלאהיתהשיעור,הריכולםידעו
שמו"חשקועיומםולילהבסדרילימודיוהמיוחדיםשעות
עלגבישעותמבלילהפסיקבאמצעכאשרבכלתקופההיה
היושניםשראינושהיהמסיים ואף מסייםמסכתאאחרת
ש"סבבליורמב"ם.אךתמידניסהלהסתיראתהתמדתוככל

האפשרבאמתלאותשונות.
"בדידיהוהעובדא,כאשרנפגשתיעמוטרםהאירוסין
שליוהכנתיאזבמיוחד'חבורה'שלחידושיתורהבמסכת
ססוכהבכדילומרלפניוכנהוג,וכאשרהחלתילהרצותלפ

ניומחידושישהכנתי,הבחנתישעושהאתעצמוכאילואינו
סמכיראתהסוגייאכלל,בובזמןשלאחרתקופהגיליתישה

רביהיהרושםבמחברותיוחידושיםרביםבכתבידועלרוב
חלקיהש"ס,אךכשהרציתילפניואתה'חבורה'עשהעצמו

כלאמביןבסוגייאכלל.
"בהקשרלכך,שמעתיממקורותמוסמכיםכילאמזמן
מצאובדירתושבארה"בב'ארגזיםהמלאיםבחידושיםעל
וכפיששמעתיעובריםעלהכתביםבתקופההזאת הש"ס,
צוותשלת"חמופלגיםבכדילהוציאאתהחידושיםלאור

עולםבקרובלתועלתהרבים.
בצעירותו שרשם מחידושיו שהרבה שמעתי "כמו"כ
גנזםוהעליםזאתלאחרזמןוזאתמחששליוהראיתירהלבל

ידעועלגדלותוהעצומהבתורה.

אהבת תורה יוקדת
סיפרחדב"נהגר"יארנסטרשליט"א"אצלמו"ח
זיע"אראיתיבאופןבולטאתאהבתהתורהשבערה
בותדירבאופןמופלא,כלאימתשנפגשעםתלמיד
חכםהיהממשיוצאמגדרולכבדוכרוםערכוהחשוב,
במיוחדכאשרהיהנכנסלחדרובןתורהאות"חהיה
מו"חממשיוצאמגדועבורווקםלפניומלאקומתו

מבלילחשובכמלאנימהעלכבודוהאישי.
"באופןמיוחדראוכולםאצלמו"חאתהאהבת
התורהשבערהבקרבוביוםשמחתתורהאזהיהשמח
בשמחתהתורהעדכלותהנפשועדלאפיסתהכוחות
אהבתו מרוב אחד לרגע ולו אז נח לא מו"ח ממש,

לתוה"ק.
"אנינזכרבסיפורמענייןשראיתיאצלמו"ח.היה
זהלפנימספרשניםעתחזרמשהותובצפת,וכאשר
רכבונכנסלמרכזב"בלאיכלולהמשיךלנסועעקב
הכ בעקבות רחוב באותו שנוצרו גדול תנועה ספקק

נסתספרתורהשהתקייםבמקוםבאותוערב,באופן
טבעיכשקורהפקקממתיניםכולםבפניםעדשיפתח
הרחובלתנועה,אולםמו"חללאכלספיקותושהיות
ספתחאתהדלתוקפץכבחורצעירמרכבולעברתה

לוכתהס"תכאשרהואמתחיללרקדולכרכרבכלעוז

סאלמולהס"תבהתלהבותכדרכובקודש,אנחנוהת
במיוחדמכךמכיוןשאותוקהילהאשרלשם פעלנו
באותה קשה במחלוקת שנויה היתה הס"ת הוכנס
תקופהכאשרחוגיםרביםהתנגדולהמחמתסיבות
שונות,אךמו"חלאהתייחסכלללכלהדבריםהאלו,
כיכאשראירעלפניומאורעשלשמחתהתורהלא
ובפרט לכבודו, יאה אינו שהדבר חשבון שום עשה
סשזהיכוללהתפרשברחובכתמיכהבאותוקהילהוכ

דומה,כיאצלוהיתהשמחתואהבתהתורהמעלהכל
שבערהבקרבוופרצוגבולותאצלוללאשוםחשבון.
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רשת 'קפה קפה' מזמינה אתכם לסוכות 
המרווחות במסעדות הכשרות למהדרין

בי נערכת  קפה'  ק'קפה 
כשרות  סוכות  להקמת  אלה  מים 
הנושאים  הרשת  בסניפי  ומהודרות 
ומתהדרים בתעודת כשרות מהדרין. 
מסעדות  בעשרות  יוקמו  הסוכות 
הפרושות  למהדרין  וכשרות  כשרות 
ברחבי הארץ, מקרית שמונה בצפון 
ולרווחת  לנוחיות  בדרום,  אילת  ועד 

האורחים והלקוחות הנכבדים.
קפה'  'קפה  רשת  בהנהלת 

במה הלקוחות  ציבור  את  קמזמינים 
סוכות,  המועד  חול  ימי  חופשת  לך 
לנצל את פסק הזמן ממרוץ שגרת 
המשפחה  כל  עם  להתארח  החיים, 
והחברים באחד מעשרות הרבות של 
וליהנות  הסניפים הכשרים למהדרין 
הטעים  המגוון,  החדש,  מהתפריט  

והאיכותי.
קבוצת  מנכ"ל  צימרמן,  נעם 

ומז שמח  חג  מאחל  קפה'  ק'קפה 
והלקוחות  האורחים  ציבור  את  מין 

בסוקליהנות מחוויית ארוחה כשרה ומשו ונעימה,  חגיגית  באווירה  כות של 'קפה קפה' ברחבי הארץ.קבחת, 

היוקרה, ההוד וההדר 

ב"אחוזת וגשל" החלה ההרשמה לאירועי החורף 
"אחוזת וגשל" לאירוע יוקרתי ולרגעים של פעם בחיים

ב"ה,  שמחה  רודפת  שמחה 
וגדלה.  הולכת  המאורסים  ורשימת 

קהקיץ עוד בעיצומו, אבל, בני המש
פחה וכמובן אולמות האירועים כבר 
ערוכים לעונת השמחות של החורף. 

