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בשם ה' נעשה ונצליח!

תמיד תצאו בזול.מובילים במגווןמובילים במחירמובילים בכשרות

שווה לנסוע ל- !
 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים  טבריה  צפת  בארות יצחק

יעקב בלוי
בהר"ר שמחה אהרן הי"ו 

ישיבת חכמי לובלין 
בני ברק 

בילא מלכה פרידמן
בהר"ר יו"ט ליפמן הי"ו
סמינר בית מלכה ב"ב 
בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום חמישי, ב' באדר א' תשע"ט

אברהם אריה מנדלסון
ב"ר בצלאל חיים הי"ו

ישיבת "משנת שמעון" – ביתר עילית
אשדוד

חוה נחמה פאלוך
ב"ר יוסף שמחה הי"ו
סמינר "תומר דבורה" – לונדון
לונדון

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, ר"ח אדר א' תשע"ט

חיים מאיר ניימן
בן הרב אברהם ישעי' הי"ו

ישיבה גדולה "משנת שמעון" ביתר עילית
ירושלים

זיסי אברהאם
בת הרב סיני הי"ו
סמינר בית יעקב הישן
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, ר"ח אדר א' תשע"ט

02-5805802 0

 350
 

 נא להתפלל 
לרפואת הרה"ח

 אברהם
בן שרה
לרפו"ש בתושחו"י

לרגל ארבעים שנה למהפכה האסלאמית

איראן חשפה מפעל תת קרקעי ליצור טילים 
בליסטיים; טיל חדש בטווח של 1,300 ק"מ

במקביל הודיעה אתמול איראן על שיגור לוויין נוסף לחלל 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

עוצמה  אתמול  הפגינו  בטהרן 
צבאית כחלק מהחגיגות הנרחבות 
למהפכה  עשורים  ארבעה  לציון 
ג'עפרי,  עלי  והגנרל  האסלאמית 
שבנוי  ידיים  רחב  מפעל  חשף 
הדיווחים,  פי  על  לאדמה.  מתחת 

הטיל  פארס,  הידיעות  בסוכנות 
החדש מכונה 'דזפול', והוא גירסה 
שיכול  'זולפקיר'  לטיל  משודרגת 
ק"מ  של 700  מירבי  לטווח  להגיע 
וכושר נשיאה של ראש נפץ במש־

קל 450 ק"ג.
הח־ הטיל  את  שהציג  ג'עפרי 

פותח  החדש  שהטיל  הוסיף  דש 

שלד־ קרקעי,  תת  במפעל  ויוצר 
מפקד  עיר".  כמו  "גדול  הנו  בריו 
משמרות המהפכה אמר כי "העיר 
אנחנו  שבה  הזאת,  קרקעית  התת 
מפתחים ומייצרים טילים מתקד־

מים, מוכיחה למדינות המערביות 
יעילות  אינן  נגדנו  שהסנקציות 
שהן  המטרה  את  משיגות  ולא 

ביקשו להשיג". 
האחרונים  בימים  במקביל, 
לחלל,  נוסף  לויין  איראן  שגרה 
השיגור  לאחר  מחודש  פחות 
כך  חרוץ.  כישלון  שנחל  הקודם 
של  הביטחון  מומחי  מעריכים 
מעלין בקודש – מוסיף והולךחברת 'דיגיטל גלוב' האמריקאית, 

קמפיין האחדות שע"י עשרות אלפי מוקירי זכרו 
של כ"ק מרן אדמו"ר ה'באר יעקב' מנדבורנה זי"ע
36 שעות של מסירות והתמסרות למען מוסדותיו הקדושים ^ ביומא דהילולא 

ו'־ז' אדר א'

נדבורנה  חסידי  עדת  קהל 
צדיקים  בית  ונאמני  תלמידי  וכלל 
קודש  בחרדת  מתכוננים  נדבורנה, 
חו־ מגבית  של  שעות   36 לקראת 
המוסדות  רשת  למען  עולם,  בקת 
יעקב',  ה'באר  בעל  הרבי  שהקים 
והעומדים בפני איום כלכלי חמור 
המגבית  התפתחותם.  על  המקשה 
הנושאת את השם 'מעלין בקודש', 

מעלין  "להיות  בקשתו  שם  על 
הלל",  כבית  והולך  מוסיף  בקודש, 
דהילולא  יומא  לקראת  מתקיימת 
תש־ בו  הבעל"ט,  אדר  ז'  השביעי, 
קיף נשמתו מגנזי מרומים על עדת 
המתאחדים  לקחו,  ושומעי  צאנו 
כל  על  טובה  לו  להכיר  אחד  בלב 
של  מקשה  שהיתה  חייו,  03-6180001פרשת 

k o l - g r a p h . c o . i l
03-6180001
k o l - g r a p h . c o . i l

1800-39-47-47
03-306-20-50

אגודת ישראל בירושלים יוצאת לשבוע 
מיוחד של קבלות קהל לציבור הרחב 
מתגברת פעילות קבלות הקהל במרכז אגו"י בירושלים 

עם יועצים חדשים ושעות פעילות מורחבות, כולל שירותי 
הסיוע לקבלת הנחה בארנונה

מאת מאיר קליין 

בי־ ישראל  אגודת  מרכז 
פעילותו  את  מרחיב  רושלים 
היועצים  שורת  את  ומרענן 
הפ־ במסגרת  הקהל  מקבלי 
הלשכה.  של  השוטפת  עילות 

מיוחד  שבוע  ייערך  זו  במסגרת 
הבא,  בשבוע  קהל  קבלת  של 
רחב  מגוון  עם  'תצוה',  פרשת 

של יועצים בשלל תחומים. 
לקבלות  כתוספת  זאת, 
המתקיימות  הקבועות  הקהל 

  המשך בעמ' ו

הרה"ח ר' אלקנה אוביץ ז"ל
ואנשי  חסידים  של  גדול  קהל 
אדמו"ר  מרן  בראשות  מעשה 
שלי־ ביום  הלך  שליט"א,  מויזניץ 
גברא  האי  של  מיטתו  אחר  שי 
אוביץ  אלקנה  ר'  הרה"ח  יקירא 
זצ"ל, מזקני וחשובי חסידי ויז'ניץ, 
ששימש רבות בשנים כמשגיח רו־
חני בישיבה בקרית ויז'ניץ. המנוח 
אחריו  בהותירו  פ"ח  בגיל  נלב"ע 
רבנן,  וחתנין  בנין  ענפה,  משפחה 
ההולכים  מעשה  ואנשי  חסידים 

בדרכו הברוכה.
מדמויות  שהיה  זצ"ל  המנוח 
ההוד בקרית ויזניץ ב"ב, נולד בכ"ג 
אלבא־יוליא  בעיר  תרצ"א  בסיון 

הוותיק  הרה"ח  לאביו  שברומניה, 
אצלו  ז"ל,  צבי  יקותיאל  מוה"ר 
  המשך בעמ' יח

  המשך בעמ' טז

  המשך בעמ' יח

השבת – שבת התאחדות 
בחצר הקודש נדבורנה באלעד
עמוד ב

השבת – שבת התוועדות של 
כלל חסידי ואוהדי בית זוטשקא
עמוד ב

כינוס היסטורי נערך אמש בראשות כקש״ת מרנן האדמו״רים שליט״א לטובת ארגון ׳בוני 
עולם׳. מרנן האדמו״רים בירכו ועודדו לפעול דרך ׳בוני עולם׳ ויזכו לבני חיי ומזוני. כתבה 

נרחבת תופיע אי״ה בשבוע הבא

יהודי תל אביב יאמרו תהילים גם השבת לנוכח 
התמשכות חרפת חילול השבת ב'גשר יהודית'

מאת כתב 'המבשר'

גם  יאמרו  אביב  תל  יהודי 
לפני  תהילים  פרקי  השבת 
קריאת התורה, לנוכח התמשכות 
בעבודות  השבת  חילול  חרפת 

ב'גשר יהודית'.
השלישית,  השבת  זו  השבת, 
של  עבודות  להיערך  אמורות 
כזכור,  יהודית'.  'גשר  הקמת 

תל  שעיריית  בעבודות  מדובר 
ושל  ממשלתי  בגיבוי  אביב, 
בש־ דוקא  לעשות  בחרה  בג"צ, 

עבודות  שכן  צורך,  כל  בלי  בת, 
מורכבות יותר, נעשו בלי חילול 

שבת.
מרנן  שע"י  הרבנים  מוועדת 
קדושת  למען  שליט"א  ורבנן 
השבת נמסר, כי הוועדה קוראת 
להמשיך  אביב  תל  לתושבי 

פרקי  חמישה  אמירת  בתפילה, 
התורה.  קריאת  לפני  תהילים 
התמשכות  כי  אומרים  בוועדה 
את  תרפה  לא  השבת  חילולי 
כדי  לעשות  נמשיך  ואנו  ידינו, 
ולה־ השבת,  חילולי  את  לבלום 

בשאט  הבוזים  על  מחאה  ביע 
מבית  הטובה  המתנה  את  נפש 
ליש־ העניק  אשר  הקב"ה,  גנזי 

ראל.



יום וערש"ק, ג' באדר א' תשע"ט | המבשר | עמוד ב

והתכנסות  התוועדות  שבת 
רבתית לכל חסידי ואוהדי בית זו־
שישבתו  הארץ  רחבי  מכל  טשקא 
בשבת הקרובה בחצר הקודש זוט־
ימי  ככלות  ברק  בני  בעיה"ת  שקא 
של  רום  לשמי  לסילוקו  השבעה 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  ראשם  אלוף 

זצוק"ל.
הש־ ימי  שבמשך  לאחר 

מתלמידיו  המונים  נהרו  בעה 
האדמו"ר  כ"ק  של  וממעריציו 
זצוק"ל לנחם את בניו האדמו"רים 
זכרונות  מעלים  כשהם  שליט"א 
כבן  הנעלות  תפילותיו  על  ברטט 
ומשמיעים  אביו  לפני  המתחטא 
סיפורים על מסירותו לאביו בעל 
ומסירותו  זיע"א  יצחק'  ה'נחל 
לתלמידיו בהיותו מחנך גדול בכל 
מוס־ בראשות  עומד  היותו  שנות 

דות חינוך בארץ ובחו"ל.
על  עובדות  הועלו  כן,  כמו 
ועל  בהלכה  גדול  מקפיד  היותו 
מנהגי בית אבותיו בלי לזוז בכהוא 
זה, ועל ענוותנותו הגדולה כשלא 

החזיק טיבותא לנפשיה.
השבת – שבת בעמק הבכא – 
של  לפטירתו  השבעה  ימי  בתוך 
המוני  יתאספו  זצוק"ל  האדמו"ר 
לעשות  מעשה  ואנשי  חסידים 
עבד  בו  מקום  באותו  השבת  את 
בשולי  להדבק  וצורו,  קונו  את 
ללמוד  גלימתו,  ובשיפולי  אדרתו 

ממעשיו ומקצות דרכיו בקודש.
בצוותא  שיערכו  בסעודות 
קודש  זכרונות  יעלו  בהם  חדא 
בקודש  ומשמשיו  נכדיו  ע"י 
שיבלחט"א למען ידעו דור אחרון 
לדורו  פעל  מה  צדיק  יוולדו  בנים 
ילמדו  כן  אחריו.  הבאים  ולדורות 
השמיע  אשר  תורותיו  בדברי 
הנהגתו  שנות  י"ח  משך  ברמה 

הרחימאית והאבהית.
בניו  יערכו  שב"ק  בליל 
האדמו"רים  כ"ק  דרכו  ממשיכי 
הטהור  שולחנם  את  שליט"א 
זוט־ הגדול  המדרש  בית  בהיכל 

בבני  חיים  מים  באר  ברח'  שקא 
מרן  של  הטהורה  כשנשמתו  ברק 
באתרא  חופפת  זצוק"ל  האדמו"ר 

קדישא דמר.
בבית  יתאספו  במוצש"ק 
 – החסידים  קהל  המוני  המדרש 
שליט"א  החסידים  זקני  ובמרכזם 
בעל  אדמו"ר  מרן  כ"ק  תלמידי 
 – זיע"א  מזוטשקא  יצחק'  ה'נחל 
בראשותו בנו הגדול כ"ק אדמו"ר 
הוד  למעמד  שליט"א  מזוטשקא 
האדמו"ר  יאציל  בו  קדומים 
שליט"א מהודו על קהל עדת צאן 

אביו.
המוני  יעלו  ראשון  ביום 
הזיתים  הר  למרומי  החסידים 
למעמד  ספון  מחוקק  חלקת  שם 
הקו־ צוואת  וע"פ  המצבה,  יציקת 

בניו  ורק  אך  במלאכה  יעסקו  דש 
האדמו"רים שליט"א.

המגעים בין מפלגות הימין עלו על שרטון:

יו"ר הבית היהודי מסרב לשוויוניות מול האיחוד הלאומי
יו"ר הבית היהודי דורש לעמוד בראשות הרשימה המאוחדת לקבל את התיק הבכיר ואף מסרב לשיטת הריצ'רץ' 

בין המועמדים של שתי המפלגות

מאת מאיר ברגר

צוותי המשא ומתן של מפלגות 
הלאומי  והאיחוד  היהודי  הבית 
בת  לפגישה  בשנית  אתמול  נועדו 

שעתיים.
נר־ לא  הפגישה  של  בסיומה 

שמו תוצאות נוכח העובדה שיו"ר 
פרץ  רפי  היהודי  הבית  מפלגת 
הרשימה  יו"ר  להיות  מתעקש 
המאוחדת, לקבל את התיק הבכיר 
לקואליציה  כניסה  של  במקרה 
בין  הריצ'רץ'  לשיטת  מסרב  ואף 

המועמדים של שתי המפלגות.
הבית  של  המו"מ  בצוות 
המפלגה  מנכ"ל  נמצאים  היהודי 
סלומינסקי.  ניסן  וח"כ  אורבך  ניר 
בצוות המו"מ של האיחוד הלאומי 
אביחי  זעירא,  ישראל  חברים 

בוארון ואופיר סופר.
בימים האחרונים פורסם סקר 
שביצע מכון 'מדגם', ממנו עולה כי 
יו"ר האיחוד הלאומי ח"כ בצלאל 
המועדף  המועמד  הוא  סמוטריץ' 
לתפקיד  הציוני־דתי  הציבור  על 
יו"ר הרשימה המאוחדת של הבית 
ועוצמה  הלאומי  האיחוד  היהודי, 

יהודית.
מוע־ של  שורה  בחן  הסקר 

רפי  הרב  סמוטריץ',  ח"כ  מדים: 
אלון  שדרות  העיר  ראש  פרץ, 
שמואל  גבעת  העיר  וראש  דוידי 

יוסי ברודני.
כי  השיבו  מהנשאלים   33.3%
אם  המאוחדת  לרשימה  יצביעו 
בראשה, 24.3% יעמוד  סמוטריץ' 
יצביעו לרשימה אם הרב פרץ יע־
לר־ יצביעו   13.0% בראשה,  מוד 

בראשה  יעמוד  ברודני  אם  שימה 
דוידי  אם  לרשימה  יצביעו  ו־10.7 

יוביל אותה.
הלאומי  האיחוד  שרק  בהנחה 

ברשימה  ירוצו  היהודי  והבית 
תמי־ מקבל  סמוטריץ'  משותפת, 

הרב  מהמצביעים,  של 11.8%  כה 
ל־5% זוכה  דוידי   ,8.6% עם  פרץ 

תמיכה וברודני מקבל 4.9%.
כי  החשש  את  מזים  הסקר 
'הלי־ את  מרחיק  סמוטריץ' 

המצביעים  מכלל  גם  טיים' 
הציונות  של  הפוטנציאלים 

הדתית.
מפ־ ידי  על  שהוזמן  מהסקר, 

כי  עולה  הלאומי,  האיחוד  לגת 
ברשימה  יצביעו  לא  אחוזים   22.7
לאיש  שנחשב  פרץ,  רפי  הרב  אם 
חרד"ל, יעמוד בראשה כשרק 8.9

השיבו כי לא יצביעו למפלגה אם 
סמוטריץ' יעמוד בראשה.