המ וגשל"  "אחוזת  קבאולמי 
ההרשמה  את  פתחו  כבר  חודשים 
לאירועי עונת החורף והביקוש נמצא 

בשיא.
לכם  מגישה  וגשל"  "אחוזת 
מושלמים  אירועים  של  קלאסיקה 
ויוקרתיים. האולמות מכילים עד אלף 
מקומות ישיבה ללא עמודים, בעיצוב 
בו  מרהיב,  ואקסקלוסיבי  דקורטיבי 
ומעוצבים  ערוכים  שולחנות  הוצבו 
וגשל"  "אחוזת  אורחי  טעם.  בטוב 
נהנים מתפריט גורמה עשיר, הכולל 
בעיצובו  שהוכנו  עולמי  בטעם  מנות 

ובכ יהודה פוטש.  הנודע  קשל השף 
העדה  בד"צ  של  המהודרת  שרות 

החרדית ירושלים. 
של  היוקרתיים  האולמות 
"אחוזת וגשל" שוכנים בלב בני ברק, 
בניגשות נוחה לכל מקום ולתחבורה 
החרדיים  הריכוזים  לכל  הציבורית 

בארץ.
תהיה  שלכם  שהשמחה  כדי 

וגשל"  ב"אחוזת  מציעים  מושלמת, 
העומ משפחיות  סוויטות  קשלושה 

המשפחות  בני  של  לשירותם  דות 
השמ שלפני  בשעות  הצעיר  קוהזוג 

הסוויטות  בשלושת  ובמהלכה.  חה 
המשפחה  בני  יכולים  המשפחתיות 
כשהם  בנחת,  לחתונה  להתארגן 
והרמה  השירות  מיטב  את  מקבלים 
המלונאית הגבוהה ביותר. הסוויטות 
זוכות לפופולאריות רבה בקרב בעלי 
המתגוררים  כאלו  בעיקר  השמחות, 

להיערך לח ומבקשים  לעיר  קמחוץ 

תונה ברגוע ובשלווה.
היוקרה, ההוד וההדר ב"אחוזת 
וגשל" מזמינים אתכם לשמחה שלא 
השראה  לכם  ומעניקים  תישכח 
לראותם  נשמח  מושלם.  לאירוע 
בר  ברית,  תמיד בשמחות: בחתונה, 
בזכות   . אחרת  שמחה  ובכל  מצווה 

הכ בזכות  הטעם,  בזכות  קהאיכות, 
שרות, בזכות הנוחות ובזכות החוויה 
לרס וגשל",  הבלתי נשכחת. "אחוזת 

געיםבלתינשכחים!
 זו לא טעות! מבצע המחירים 
המפתיעים של 'אלדן' חוזר!

מגוון רכבים מיד ראשונה  ורכבים חדשים "אפס קילומטר" בהנחות מיוחדות!

וההש הליסינג  חברת  קאלדן, 
כרה מהמובילות בישראל, ממשיכה 

קלהפתיע ומכריזה על שובו של המ
קבצע "זו לא טעות". בהמשך להצל

חת המבצע הקודם, באלדן החליטו 
שמציע  המבצע  עם  בשנית  לצאת 
רכבים  מגוון  על  מיוחדות  הנחות 
"אפס  חדשים  ורכבים  ראשונה  מיד 
להתחיל  שתוכלו  כדי   – קילומטר" 
חדש  רכב  עם  החדשה  השנה  את 

ומשתלם!
אאוטלנ מיצובישי  קלדוגמא, 

 25,000 בעד   2018 מקומות,   7 דר, 

היברי אוריס  טויוטה  הנחה,  ק₪ 
הנחה,   ₪  22,000 בעד   2018 דית 
בעד   2018 מיקרה  אקו  ניסאן 
ג'טה  פולקסווגן  הנחה,   ₪  35,000
וסקוק הנחה   ₪  23,000 בעד   2018
 22,000 בעד   2018 אוקטביה   דה 

₪ הנחה.
הרכב של  מכירת  סניפי  בכל 
אלדן תמצאו מגוון עצום של דגמים 
חדשים  רכבים  וכן  ראשונה  מיד 
"אפס קילומטר"   מהניילונים בשיטת 
במיוחד,  אטרקטיביים  במחירים 

קבאחריות ושירות שלא הכרתם. מו
מחי אלדן יציעו לכם מגוון פתרונות 
משתלמות  מימון  והצעות  טרייד-אין 
של עד 100% מימון. ההנחה ממחירון 

קלוי יצחק ללא הפחתות ובכפוף לת
 *3003 חייגו  נוספים  לפרטים  קנון. 

מכל טלפון. 

שבעה ימי חג? יש דג... ישראלי!
ימי חג הסוכות עמוסי  שבעה 
סעודות, אורחים ומבקרים, הם הזמן 
קלה  מנה  דגים,  למטעמי  המושלם 
להכנה ובעיקר, טעימה, יש רק דבר 
מנה   – להקפיד  חשוב  שעליו  אחד 
באמת,  טרי  בדג  מתחילה  טעימה 
בישראל.  מתחיל  באמת,  טרי  ודג 
במיוחד  חגיגי  נפלא  מתכון  מצורף 
שיעשיר את הסעודה בטעם נפלא, 
ויגוונו את שולחן  בסגולות תזונתיות 

החג, בתיאבון! 
בציפוי  בתנור  מוסר  פילה 

פירורי לחם שקדים ועשבי תיבול
מרכיבים )ל – 4  מנות(:

בריכות  מוסר  פילה  נתחי   4
בבס,  גם  להשתמש  )ניתן  ישראלי 

פורל או אמנון(
4 חצאי לימון, להגשה

לציפוי
טריים  תיבול  עשבי  כפות   4
שמיר,  תימין,  )פטרוזיליה,  קצוצים 
או  אורגנו  בזיליקום,  נענע,  כוסברה, 
כל עשב תיבול אחר שאתם אוהבים. 
ניתן לשלב כמה עשבי תיבול שונים 

יחד(

מקמח  לחם  פירורי  כפות   6
מלא

2 כפיות שמן זית
2 כפות שקדים קצוצים

1/4 כפית פלפל שחור גרוס
מלח לפי הטעם

אופן ההכנה:
מחממים תנור ל- 180 מעלות

מכסים תבנית בנייר אפייה

בתבנית,  הדגים  את  מניחים 
על הצד של העור 

את  היטב  מערבבים  בקערה 
מעל  מפזרים  הציפוי,  מרכיבי  כל 
הדגים ומהדקים מעט בעזרת הידיים

אופים כעשר דקות
מגישים כל מנה עם חצי לימון.

בתאבון!
מתחילים שנה בריאה במיוחד 

עם מטעמי דגים ישראליים

טסים לחו"ל בחגים? 

מעתהניתןלהזמיןמגווןסוגימט"חללא
עמלותבסניפידוארישראלולקבלאותם

ביוםהטיסהבנתב"ג
לחו"ל, ליוצאים בשורה
סוגי מגוון להזמין ניתן מעתה
יש דואר בסניפי מראש סמט"ח

לפני רגע אותם ולקבל ראל,
דואר חברת בנתב"ג. הטיסה
שירותיה את מרחיבה ישראל
,ומציעה החוץ מטבע בתחום
מראש להזמין לחו"ל לטסים
מט"ח הדואר יחידות במאות
שונים, מטבעות 27 של ממגוון
וללא אטרקטיביים בשערים
ניתןלאסוףאתהמט"ח עמלות.
הד ביקורת לאחר הטיסה סלפני

הפועלים בנק בדלפק רכונים,
בטרמינל פרי הדיוטי באולמות
כלשעות לאורך בנתב"ג, ו-3 1

היממה.

הדולר, למטבעות בנוסף
סהאירווהלי"שט,ניתןמעתהלה

זמיןמראשבמאותסניפיהדואר
גם:זלוטיפולני,דולראוסטרלי,
דולר ברזילאי, ריאל בולגרי, לב
סיני, יואן שוויצרי, פרנק קנדי,
קורונהצ'כית,קורונהדנית,דולר
סהונגקונג,קונהקרואטית,פורי

יפני, יין ירדני, דינר הונגרי, נט
קורו מקסיקני, פזו קוראני, סוון

נהנורווגית,דולרניו-זילנד,פזו
פיליפיני,לאורומני,רובלרוסי,
סינגפור, דולר שוודית, קורונה
טורקית, לירה תאילנדי, באט
סדולרטאיווני,ראנדדרוםאפרי

קני.קבלתהכסףבנתב"גמותנית
מה המקורית הקבלה סבהצגת

דוארובהצגתדרכוןאישי.

בנק מנהל בלו, אבי
"השירות היום: אמר הדואר
מצ ישראל, דואר של סהחדש

הרחב השירותים לסל טרף
לחו"ל לנוסעים מציעים שאנו
ביותר המשתלמים במחירים
העב מט"ח, המרת סכדוגמת

נטענים כרטיסים כספים, רות
שו ליעדים לטסים ס)פריפייד(

עם גלובליים סים כרטיסי נים,
זה מהלך ועוד. ישראלי מספר
בי לצד מרבית נוחות סמבטיח

אמין המבוקש שהמטבע טחון
בשדה לנוסעים וממתין ובדוק

התעופה".

"בתקופת בלו ציין עוד
גי חווים אנו תשרי וחגי סהקיץ

מטבע ברכישת 40% של דול
חוץבסניפיהדואר,כךשהשירות

החדשבאמצעותוניתןלקבלאת
חוסך בנתב"ג, שהוזמן המט"ח
זמןומשתלםללקוחות.הפרישה
הארציתהרחבהשלבנקהדואר
לס להגיע לקוח לכל סמאפשרת

ניףהקרובאליוולהזמיןבומט"ח
ציין בנוסף ובנוחות". במהירות
סבלו"בשנההחולפתנחשפנולצ
סערנולמקריםבהםישראליםנת

פסובחו"לעםמט"חמזויף,אותו
רכשובמקומותלאבטוחים.אנו
סמציעיםלנוסעיםלחו"לגםכר

טיסיםנטעניםבדולריםאואירו
וליש"ט,אותםניתןלטעוןעד20
אלףשקל,ולעשותבהםשימוש
נוחובטוחבמאותאלפיבתיעסק
הוצאת לרבות העולם, ברחבי
בת ותשלום בכספומטים סכסף

להגדיר ניתן כך דלק. חנות
הרצויות ההוצאות את מראש
השהיה במהלך מהן לחרוג ולא

בחו"ל".

אבי בלו מנהל בנק הדואר  צילום: איל קרן
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"אחלה": חומוס ללא תוספת שמן ויותר 
טחינה גולמית

מוצרי  בארבעים  מתכון  שינוי 
חומוס אחלה של קבוצת שטראוס, 
מביא  הסלטים,  שוק  את  המובילה 
לחומוס  קרוב  הכי  הקטגוריה  את 

אמיתי
הובילה  שטראוס  קבוצת 
המוסף  השמן  הוצאת  של  מהלך 

קוהוספת טחינה גולמית ממוצרי "חו
בחומוס  השומן  ומקור  אחלה"  מוס 

הגול מהטחינה  עכשיו  הוא  קאחלה 
מית בלבד

חטיבת  מנכ"ל  עצמון,  יפתח 
הסלטים  שוק  "כמובילי  טרי:  מזון 

קהארוזים, תפקידנו לעשות כל שבי
כולתנו להגיש מוצרים עם הרכיבים 
ביותר  והאיכותיים  ביותר  הטובים 
בלי להתפשר על הטעם. במסגרת 
המהלך שינינו מתכון ל-40 מוצרים. 
כמו בכל מתכון חומוס, השמן המוסף 
מתחיל  זה  להיות.  צריך  לא  פשוט 
הבישול  תהליך  דרך  הגלם  בחומרי 
כל  את  להוציא  בהחלטה  ומסתיים 
המהלך  במסגרת  המוסף.  השמן 
את  והפחתנו  שומן   25% הפחתנו 
במוצר  גאים  אנחנו  המלח.  כמות 

ובטעם שלו"
מתחיל  אחלה  של  המהלך 
החומוס  גרגרי  כל  הגלם.  בחומרי 
גודלו פה בארץ וצוות החומוסולוגים 
של המותג אחלה פיתחו חומוס ללא 
ותוך  טחינה  יותר  עם  שמן,  תוספת 
במפעל  הייחודי.  הטעם  על  שמירה 

את  משרים  בכרמיאל,  אחלה  של 
ומוסיפים  מבשלים  במים,  החומוס 

הרבה טחינה. ככה עושים חומוס. 
יניב גור אריה השף של אחלה: 
"אנחנו עובדים בשטראוס בחומוסייה 
של  המהלך  בעולם.  גדולה  הכי 
אחלה מתחיל בחומרי הגלם. אנחנו 
ובוחרים  ישראלי,  חומוס  רק  קונים 
את הטחינה הגולמית הכי איכותית, 
החקלאים שלנו יחד עם האגרונומים 
עושים מאמצים אדירים כדי שנקבל 

את חומר גלם הטוב ביותר. 
חוק  63% מכיל אחלה   חומוס 

גולמית,  טחינה   17% מבושל,  מוס 
בדיוק  לימון  ומלח  תבלינים  מים, 
כמו בחומוסיה. לשמירה על בטיחות 
מעט  ממש  מוסיפים  אנחנו  המוצר 
חומר משמר )0.15%(. ללא תוספת 
שמירה  ותוך  טחינה  יותר  עם  שמן, 

על הטעם הייחודי". 

כמה עובדות שלא ידעתם על 
חומוס: 

את  הפחתנו    2007 בשנת 
ובק ל 16%   28% מ בחומוס   השומן 

מהלך הנוכחי ל- 10.9% .
בשנת 2010 עברנו משמן סויה 

לשמן קנולה 
חומוס  השקנו    2016 בשנת 
אחלה 9% שומן – ללא תוספת שמן 

ומקור השומן מהטחינה הגולמית 
חומוס, אם בושל נכון הוא לא 
מכביד על הבטן. אפשר גם להוסיף 

מעט סודה לשתייה גם בבית
חומוס נחשב למזון בריא, על 

בסיס קטניות וטחינה גולמית

כשרות: בד"ץ שארית ישראל

כמו במגזין עיצוב:

 עיצוב חדרי שינה יוקרתיים במחיר 
שווה לכל כיס

לא חייבים לקחת משכנתא כדי לשדרג את מראה חדר השינה. 

חדר  לעיצוב  עמינח  מרשת  עצות   5
מהחלומות, בתקציב מוגבל.