השבת – שבת התוועדות של 
כלל חסידי ואוהדי בית זוטשקא
ככלות השבעה להסתלקותו של כ"ק מרן אדמו"ר 

מזוטשקא זצוק"ל

מעמד סיום הש"ס שע"י כולל 'עמלים 
בתורה' בעיירה מעזיבוז' שבאוקראינה

לומדי כולל 'עמלים בתורה' לב־
חורים חסידיים בירושלים, של הרב 
את  עשו  שליט''א,  בוקשפן  משה 
מעזיבוז  בעיירה  האחרונה  השבת 

שבאוקראינה.
ברא־ הרמי''ם  וצוות  הבחורים 
טוביה  ר'  הרה''ג  הכולל  ראש  שות 
בוקשפן שליט''א, יצאו למסע קודש 
בן שבוע ימים לקברי צדיקים ברחבי 

הארץ המושלגת בימים אלו.
מסע הקודש מתקיים בין חברי 
הש''ס  במגמת  הלומדים  הכולל 
אולם  לשנה.  אחת  המפורסמת, 
שאת  מיוחד,  חידוש  נרשם  השנה 
הכולל  רבני  בחרו  הש''ס  סיום 
לקיים סמוך ונראה לציון אור שבעת 

הימים מרן הבעש''ט זיעועכי''א.
ידי  על  נלמד  הש''ס  כי  יצויין 
לומד  אחד  כשכל  הכולל,  חברי  כל 
את  ואיש  הש''ס,  של  אחר  חלק 
רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, יחד 
כל  לימוד  את  שנה  כל  מסיימים 

מסכתות הש''ס.
תפילות  מרוממת,  שבת  לאחר 
של  מדרשו  ובבית  בציון,  וסעודות 
הסמוך  באולם  וסעודות  הבעש''ט, 
במו־ המועד  הגיע  מנוחתו,  למקום 

צאי שבת קודש.
העיירה מעזיבוז דומה כי עמדה 
מכל  ולומדיה,  התורה  לכבוד  דום 
עבר נראו צורבים צועדים כשנהרה 
על פניהם לעבר בית מדרשו העתיק 

של הרב מאפטא זצוק''ל.
בהפקה  חג  לבש  המדרש  בית 

מדהימה, בתוך שעות.
למשימה,  שנבחר  בחורים  צוות 
חברת  בעל  וובר  דוד  הב'  בראשות 
המ־ את  עיצבו  'אקטיבר'  ההפקות 
קום בפאר והדר לכבודה של תורה.

בטוב  ערוכים  שולחנות  אל 
בס־ כיאה  המאכלים  ובמיטב  טעם 
עודה לגומרה של תורה, הסב צוות 

הרמי''ם והבחורים.

הרב  והנחה  פתח  הערב  את 
ראש  שליט''א,  שטיינברג  מאיר 
מגמת הלכה בכולל, שעמד בדבריו 
בכולל  הש''ס  בלימוד  החידוש  על 
בשנים האחרונות כשכל בחור זוכה 
שיש לו חלק בש''ס, ובסיום הש''ס.

תזמורת  הנעימה  הערב  את 
מרובת כלים, בניצוחו של בעל המ־
עם  ביחד  ני''ו  הומינר  ברוך  הב'  נגן 
אמן הרגש ר' דוד הלר הי''ו שהגיע 
במיוחד מהארץ להנעים ולשורר על 
מלאכת בית ה'. על המיקרופון ריגש 
את הקהל בגראמען ובמחרוזות שי־
רה הזמר הנודע ר' הערשי רוטנברג 

הי''ו מאנטווערפן.
מרגשות  ברכה  מילות  לאחר 

משה  הרב  הכולל  מנהל  מאת  
נפש  משובב  תורני  ומשא  בוקשפן, 
טוביה  הרב  הכולל  ראש  מדודו 
בוקשפן, הגיע הרגע, ונאמר הקדיש 
האחרונה  המסכת  השלמת  לאחר 

וסיום הש''ס.
לא  ואיש  יבשה,  נותרה  לא  עין 
בחו־ עשרות  למראה  שאנן  עמד 

שמחת  ביום  בתורה,  עמלים  רים 
'שישו  בשירת  חגם,  ובזמן  ליבם 
אדירה  תורה'  בשמחת  ושמחו 
וכיסופין  שמחה  למחרוזת  המשיכו 
בחורים  ארוכה.  שעה  שנמשכה 
בלהט  רקדו  מבוגרים  עם  צעירים 
כשבס־ הרוח,  ובהתרוממות  עצום 

הכולל  ראש  ירד  ההתלהבות  חף 
וקיפץ  פיזז  שנותיו  ומרום  שליט''א, 
כשד־ ה'  ארון  מול  המלך  כדוד 

כל  את  חונקות  אושר  של  מעות 
הנוכחים.

המ־ במשא  המשיך  הערב  את 
הדגול  המשפיע  הכבוד  אורח  רכזי 
המלווה  שליט''א,  פרנק  מוטה  ר' 
את כולל עמלים בתורה כבר רבות 

בשנים ומכיר את מעלותיו.
בדבריו עמד המשפיע על זכות 
הבחורים העמלים ועוצרים בכל יום 

מחיי שעה ועוסקים בחיי עולם.
ה'מתנה'  עוצם  את  הדגיש  כן 
שהביאו קבוצה של בחורים חסידיים 
למרן הבעש''ט בצורת 'סיום הש''ס' 
לעשות לו נחת רוח ולהיוושע בזכות 

התורה והצדיק בתשועת עולמים.
כל  נעמד  המזון  ברכת  לאחר 
שעה  ולמשך  רגליו,  על  הקהל 
הרמי''ם  עם  הבחורים  רקדו  ארוכה 
בהתלהבות עצומה ובשמחה גדולה 

טפח מעל הקרקע.
באוקראינה  ישהו  הכולל  חברי 
למסע  בעז''ה,  השבוע  סוף  עד 
תפילות על קברי צדיקים ולמנוחת 

הנפש והרחבת הדעת.
מארגני המסע הרב אהרן והרב 
הנצרך  לכל  דאגו  בוקשפן,  מנחם 

להצלחתו בס''ד.
בשבוע  בעז''ה  יחזרו  הבחורים 
הבא לכולל להגדיל תורה ולהאדירה 
בהתעלות  מרומם  לימוד  בהמשך 
וב־ העבר  על  והודאה  שמחה  מתוך 

תקווה ובתפילה על העתיד.

המבשר - העתון של היהדות הנאמנה
המו"ל: בשורת תשס"ט ש.י. בע"מ    המגיד ממעזריטש 84 ביתר עילית,

ת.ד. 34578 ירושלים, 91345    טל' : 02-5805802, פקס 02-5805804
העורך הראשון: הרב מנחם פרוש ז"ל

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

דפוס: ידיעות אחרונות בע"מ    הפצה מנויים: ״בר״ שיווק והפצה
02-5805802 שלוחה 5    הפצה חנויות: בר פוינט אוף סייל בע"מ פניות מנויים:

AFP צלם המערכת: אליהו הלוי    צילומים: פלאש90, אימג'בנק
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

לטעת בהן אדר
חודש  הראשון.  אדר  חודש  של  בראשיתו  אנו  עומדים 
אדר שהשבוע התחדש ובא עלינו לטובה ולברכה ייחודיות 
מובהקת יש בו ומשמעות הלכתית מיוחדת נכרכת בהכנסו, 
מרבים  אדר  חודש  משנכנס  כי  ז"ל  חכמינו  אמרו  כאשר 
בשמחה. ימי חודש אדר דופקים על פתחנו, ומביאים אתם 
חודש  אלא  יומיים,  או  יום  רק  לא  מצוה.  של  השמחה  את 
אדר כולו מושפע משמחת הניסים שנעשו לאבותינו בימי 
לאדר  הראשון  אדר  אין  אין  כי  וכידוע  ואסתר,  מרדכי 
השני אלא מגילה ומתנות. גם במגילת אסתר נתבצר מקום 
וכך  החודש  לכל  הדברים  ונקבעו  אדר,  לחודש  מיוחד 
אשר  החודש  הוא  כי  המגילה  בפסוקי  הדברים  מצויינים 
לעשות  טוב,  ליום  ומאבל  לשמחה  מיגון  ליהודים  נהפך 

אותם ימי שמחה והלל.
חז"ל  מאמר  על  אמת  צדיקי  של  מאמרם  נודע 
שהכוונה  אדר,  בהם  יטע  נכסיו  שיתקיימו  שהרוצה 
הק'  התורה  בלימוד  להצלחה  המסוגל  אדר  חודש  על 
אדר  חודש  של  בלימוד  בו  יש  מיוחדת  סגולה  וידיעתה. 
ונותן  כולה,  השנה  כל  על  ומאציל  משפיע  הוא  אשר 
המתברכים  האדם  של  הרוחניים  לנכסיו  קיום  זכות 
בברכה עד בלי די שיתקיימו, יפרחו כשושנה ויתנו פרי. 
כבר,  שקבלו  מה  היהודים  וקבלו  קיימו  בו  זה,  חודש 
התורה  בלימוד  להתחזקות  ביותר  המתאים  הזמן  הוא 
משנכנס  אומר,  הוי  בהתמדה.  בה  ולהגות  לשננה  הק', 
התורה,  כשמחת  שמחה  ואין  בשמחה,  מרבים  אדר 
אדם,  המרוממת  שמחה  לומדיה,  כשמחת  שמחה  אין 
טובה  תקוה  לו  ונותנת  קרת  מרומי  גפי  על  מנשאתו 

ואחרית שלום.
חביבים עלינו חדשים אלו, ונודע המאמר רב הערך כי 
א' דראש חודש  שישים ימים אלו של חדשי אדר, לרבות 
וכל  בכנפיהם,  שמחה  מביאים  הם  הרי  הראשון,  אדר 
הצרות והמועקות בטלות בשישים, לא יעלו ולא יבואו, לא 
יזכרו ולא יפקדו. לעת כזאת שומה עלינו להתחדש כנשר, 
שיהיו  מובטחנו  וכך  בנכסינו,  אדר  ולטעת  בעוז  להתאזר 
ותשרה  כמקדש  ייעשו  אלינו,  ומוצלחים  קרובים  נכסנו 
דורות.  ולתהילת  עולם  לתפארת  יהיו  השכינה,  בתוכם 
זכות התורה, הוגיה ולומדיה גדולה היא שתגן, תורה מגני 
מכל  ולהצילנו  ומצוק  צר  מכל  מהרה  להושיענו  ומצלי, 
ובין  ברוח  בין  לעולם,  ובאות  המתרגשות  פורעניות  מיני 
בגשם, וד' יעזרנו על דבר כבוד שמו הגדול הנערץ והנקדש 

בקודש לתהלה.

שעות פעילות המשרד
9:30-19:00  -מידי יום, בין השעות 

בס"ד

זמני קבלת קהל
תצוהלשבוע פרשת 

קבלת קהל קבועה בנושא ארנונה
10:00-17:00ה', בין השעות –בימים א'

בנושאע"יבין השעותיום
שני

ו' באדר א'
)11/02(

רישוי מוסדות חינוךהי"ואריה ברילהרב 11:00-13:00
מיוחד למנהלי מוסדות

שלישי
באדר א'' ז

)12/02(

הי"ומתן סטביסקימר11:00-14:00
"מט"י"מחלקת מימוןמנהל

לבעלי עסקים,מיוחד סיוע 
הקמה, הלוואות ופיתוח עסקים,

סיוע ליזמים ובעלי עסקים בגיוס הלוואות 
מקרנות פילנטרופיות.

הי"ודוד הולצמןהרב14:00-17:00
עולם המשכנתא""

יעוץ ופתרונות למימון ומשכנתאות, 
,סכומי המימוןבירור 

פתרונות לקבוצות רכישה,

רביעי
באדר א''ח

)13/02(
11:00-13:00

הי"ויוסף דייטשהרב 

ומחזיק תיק שפ"ע,סגן ראש העיר 
וחבר בוועדה המחוזיתחברות עדן ומוריה,,על המע"ר החרדיממונה ה

יחמיש
ט' באדר א'

)14/02(

11:00-13:00
הי"והלל שטייןהרב 

הי"ויצחק הורביץהרב 
"למעשה"ארגון 

יעוץ והכוונה בנושאי תעסוקה,  
התאמה והצעות למחפשי עבודה.

הי"וחיים מילר הרב 13:00-14:00
יו"ר התנועה למען ירושלים ותושביה

יעוץ מונציפאלי

שישי
י' באדר א'

)15/02(
הי"ומאיר פרושהרב 10:30-12:00

ויו"ר מרכז אגודת ישראל בירושליםשר החינוךסגן  

מראש חובהההרשמה 
10:00-17:00בין השעות 02-5385251בטל' 

ףבשיתוף
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אפֱקטיביות RESULTSתוצאות

לרגל יומא דהילולא השביעי של כ"ק מרן אדמו"ר ה'באר יעקב' זצוק"ל מנדבורנה

השבת – שבת התאחדות 
בחצר הקודש נדבורנה באלעד

השבת – פרשת תרומה, יתכנ־
סו קהל חסידי וידידי בית נדבורנה 
במ־ הקודש  בצל  לשהות  אלעד 
שליט"א  האדמו"ר  מרן  כ"ק  חיצת 
שתתקיים  התועדות',  ב'שבת 
ברח'  יעקב'  'באר  מוסדות  במרכז 
לקראת  באלעד,  יאיר  בן  פנחס 
מרן  כ"ק  של  רבא  דהילולא  יומא 

אדמו"ר בעל ה'באר יעקב' זי"ע.
שליט"א  האדמו"ר  מרן  כ"ק 
בליל  הטהור  השולחן  את  יערוך 
בערב,  בשעה9:30   קודש  שבת 
וקידוש,  עליכם'  'שלום  מאמירת 
זי"ע  רבינו   – אביו  שנהג  כפי 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  אביו  בהילולת 

בעל ה'דבר חיים' זי"ע.
כל  יתכנסו  דשבתא  ביומא 
הקהל הקדוש אחר התפילה לקי־
מיוחדת  והתוועדות  רבא  דושא 

האדמו"ר  מרן  כ"ק  בראשות 
יישאו  במהלכו  אשר  שליט"א, 
העדה,  וחשובי  רבני  מדברותיהם 
משולי  זכרון  ניצוצי  יעלו  אשר 

אדרתו של אותו צדיק.
מנחה,  לפני  אחה"צ,  בשב"ק 
וכינוס  מיוחד  לימוד  סדר  יתקיים 
ולתלמידי  החסידות  לילדי  רבתי 
יעקב"  "באר  המתמידים  ארגון 
יא"צ  שבת  דריגלא  שבתא  לרגל 
יעקב"  ה"באר  הקוה"ט  רבינו  של 
זיע"א שהארגון נוסד לזכרו ונושא 
התלמי־ ילמדו  בכינוס  שמו,  את 
דים משניות לטו"נ בעל ההילולא 
וישמעו דברי זיכרון בגדולתו של 

אותו צדיק.
ליל  באדר,  לז'  אור  שני,  ביום 
תתקיים   8:00 בשעה  ההילולא, 
עריכת השולחן וסעודת ההילולא 

שליט"א  האדמו"ר  מרן  כ"ק  ע"י 
בס־ הגדול,  המדרש  בית  בהיכל 
חוצ־ דברים  ישא  ההילולא  עודת 

האדמו"ר  מרן  כ"ק  אש  להבות  בי 
סיום  יתקיים  כן  כמו  שליט"א, 
הש"ס שנלמד לטו"נ מרן האדמו"ר 

זי"ע ע"י קהל החסידים. 
השולחן  עריכת  לאחר 
שבמ־ הק'  לציון  העליה  תתקיים 

רומי הר הזיתים בראשות כ"ק מרן 
אוטובוסים  שליט"א.  האדמו"ר 
ברח'  המדרש  בית  מרחבת  ייצאו 
עריכת  לאחר  מיד  יאיר  בן  פנחס 
בטל:  חובה  (ההרשמה  השוה"ט. 
יום  שלישי,  ביום   (058-3248755
שח־ תפילת  תתקיים  ההילולא, 

בשעה  הגדול  המדרש  בבית  רית 
'לחיים  ייערך  ולאחמ"כ   7:45

טיש'.