חדשות לבקרים מתפרסמות כתבות 
מגזין שנראה כאילו הן נכתבו ועוצבו רק כדי 

קלנקר עיניים – חדרי השינה יוקרתיים ומושק
עים, מעוצבים בתקציב שרובנו לא נוכל לממן. 
עם  עובדים  עליו  אחראים  שהיו  המעצבים 
העשירון העליון בלבד. הם דואגים לבחור את 
הריהוט  את  ולייבא  ביותר  הטובים  החומרים 
וכל שאר הפריטים מחו"ל. עם זאת, לא צריך 
שינה  חדר  לעצב  בהחלט  אפשר  להתייאש. 
מפואר.  פחות  בתקציב  גם  יוקרתי  במראה 
בעזרת כמה טריקים קטנים תוכלו לשדרג את 
חדר השינה בלי לקחת משכנתא. הנה כמה 

הצעות מועילות:
השקיעו באקססוריז - הדבר הראשון 
שכדאי לעשות כדי להפוך חדר שינה ליוקרתי 
הוא להוסיף לו פריטים קטנים ומעוצבים. אין 
ספק שהיופי נמצא בפרטים הקטנים, וגם אם 
יורגש באופן מיוחד,  כל פריט בפני עצמו לא 
ועשיר.  יוקרתי  מראה  ליצור  יוכלו  הם  יחד 
ציורים,  להיות  יכולים  קטנים  פריטים  אותם 
מעוצבים.  תאורה  גופי  או  מעוטרות  מראות 

קרצוי לבחור אקססוריז שיש להם מכנה משו
קתף, שיתרמו לעיצוב נקי, ובעלי צבעוניות ברו

רה ומנומקת. כל עוד השפה נשמרת, כל פריט 
קקטן יכול רק לתרום למראה הכולל. גם לטק

סטיל יש חשיבות במראה חדר השינה – כריות 
מקושטות ומצעי מיטה רקומים יכולים לשדרג 
את מראה החדר משמעותית, בהוצאה כספית 

נמוכה יחסית.
צבעו את הקיר - הדבר הבולט ביותר 
צבע  הוא  יוקרתיים  שינה  לחדרי  כשנכנסים 
הקירות, בטח אם הצבע הוא לא בגוון קרםק
שמנת סטנדרטי. בדירות יוקרה אפשר לראות 
שימוש בגוונים שחורגים מעט מהנורמה – על 
שנותן  אחד  קיר  על  או  החדר,  קירות  כל 
חדר  את  כשצובעים  ככלל,  דרמטי.  אפקט 
השינה, הצבעים הרכים והרגועים יתאימו יותר. 
וניטרליים,  שקטים  יותר  יהיו  שהצבעים  ככל 
והאקססוריז  הריהוט  עם  לשחק  תוכלו  כך 
רק  יחסית.  נמוכה  ובעלות  בפשטות  בחדר, 
גוון לבן-צחור, או לבן שלג, פחות   – שימו לב 
מראה  לחדר  לתת  יכולים  הם   מתאימים. 

פשוט ודל.
השאירו בחוץ את כל מה שאתם לא 
חדרי  שמאפיינים  מהדברים  אחד   - צריכים 
הפריטים.  מיעוט  הוא  יוקרה  בדירות  שינה 
בפרטים,  מאוד  דלה  להיות  חייבת  הרצפה 

ייבחרו בקפידה. כשא והריהוט  קוהאקססוריז 
שלכם,  השינה  חדר  את  לעצב  ניגשים  תם 
כדאי שתבחרו כמה פריטים ייחודיים, ואת כל 

השאר תוציאו ממנו – החוצה.
יש  לגופי תאורה   - השקיעו בתאורה 
השינה,  לחדר  דרמה  להכניס  היכולת  את 
בעלות יחסית נמוכה. גופי תאורה סטנדרטיים 
יהפכו את החדר לפשוט, בעוד שלגופי תאורה 
גדולים כמו מנורות שנדליר, או לגופי תאורה 
בצבעים  עליהם,  יפים  דיטיילים  עם  עומדים 
של כסף, זהב או קריסטל, או אפילו בעיצוב 
מיוחד – יש את היכולת להקנות לחדר מראה 

עשיר.
הכול מתחיל ונגמר במזרון - המראה 
שבאמת  מה  אבל  חשוב,  השינה  חדר  של 
חשוב זה שהוא יהיה גם נוח. לכן, לא מוותרים 
על מזרון מפנק. מזרון טוב יכול לעשות את כל 
ההבדל בין שנת לילה טרופה לבין שנת לילה 
במזרון  בחרו  שתסתיים.  תרצו  שלא  נעימה, 

קעבה ואיכותי, רצוי אורתופדי, ואם כבר החל
טתם להשקיע, לכו על מיטה עם ראש מרופד 
– זה יתרום למראה היוקרתי של חדר השינה 

לייעוץ לפני רכישת מזרן איכותי, אתם 
מוזמנים להתקשר ולהתייעץ עם צוות מומחי 

עמינח 077-9976555.

יש טעם להתרענן 
לקראת השנה החדשה מותג התה הקר פיוז-טי מציע סדרת משקאות ייחודית Fuze tea Green לשולחן החג

תה ירוק משמש-יסמין 
קותה ירוק לימון-נענע במתי

קות מעודנת
פיוזטי  של  הסדרה 
משלבת תמצית טבעית של 
פירות,  טעמי  עם  ירוק  תה 

ארומ ופרחים  תבלין  קצמחי 
טיים. במשקאות בסדרה יש 
ל-100  בלבד  קלוריות   24

מ"ל
הע החגים  קתקופת 

בדיוק  זה  בארוחות,  מוסה 
ליהנות ממשקה קליל  הזמן 
הקר  התה  מותג  ומרענן. 
מבית  פיוז-טי,  הבין-לאומי 
"קוקה-קולה ישראל", השיק 
משקאות  סדרת  לאחרונה 
גרין  פיוז-טי  בשם:  חדשה 
במתיקות  ירוק  קר  תה   –
פירות,  ובטעמי  מעודנת 
צמחי תבלין ופרחים. פיוז-טי 
גרין יושק בטעמים: תה ירוק 

משמש-יסמין ותה ירוק לימון-נענע.

את  מציין  פיוז-טי  המותג 
תחת  השקתו  מאז  השישית  שנתו 
אלו  בשנים  המקורי'.  ה-'הטעם 
כמותג  מעמדו  את  המותג  ביסס 
הקר  התה  בקטגוריית  המוביל 
יותר  של  שוק  נתח  תופס  כשהוא 
מהקק סטורנקסט(  פי  )על   65% -מ

סדרה  המותג  משיק  עתה  טגוריה. 
המחפשים  לאלו  המיועדת  חדשה 

מופ אך  מתוחכם  טעים,  קמשקה 
בלבד  קלוריות   24( בקלוריות  חת 
משמק חומרים  ללא  מ"ל(,   100 -ל

ובמתיקות  מאכל  צבעי  ללא   רים, 
מעודנת.

מתמצית  מיוצר  גרין  פיוז-טי 

המכילה  טבעית  ירוק  תה 
טבעיים  אנטי-אוקסידנטים 
הוא  גרין  פיוז-טי  מהתה. 

קאלטרנטיבה מצוינת לצרכ
נים המחפשים משקה טעים 

ומרענן.

החדשים  הטעמים 
ליטר   1.5 של  בבקבוקים 

רש בכל  למכירה  קמוצעים 
תות השיווק. כמו כן, הושקו 
של  בקבוקים  גם  במקביל 
500 מ"ל המוצעים למכירה 

בחנויות נוחותועוד.

מנהלת  בוימל,  יעל 
בקוקה-קולה,  חרדי  קהל 
גרין  פיוז-טי   " כי:  מסרה 

קהוא משקה - עדכני ורלוונ
טי למגוון רחב של צרכנים. 
את  לגוון  נפלא  פתרון  הוא 
יתרונות  עם   החג  סעודות 

קהתה הירוק וטעמים נפלאים של פי
רות ,צמחי תבלין ופרחים ארומטיים. 
, גם פיוזטי  כמו כל משפחת פיוזטי 
הכשרות  חותמת  את  נושא  גרין 

המהודרת של הרב לנדא שליט"א.
בהזדמנות זו נאחל שנה טובה, 

קכתיבה וחתימה טובה לכל בית יש
ראל"

תקופת הקניות בתחום ההלבשה החסידית החלה

רשת ההלבשה החסידית 'ברודווי' תגברה 
את צוות אנשי השירות והציגה סדרת 

דוגמאות חדשות ורמה אומנותית מושקעת
עלינו  הבאים  החגים  לקראת 

ההל מותג  יצא  לטובה  אלו  קבימים 
בשה החסידית 'ברודווי' במסר חגיגי 

קללקוחותיו ברחבי הארץ, לבוא לה
השנה  לקראת  מושלמת  תחדשות 

החדשה.
בהנהלה מדגישים כי הדגמים 

קהחדשים המוצעים בתקופה זו מש
קלבים אוירה של חג וכבוד, עם סחו
רה משובחת של אומנות מושקעת.
קבחנויות הרשת הפזורים ברי

הארץ  ברחבי  החרדי  הציבור  כוזי 
זו,  תקופה  לקראת  מראש  התכוננו 
לחדש  הלקוחות  המוני  מגיעים  בה 
השנה  לכבוד  ההלבשה  סל  את 
בשלל  הועמסו  והמדפים  החדשה, 

חלי של  ומגוונות  חדשות  קדוגמאות 
פות ובעקיטשעס הן של מותג הבית 
האמריקאי  המותג  של  והן  'ברודווי' 
הלבשה  במחלקת  וכן   ,'G&G'
כללית חודש המלאי של כלל פריטי 
'וולטקס'  המותגים  ובכללם  הלבוש, 
הגבוהה  באיכות  הידועים  ו'מדיסון' 

של המוצרים.
כמו  כי  אומרים  בברודווי 
לעמוד  כדי  הושקעו מאמצים  תמיד 
בצורך החיוני של הלקוחות והרשת 

מאתג משימה  לעצמה  קהציבה 
חסידית  למשפחה  לאפשר   - רת 
לחדש  ילדים  מספר  עם  ממוצעת 

זו,  בתקופה  הביגוד  סל  את  יחד 
הלבשה  עם  לצאת  זאת  עם  ויחד 
גבוהה.  ברמה  ומושקעת  איכותית 

במ נושבת  והתרעננות  חידוש  קרוח 
ושאר  החליפות  עמוסי  סדרונות 
וסוחפת  המושקעים,  הלבוש  פרטי 
אווירת  לתוככי  הציבור  את   אחריה 

החגים.
קבכל סניפי רשת 'ברודווי' הור

חב מבעוד מועד צוות אנשי השירות, 
המתנה  של  מצב  למנוע  מנת  על 
שומרים  וכך  לקוחות,  של  מיותרת 

קניה  וחוויית  הרעננות  אווירת  על 
הגדולה  ברשת  הידועה  מושלמת 
כן  כמו  בארץ.  חסידית  להלבשה 
תוגברו צוותי החייטים המבצעים את 

קהתיקונים ללקוחות הזקוקים לתיקו
ני תפירה במהירות המרבית.

תקופת  את  המוביל  הקו 
מבטא  ההלבשה,  ברשת  הקניות 
להביא  הרשת  מצד  ההשקעה  את 
האותנטית  החסידית  החדשנות  את 
באופן מושלם הן מבחינת המוצר והן 

מבחינת השירות.



 יום חמישי ד תשרי תשע"ח 2613/09/2018

כ"ד  עד   טלפוני  מענה  יהיה  לא  לב  שימו  ולציין מספר משרה,   gmail.com@7109713   - למייל  חיים   קורות  ניתן  לשלוח  
תשרי מעסיק המעוניין לפרסם מודעת דרושים ניתן לכתוב מייל ל- hillel@lehmaaseh.com ולהשאיר פרטים כולל טלפון

דרושים

בשיתוף ארגון למעשה

ירושלים

מזכיר  דרוש  בירושלים  לת"ת 
בתוכנות  במחשב  ידע  דרישות: 

אופיס + ידע בסיסי בגרפיקה
]משרה 2132[

נמרץ  מזכיר  דרוש  תורני  למפעל 
מהבית  משרדית  לעבודה  וממולח 
טובים  תנאים  חובה  -ניסיון 

למתאימים
]משרה 2129[

למכירה  עובד  דרוש  לקונדיטוריה 
במקום  מוצרים  ואפיית  ושירות 
דרישות: חרוץ, עמידה בזמנים שעות 

אחה"צ
]משרה 2124[

דרוש מתאם יבוא התפקיד: תקשורת 
מול  תקשורת  בחו"ל  ספקים  מול 
משלחים ועמילי מכס בארץ ובחו"ל 
ברמה  אנגלית  התפקיד  דרישות 
יתרון  נוספות  שפות  מאוד  טובה 
ביבוא  ניסיון  צרפתית(  )ספרדית, 

1-3 שנים
]משרה 2122[

כתיבה  מורה  דרוש  חסידי  לחיידר 
ניסיון  דרישות:  ח'  וכתה  ז'  לכיתה 

חשוב מאוד, סבלנות, מוסר עבודה
]משרה 2119[

למלמד  עוזר  דרוש  חסידי  לחיידר 
חשוב  ניסיון  דרישות:  גן  לכיתה 

מאוד, סבלנות, מוסר עבודה 
]משרה 2118[

לישיבה דרוש עובד לניקיון שעתיים 
ביום כל ערב שכר 35 ש"ח

]משרה 2117[

לרשת חנויות נעליים דרושה מוכרת 
וסידור  ללקוחות  שירות  למתן 
ראש  שירותית,  דרישות:  החנות 

גדול, אחריות
]משרה 2111[

ידע  בעלת  או  נטורופתית  דרושה 
נרחב ומעמיק בתחום הטבע )תוספי 
לשרות  וכו'(  ויטמינים  תזונה 
 15:00-20:00 טבע  בחנות  לקוחות 

פעם בשבוע 10:00-15:00
]משרה 2106[

אחראי  מנהל  דרוש  ותיק  למוסד 
ניסיון  דרישות:  המוסדות  כלל  על 
גדול, אסרטיבי,  ראש  חובה,  בניהול 

יכולת ביצוע
]משרה 2102[

עוזר  דרוש  ברמות  חסידי  לחיידר 
ניסיון  דרישות:  גן  לכיתה  למלמד 

חשוב מאוד, סבלנות, מוסר עבודה 
]משרה 2095[

בית שמש

דרוש  מאפים  המשווקת  לחברה 
מלקט סחורה לליקוט והכנת הזמנות 
עבודה,  מוסר  דרישות:  ללקוחות 