אבל כבד על פטירת הגה"צ 
רבי זבולון המבורגר זצ"ל

המונים מבני ירושלים פוקדים 
הגה"צ  של  ביתו  את  אלו  בימים 
רבי זבולון המבורגר זצ"ל, מגדולי 
הסוד  ומאנשי  ירושלים  וחכמי 
י"ד  זבול'  'שערי  בעמח"ס  שלה, 
לשמי  השבוע  שנסתלק  חלקים, 
ומכאובים  ייסורים  לאחר  רום 

שקיבל באהבה.
בהסתלקותו איבדה עיר הקו־
מדמויות  אחד  את  ירושלים  דש 
ההוד שלה, מרא דכולא תלמודא, 
צדיק מושל ביראת אלוקים, המית 
הנגלה  תורת  של  באהלה  עצמו 
התורה  מכמני  מכל  בקי  והנסתר, 

ובאהבתה ישגה תמיד. 
הגר"ז היה מגזע היחס, הן מצד 
אביו השקדן הגדול, הגאון הצדיק 
ר' אברהם משה המבורגר זצ"ל, בן 
הגה"צ ר' שמואל שאול המבורגר 
המקובל  הקדוש  הגאון  חתן  זצ"ל, 

רבי זבולון חרל"פ זצ"ל, דיין בבית 
דיסקין  מהרי"ל  מרן  של  דינו 
כצא־ התייחס  זבולון  רבי  זיע"א. 
אדם,  והחיי  הלבושים  לבעל  צא 
ומשפחתו היא מגזע המיוחס לדוד 
טויבע  מרת  אמו  ישראל.  מלך 
הרה"צ  בתו  היתה  ע"ה  סגל  מרים 

ר' נחמיה חשין זצ"ל. 
יצוין, כי לדאבון לב לא הותיר 
זרע  זצ"ל  הגה"צ  המנוח  אחריו 
שהיו  הרבנים  ואחיו  קיימא,  של 
ינתק  בל  בקשר  עימו  קשורים 
זאב  בנימין  הרב  שנה:  מ־60  יותר 
ישראל  הרב  שליט"א,  סגל  הלוי 
הרב  שליט"א,  סגל  הלוי  מאיר 
מרדכי דוב הלוי סגל שליט"א, וכן 
אחיותיו הרבניות לבית גוטשטיין 
בביתו,  שבעה  יושבים  זהב,  והר 
53 ילין  דוד  רח'  הורודנא  בתי 

ירושלים.

צה"ל סיכל פגיעה איראנית 
במערך ההתרעה של פיקוד העורף
בשנה החולפת לבדה סיכלה חטיבת ההגנה בסייבר בצה"ל כ־130 תקיפות 

כאלה, שלרובן היתה אחראית איראן

מאת סופרנו הצבאי

את  לשבש  ניסתה  איראן 
פיקוד  של  ההתרעה  מערכת 
העורף באמצעות תקיפת סייבר, 
כך נחשף אתמול בעיתון 'ישראל 
היום'. את המקרה, שאירע לפני 
יותר משנה וסוכל על ידי חטיבת 
חשף  בצה"ל,  בסייבר  ההגנה 
בראיון לעיתון תא"ל נועם שער, 
כראש  לאחרונה  עד  שכיהן  מי 

חטיבת ההגנה בסייבר בצה"ל.
נחשפה  הזאת  התקיפה 
בעקבות מעקב יזום אחרי קבו־
בעולם  שפעילה  איראנית  צה 
נוכחת  שהיא  התברר  הסייבר. 
ובהן  בישראל,  מערכות  בכמה 
מדו־ וההתרעה.  הגילוי  במערך 

עשרות  מתוך  אחת  בקבוצה  בר 
האיראנים  שמפעילים  קבוצות 
שלהם,  הסייבר  ממערך  כחלק 
המה־ על ידי משמרות  שמנוהל 
שמוערך  שנתי  בתקציב  פכה 

ביותר ממיליארד דולר.
בראיון  ציין  שער  תא"ל 
רב  מאמץ  משקיעה  איראן  כי 
במתקפות סייבר בלתי פוסקות 
צבאיים,  ואמצעים  תשתיות  על 
וכי בשנה החולפת לבדה סיכלה 
חטיבת ההגנה בראשותו כ־130

היתה  שלרובן  כאלה,  תקיפות 
אחראית איראן.

פעילות  רואים  "אנחנו 
שמכוונת  קבועה  איראנית 
תא"ל  אומר  הישראלי",  למרחב 
שמכ־ פעילות  "זאת  שער. 

האזורים  אל  כלל  בדרך  וונת 
צה"ל,  של  חשופים  היותר 
דרכים  במגוון  פועלים  ואנחנו 
פגיעה  למנוע  כדי  ושיטות 

ברשתות שלנו".
נו־ משמעותית  מתקפה 

אנשי  ידי  על  שסוכלה  ספת 
מערך  על  היתה  בסייבר  ההגנה 
המרכז  פיקוד  של  התצפיות 
ושומרון.  יהודה  בכל  שפרוס 
שמאחוריה  הזאת,  למתקפה  גם 
פוטנ־ היה  חמאס,  ארגון  עמד 

הצליחה,  לו  משמעותי:  ציאל 
למנוע  התוקפים  יכולים  היו 
סיכול  לשבש  מידע,  איסוף 
בתצפיות  להסתייע  או  פיגועים 
צה"ל  פעולות  אחר  לעקוב  כדי 

ולפגוע בהן.

תקציב בנק ישראל יעמוד על 
כ־1.2 מיליארד שקל ב־2019

מאת שלמה גרין

תכנית  את  פרסם  ישראל  בנק 
לשנת  התקציב  והיקף  העבודה 
מהנתונים  הנוכחית.  הכספים 
בנק  של  הכולל  התקציב  כי  עולה 

ב־1.195 מסתכם  ב־2019  ישראל 
מיליארד שקל.

התקציב קטן בכ־8 אחוזים ביחס 
לשנה הקודמת בעיקר כתוצאה משני 
פרויקטים מרכזיים שיש להם השפעה 
בעלת אופי זמני על התקציב: תקציב 
שיפוץ הבנין הראשי בירושלים, אשר 
רובו המכריע הסתיים ואכלוסו מחדש 

ותקציב  אלה,  בימים  בעיצומו  נמצא 
ההשקה  השלמת  נוכח  כסף  הדפסת 
החדשה  השטרות  סדרת  של  לציבור 
שו־ ומעות  שטרות  להנפקת  ומעבר 

טפת ב־2019.
מתייחס  ישראל  בנק  תקציב 
לפעילות המנהלית של הבנק, הנ־

ולהשגת  תפקידיו  לביצוע  דרשת 
ישראל,  בנק  לחוק  בהתאם  יעדיו. 
למספר  מחולק  הבנק  תקציב 
תחומי פעולה ובהם הדפסת כסף, 
שיתוף  הגז,  הכנסות  קרן  ניהול 

נתוני אשראי ועוד. 
תקציב הפעילות המנהלית אינו 
הנובעות  והוצאות  הכנסות  כולל 
אש־ מתן  מוניטריים,  כלים  מיישום 

ולגופים  בנקאיים  לתאגידים  ראי 
הנזילות  ניהול  אחרים,  פיננסיים 
במשק, השקעות ביתרות מטבע חוץ, 
וכדומה. הכנסות והוצאות אלו באות 
של  הכספי  וחשבון  בדין  ביטוי  לידי 

בנק ישראל ובדו"ח ניהול היתרות.

052-7637394
7637394@gmail.com
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שדרות וייצמן
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ירמיהו

רחוב יפו

המ“ג

הכניסה לעיר רובע העסקים של ירושלים

עבודות תשתית להוספת נתיב תחבורה ציבורית 
ויצמן - ירמיהו לשיפור תנועת האוטובוסים 

והרכבים בכניסה לירושלים

החל מיום א' 10 בפברואר 2019, ה' באדר א' 
תשע"ט, ולמשך 6 ימים, יבוצעו עבודות תשתית 
שישפיעו על הסדרי התנועה בכניסה לירושלים. 

העבודות ימשכו לאורך כל שעות היממה החל 
מיום א' בשעה 10:00 בבוקר ועד ליום ו' ה־15

בפברואר, י' באדר א' בשעה 6:00 בבוקר.

עם השלמת העבודות ייפתח לתנועה נתיב ייעודי 
שישפר את מערך התחבורה הציבורית בכניסה לעיר.

לאורך כל ימי העבודות תופסק פעילות הרמזורים 
באזור. התנועה תוכוון ע"י שוטרים ופקחים. 

מומלץ להגיע לאזור  ייתכנו שיבושי תנועה,
בדרכים חלופיות:

למגיעים ברכב פרטי
דרך כביש 443/כביש 1 מנהרת הארזים לנכנסים:

ליוצאים: דרך כביש בגין למנהרת הארזים/כביש 443
waze מומלץ להתעדכן באפליקציית

התחבורה הציבורית תפעל כסדרה
אנו ממליצים להשתמש ברכבת ישראל

iברכבת הקלה.

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית. 
לשאלות ולפרטים ניתן לשלוח הודעה או ווטסאפ 

054-8848323 למוקד הכניסה לעיר

לדיווח על תקלות או מפגעים אנא הכנסו 
לאפליקציית "ירושלמי" 

הכניסה לעיר
Jerusalem Gateway

مدخل المدينة

אזור עבודות

'כללית' - קופת החולים היחידה 
החתומה על היתר עסקה!

חברות רבות וגופים ממשלתיים וציבוריים חתומים על היתר עסקה בר תוקף. בין ארגוני הבריאות 
'כללית' היא היחידה החתומה על היתר עסקה שנחתם בבית דינו של הדיין הגרמ"מ שפרן שליט"א

מש־ וההלכה  כשהבריאות 
הבריאות  ארגון  ידיים:  לבות 
הינו  'כללית',  בישראל,  המוביל 
הבריאות  ארגוני  כל  מבין  היחיד 
עסקה  היתר  על  החתום  בארץ 
כדין, שנחתם בבית דינו של הדיין 
בבני  שפרן  מנדל  מנחם  רבי  הגאון 
ברק – כך פורסם לאחרונה על ידי 
רבנים ועסקני רפואה בציבור הח־
רדי. על המסמך המיוחד חתום גם 
מנכ"ל 'כללית' והוא תקף בכל אג־

פי ומחלקות הארגון. "יהודי חרדי 
הנהלת  כי  יודע  ב'כללית'  החבר 
המובן  הצעד  את  עשתה  הארגון 
מאליו וחתמה על המסמך הייחודי 
ייעשו  התשלומים  כל  כי  המבטיח 
באופן העולה בקנה אחד עם ההל־

כה", הם אומרים.
ההסכם נחתם לפני קרוב לש־

נה כדת וכדין בין רב הכללית, הרב 
המ־ הדיין  לבין  לפקיבקר,  מנחם 

שליט"א,  שפרן  הגרמ"מ  פורסם 
היתר  כתב  ניסחו  שיחד  לאחר 
ההלכה,  כללי  לפי  מהודר  עסקה 
של  הבכירה  ההנהלה  בהסכמת 

הארגון.
הד־ החתימה  אירוע  במהלך 

גישו מנהלי הקופה את מחויבותם 
המאמצים  ואת  החרדי  למגזר 
להעניק  מנת  על  מקדישים  שהם 
המ־ של  הייחודיים  הצרכים  את 

במהלך  אמרו  הם  "כללית",  גזר. 
המגזר  לצרכי  "קשובה  הטקס, 
עבורו  להעמיד  ומחויבת  החרדי 
ביותר  המתאימים  התנאים  את 
חייו.  ולאורחות  שלו  לרגישויות 
המשותפת  בפעילות  נמשיך  אנו 
דרך  בכל  הזה  המגזר  מול  שלנו 
להעניק  שנוסיף  תוך  אפשרית 
המקצועי  האיכותי,  השירות  את 
המישורים  בכלל  ביותר  והזמין 

הרפואיים".
באה  ההסכם  על  החתימה 
המוד־ האחרונות  שבשנים  לאחר 

עות לבעיות ההלכתיות שקיימות 
בנושאי ריבית צברה תאוצה. יותר 
המעניקים  וגופים  חברות  ויותר 
שירות למגזר החרדי חותמים על 
שי־ להגיש  במטרה  עסקה  היתר 

רות מתקדם וייעודי למגזר.
הב־ ארגוני  בקרב  זאת,  עם 
היחי־ היא  כללית  כאמור,  ריאות 

דה החתומה על היתר עסקה. את 
היתר העסקה ניתן למצוא כשהוא 
חברות  בנקים,  בסניפי  מתנוסס 
הפונות  השקעה  וקרנות  ביטוח 
לקו־ ויותר  יותר  החרדי.  לציבור 
חותמים  שהם  לפני  מבררים  חות 
על הסכם השקעה או מתן שירות: 
היתר  על  חתומה  חברתכם  האם 

עסקה?
החלוצה  'כללית'  של  היותה 
הבריאות  ארגוני  בין  והיחידה 
העסקה,  היתר  על  בחתימה 
וינד  פנחס  הרב  הגאון  את  הביאה 
ריבית,  בדיני  מומחה  שליט"א, 
תורה  שיעורי  במהלך  להכריז 
היחי־ הינה  'כללית'  כי  על  שמסר 

ציבור  למען  מעשה  שעשתה  דה 
קרא  הוא  שלה.  החרדי  הלקוחות 
וכן  האחרים  הבריאות  לארגוני 
המשר־ במשק,  אחרות  לחברות 

ללמוד  החרדי,  הציבור  את  תות 

בעקבותיה.  וללכת  מ'כללית' 
"מהם יראו וכן יעשו", קרא.

אבל דווקא מנהלי 'כללית' לא 
לשבחים  שראוי  צעד  בכך  רואים 
הציבור  כי  מבינים  הם  מיוחדים. 
מקצועית,  לקופה  זקוק  החרדי 
בכל  רחבה  סניפים  פריסת  בעלת 
שתגלה  כזו  גם  אך  הארץ,  רחבי 
שלו.  ההלכתיים  לצרכים  רגישות 
הציבור  לצרכי  קשובים  "אנחנו 
עבורו  להעמיד  ומחויבים  החרדי 
ביותר  המתאימים  התנאים  את 
חייו.  ולאורחות  שלו  לרגישויות 
בפעילות  נמשיך  ב'כללית'  אנו 
הזה  המגזר  מול  שלנו  המשותפת 
שנוסיף  תוך  אפשרית  דרך  בכל 
האיכותי,  השירות  את  להעניק 
בכלל  ביותר  והזמין  המקצועי 

המישורים הרפואיים".
החרדי  למגזר  השיווק  מנהל 
קונסקי,  אברהם  הרב  בכללית, 
הגדול  הבריאות  "כגוף  כי  אומר 
רפואה  שירותי  המספק  בישראל, 
בר־ הן  ישראל  אזרחי  למרבית 
פואת הקהילה ב-1503 המרפאות 
הפרוסות ברחבי הארץ והן ב- 14

בתי החולים שלה, כללית מובילה 
שיאפשר  ההלכתי  בפתרון  גם 
על  להימנות  האוכלוסיות  לכלל 
שירות  ולקבל  כללית  לקוחות 
דרישת  פי  על  מותאם  רפואי 
הלקוחות. היתר העסקה שחתמה 
משמעותי  מכשול  מונע  כללית 
ועם חתימתו יכול כל לקוח לדעת 
אינו  חלילה  שהוא  וודאי  באופן 

נכשל באף איסור". 