עמידה בזמנים שעות 14:00-18:00
]משרה 2131[

לחברה המשווקת מאפים דרוש נהג 
לילה  לעבודת  טון   12 עד  ג'  רישיון 
לילה  טנדר מסחרי תשע שעות  על 

גמיש ימים א,ד,ה, 45 ש"ח 

]משרה 2130[

לעבודות  עובדים  דרושים  לכריכיה 
יכולת  נדרש  הכשרה  יקבל  מגוונות 
שעות  עבודה  מוסר  רצינות  טכנית 

08:30-17:30
]משרה 2128[

עובדי  דרושים  גדול  לקייטרינג 
התפקיד:  דרישות  חם/קר  אריזה 

מוסר עבודה, הקפדה על זמנים
]משרה 2127[

דרוש עוזר מסגר לעבודות ריתוך לא 
חובה ניסיון יקבל הכשרה מהמעסיק 
לעבודה  נכונות  טכני,  ידע  דרישות: 

לטווח ארוך
]משרה 2116[

תיקונים  שירות  הנותנת  לחברה 
נמרץ  עובד  דרוש  ברים  למיני 
דרישות: כושר טכני, בעל רכב יקבל 

הוצאות רכב
]משרה 2108[

רחובות בית שמש

ליקב דרושים עובדי ייצור לתקופת 
הכנסה  הענבים  לקבלת  הבציר 
במקום  תפילות  וכו'  למכונות 
ב'  א' 7:00-19:00 משמרת  משמרת 

19:00-7:00 שכר גבוה
]משרה 2023[

דולב

 2 דרושים  דולב  ביישוב  ספר  לבית 
מנקים לניקוי בנייני מוסדות פעמיים 
הכיתות  כל  של  שטיפה  בשבוע 

דרישות: אחראי מסור 40 ש"ח 
]משרה 2035[

אזור המרכז

ראשון לציון למסעדה דרוש משגיח 
יר"ש,  דרישות:  למסעדה  כשרות 

אסרטיבי, עדיפות למעל גיל 40
]משרה 2126[

לקייטרינג דרוש מנהל מטבח לניהול 
של הצוות וההזמנות דרישות: ניסיון 
למשרה   06:00 גדול   ראש  בניהול, 

מלאה 
]משרה 2097[

לחברת ייצור מארזי נשיאה לתעשיה 
דרושים עובדי ייצור דרישות: כושר 
עצמאית  הגעה  עבודה  מוסר  טכני, 

ברכב – חובה
]משרה 1988[

בני ברק

מוכרת  דרושה  יודאיקה  לחנות 
אוריינטציה  שירותית,  דרישות: 

מכירתית, סדר וארגון 17:00-21:00
]משרה 2105[

מלמדים  דרושים  ליטאי  לחיידר 
דרישות:  א'  וכיתה  מכינה  לכיתה 

ניסיון, גישה לילדים
]משרה 2088[

איש  דרוש  סלולר  חנויות  לרשת 
לקוחות  ושירות  למכירה  מכירות 
מכירתית,  אוריינטציה  דרישות: 

מוסר עבודה 
]משרה 2082[

דרושים  בצמיחה  פרסום  למשרד 
דרישות:  נמרצים  מכירות  אנשי 
אסרטיביות  מכירתית,  אוריינטציה 

09:00-16:00
]משרה 2070[

לחולים  בסיוע  העוסק  חסד  לארגון 
רכב  בעל  נהג  דרוש  רפואה  בבתי 
להסעת וליווי רבנים בביקורים בבתי 

הרפואה
]משרה 2050[

לקופ"ח בבני ברק דרושות מזכירות 
והערב  הבוקר  לשעות  רפואיות 
רפואית  מזכירות  תעודת  דרישות: 
חובה, ידע בסיסי במחשבים ואופיס 

חובה
]משרה 2049[

לעמותת סיוע דרושות נשים לליווי 
קשישות השעות גמישות מאד כולל 
עזרה קלה בבית יציאה לגינה וקניות
]משרה 2048[

שוהם

בעיצוב  המתמחה  ייצור  לחברת 
וייצור אריזות פלסטיק דרוש מנהל 
משמרת,  קבלת  התפקיד  משמרת 
בתקלות  טיפול  מוצרים,  בדיקות 
מתחום  ניסיון  דרישות:  ועוד 
למשמרת  נכונות  חובה,  התעשיה 

לילה
]משרה 2114[

בעיצוב  המתמחה  ייצור  לחברת 
דרושים  פלסטיק  אריזות  וייצור 
עבודה,  מוסר  דרישות:  ייצור  עובדי 

נכונות לשעות נוספות
]משרה 2113[

פתח תקווה

איש  דרוש  קדושה  תשמישי  לחנות 
במכירות  ניסיון  דרישות:  מכירות 
בעסק דומה חובה, סבלני, ראש גדול
]משרה 2109[

רמלה

קונדיטוריה  מוצרי  ייצור  לחברת 
מחסנאים  דרושים  ביתית  ואפיה 
פיזית,  עבודה  יכולת  דרישות: 
נוספות  לשעות  אפשרות  רצינות  

משרה מלאה
]משרה 2078[

קונדיטוריה  מוצרי  ייצור  לחברת 
ייצור  עובדי  דרושים  ביתית  ואפיה 
נוספות  לשעות  אפשרות  חרוצים 

משרה מלאה 
]משרה 2077[

אזור כפר סבא

הבניה  לענף  חומרים  ייצור  למפעל 
דרישות:  מוסמך  חשמלאי  דרוש 
מוסר  מוסמך  חשמלאי  תעודת 
משרה  פיזית  עבודה  יכולת  עבודה 

מלאה
]משרה 2073[

הבניה  לענף  חומרים  ייצור  למפעל 
דרישות:מוסר  מכונות  טכנאי  דרוש 
משרה  פיזית  עבודה  יכולת  עבודה 

מלאה
]משרה 2072[

הבניה  לענף  חומרים  ייצור  למפעל 
דרוש מחסנאי דרישות: מוסר עבודה 
יכולת עבודה פיזיתמ משרה מלאה 
]משרה 2071[

אשדוד

מנהל  דרוש  בשר  עיבוד  למפעל 
מחסן העבודה קבלת סחורה והכנת 
הזמנות ועדכון במערכת ממוחשבת 
העבודה בקירור דרישות: ידע בסיסי 

במחשב, רישיון בתוקף
]משרה 2121[

לחברה לשיווק מוצרי תינוקות דרוש 
בשיווק  ניסיון  בעל  מכירות  סוכן 
ניסיון  דרישות:  רכב  ומכירות מקבל 

חובה, ייצוגיות משרה מלאה
]משרה 2112[

למחסן גדול דרושים עובדים למגוון 
צורך  אין  כלליים  עובדים  מחלקות 
בניסיון קודם אריזה, הדבקה, ארגון, 
ליקוט  קקקקקקקלמלקט  עזרה 
נכונות  ומוטיבציה,  רצינות  דרישות: 

לעבודה לטווח ארוך. יש הסעות 
]משרה 2060[

עובדים  דרושים  גדולה  לנגריה 
למגוון מחלקות אחריות על תפעול 
אריזה,  מכונות  תקלות,  ללא  הקו 
מסור  עמדת  או  קנטים  מכונות 
למתקדמים דרישות: נכונות לעמידה 
לשעות  נכונות  אחריות,  ממושכת, 

נוספות במידת הצורך
]משרה 2058[

קרית גת

למפעל לוגיסטיקה דרושים עובדים 
בעלי חוש טכני גבוה דרישות: ניסיון 
יתרון   - טכניות  פיזיות  בעבודות 
 + מלאה  למשרה  נכונות  משמעותי. 
שעות נוספות לפי הצורך דרוש ידע 

טכני בסיסי
]משרה 2115[

יבנה

דרוש  קפואים  שיווק  לחברת 
לסידור  מלגזה,  רישיון  עם  מחסנאי 
מספקים  סחורה  וקבלת  סחורה 
וחזרות משרה מלאה 6500 ש"ח נטו
]משרה 1968[

עובדי  דרושים  מזון  ייצור  לחברת 
ייצור ואריזה דרישות: מוסר עבודה, 
הסעות  יש  ארוך  לטווח  עבודה 

מאשדוד
]משרה 1906[

נתיבות

גלוטן  ללא  מוצרים  ייצור  למפעל 
דרוש עובד ייצור להזנת חומרי גלם 
במכונה, פיקוח על עבודת המכונה, 

אריזה ועוד
]משרה 1989[

דרושים  כספות  ייצור  למפעל 
עבודה,  מוסר  דרישות:  רתכים 
07:00- במפעל  הכשרה  דייקנות, 

17:00 שכר 35 ש"ח
]משרה 1941[
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דרושים

בשיתוף ארגון למעשה

ירושלים

מזכיר  דרוש  בירושלים  לת"ת 
בתוכנות  במחשב  ידע  דרישות: 

אופיס + ידע בסיסי בגרפיקה
]משרה 2132[

נמרץ  מזכיר  דרוש  תורני  למפעל 
מהבית  משרדית  לעבודה  וממולח 
טובים  תנאים  חובה  -ניסיון 

למתאימים
]משרה 2129[

למכירה  עובד  דרוש  לקונדיטוריה 
במקום  מוצרים  ואפיית  ושירות 
דרישות: חרוץ, עמידה בזמנים שעות 

אחה"צ
]משרה 2124[

דרוש מתאם יבוא התפקיד: תקשורת 
מול  תקשורת  בחו"ל  ספקים  מול 
משלחים ועמילי מכס בארץ ובחו"ל 
ברמה  אנגלית  התפקיד  דרישות 
יתרון  נוספות  שפות  מאוד  טובה 
ביבוא  ניסיון  צרפתית(  )ספרדית, 

1-3 שנים
]משרה 2122[

כתיבה  מורה  דרוש  חסידי  לחיידר 
ניסיון  דרישות:  ח'  וכתה  ז'  לכיתה 

חשוב מאוד, סבלנות, מוסר עבודה
]משרה 2119[

למלמד  עוזר  דרוש  חסידי  לחיידר 
חשוב  ניסיון  דרישות:  גן  לכיתה 

מאוד, סבלנות, מוסר עבודה 
]משרה 2118[

לישיבה דרוש עובד לניקיון שעתיים 
ביום כל ערב שכר 35 ש"ח

]משרה 2117[

לרשת חנויות נעליים דרושה מוכרת 
וסידור  ללקוחות  שירות  למתן 
ראש  שירותית,  דרישות:  החנות 

גדול, אחריות
]משרה 2111[

ידע  בעלת  או  נטורופתית  דרושה 
נרחב ומעמיק בתחום הטבע )תוספי 
לשרות  וכו'(  ויטמינים  תזונה 
 15:00-20:00 טבע  בחנות  לקוחות 

פעם בשבוע 10:00-15:00
]משרה 2106[

אחראי  מנהל  דרוש  ותיק  למוסד 
ניסיון  דרישות:  המוסדות  כלל  על 
גדול, אסרטיבי,  ראש  חובה,  בניהול 

יכולת ביצוע
]משרה 2102[

עוזר  דרוש  ברמות  חסידי  לחיידר 
ניסיון  דרישות:  גן  לכיתה  למלמד 

חשוב מאוד, סבלנות, מוסר עבודה 
]משרה 2095[

בית שמש

דרוש  מאפים  המשווקת  לחברה 
מלקט סחורה לליקוט והכנת הזמנות 
עבודה,  מוסר  דרישות:  ללקוחות 

עמידה בזמנים שעות 14:00-18:00
]משרה 2131[

לחברה המשווקת מאפים דרוש נהג 
לילה  לעבודת  טון   12 עד  ג'  רישיון 
לילה  טנדר מסחרי תשע שעות  על 

גמיש ימים א,ד,ה, 45 ש"ח 

]משרה 2130[

לעבודות  עובדים  דרושים  לכריכיה 
יכולת  נדרש  הכשרה  יקבל  מגוונות 
שעות  עבודה  מוסר  רצינות  טכנית 

08:30-17:30
]משרה 2128[

עובדי  דרושים  גדול  לקייטרינג 
התפקיד:  דרישות  חם/קר  אריזה 

מוסר עבודה, הקפדה על זמנים
]משרה 2127[

דרוש עוזר מסגר לעבודות ריתוך לא 
חובה ניסיון יקבל הכשרה מהמעסיק 
לעבודה  נכונות  טכני,  ידע  דרישות: 

לטווח ארוך
]משרה 2116[

תיקונים  שירות  הנותנת  לחברה 
נמרץ  עובד  דרוש  ברים  למיני 
דרישות: כושר טכני, בעל רכב יקבל 

הוצאות רכב
]משרה 2108[

רחובות בית שמש

ליקב דרושים עובדי ייצור לתקופת 
הכנסה  הענבים  לקבלת  הבציר 
במקום  תפילות  וכו'  למכונות 
ב'  א' 7:00-19:00 משמרת  משמרת 

19:00-7:00 שכר גבוה
]משרה 2023[

דולב

 2 דרושים  דולב  ביישוב  ספר  לבית 
מנקים לניקוי בנייני מוסדות פעמיים 
הכיתות  כל  של  שטיפה  בשבוע 

דרישות: אחראי מסור 40 ש"ח 
]משרה 2035[

אזור המרכז

ראשון לציון למסעדה דרוש משגיח 
יר"ש,  דרישות:  למסעדה  כשרות 

אסרטיבי, עדיפות למעל גיל 40
]משרה 2126[

לקייטרינג דרוש מנהל מטבח לניהול 
של הצוות וההזמנות דרישות: ניסיון 
למשרה   06:00 גדול   ראש  בניהול, 

מלאה 
]משרה 2097[

לחברת ייצור מארזי נשיאה לתעשיה 
דרושים עובדי ייצור דרישות: כושר 
עצמאית  הגעה  עבודה  מוסר  טכני, 

ברכב – חובה
]משרה 1988[

בני ברק

מוכרת  דרושה  יודאיקה  לחנות 
אוריינטציה  שירותית,  דרישות: 