בטקס מרשים השיקה מאוחדת 
לראשונה מרכז לרפואת חירום 

מתקדם וחדשני בירושלים
המרכז לרפואה דחופה בהטורים מעניק 24 שעות שירות מקצועי לצד שירותי מעבדה, רנטגן ואולטרה-
סאונד • לאחר שכחצי מתושבי העיר כבר נמנים על לקוחות מאוחדת, היא ממשיכה להוביל את מהפכת 
יו"ר   • ללקוחותיה  והשירות  בריאות  על  ההתפשרות  לחוסר  הנוגע  בכל  ימני  סמן  ולהוות  הבריאות 
הדירקטוריון אייל גבאי: "אנחנו בחזית העשייה בירושלים ובחזית השירות, והמרכז שאנו פותחים עכשיו 
הוא מהלך נוסף" • מנכ"לית מאוחדת, ס' רגב רוזנברג: "ירושלים היא העיר האסטרטגית של מאוחדת, 

מאוחדת שולטת בעיר הזאת, אני מאמינה מאד בכוח שלנו בירושלים וכך נמשיך"

חנ־ במיוחד  מרשים  במעמד 
ומרווח  גדול  מרכז  מאוחדת  כה 
הרפואי  במרכז  חירום  לרפואת 
המשיכה  ובכך  בירושלים  הטורים 
בנו־ והמובילה  החלוצה  להיות 
לאחר  בירושלים.  הבריאות  שא 
בחרו  כבר  העיר  מתושבי  שכחצי 
מאוחדת,  לקוחות  על  להימנות 
את  להוביל  מאוחדת  ממשיכה 
מהפכת הבריאות ולהוות סמן ימני 
בכל הנוגע לחוסר ההתפשרות על 

בריאות והשירות ללקוחותיה. 
מנכ"לית  השתתפו  באירוע 
רגב־ ס'  גב'  הנכנסת  מאוחדת 

אייל  הדירקטוריון  יו"ר  רוזנברג, 
גבאי, מנהל המחוז ד"ר יובל וייס, 
שאול,  טל  מר  התפעול  סמנכ"ל 
שם  עופר  מר  המחוז  מנהל  סגן 
הר'  המחוזי  השיווק  מנהל  טוב, 
המחוז  הנהלת  חברי  ברים,  משה 
בצורה  והשיקו  נוספים,  ובכירים 
רשמית את המרכז החדש המהווה 
אלפי  למאות  ממש  של  בשורה 

הלקוחות בעיר וסביבתה. 
בקו־ דחופה  לרפואה  המרכז 
הטו־ הרפואי  במרכז  הכניסה  מת 

פועל  הבירה  לתושבי  המוכר  רים 
ובשבתות  החול  בימות  שעות   24
וחגים כמרפאת שבת עפ"י סידורי 

ההלכה. 
בי־ דחופה  לרפואה  במרכז 

רפואה  שירותי  מוענקים  רושלים 
המק־ אנשי  מיטב  ידי  על  דחופה 

צוע ובהם רופאי ילדים ומשפחה, 
מעב־ שירותי  כירורג,  אורתופד, 

 .-USדה רנטגן ו
לא  החדש  המרכז  פתיחת  עם 
לגשת  מאוחדת  לקוחות  נדרשים 
או  החולים  לבתי  מקרה  כל  על 
ויכולים  חיצוניים,  חירום  לספקי 
הזמין  הרפואי  השירות  את  לקבל 
הטורים,  הרפואי  במרכז  והנגיש 
הרפואי  בתיק  מתועד  כשהטיפול 
המנהל  בקהילה.  לרופא  ונגיש 
פיגדור,  משה  ד"ר  הוא  הרפואי 
מומחה לרפואה דחופה עם ניסיון 
חולים  בתי  של  מיון  בחדרי  רב 

מובילים.
בדברים שנשא במעמד חנוכת 
אייל  הדירקטוריון  יו"ר  המרכז 
עומדים  "אנחנו  ציין:  הוא  גבאי 
והקרב  חודשיים,  בכל  לבחירות 
לנו  יש  מאוד.  מאתגר  הוא  הזה 
שאנחנו  נכון  מאוד.  תחרותי  שוק 
הקופה  ביותר,  הגדולה  הקופה 
השירותים  ונותנת  ביותר  הטובה 
לא  אנחנו  ועדיין  ביותר  הטובים 
וממשיכים  השמרים  על  שוקטים 
להשקיע ולהתרחב. כולם יודעים 
ובחזית  העשייה  בחזית  שאנחנו 
השירות, והמרכז שאנחנו פותחים 
במסגרת  מהלך  עוד  הוא  עכשיו 
בקצב  בירושלים  שלנו  הצמיחה 

מרשים".
הנכנסת  מאוחדת  מנכ"לית 
בדברים  אמרה  רוזנברג  רגב  ס' 
לעמוד  לי  הוא  "לכבוד  שנשאה: 
כמו  מכובדת  מערכת  בראש 
וב־ כך  על  שמחה  אני  מאוחדת. 

לי  יש  בירושלים.  להיות  עיקר 
ניסיון רב בתחום הקופות ומכירה 
היטב את מערכת הבריאות. אין לי 
ספק בכלל שמאוחדת היא הקופה 
הטובה ביותר, והינה בכמה דרגות 
בצוות  מאמינה  אני  כולם.  מעל 
ובצוותי  בירושלים  שלנו  המוביל 

מת־ לנו  אין  האיכותיים  הרפואה 
חרים. אנחנו רואים אילו עומסים 
ולכן  בירושלים  החולים  בבתי  יש 
לר־ מוקד  פתיחת  של  הבשורה 

פואה דחופה היא בשורה מצוינת. 
עוד  לפתוח  שנצטרך  בטוחה  אני 
השירו־ כל  ובו  בירושלים  סניף 

רנטגן,  אולטרסאונד,  כולל  תים, 
אורתופדיה ושאר השירותים". 

מנהל  גם  נשא  ברכה  דברי 
ד"ר  במאוחדת  ירושלים  מחוז 
לעצמאיות  "יצאנו  וייס:  יובל 
כבר  הדחופה.  הרפואה  בנושא 
לפני 3 שנים החלטנו על כך, והנה 
לפתיחה,  הראשון  בחודש  כבר 
כבר  הרשמית,  הפתיחה  טרם 
פקדו  מטופלים  מ-3,000  יותר 
את  מוכיח  רק  והדבר  המרכז,  את 
רוצה  אני  והחשיבות.  הנחיצות 
להודות למנהל המחוז הקודם טל 
שאול שיזם ודחף לפתוח את המ־
שוקדים  שאנו  לבשר  ויכול  קום, 

איך להרחיב עוד יותר המקום". 
המחוזי  השיווק  מנהל  לדברי 
שני  תושב  "כל  ברים:  משה  הרב 

לקוחות  על  נמנה  בירושלים 
של  המחויבות  ומכאן  מאוחדת 
השירות  את  להוביל  מאוחדת 
לסטנדרטים  מעבר  אף  ולהציע 
בפתיחת  עשינו  כך  המקובלים, 
אנו  וכך  לדך  משגב  החולים  בית 
הרפואה  בתחום  עכשיו  עושים 
לקוחות  סיסמתנו:  הדחופה. 
חולים  בית  לכם  יש  מאוחדת 
דחופה  רפואה  לכם  ויש  משלכם, 

משלכם".
שמארח  הטורים  רפואי  מוקד 
את הרפואה הדחופה בקומת הק־

רקע שלו הוא המרכזי והגדול של 
מאוחדת בעיר הוא מתפרש על פני 
קומות. ב-5  מ"ר   3600 של  שטח 
הד־ הרפואה  תחום  מנהלת 

מ'  גב'  ירושלים,  במחוז  חופה 
יועסקו  שבמרכז  מציינת  שושן, 
רופאים   27 יחד  המשמרות  בכל 
מובילים, 22 עובדי סיעוד מוסמך, 
רנטגן  טכנאי   6 מעבדה,  עובדי   6
ו-17 מזכירות. שכל תפקידם הוא 
לספק את הטיפול המיטבי ביותר 

ללקוחות, בשירות ובאיכות. 

ראש מחוז ירושלים גידי לשץ על מהפכת הבריאות של מכבי בירושלים

"הבאנו את העוצמה של מכבי לעיר 
- במומחיות, במובילות ובאנושיות"

הדו"ח השנתי של הביטוח הלאומי קובע: "תושבי ירושלים ממשיכים לבחור 
בשנה השלישית ברציפות במכבי שירותי בריאות כקופה המובילה בעיר עם 

מספר שיא של מצטרפים חדשים"

הביטוח  מפרסם  שנה  מדי 
הלאומי דוח שבוחן את מעבר הח־
זו  ומציג  בין קופות החולים,  ברים 
השנה השלישית ברציפות כי מכבי 
השיאנית  היא  בריאות  שירותי 
הארץ  בכל  חדשים  במצטרפים 
במקביל  בפרט.  ובירושלים  בכלל 
ממכבי  שעברו  החברים  מספר 
הנמוך  הוא  המתחרות  לקופות 
שמעיד  מה  הקופות,  מבין  ביותר 
גבוהים  ואמון  רצון  שביעות  על 
ניתן  מכבי.  חברי  בקרב  במיוחד 
שמכבי  בעוד  כי  מהדוח  ללמוד 
שיאים  לשבור  ממשיכה  בעיר 
חדשים  מבוטחים   13,242 עם 
האחרונות  השנים  בשלוש  נטו 
(מצטרפים בקיזוז העוזבים), בעוד 
ירידה  רושמות  האחרות  הקופות 

או עליה קלה.
את המהפכה מוביל ראש מחוז 
ירושלים והשפלה במכבי, מר גידי 
ביותר  הגדול  המחוז  ראש  לשץ, 
חברים,  אלף  כ-600  עם  במכבי 
מעל 3,500 עובדים ותקציב שנתי 
שקלים.  מיליארד   3.5 מעל  של 
על  לשץ  מספר  מיוחדת  בשיחה 
ירושלים  את  ששמה  המהפכה 
בחזית שירותי הרפואה בישראל.
ספר על המהפכה שמכבי עש־

תה בירושלים.
את  הביאה  שמכבי  "לפני 
הב־ שירותי  לירושלים,  עוצמתה 

קוו.  מסטטוס  סבלו  בעיר  ריאות 
נכנסה  קיפאון,  של  שנים  אחרי 
מכבי לתמונת הבריאות של העיר 
תחרות  איתה  והביאה  ירושלים 
בלבד,  שנים  שלוש  תוך  בריאה. 
רפואיים  מרכזים   20 פתחנו 
מאות  גייסנו  וחדישים,  חדשים 
מהמובילים  ומטפלים  רופאים 
המרכזים  את  ציידנו  בתחומם, 
המתק־ ובטכנולוגיה  במכשור 

מודלים  ויישמנו  ביותר  דמים 
התאמה  תוך  מתקדמים  רפואיים 
ההטרוגנית  לאוכלוסייה  מיוחדת 
טבענו  ירושלים.  את  המאפיינת 
והב־ העגלה'  'מרחק  המונח  את 

שכונה  בכל  שנים   4 שבתוך  טחנו 
דבר  מכבי,  של  רפואי  מרכז  יהיה 
למימושו  מאוד  קרובים  שאנחנו 
של  העוצמה  את  הבאנו  המלא. 
 – ההיבטים  כל  על  לעיר  מכבי 
הכל  ומעל  במובילות  במומחיות, 

באנושיות".
מה לדעתך הופך ארגון רפואי 

למוביל בתחומו?
האנשים!  משמעית:  "חד 
וחדשנות,  טכנולוגיה  של  בעולם 
אנו מגלים כמעט בכל יום יכולות 
עולם  את  שמקפיצות  חדשות 

שמ־ מה  אך   – קדימה  הרפואה 
הלב  שימת  זה  במכבי  אותנו  בדל 
בעולם  בארגון.  האנשים  לאיכות 
האנו־ למגע  תחליף  אין  הבריאות 
האנו־ להשתדלות  לחמלה,  שי, 

הדגש  לצד  לעזור.  ולרצון  שית 
מקפידים  במכבי  האנושיות,  על 
יהיה  המומחים  הרופאים  שאחוז 
הרפואה  שצוותי  ביותר,  הגבוה 
ויע־ הטכנולוגיה  בחזית  יתעדכנו 

המתקדמים  הפיתוחים  עם  בדו 
ברוקדייל  שסקר  פלא  לא  ביותר. 
קובע  הבריאות  משרד  שעורך 
שחברי  שנים   8 מזה  עקבי  באופן 
הג־ הרצון  שביעות  בעלי  מכבי 

בוהה ביותר".
הב־ מערכת  של  פניה  לאן 

ריאות בעתיד?
משתנה.  הבריאות  "מערכת 
מרכז  היה  חולים  בית  בעבר  אם 
עובר  המרכז  כיום  המערכת, 
המטופל.  לבית  ואף  לקהילה 
של  תוצאה  היא  הזאת  המגמה 
טכנו־ עיקריים:  גורמים  שלושה 
הצ־ מקצועיות  מיומנות,  לוגיה, 

המטופלים.  ורצון  בקהילה  וותים 
הזו  המגמה  את  מובילים  במכבי 
משום שאנו רואים ערך ומשמעות 
האפשרות  את  למטופל  בלהעניק 
להיות בסביבה הטבעית שלו, תוך 
השגחה רפואית מלאה, באמצעים 
לניטור  מתקדמים  טכנולוגיים 

רפואי". 
מה הבשורה הכי מרגשת שה־

באתם השנה לירושלמים?
שלנו  הדגל  סניף  "הקמת 
במר־ מדובר  מרדכי.  בגבעת 

ציר  על  שנמצאת  ייחודית  פאה 
מגוון  ניתנים  שבה  המרכזי,  בגין 
על  להקל  שמיועדים  שירותים 
מו־ תורן  רופא  שירות  החברים. 
בשישי   ,21:00 עד  יום  מדי  מחה 

מומחים  שירות  ובמוצ"ש,  בבוקר 
ונשים,  ילדים  משפחה,  לרפואת 
בית  נוספים,  מקצועיים  רופאים 
עד  יום  כל  שפועל  צמוד  מרקחת 
המרכזי  המיקום  וכמובן   21:00
המאפשר  המרפאה  של  והמצוין 
של  שפע  ולצדו  ונגישות,  נוחות 

חניה". 
לשנה  שלך  השאיפות  מה 

הקרובה?
רפואה  תהליכי  הכנסת  "לצד 
מתקדמים וטכנולוגיות חדשניות, 
עבור  לפשט  היא  שלי  השאיפה 
במערכת  החוויה  את  המטופל 
מונ־ יהיו  שהתהליכים  הבריאות. 

גשים יותר, מובנים יותר, מדברים 
והמקצו־ הקדמה  העיניים.  בגובה 

כל  ומתחדדות  הולכות  רק  ענות 
הזמן. החלום להפוך את המערכת 
עבור  לפשוטה  הזאת  המורכבת 
האתגר  הוא  ומשפחתו,  המטופל 
שנ־ הלוואי  שלנו.  ביותר  הגדול 
משיך לפעול בכיוון הזה ונצליח".