מכירתית, סדר וארגון 17:00-21:00
]משרה 2105[

מלמדים  דרושים  ליטאי  לחיידר 
דרישות:  א'  וכיתה  מכינה  לכיתה 

ניסיון, גישה לילדים
]משרה 2088[

איש  דרוש  סלולר  חנויות  לרשת 
לקוחות  ושירות  למכירה  מכירות 
מכירתית,  אוריינטציה  דרישות: 

מוסר עבודה 
]משרה 2082[

דרושים  בצמיחה  פרסום  למשרד 
דרישות:  נמרצים  מכירות  אנשי 
אסרטיביות  מכירתית,  אוריינטציה 

09:00-16:00
]משרה 2070[

לחולים  בסיוע  העוסק  חסד  לארגון 
רכב  בעל  נהג  דרוש  רפואה  בבתי 
להסעת וליווי רבנים בביקורים בבתי 

הרפואה
]משרה 2050[

לקופ"ח בבני ברק דרושות מזכירות 
והערב  הבוקר  לשעות  רפואיות 
רפואית  מזכירות  תעודת  דרישות: 
חובה, ידע בסיסי במחשבים ואופיס 

חובה
]משרה 2049[

לעמותת סיוע דרושות נשים לליווי 
קשישות השעות גמישות מאד כולל 
עזרה קלה בבית יציאה לגינה וקניות
]משרה 2048[

שוהם

בעיצוב  המתמחה  ייצור  לחברת 
וייצור אריזות פלסטיק דרוש מנהל 
משמרת,  קבלת  התפקיד  משמרת 
בתקלות  טיפול  מוצרים,  בדיקות 
מתחום  ניסיון  דרישות:  ועוד 
למשמרת  נכונות  חובה,  התעשיה 

לילה
]משרה 2114[

בעיצוב  המתמחה  ייצור  לחברת 
דרושים  פלסטיק  אריזות  וייצור 
עבודה,  מוסר  דרישות:  ייצור  עובדי 

נכונות לשעות נוספות
]משרה 2113[

פתח תקווה

איש  דרוש  קדושה  תשמישי  לחנות 
במכירות  ניסיון  דרישות:  מכירות 
בעסק דומה חובה, סבלני, ראש גדול
]משרה 2109[

רמלה

קונדיטוריה  מוצרי  ייצור  לחברת 
מחסנאים  דרושים  ביתית  ואפיה 
פיזית,  עבודה  יכולת  דרישות: 
נוספות  לשעות  אפשרות  רצינות  

משרה מלאה
]משרה 2078[

קונדיטוריה  מוצרי  ייצור  לחברת 
ייצור  עובדי  דרושים  ביתית  ואפיה 
נוספות  לשעות  אפשרות  חרוצים 

משרה מלאה 
]משרה 2077[

אזור כפר סבא

הבניה  לענף  חומרים  ייצור  למפעל 
דרישות:  מוסמך  חשמלאי  דרוש 
מוסר  מוסמך  חשמלאי  תעודת 
משרה  פיזית  עבודה  יכולת  עבודה 

מלאה
]משרה 2073[

הבניה  לענף  חומרים  ייצור  למפעל 
דרישות:מוסר  מכונות  טכנאי  דרוש 
משרה  פיזית  עבודה  יכולת  עבודה 

מלאה
]משרה 2072[

הבניה  לענף  חומרים  ייצור  למפעל 
דרוש מחסנאי דרישות: מוסר עבודה 
יכולת עבודה פיזיתמ משרה מלאה 
]משרה 2071[

אשדוד

מנהל  דרוש  בשר  עיבוד  למפעל 
מחסן העבודה קבלת סחורה והכנת 
הזמנות ועדכון במערכת ממוחשבת 
העבודה בקירור דרישות: ידע בסיסי 

במחשב, רישיון בתוקף
]משרה 2121[

לחברה לשיווק מוצרי תינוקות דרוש 
בשיווק  ניסיון  בעל  מכירות  סוכן 
ניסיון  דרישות:  רכב  ומכירות מקבל 

חובה, ייצוגיות משרה מלאה
]משרה 2112[

למחסן גדול דרושים עובדים למגוון 
צורך  אין  כלליים  עובדים  מחלקות 
בניסיון קודם אריזה, הדבקה, ארגון, 
ליקוט  קקקקקקקלמלקט  עזרה 
נכונות  ומוטיבציה,  רצינות  דרישות: 

לעבודה לטווח ארוך. יש הסעות 
]משרה 2060[

עובדים  דרושים  גדולה  לנגריה 
למגוון מחלקות אחריות על תפעול 
אריזה,  מכונות  תקלות,  ללא  הקו 
מסור  עמדת  או  קנטים  מכונות 
למתקדמים דרישות: נכונות לעמידה 
לשעות  נכונות  אחריות,  ממושכת, 

נוספות במידת הצורך
]משרה 2058[

קרית גת

למפעל לוגיסטיקה דרושים עובדים 
בעלי חוש טכני גבוה דרישות: ניסיון 
יתרון   - טכניות  פיזיות  בעבודות 
 + מלאה  למשרה  נכונות  משמעותי. 
שעות נוספות לפי הצורך דרוש ידע 

טכני בסיסי
]משרה 2115[

יבנה

דרוש  קפואים  שיווק  לחברת 
לסידור  מלגזה,  רישיון  עם  מחסנאי 
מספקים  סחורה  וקבלת  סחורה 
וחזרות משרה מלאה 6500 ש"ח נטו
]משרה 1968[

עובדי  דרושים  מזון  ייצור  לחברת 
ייצור ואריזה דרישות: מוסר עבודה, 
הסעות  יש  ארוך  לטווח  עבודה 

מאשדוד
]משרה 1906[

נתיבות

גלוטן  ללא  מוצרים  ייצור  למפעל 
דרוש עובד ייצור להזנת חומרי גלם 
במכונה, פיקוח על עבודת המכונה, 

אריזה ועוד
]משרה 1989[

דרושים  כספות  ייצור  למפעל 
עבודה,  מוסר  דרישות:  רתכים 
07:00- במפעל  הכשרה  דייקנות, 

17:00 שכר 35 ש"ח
]משרה 1941[

בחצרות

מוצאי ראש השנה בחצר הקודש נדבורנה ירושלים
 JDN :צילום

סליחות ערב 
ראש השנה 

בחצר הקודש 
ראפשיץ



 יום חמישי ד תשרי תשע"ח 2813/09/2018

בחצרות

ראש השנה בחצר הקודש ויזניץ
צילום : יהושע פרוכטר



29  יום חמישי ד תשרי תשע"ח 13/09/2018

בחצרות

מוצאי ראש השנה בחצר הקודש לעלוב
  JDN :צילום

מוצאי 
ראש השנה 

בחצר 
הקודש 

קרעטשניף 
ירושלים

  JDN :צילום



 יום חמישי ד תשרי תשע"ח 3013/09/2018

בחצרות

האדמו"ר מאשלג במעמד התרת נדרים
צילום: יהודה פרקוביץ

ראשי ישיבת פוניבז' בהתרת נדרים ערב ראש השנה
צילום: שוקי לרר
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