מחוז  כראש  תפקידו  לצד 
לשץ  משמש  והשפלה,  ירושלים 
לשירות  החדשנות  יחידת  כראש 
מתחילים  "אנו  במכבי.  ותפעול 
מתקדמת  טכנולוגיה  להכניס 
דרך  לפריצת  משמשת  שכיום 
השירות  לתיאום  גם  רפואית 
הבריאות,  במערכת  והתפעול 
למטופלים  להנגיש  שתפקידה 
פשוטה,  בצורה  המערכת  את 
ידידותית, שקופה ומהירה יותר", 
שמבו־ "טכנולוגיות  לשץ.  מספר 

ססות על אוטומציה, אינטליגנציה 
מלאכותית ועל ביג דאטה לטובת 
את  שמקצר  ונוח,  יעיל  שירות 
השירות ללקוח באופן משמעותי. 
כמובן, יש פיתוחים רבים נוספים 
מאחורי הקלעים, אך קצרה הירי־

עה מלהכיל".

בצל הצמיחה המרשימה במספר הלקוחות

מנכ"ל לאומית שירותי בריאות מר ניסים אלון סייר באזור מוריה
בהמשך לנתוני הצמיחה המדהימים של 'לאומית שירותי בריאות' בירושלים, אליה הצטרפו הכי הרבה לקוחות חרדים במהלך השנה החולפת, ערך 

מנכ"ל 'לאומית שירותי בריאות' סיור מקצועי באזור ועמד מקרוב על ההתפתחות והאתגרים השונים
שירותי  'לאומית  מנכ"ל 
בריאות', ניסים אלון, ערך השבוע 
ועמד  מוריה  במחוז  מקיף  סיור 
מקרוב על ההתפתחות המרשימה 
בריאות'  שירותי  'לאומית  של 
ההיב־ בכל  וסביבותיה  בירושלים 

טים.
בהשתתפות  נערך  הסיור 
מנהל המחוז, עודד ויגרצין, ומנהל 
לוי,  שמעון  הרב  החרדי,  האזור 
מדהימה  צמיחה  כאמור  שרשם 

במהלך השנה החולפת.
הגדול  המצטרפים  "מספר 
ל'לאומית' במהלך השנה החולפת 
בכלל, והעובדה שע"פ נתוני הבי־

לקוחות  הרבה  הכי  הלאומי  טוח 
בירו־ ל'לאומית'  הצטרפו  חרדים 
שלים, מהווים עדות מוחשית לפ־
העושים  כל  של  המוצלחת  עילות 
האזור  מנהל  בראשות  במלאכה 
מנכ"ל  ציין  לוי",  הרב  החרדי, 

'לאומית שירותי בריאות'.

מנהלי  עם  גם  נועד  המנכ"ל 
המרכזים הרפואיים ושיבח אותם 
המצט־ במספר  הבולט  הזינוק  על 

בריאות'  שירותי  ל'לאומית  רפים 
שבי־ על  המלמד  דבר  בירושלים, 

הלקוחות  בקרב  רבה  רצון  עות 
זמין  שירותים  והיצע  הקיימים 

ונגיש של המרפאות בעיר. 
המנכ"ל  בפני  ציינו  המנהלים 
את ההגדלה המאסיבית של המע־
נה המקצועי וסוגי השירות הנית־

נים במרפאות. המנהלים אף הציגו 
והיוזמות  התוכניות  את  למנכ"ל 
התרחבות  מגמת  להמשך  השונות 
היחס  ושיפור  המקצועי  השירות 

האישי בתקופה הקרובה.
עם  המנכ"ל  שוחח  בנוסף 
בסניפים,  הרפואיים  הצוותים 
את  בפניהם  מציין  שהוא  תוך 
מהלקוחות  החיובים  הפידבקים 
על המקצועיות והאדיבות שלהם.

המנכ"ל  נפגש  מהסיור  כחלק 

באופן בלתי אמצעי עם הלקוחות 
בסניפים ושוחח עמם על הצרכים 
שלהם והמענה אותו הם מקבלים. 
המנכ"ל  את  שיבחו  הלקוחות 
שעושים  הרבים  המאמצים  על 
כדי  בריאות'  שירותי  ב'לאומית 
המקצועי  השירות  את  לספק 
התחשבות  תוך  ביותר,  והאדיב 

ובאורח  ברגישויות  מקסימלית 
החיים החרדי.

לי  המחיש  בירושלים  "הסיור 
את מה שאנחנו ב'לאומית' יודעים 
שירותי  'לאומית  רב:  זמן  מזה 
ירו־ בעיר  המובילה  היא  בריאות' 

וההיבטים.  המישורים  בכל  שלים 
את  לעשות  נמשיך  מצדנו  אנחנו 

להשתפר  להמשיך  כדי  המיטב 
צי־ עבור  ביותר  הטובים  ולהיות 

בור הלקוחות ההולך וגדל שלנו", 
שירותי  'לאומית  מנכ"ל  סיכם 

בריאות' את הסיור.
החו־ השנה  במהלך  כי  יצוין 

המקום  את  'לאומית'  כבשה  לפת 
הראשון בכמות המצטרפים אליה 

– בכל הריכוזים החרדים.
בע־ עצמו  על  חזר  הזה  הנתון 

רים: ביתר עילית, מודיעין עילית, 
שמש.  ובית  עמנואל  צפת,  אלעד, 
גם בבני ברק, לאומית כובשת את 
מהמת־ ניכר  בפער  השני  המקום 

חרות שאחריה.
כמעט אלף מצטרפים חדשים 

בירושלים
נרשמו  ירושלים  בעיר  גם 
הצטרפות  של  מדהימים  מספרים 

ל'לאומית שירותי בריאות'.
הצטרפו  חדשים  לקוחות   900
בי־ בריאות'  שירותי  ל'לאומית 

האזרחית  השנה  במהלך  רושלים 
החולפת, והם נהנים כעת – בדיוק 
מכל   – הוותיקים  הלקוחות  כמו 
המשופרים  והשירותים  ההטבות 

ש'לאומית' מציעה.
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נלכדה החולייה שפצעה 
פעוט יהודי בידוי אבנים

שלושה פלסטינים מהכפר סעיר שליד חברון נעצרו בינואר בחשד שנטלו חלק 
ביידוי אבנים בכביש 60, סמוך לקריית ארבע

מאת סופרנו הצבאי

פעולה  בשיתוף  לכד  השב"כ 
צעירים  שלושה  צה"ל  כוחות  עם 
סעיר  מהכפר   17 כבני  פלסטינים 
מעו־ שהיו  בחשד  חברון  שבאזור 
כחודש  לפני  אבנים  ביידו  רבים 

ישראלים  רכב  כלי  לעבר  וחצי 
ארבע  קריית  בין  ציר 60  על  שנעו 

לכרמי צור.
כתוצאה מיידוי האבנים נפצע 
פעוט כבן תשעה חודשים באורח 
קל ונגרם נזק למספר רכבים. בח־

החשודים  כי  עלה  בשב"כ  קירתם 

ממנו  האבנים  ביידוי  חלק  נטלו 
נגדם  אישום  כתב  הפעוט.  נפצע 
יוגש בקרוב. "שירות הבטחון הכ־

טרור  לסיכול  לפעול  ימשיך  ללי 
ולהבאתם לדין של מעורבים בפ־

טרור",  הוא  באשר  טרור,  עילות 
נמסר מהשב"כ.



המבשר | יום וערש"ק, ג' באדר א' תשע"ט | עמוד ה

אסקופה נדרשת / מרדכי גולדמן

ֶמַקח טֹוב הִזְַּדֵּמן
עֵָמל לְגַּיֵס ַמְׁשַאּבִים
ֵמיזַם עֲִתיִדי לְַמֵּמן
ּבֹוֵדק ּבְאֹופַּנִים ַרּבִים

ּבַחֲִׁשיבָה א נָס לֵיחֹו
ֵמבִין טִיב ְּתׁשּוָאה
זָהִיר ּבְֶדֶר הִּלּוכֹו
הִזְַּדְּמנּות צֶֹר ָׁשעָה

עֵת חָלִילָה נִכְָׁשל
סָפַג ַמּפָלָה לְא מֹוצָא
ּבְכֹחֹות ַאִּדיִרים נֶחֱָׁשל
ּבְִרצֹון עַז ָּתר עֵצָה

הֵן א יֵֵׁשב ּבֹוֵדד
ִמַּמחְָׁשבָה לְַמעֲֶׂשה ּפֹועֵל
יְִתַאּזֵר ּבְִתְקוָה ִמתְעֹוֵדד
ּבְִתפִּלָה לְיֹוצֵר ּכָל ׁשֹוֵאל

•
ּבַעֲבֹוַדת ה' ׁשֹוֵאף לְיַעַד

נְִקָרה לְפָנַי ִמכְׁשֹול 
תֹועֶה עֹוד ָקט ֶאְמעָד
יֵָרא ֵאי ּבְרּוחִי ֶאְמֹׁשל

נֹופֵל וְֵתכֶף ִמְתנֵַּׂשא
הֵן לַָקח טֹוב נַָתן

ַאל יֵאּוׁש ְּתפִּלָה נֹוֵׂשא
ֶאל ּתַעֲזֹבּו הַַּמָּתן

צָהֳלָה ּבַלִיּכּוד
ָׂשׂשֹון ּבַפִּקּוד

עֹולְזִים ּבְסִיְמּפַטְיָה
ְּתחִי הֶַּדמֹוְקָרטְיָה

וְכָל ִמי ֶׁשּיֹוֵדעַ
חִּיּו ּגֹוֵדעַ

הַּכֹל ְׁשחִיתּות
הֶבֶל ּוְׁשטּות

ְמפְַּקִדים
הֲמֹונִים
ְמיַעֲִדים
ַׁשלְמֹונִים

סִּכּוִמים
ּבִסְכּוִמים
ַּתגְמּולִים
ּבְִמצַלְצְלִים

הַּכֹל עָבֵׁש
יָבֵׁש

ֻמְׁשחָת
וְנְִׁשחָת

ֵאין ַמה לְִׂשמֹוַח
ֵאין לְִׁשּכַֹח

ַרק ֱאֶמת ְקנֵה
עָלֶיהָ ּבְנֵה

ֲעז…בּו ַּ̇ ַ‡ל 
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שבו  ליום  שחלף  בשבוע  מלאו  תמימות  שנים  חמש 
גדשו את עורקיה המרכזיים של ירושלים התורתית, קרתא 
דשופריא, שישים ריבוא אדם. כל העדות, כל החוגים, כל 
הקהילות וכל החצרות, עשו שכם אחד להפיל תחינה לפני 
מי שאמר לעולמו די שיאמר לצרותינו די ויבטל את גזירת 

הגיוס מעלינו ומעל כל בני בריתנו.
שם  הוכרזו  לא  נאומים.  שם  נישאו  לא  זכרוננו  למיטב 
בעת  העמים  בחוצות  כנהוג  קצובות  הכרזות  ההמון  בפי 
ישטנוני,  אהבתי  תחת  אלפים.  ומאות  רבבות  של  מפגן 
אמר בלבו ובפיו כל יחיד ויחיד שנדחס בין ההמונים, ואני 
בשלל  התחלפו  הציבור  שליחי  של  קולותיהם  תפילה. 
זה  הוא.  ברוך  הקדוש  כלפי  ערבים  ונוסחאות  מנגינות 
ואת  הלב  את  ומטלטלת  משתפכת  חסידית  בנעימה  קרא 
שרעפים.  אחוזת  ליטאית  בצווחה  הזדעק  זה  הקרביים. 
וכנגדו הסתלסל בנוסח מזרחי בוקע מחדרי הלב ואופף את 
היקום כולו. סליחות שנישאו מפי כל בראשיתו של חודש 

אדר.
מחד,  מאמינה.  כלא  ניצבה  התקשורת  היום  כן  וכאז 
הפגנה  על  לא  לדווח  אפשרות  לה  באין  כבולות  ידיה  היו 
שיצאה מכלל שליטה באחד מרגעי השיא שלה, אף לא על 

אלימות שהתגלעה בשוליה, עם תומה. אדרבה. ההמונים, 
והורידה  שערים  בקעה  תפילתם  כי  ויודעים  מרוצים  כמו 
הזכה  התפילה  תום  עם  פרצו  ורחמים,  חסד  ממרומים 
בשירים וריקודים. כי משנכנס אדר, אמרו חכמינו, מרבין 
בשמחה, גם אם מבעד לחשרת העבים קשה היה עד בלתי 

אפשרי לראות בקרני האור המפציעות. 
יותר מכל היו שם גם דמעות שנשפכו כמים. דמעות של 
ראשי אלפי ישראל, מנהיגי הדור, על צאן מרעיתם שהיה 
למשיסה, דווקא בעת בה פורח עולה ומשגשג עולם התורה 
אבות  של  דמעות  כמותו.  היו  לא  שמעולם  שיא  לממדי 
שלבם ניתר בשאגם: שמע קולנו, חוס ורחם עלינו. דמעות 
של עמלי תורה, הממיתים עצמם באהלה לילה ויום, שזעקו 

והתחננו בכל כוחות נפשם: רוח קדשך אל תיקח ממנו.
ולעומתם, בלי שמץ בושה, ניצבו כמו נד נוזלים מושכי 
ההסתה  אש  את  ליבו  המה  המילולית.  החרב  ואוחזי  העט 

כן  ראו  המה  וכעת  הנוראה  לגזירה  שקדמו  הימים  כל 
בקרב  ביותר  לבכיר  בחוגיו  הנחשב  מהם,  אחד  תמהו. 
הפרשנים ומובילי דעת הקהל, לא היסס לכתוב אז על פני 
"בכי  הכותרת  תחת  המדינה,  של  בעיתון  הראשון  העמוד 
את  שאיחדה  הוא  ההפגנה  של  שנשפך": "ההישג  חלב  על 
אחד.  מאבק  סביב  והעדות  הרבנים  החצרות,  הפלגים,  כל 
החולשה שלה היא בחוסר התוחלת. כל מי שהיה שם יודע 
חלב  על  הוא  הבכי  אושר.  הנוכחית  במתכונתו  שהחוק 

שנשפך".

מי שצוחק אחרון
ואולם אין מנוס מלומר לו לאותו פרשן ידען המשוכנע 
צורך  כל  אין  אחרון.  שצוחק  מי  צוחק  כי  כל  יודע  הוא  כי 
הנאמנה  היהדות  בני  אותנו,  הקורות  כל  את  כרוכל  למנות 
חוק  אותו  כן,  כי  הנה  היום.  ועד  אז  מני  לשווא,  בכו  שלא 
במאה  שונה   – אושר  הנוכחית  במתכונתו  הלז  שכדברי 
ושמונים מעלות עד כי לא נודע כי היה פה אי פעם כדבר 

הזה וכמקצתו.

על  הכופרים  בחוגי  לעתים  שמלינים  שכשם  משום 
בנדון   – עיוורת  באמונה  לוקים  הם  כי  באמונתם  הדבקים 
לוקים  אינם  כי  והמלעיגים  הציניקנים  על  לומר  ניתן  דידן 
אלא באפיקורסות עיוורת. אי אפשר שלא לראות בתמורה 
התורה  לעולם  זה  ואקוטי  קיומי  במישור  שהתחוללה 
בארץ  הנאמנה  היהדות  מבני  ויחיד  יחיד  כל  של  ולעתידו 
בעצם  לראות  שלא  אפשר  אי  אלוקים.  אצבע   – ישראל 
ביטולה של הגזירה והשבת המצב לאחור – מעשה שמים 

של חסד השי"ת כי גבר עלינו והיה לאות ולמופת.

זכות על ידי זכאי
זימנה לנו אפוא ההשגחה סיבה טובה למסיבה ולשמחה 
טוב,  ליום  ומאבל  לשמחה  מיגון  נהפך  אשר  הזה  בחודש 

ואשר בו מצווים אנו ועומדים לא רק להיות בשמחה, כפי 
אלא   – בשמחה  ה'  את  עבדו  לאמר,  תמיד  אנו  שמצווים 
דמרנא  בפומיה  ומרגלא  בשמחה.  מרבים  להיות  זאת  עוד 
לעת  וייחל  איווה  עת  זצוק"ל  מליובאוויטש  אדמו"ר  כ"ק 
כזאת של שנה מעוברת כי כל העניינים הבלתי רצויים יהיו 

בטלים בשישים ימי השמחה של חודש אדר.
גם הקמים  וכי  לא יצלח  כלי יוצר עליך  כל  כן,  כי  הנה 
עלינו המבקשים לכלותנו חלילה או אף להצר את צעדינו, 
לא יוכלו לנו. ואף אם נראה לעתים כי דרך רשעים צלחה 
מלתעות  אל  שבי  ליפול  עלולים  שבינינו  האמונה  וקטני 
ניתן  לא  וכי  הקצין  כל  כלו  כי  בנפשם  ולדמות  היאוש 
לעשות דבר – נצח ישראל לא ישקר וזאת התורה לא תהא 

מוחלפת.
ועמם  שושן  יהודי  של  גורלם  היה  בדיוק  זהו  ואמנם 
כל יושבי מאה ועשרים ושבע מדינות מלכות אחשוורוש. 
שרק  דרדק  וכל  המלך.  בטבעת  נחתמה  כבר  הגזירה 
הגיע  אחשוורוש  המלך  של  שמו  שמע  או  בשושן  גדל 
בשם  ונחתם  נכתב  אשר  כתב  כי  ידע  גם  ידע  אוזניו  אל 
היה  ניתן  לא  המלך  את  לגשת  ואפילו  להשיב.  אין  המלך 

בדרך הטבע.
המלכה,  אסתר  אף  הזה,  בזמן  ההם  בימים  אז,  גם 
מצווה  מרדכי,  דודה  של  ותעניתו  שקו  דבר  לה  בהיוודע 
שבא  מי  כי  יודעים  המלך  עבדי  כל  כי  לו  לומר  התך  אל 
אל המלך ולא נקרא אליו זה שלושים יום אחת דתו. אבל 
מרדכי היהודי, שמן הרגע הראשון לא כרע ולא השתחווה 
ולא כופף עצמו בכהוא זה אל כללי הטקס הממלכתיים של 
לאסתר  לה  מבהיר  מייצג,  הוא  אשר  ולכל  להמן  הכניעה 
כי אם החרש תחריש, רווח והצלה יבואו ליהודים ממקום 

אחר והיא ובית אביה יאבדו.
אסתר דודניתו:  אל  של מרדכי  כאלו בעצם היו דבריו 
רווח והצלה בוודאי בוא יבואו, אף כי נגזרה הגזירה והרצים 
יצאו דחופים להפיצה בכל אפיק תקשורתי שרק קיים. כל 
הזכאית  להיות  בחלקך  יעלה  האם  הוא  לברר  נותר  אשר 
ביטול  של  זו  זכות  נתגלגלה  שבאמצעותך  זו  את  שדווקא 

אותה גזירה. 
אבדתי,  אבדתי  כאשר  ואומרת  משיבה  היא  גם  והיא 
כולל  היהודים,  כל  ועל  מרדכי  על  זמנית  בו  ומטילה 
תפילה  ימים,  שלושה  של  צום  נערותיה,  ועל  עליה  גם 
לאותו  נדרשים  היו  לו  שושן  שפרשני  ספק  אין  ותחנונים. 
מטבע  באותו  משתמשים  היו  הימים  שלושת  בן  ובכי  צום 
ניצחת:  בקביעה  המהדהדת  אמירתם  את  וחותמים  לשון 

זהו בכי על חלב שנשפך.
בני  נצחוני  ואומרת:  צווחת  שוחקת,  הקודש  ורוח 

נצחוני.

בנימין ליפקין

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

התרגשות והתרוממות הנפש מרטיטה אותנו, בפרשיות בהן 
ישראל  בני  את  מצוה  הקב"ה  בו  המשכן  מצוות  על  קוראים  אנו 
לו  אין  ייאמן,  לא  אשר  דבר  בתוכם,  לשכון  כדי  בית  לו  לעשות 
מובן, אלוקי האלוקים ואדוני האדונים בא להשרות את שכינתו 
מדלי  פועל,  מדלולי  גיא,  מגרי  תהלה  ואביתה  תמותה,  בני  בין 
מעש, והיא תהלתך. מצפים לנו, למעשים הקטנים שלנו. תכלית 

הבריאה כולה היא אנחנו.
את  לנו  להעניק  רוצה  הוא  אבל  הקב"ה,  של  כולו  העולם  כל 
הזכות לתרום לו תרומה. הרי איננו נותנים לו מאומה, לי הכסף 
זו  אבל  תרומה,  לי  ויקחו  ותורמים,  ממנו  לוקחים  אנו  הזהב,  ולי 
ההתמודדות שלנו. האם נכיר בכך שאנו מוציאים מהכיס האחד 

של הקב"ה, ומעניקים לכיס השני.
זהו הזמן להתבונן בתופעה המרתקת של הציבור החרדי, אשר 
ונדיבות  פילנתרופיה  של  מעצמה  הוא  החומרית,  דלותו  כל  עם 
לב, אין יום שבו אין דורשים מהציבור להשתתף במגביות שונות, 
שהתמוטטו,  בתים  בעלי  במצוקה,  אלמנות  שנישאים,  יתומים 
חולים הזקוקים לטיפולים, בתי כנסת העומדים להיבנות, ישיבות 
וכוללים. והציבור נתבעים ונותנים, נותנים ונותנים, ייתן ויחזור 
וייתן אפילו מאה פעמים. מניין לנו זאת, המגביות מוכיחות זאת, 

אם לא היתה בהן תועלת, אף אחד לא היה מנסה זאת שוב.
בעלי  של  בחלקם  נפל  הצדקה  עול  עיקר  עברו  בדורות 
הנכסים, אלו שגורלם שפר עליהם וחיו בהרווחה בין המוני בית 
ישראל שהיו שרויים בדלי דלות. בדורות האחרונים רוב הציבור 
מוצא איזושהי דרך לקיום לצרכי משפחתו ההכרחיים, וכיום אין 
לך אדם מישראל שאינו תורם לצדקה מדי יום ביומו ומדי חודש 
אוספי  וכמה  כמה  מסתובבים  מדרש  ובית  מניין  בכל  בחדשו. 
אנשים  קשים  במקרים  ונותנים.  נתבעים  ישראל  ועמך  צדקות, 

אף מתאמצים ונותנים יותר מכפי יכולתם. 
במאמר המוסגר, צריך להכיר בכך שלפחות בחלק מהמקרים 
כמו  צרכיהם,  את  להם  תעניק  המדינה  שאחריות  הראוי  מן  היה 
ובעיות  נפשיות  בעיות  של  מקרים  לטיפולים,  הזקוקים  חולים 
ואלמנה,  יתום  גר  עליהם,  שיביט  מי  שאין  ילדים  במשפחה, 

מקרים שאין חולק שאין הם יכולים להתקיים בעצמם. מדינה עם 
קצת אחריות וקצת יותר חמלה היתה צריכה לקחת יותר אחריות 

על מקרים שכאלו. לטיפולכם נציגי הציבור בכנסת הבאה. 
אך אין ספק שתמיד יהיו מקרים שיזדקקו לחמלתנו, מקרים 
שנופלים בין הכסאות, וכבר אמרה תורה כי לא יחדל אביון מקרב 

הארץ.
מצד  שניתנת  כפשוטה,  צדקה  יש  נתינות,  סוגי  כמה  ישנם 
חובת החסד והצדקה, לעניים, לגר ליתום ולאלמנה, הכנסת כלה, 
לו  אין  צדקה  של  זה  סוג  לסיוע.  הזקוקים  ומתמוטטים  רעבים 
שיעור, הקרן קיימת לעולם הבא ואוכלין פירותיהן בעולם הזה. 
כמה פרשיות האריכה תורה, בחובת החזקת אחינו לבל יתמוטט, 
לבדו  האנושי  הטבע  הדל.  את  לעזוב  שלא  האדם  את  והזהירה 
כבר מתחמם ולבו נכמר לרחם ולתת ככל מידת האפשר, והמצוה 

היא לאפשר זאת, שלא לקפוץ ידו ולא לאמץ את לבבו. 
גר  אוהב  ה',  של  לאהוביו  כנתינה  היא  אף  מיוחסת  הצדקה 
לתת לו לחם ושמלה. כמה מזהירים הנביאים על חשיבות החמלה 
והצדקה, הלוא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית, כי 

תראה ערום וכסיתו.
המיועדת  תרומה  המשכן,  תרומת  מסוג  שונה,  נתינה  יש 
לבניין בתי כנסיות ובתי מדרשות, הוצאות המאור ותחזוקת בית 
הכנסת, תרומת ספרים וסידורים. תרומה מסוג זה הינה לפעמים 
בגדר חובה, כמו מתפללי בית כנסת שזהו ביתם השני, או בעצם 
הראשון. ובכל מצב זוהי נתינה ישירה להקב"ה, האדם נוטל חלק 

בבניין בית לה'. 
התורה  מציאות  חובת  מצד  שלישי,  מסוג  נתינה  ישנה 
בישראל. זהו ה'זבולון', התורה ניתנה לעם ישראל כדי שילמדוה, 
ואמנם כל יהודי חייב לקבוע עיתים לתורה, כל אדם חייב למצוא 
לו לימוד מסוים שבו יהגה. ביתר הזמן יכול הוא לעסוק למחייתו 
מלבד  אך  בתורה.  לעסוק  עליו  מוטל  הפנוי  ובזמנו  הנצרך,  ככל 
זאת חייבים להיות בישראל חלק מסוים שיקדישו את כל חייהם 
להגיע  ניתן  ומקיף  יסודי  כזה  בלימוד  רק  כי  תורה,  של  לעמלה 

למדרגת תלמיד חכם. 
את  שיודעים  אנשים  חכמים,  לתלמידי  זקוק  ישראל  עם 
שרשיה.  את  ומלבנים  בה  מעמיקים  ברור,  באופן  התורה  חלקי 
תלמידי חכמים אלו, הוגי התורה, אי אפשר שיעסקו לפרנסתם, 
תורה  חרישה  בשעת  וקוצר  חרישה  בשעת  חורש  אדם  אפשר 
יששכר  של  המערכת  ישראל  בעם  נוצרה  כך  עליה.  תהא  מה 
כורתים  חכם  והתלמיד  הבית  בעל  עזריה,  אחי  שמעון  וזבולון, 
האחד  השלמה,  למטרה  יביאו  יחדיו  ששניהם  ביניהם,  ברית 
בתורה  יעסוק  והשני  חברו,  לפרנסת  דואג  ואף  בפרנסתו  יעסוק 
בכל מאודו, ושכרו הגדול יעלה אף לשם תומכו. כי רק כך ניתן 
להעמיד תורה בישראל, בשיתוף פעולה בין הלומדים והעוסקים 

לפרנסתם.
תופעה נפלאה שנראתה לאחרונה במחוזותינו היא ההתרמה 
ההמונית 'מצ'ינג' בלע"ז, לא רק עשירים, התרומות באות מריבוי 
משיגים  ביחד  ופלוני,  ופלוני  ואתה  אני  קטנות,  תרומות  של 
חלקי  בכל  גדולים,  דברים  לפועל  ומוציאים  עצומים  סכומים 

הצדקה האמורים. 
מה שמיוחד בהתרמה זו שחלקם של המתרימים אינו מבוטל 
בעניין, וכבר לימדונו חכמים כי גדול המעשה יותר מן העושה, כך 
יש חלק גדול בעשייה גם למי שאינם בעלי יכולת, ומכולם יחד 

נבנה מקום לה', ושכנתי בתוכם בתוך כל אחד ואחד.

שלמה דב הרשקוביץ

מאת כל איש אשר ידבנו 
לבו תקחו את תרומתי

חיים זאב לוריא

של  המרקיעים  השפל  משיאי  אחד 
הבחירות   - הפריימריז  הינו  הפוליטי  הסיאוב 
הנערכות  המפלגות  בקרב  המקדימות 

לבחירות בכלל הארצי.
מתנקזות  אלו  מוקדמות  לבחירות 
בכל.  הכל  מלחמת  ביותר.  שליליות  אמוציות 
מיצובם  על  המתגוששים  ויחידים  מחנות 
הזו  המטרה  כאשר  ברשימה,  המועמדים  של 
דבר  שום  אין  האמצעים.  כל  את  מקדשת 
היעד  לכיבוש  בדרך  בעדם  לעצור  העשוי 

האישי.
ישנו  עדיין  עצמה  הבחירות  במערכת  אם 
פן של צדק אידיאולוגי במאבקים של כל אחד 
למען הרשימה המסוימת המייצגת את ערכיו 
אין  הזו  המוקדמת  במערכה   - והשקפותיו 
האישית  הדאגה  מלבד  אידיאולוגי  אינטרס 
והחפצים  המתמודד  של  ולמעמד  לכיסא 

ביקרו.
בקרב חברי רשימת הליכוד, לדוגמה, אין 
הבדלי השקפה גדולים בין כל החברים. כולם 
פחות או יותר מיישרים קו עם אותה אג'נדה, 
אלא על מה כל הרעש והסער, על מיקום טוב 
כך  על  יותר.  ומכובד  ריאלי  שריון  על  יותר. 
מתגוששים ומאבדים כל צלם אנוש בדרך אל 

המטרה.
על המתנה הטובה שניתנה  עלינו להודות 
בה  להבדיל,  הנאמנה,  היהדות  למפלגת 
כי  ספק  אין  זו.  פנימית  בחירה  נהוגה  לא 
נחסכים בכך המון חיכוכים וויכוחים פנימיים 

המיותרים לחלוטין. 
בו  שקר,  של  בעולם  חיים  אנו  אמנם 
ולהתרכז  המהות  את  לשכוח  עשויים 
ולהתמקד  העיקר  את  להזניח  במעטפת. 
מיקומם  על  הדמים  קרב  נובע  מכאן  בטפל. 
של הפוליטיקאים ברשימה. כי כאשר המטרה 
היא  הציבור  נבחר  של  והאמיתית  העיקרית 
הוא  בוודאי  אזי  עצמו,  את  ולקדם  לשרת 

ישקיע את כל כוחותיו במטרה זו. 
היא  ההתמקדות  האמת,  במבחן  אולם, 
מירב  את  להשקיע  יש  ולכן,  העשיה.  בעצם 
רשימה  העמדת  בעצם  והמשאבים  הכוחות 
עולם  ולמען  ישראל  קדשי  למען  שתיאבק 
התורה, ולא להתרכז במעגל הצחנה המוקדמת 

הזו של מלחמת הכיסאות.
בעיני בשר קשה מאוד להבחין מי הוא זה 
העושה את מעשיו לשם שמים, ולחילופין מי 
ישנן  כי  אם  ולביתו.  לעצמו  אלא  מתכוון  אינו 
דרגות רבות, אף אצל מי שמתכוון לשם שמים 
עלולות להתערב מחשבות ואינטרסים שאינם 
כך  הטהורה.  המחשבה  עם  אחד  בקנה  עולים 
יש  טובות,  כוונות  ללא  פועל  אשר  מי  גם 

ויימהלו בדרכו אף כוונות טובות.
רק  ללבב.  יראה  וה'  לעיניים  יראה  האדם 
הוא  תעלומות  כל  נגלו  שלפניו  העולם  בורא 
ולב,  כליות  לחדרי  ולרדת  להעיד  יכול  אשר 
לדעת את אשר יחשוב האדם בסתרי ליבו ומה 

המניעים האמיתיים לכל מעשיו.
בחיי היום יום, עלינו לעמול על כך. קצת 
קצת  הבריות'.  יאמרו  'מה  על  לחשוב  פחות 
לשם  דברים  לעשות  שמים'.  'לשם  יותר 
פועלם, לא עבור קרדיט ולא עבור גינוני כבוד 
מכל סוג שהם. אמנם זה קשה, וכל אדם קרוץ 
לעמול  עלינו  זאת  בכל  אך  בכך,  לקוי  מחומר 

על כך.

התרומות  על  למדים  אנו  השבוע  בפרשת 
שכלל ישראל הרים מנדבת ליבו עבור המשכן. 
סכומי עתק של כסף ושווה כסף זרמו למטרה 
הפסוק  מונה  תרומות  סוגי  עשר  שלושה  זו. 
הקמת  עבור  יקרים  יהודים  תרמו  אותם 
המחשבת  מלאכת  את  אולם   - וכליו  המשכן 
עשה  במקומה  ותרומה  תרומה  כל  שיבוץ  של 

בצלאל עצמו.
ידע  הקדושים,  בספרים  מבואר  בצלאל, 
לזהות את הפנימיות ואת המחשבה האמיתית 
אכן  והוא  ותרומה;  תרומה  כל  תחת  הטמונה 
תכנן את כל הפרטים לפי טיב ההכנה והכוונה 
באה  שלהם  שהתרומה  אלו  תורם.  כל  של 
שהיא  זכו  שמים,  לשם  טהורה  כוונה  מתוך 
הקודש,  בארון  הקדשים,  בקודש  תשובץ 
הכלים,  ושאר  בהיכל  שובצו  מהם  הפחותים 

הפחותים יותר, בחצר ובקלעים וכן הלאה.
לא עלינו המלאכה לגמור, אבל אין אנו בני 
לא  להתרגל  עלינו  זו.  מיגיעה  להיפטר  חורין 
אישי  וניכוס  קרדיטים  מלחמות  אחר  לרדוף 
לפעולותינו. קורטוב של 'לשם שמים' באמת, 

כלל לא יזיק.   

ממך יצאו כל נדיב לב

.1
ראש העיר אלעד הרב ישראל פרוש העביר את תקציב העירייה ל-2019. 

רוב חברי העירייה הצביעו בעד התקציב.

מה יעשו מעתה מחרחרי הריב והמדון? אנה יוליכו את המוטיבציה 
והאתגר שלהם לראות את אחינו בני ישראל מתגוששים זה עם זה 

לשווא וללא כל תועלת? לאן יתעלו את היצרים האפלים המייחלים כל 
כך לראות במפלת פלוני ותבוסת אלמוני? איך יראו פניהם בציבור שעה 

שהשקט ישרור בעיר שעתידות נכונו לה והרבה גופי תורה תלויים בה 
ובהתפתחותה?

.2
סקרים: מפלגתו של ליברמן נאבקת אך בקושי עם איום אחוז החסימה.

כיצד יסביר לעצמו ליברמן את העובדה המרה שכל ההסתה, לרבות 
ההשוואה הנואלת בין חמאס לבין היהדות החרדית, אינה מוצאת לה 

תמיכה ואינה פורשת כנפיים בדמות אלקטורט גבוה? איך ינסה הפעם 
להוליך שולל את בוחריו הפוטנציאליים בתקווה שיתנו לו את האמון 

שהוא כל כך מייחל לו?

.3
לחץ בשמאל על לפיד ועל גנץ להתאחד כדי להציג אלטרנטיבה לליכוד 

בראשות נתניהו.

מה אומר השמאל לעצמו כדי להסביר את עצם המבוכה מכך שבעצם 
איש מהמועמדים המרכזיים המתייצבים נגד נתניהו אינו מוכן להזדהות 

עם השמאל בשום צורה: לפיד מתחפש כל העת לאיש מרכז, גנץ טרח 
לשריין מקומות לאנשי ימין. מה זה אומר לשמאל על מצבו הנואש?

.4
דיווחים: הכנות קדחתניות במפלגת העבודה לקראת הפריימריז שבו 

ייבחרו חברי הרשימה לכנסת הבאה.

כמה הכנות וכמה קדחתנות דרושים במפלגה שהסקר הנדיב ביותר 
מעניק לה שישה מנדטים ולא יותר? לא חבל על הכסף? לא היה עדיף 

להקים ועדה מסדרת שתבחר את מועמדי המפלגה המתרסקת במקום 
להטריח ציבור גדול כל כך לבוא ולהצביע למפלגה המתאיידת?

.5
גנץ החמיא לתכנית ההתנתקות ואמר כי היא נעשתה בצורה מדויקת 

ונכונה.

כיצד מתכוון גנץ לתקן את הנזק שהוא עשה לעצמו בהתבטאות 
האומללה הזו? האם ההבהרה שפורסמה מיד לאחר מכן בשמו לפיה הוא 
מתנגד נחרצות לכל מהלך חד צדדי ואינו דוגל בו יכול למחות את הרושם 

הנורא שעשו את דבריו או שאכן מדובר במעוות שלא יוכל לתקון?

5 שאלות / יהודה לוברבום

ליברמן תוקף את החרדים ומשווה אותם לחמאס, אבל הארץ 
בחרדים  הציבור  את  לשסות  מתכוון  ליברמן  מזדעזעת.  לא 
ולנסות להציל את עצמו מכליה פוליטית. מה עוד צריך לקרות 

כדי שנבין שהאיש הזה אויב מר של היהדות החרדית?

בתפארתה  מדובר  כאילו  הפריימריז  את  מהללים  בתקשורת 
כלכלי  במערך  שמדובר  היא  שהאמת  אלא  הדמוקרטיה.  של 
ג'ובים ומגלגל מיליונים לקבלני  היסוד, שמחלק  עד  מושחת 
קולות שדוחפים להצבעה מאורגנת. ככל שהכיסים שלך יותר 

עמוקים, תמוקם גבוה יותר.

הטבק  גם  וכעת  הסיגריות,  במעשני  מתעללת  שוב  המדינה 
המגלגלים,  של  המוצדק  הכעס  בצד  ביוקר.  יעלה  לגלגול 
בהכרח  שתביא  בהחלטה  מדובר  הציבור,  בריאות  של  בראיה 
מדי,  יקר  יהיה  הזה  כשהעסק  המעשנים.  בכמות  לירידה 

אנשים יחשבו פעמיים. 

1

2

3
חומר למחשבה. טבק לעישון

עם ישראל זקוק לתלמידי 
חכמים, אנשים שיודעים את 

חלקי התורה באופן ברור, 
מעמיקים בה ומלבנים את 

שרשיה. תלמידי חכמים 
אלו, הוגי התורה, אי אפשר 

שיעסקו לפרנסתם

אנו חיים בעולם של 
שקר, בו עשויים 

לשכוח את המהות 
ולהתרכז במעטפת. 
להזניח את העיקר 
ולהתמקד בטפל

לעת כזאת של שנה מעוברת כי כל העניינים הבלתי 
רצויים יהיו בטלים בשישים ימי השמחה של 

חודש אדר הכפול. אמור מעתה: מרבים בשמחה 
כפליים לתושייה. בימים ההם ובזמן הזה
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מכבי שירותי בריאות לימין תושבי הקריה החרדית בהר יונה

מנהל המרחב קיבל את ברכת הגר"נ הופמן 
שליט"א רב קהילת בעלזא בהר יונה

מנהל המרחב רמי נורקין ציין בפני הגר"נ הופמן כי במכבי שירותי בריאות שמים 
דגש מיוחד על התאמת שירותי הבריאות הניתנים על ידי רופאי מכבי בהתאם 

לצרכים ולאופי האוכלוסייה תוך תיאום מלא עם רבני הקהילות

החדש  הרפואי  המרכז  פתיחת  עם 
בשכונה   16 מבעלזא  האדמו"ר  ברחוב 
שבנצרת  יונה  בהר  החדשה  החרדית 
עילית, התקיים מפגש מיוחד של מנהל 
נו־ רמי  מר  במכבי  עילית  נצרת  מרחב 

קשרי  מתאם  שפרונג,  ישעיה  והר'  רקין 
הקהילה מטעם מכבי במעונו של הרה"ג 
נפתלי הופמן שליט"א, רב קהילת בעל־

זא בהר יונה המשמש גם כרב המרפאה 
בהר יונה. במפגש המיוחד השתתפו גם 

מנהלי המרפאה.
הנו־ עיקרי  נדונו  המפגש  במהלך 

להתאמת  הנוגעים  ההלכתיים  שאים 
בין  במקום,  הניתנים  הרפואה  שירותי 
הצוות  ובין  למטופלים  המרפאה  צוות 

בתוך המרפאה. 
מנהל המרחב רמי נורקין ציין בפני 
בריאות  שירותי  במכבי  כי  הופמן  הגר"נ 
שירותי  התאמת  על  מיוחד  דגש  שמים 
מכבי  רופאי  ידי  על  הניתנים  הבריאות 
האוכלוסייה  ולאופי  לצרכים  בהתאם 
הקהילות.  רבני  עם  מלא  תיאום  תוך 
נורקין ציין כי לשם כך, מקיימים במכבי 
הן  המרפאות  לצוותי  מיוחדות  הדרכות 
הרפואי  במרכז  והן  יונה  בהר  במרפאה 

הגדול במעלה יצחק. 
רב  ניסיון  למכבי  כי  ציין  אף  נורקין 
בהקמת מרכזים רפואיים כהכנה לקראת 
אכלוס מאסיבי של תושבים בפרויקטים 
השונים וכי גם בהר יונה, לאור האכלוס 
מבוטחים  לקליטת  נערכת  מכבי  הצפוי, 

רבים שיעברו להתגורר בקריה.
והדגיש  המרחב  מנהל  ציין  כן,  כמו 
שפתיחת המרפאה בלב הקריה החרדית 
נועדה להנגיש לציבור התושבים את כל 
פעילויות,  לקיים  וכן  הרפואה  שירותי 
חוגים וקורסים נוספים בהפרדה מלאה.

המרחב  למנהל  הודה  הופמן  הגר"נ 
מכבי  שעושה  הכבירים  המאמצים  על 
החרדית.  הקריה  תושבי  של  לטובתם 
בסיום המפגש סוכם על המשך שמירת 

לרבני  מכבי  ראשי  בין  ההדוק  הקשר 
הקהילות, וכי בכל שאלה או ספק שעו־
לרב  השאלות  יופנו  הלכה  בענייני  לה 
ההדוק  הפעולה  לשיתוף  ישיר  כהמשך 

בין הרבנים ובין ראשי מכבי.
יונה  בהר  החדש  הרפואי  במרכז 
הראשונית  הרפואה  שירותי  כל  ניתנים 
רפואת  משפחה,  כרפואת  המתקדמת, 
אחיות  שרותי  נשים,  רפואת  ילדים, 
פועל  בשכונה  משרד.  ושרותי  ומעבדה 
שפ־ שעיה  הרב  הקהילה  קשרי  מתאם 
את  ולפתח  להוביל  מבטיח  אשר  רונג, 

לרווחת  יונה  בהר  הרפואיים  השירותים 
חברי מכבי בשכונה.

יכולים  יונה  הר  תושבי  במקביל, 
הרפואיים  השירותים  מכלול  את  לקבל 
הרפואי  במרכז  מכבי  של  המתקדמים 
בנצרת   14 יצחק  מעלה  ברחוב  המרכזי 
הרפואה  שירותי  כל  ניתנים  שם  עילית, 
לב־ מרכז  מומחים,  רופאים  הדחופה, 
הילד,  להתפתחות  מכון  האישה,  ריאות 
מכונים בריאותיים וסניפים של מרפאת 
המרקחת  בית  דנט',  'מכבי  השיניים 

'מכבי פארם' ובית הטבע 'מכבי טבעי'.

בית  כל  אחינו  עבור  נפש  מסירות 
ישראל בכל מקום שהם, ללא שום 

הבדלי מגזרים וקהילות.
בראש הקמפיין ניצבת בקשתו 
המרטיטה  בצוואתו  ההיסטורית 
שהסעירה כל לב: "ובבקשה מכם 
בכל  כי  נעורים,  חסד  לי  שתזכרו 
לי־ ועמדתי  אתכם  עבדתי  כוחי 

לעצמי  אני  מרשה  כן  על  מינכם, 
עתה, לבקש בכל לשון של בקשה, 
כאשר  לעזרתי,  אתם  עתה  לבוא 
בסיום  בצרה"...  עמכם  הייתי 
בלשון  זי"ע  הרבי  מבטיח  צוואתו 
פנים:  לשתי  משתמעת  שאינה 
"באם יזכני ה' הטוב, אשתדל בלי 
נדר להיטיב עמכם כפי אפשרותי 

ולפי צורך השעה"...
מוצפים  הקמפיין  תחילת  עם 
הלבבות זכרונות קודש, מהלילות 
בעל  הרבי  ישב  בהם  הארוכים 
כשליבו  בחדרו,  יעקב'  ה'באר 
מוחו  וכל  ישראל,  מצרות  נצבט 
ומעייניו נתונים להקלת סבלו של 
לעלות  קרוב  מולו.  הניצב  היהודי 
קבלת  בחדר  כשהאור  השחר, 
בחדר  האור  נדלק  כבה,  הקהל 
על  ותפילותיו  הרבי,  של  לימודו 

צרות ישראל החלו להבקיע רקי־
עים. לא היה יום בו לא נאנח ובכה 
המש־ של  וצרותיהם  כאביהם  על 

חרים לפתחו, כשהוא פועל בדרך 
לה־ הטבע,  מדרך  ולמעלה  הטבע 

ונפלאות  רפואות  פרנסות,  משיך 
לאין  יהודים  ישראל.  בר  כל  על 
מצרה  לצאת  מכוחו  זכו  מספר 

לרווחה ומאפילה לאור גדול.
מעלה  משרפי  כחד  עבודתו 
אין  שזרעו  הטהורים  ושולחנותיו 
ה'  ואהבת  תשובה  הרהורי  קץ 
מחדש  מתעוררים  רואיהם,  בכל 
כמיהה  ויוצרים  הלבבות  בעמקי 
על  במעט  ולו  לו  להשיב  אדירה 
34 שנות הנהגתו הנאדרת בקודש, 
יום  לא  שנים,   34 הקדיש  מתוכם 
אחד פחות, עבור יהודים כאובים, 
באי  על  נמנו  לא  כלל,  שבדרך 
חצרו או בני קהילתו. הכרת הטוב 
שהוצב  היעד  בהשגת  תתבטא 
הקדושים:  מוסדותיו  לעזרת 

8,000,000 ש"ח.
החובקים  העסקנים  גבי  מעל 
עולם במאמציהם לגייס את היעד, 
כ"ק  הדרך,  בראש  כמלאך  ניצב 
המנצח  שליט"א,  האדמו"ר  מרן 
בגאון  ונושא  ה'  בית  מלאכת  על 

הק־ המוסדות  תפארת  עטרת  את 
תלמי־ מאלף  למעלה  על  דושים, 

דיהם, מהתלמוד תורה ועד לרשת 
למעלה  בעצמה  המונה  הכוללים 
נרגשים  בדברים  אברכים.  מ־300 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  שהשמיע 
שנערך  החירום  בכנס  שליט"א 
בהיכל בית המדרש הגדול בקרית 
ראשון  ביום  ברק  בני  נדבורנה 
הכנה  דאגתו  את  שטח  שבט,  כ"ח 
המוסדות,  התפתחות  להמשך 
שנגזר  המעיק  הכלכלי  העול  נוכח 
תחינתו  בלע"ה.  המבורך  מהגידול 
של הרבי בעל ה'באר יעקב' בערוב 
מפיתוח  רגע  להרפות  לא  ימיו 
ובדמע  בדם  שהקים  המוסדות 
מניחה  אינה  אהוביו,  ישראל  עבור 
סיים   – מעש  באפס  מנגד  לעמוד 
כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א – ומכ־

ריחה אותנו לצאת בקריאה נרגשת 
למען עתידנו בבית הגדול הזה.

במ־ הוקמו  האחרונים  בימים 
מערכי  ברק,  בבני  המוסדות  רכז 
גיוס המאוישים במתנדבים חדורי 
עולם  המרעישים  ומסירות,  להט 
ומלואו בתחינה הנרגשת המשמי־

עה את זעקתם האילמת של מאות 
הישיבות  בחורי  הצאן,  צעירי 

אומ־ שתורתם  הכוללים  ואברכי 
להתגדל  להמשיך  לנו  עזרו  נותם: 

שטיפח  המדרש  בית  כותלי  בין 
הח־ יסודות  על  זי"ע,  רבינו  וייסד 

סידות והקדושה, והחינוך לאהבת 
ישראל בכל מקום שהם!

מזוזה לבריאות בעכו

טקס קביעת מזוזה במרפאה 
המשופצת של כללית בעכו צפון

אלחרר  מאיר  הרב  הגאון  הרב 
שליט"א, ראש קהילת אור חיים ושמחה, 
עכו  למרפאת  בסמוך  שוכנת  שקהילתו 
מהשיפוץ  התרשם  כללית,  של  צפון 
ואשר  במרפאה  כללית  שערכה  המקיף 
כבוד  הכר.  לבלתי  פניה  שונו  בעקבותיו 
עדיאל  בליווי  למרפאה,  הגיע  הרב 
כללית  של  קהילה  קשרי  מנהל  בוארון 
טקס  וערך  באזור,  החרדי  המגזר  עם 
בבית  למרפאה,  בכניסה  מזוזות  קביעת 
בירך  הוא  הילדים.  ובמחלקת  המרקחת 
בחו־ רק  תטפל  שבעז"ה  המרפאה  את 

היטב  זוכר  שהוא  וסיפר  בריאים  לים 
ילדותו.  מאז  טופל  בה  המרפאה  את 
עם  מעגל  סגירת  זו  שבעבורו  ציין  הוא 
ולקבוע  לבוא  הזכות  על  טובה  הכרת 
מזוזה במרפאה זו וכי ישמח לעזור לברך 

ולתמוך.
רבים  משאבים  השקיעה  כללית 
בחידוש פני המרפאה, שהוקמה עוד בא־
מצע המאה שעברה, כדי להתאימה לס־
טנדרטים של ימינו ולהעניק למטופלים 
סביבת שירות ידידותית ונעימה וכך גם 
לצוות המטפל. כמו כן, הוקדשה תשומת 

לב רבה להנגשת השירות לנוחותם של 
מוגבלים בתנועה, מי שמתנייד על כסא 
עם  המגיעים  הורים  עבור  וכן  גלגלים 
והמקיף  הנרחב  השיפוץ  בעגלות.  ילדים 
והנגשתם  שירותים  חדרי  הרחבת  כלל 
מש־ ושדרוג  המבנה  חידוש  לנכים,  גם 

מעותי במחלקת הילדים, עם יצירה של 
רחבת המתנה מאובזרת לילדים והקמת 
יחידה נפרדת לטיפת חלב. כמו כן, חודש 
לחלוטין משרד המרפאה כך שהוא מע־
תה מרווח ונגיש לפונים. חזית המרפאה 

חוויה בריאה: 'לאומית' בערב מיוחד לנשות אלעדשופצה אף היא והונגשה לבאי המקום.
סדרת ערבי הבריאות של 'לאומית שירותי בריאות' מגיעה לאלעד עם אירוע 

ייחודי שישלב אינפורמציה רפואית, הרצאה מרתקת ותכנית אמנותית
במספר  המבורכת  הצמיחה  בצל 
בריאות'  שירותי  'לאומית  של  הלקוחות 
ובהפקת  ביוזמת  יתקיים  אלעד,  בעיר 
ייחודי  ערב  בריאות'  שירותי  'לאומית 
אינפורמ־ שישלב  העיר,  לנשות  וחוויתי 

בריאות,  בנושאי  והרצאה  רפואית  ציה 
לצד בילוי מהנה. הערב יתקיים במתנ"ס 

אבטליון, רחוב אבטליון 9.
המש־ ישמעו  הערב  בתחילת 

ומעשירה  מרתקת  הרצאה  תתפות 
ילדים  נוירולוג  לינדר,  אילן  הד"ר  מפי 
וריכוז  קשב  להפרעות  מומחה  בכיר, 
לנוירולוגיה  השירות  מנהל  ואפילפסיה, 
ואפילפסיה  לנוירולוגיה  השירות  ומנהל 
ההרצאה:  שם  ברזילי.  החולים  בבית 
נוירו  בהפרעות  מוקדמת  "התערבות 

התפתחויות".
בהמשך יצפו המשתתפות בהקרנת 
הסרט 'שדה של אשליות' מאת היוצרות 

הגב' ר. שור והגב' ר. ליבוביץ.
המשתתפות  בפני  יוצג  לבין  בין 
הייחודי  הלידה  סל  הבריאות,  בערב 
שירותי  'לאומית  של  והאטרקטיבי 
הביטוח  מחירי  יוצגו  כן  כמו  בריאות'. 
הזולים  שהם  'לאומית',  של  המשלים 
בנוסף  החולים.  קופות  כל  מבין  ביותר 
לשוחח  האפשרות  למשתתפות  תינתן 

ישירות עם נציגות מטעם 'לאומית'.
בסדרת  ערב  בעוד  מדובר  כי  יצוין 
ערבי הבריאות שיוזמת ומפיקה 'לאומית 
את  להגביר  במטרה  בריאות'  שירותי 
במגזר  בריא  חיים  לאורח  המודעות 

החרדי.
במתכונת  נערכים  הבריאות  ערבי 
ורפואה,  בריאות  בנושאי  הרצאות  של 
נערכו  כה  עד  אומנותית.  תכנית  לצד 
ערבי בריאות רבים בכל הריכוזים החר־

דים בארץ, כשהביקוש להשתתפות בהם 
שובר שיאים.

ייערך  באלעד  הערב  שציינו,  כפי 
ההובלה  על  המדהימים  הנתונים  בצל 
הן  בעיר  בריאות'  שירותי  'לאומית  של 
במספר הלקוחות והן במגוון השירותים 

הרפואיים הניתנים בה. 
רק לאחרונה התפרסם דו"ח הביטוח 
החולים,  קופות  בין  המעבר  על  הלאומי 
ממנו עולה כי 370 לקוחות חדשים הצ־

שירותי  ל'לאומית  החולפת  בשנה  טרפו 
בריאות' בעיר אלעד, מה שממקם אותה 
במקום הראשון, בפער ניכר מהמתחרות, 
החד־ המצטרפים  המצטרפים.  במספר 

שים נהנים כעת – בדיוק כמו הלקוחות 
והשירותים  ההטבות  מכל   – הוותיקים 

המשופרים ש'לאומית' מציעה.
הורחב  מכך  יוצר  וכפועל  במקביל 
כוח  ומצבת  השירותים  מערך  לאחרונה 
הרפואיים  במרכזים  והמומחים  האדם 
ברחבי  בריאות'  שירותי  'לאומית  של 

העיר.
הערב בעיר אלעד יתקיים ביום רבי־
עי, ט"ו באדר א' (ה-20.2. למניינם) בשעה 
19:30 במתנ"ס אבטליון, רחוב אבטליון 9, 
הערב מיועד לנשים נשואות בלבד. 
ההשתתפות  עגלות.  כניסת  תותר  לא 
החולים,  קופות  כל  ללקוחות  אפשרית 
מספר  מראש.  בהרשמה  מותנית  והיא 

המקומות מוגבל.
03-94- ולרישום:  נוספים  לפרטים 

.111-74

בדינר השנתי של מוסדות סערט ויז'ניץ 
הוענקה תעודת הוקרה למאוחדת 

אורי דרור מנהל מחוז צפון: "מאוחדת רואה עצמה כחלק בלתי נפרד מהעיר 
חיפה ומקהילת סערט ויז'ניץ. נמשיך להוביל בתחום הבריאות בעיר ולקיים עוד 

ועוד פעילויות ללקוחותינו"
מנהל מחוז צפון במאוחדת מר אורי 
דרור זכה לתעודת הוקרה בדינר השנתי 

של מוסדות סערט ויז'ניץ.
האירוע התקיים בעמק חפר במעמד 
אלפי חסידי סערט ויז'ניץ ובראשם כ"ק 

מרן אדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א.
לאירוע  המחוז  מנהל  של  הזמנתו 
הייתה לאור שיתוף הפעולה ההדוק עם 
ויז'ניץ  סערט  מוסדות  מנכ"ל  הקהילה. 
הקו־ להנהלת  הודה  פישר  מנדל  הרב 
דרור  אורי  המחוז  למנהל  ובמיוחד  פה 
ולמנהל המגזר החרדי בצפון הרב ברוך 
ברוין על הפעילות למען הקהילה ותושבי 

חיפה בכלל.
למאוחדת 5 מרפאות למגזר החרדי 
ויז'ניץ,  מרפאת  חרמון,  מרפאת  בחיפה. 
מרפאת ארלוזרוב, מרפאת שלום עליכם 

ומרפאת הגליל.

שירותי  ניתנים  חרמון  במרפאת 
הילד.  להתפתחות  ומכון  נשים  רפואת 
רפואת  שירותי  ישנם  ויז'ניץ  במרפאת 

ילדים ומשפחה.
מוקד  קיימים  ארלוזורוב  במרפאת 
משפחה,  ילדים,  רפואת  שבת,  רפואת 
קר־ עו"ס,  דיאטנית,  אא"ג,  עור,  נשים, 
דיולוגיה, שרותי מעבדה ואחיות וכן סד־
גמילה  ונשים,  לגברים  התעמלות  נאות 
מעישון, סכרת, הרזייה. לאחרונה הורחבו 
מר־ פעילות  שעות  הלקוחות,  לתועלת 
פאת ארלוזורוב שיינתנו עד השעה 22.00.

מגוון  ניתנים  הגליל  במרפאת  גם 
ילדים,  משפחה,  רפואת  ובהם  השירותים 
אא"ג, שרותי מעבדה, עור, אורתופדיה ועוד.

שירותי  עליכם  שלום  במרפאת 
אורתו־ נשים,  משפחה,  ילדים,  רפואת 
פדיה, שרותי אחיות ומעבדה ומזכירות. 

צפון:  מחוז  מנהל  דרור  אורי 
"מאוחדת רואה עצמה כחלק בלתי נפ־

רד מהעיר חיפה ומקהילת סערט ויז'ניץ. 
את  העת  כל  מפתחים  אנו  זו  במסגרת 
ללקוחותינו.  הניתנים  השירותים  מגוון 
בין היתר אנו פועלים לקידום הבריאות 
בקהילה. אנו נמשיך להוביל בתחום הב־

פעילויות  ועוד  עוד  ולקיים  בעיר  ריאות 
ללקוחותינו".

הפתעה בלתי צפויה: גם קצבת נכות וגם 25,000 שקלים החזר מנקודות זיכוי
צר־ עם  ילד  שרוליק,  של  אבא 
שי־ בכיתת  שלומד  מיוחדים  כים 
מה־ נכות  קצבת  לקבל  ביקש  לוב, 
ביטוח הלאומי. הוא ניסה פעמיים 
הצליח,  ולא  הקצבה  את  לקבל 
המרכזית  החברה  אל  פנה  כשהוא 
למימוש זכויות, שתתערב ותסייע 
לו, התברר לו שהוא יכול לקבל גם 
קצבת נכות וגם נקודות זיכוי ממס 

הכנסה.
מס הכנסה מעניק להורה לילד 
נקודות   2 יכולת",  "נטול  שמוגדר 
היא  זיכוי  נקודת  בשנה.  זיכוי 
החל  הכנסה,  ממס  המקוזז  סכום 
ערכה  עבודה.  בשנת  עובד  על 
השנתי של כל נקודת זיכוי בשנת 

2019 הוא 2,616 שקלים. 
הוא  מי  מגדיר,  הכנסה  מס 
למשל,  כך  יכולת,  נטול  ילד 
שכלית,  לקות  עם  לילדים  הורים 
לקות ראיה, אוטיזם ואף במקרים 

וריכוז,  קשב  הפרעת  מסוימים 
יכולים להימצא זכאים.

ילד  שרוליק,  של  במקרה 
הוש־ לא  שלו  הרפואי  שהאבחון 

שעברו  ההליכים  בחינת  לם, 
הלאומי,  הביטוח  מול  ההורים 
הביטוח  ברורה:  מסקנה  העלתה 
על  מספק  מידע  קיבל  לא  לאומי 
הטיפו־ המורכב,  הכוללני  מצבו 
ההת־ ולבעיות  נזקק  להם  לים 

הקשות  והלימודיות  נהגותיות 
שלו.

היחידים  ההורים  אינם  אלה 
מורכבת  כה  מבעיה  סובל  שילדם 
והוועדות הרפואיות טוענות שלא 
מצאו סעיף ליקוי שבו הוא "עונה" 
על התנאים. אחרי הכול, התקנות 
למצבו  עצמן  את  מתאימות  אינן 
שמצבו  מבקשות  אלא  הילד,  של 
יהיה תואם לאחד מהקריטריונים 

המזכים.

לג־ הכוונה  קיבלו  ההורים 
כדי  מקצועי,  רפואי  לאבחון  שת 
לקצבת  גם  הקרקע,  את  להכשיר 
לנקודות  וגם  לו  המגיעה  הנכות 

הזיכוי. 
בחברה  מיוחד,  רפואי  צוות 
שטי־ זכויות,  למימוש  המרכזית 
נערך  שרוליק,  של  במקרה  פל 
מקצועי  בהליך  חוזרת.  למערכה 
הרפואי  האבחון  הושלם  ומהיר, 
שלו, הומצאו חוות דעת רפואיות 
ונפתחו הליכי ערעור מול הביטוח 
הלאומי, וגם הליך בקשה לנקודות 

זיכוי במס הכנסה.
ועדה רפואית לעררים קיבלה 
בפניה  שהוצגו  הממצאים  את 
"הצ־ מפתיע,  כמה  כעת  בערעור, 

שמאפשרת  תקנה  למצוא"  ליחה 
לשרוליק לקבל קצבת נכות והמ־

שקלים   1,264 תקבל  שלו  שפחה 
הכנסה  מס  בנוסף,  חודש.  מידי 

שהוגשה  הבקשה  את  אישר 
וזיכה  זיכוי,  לנקודות  עבורו 
הכנסה,  מס  שמשלם  אביו  את 
פע־ חד  באופן  שקלים  ב-25,000 

רטרואקטיבית,  תקופה  עבור  מי 
מעתה  זיכוי  נקודות  ב-2  וכן 

ואילך.
הח־ יו"ר  שזירי,  שמאי  הרב 

זכויות:  למימוש  המרכזית  ברה 
או  קצבה,  לקבל  לא  בין  "ההבדל 
שמגי־ הטבה  או  פיצוי  לקבל  לא 

עה, לבין לקבל אותם, נעוץ הרבה 
הנדרש  הרפואי  בליווי  פעמים 
של  המקרה  זה.  מסוג  במקרים 
לקבל  שכדי  מחדד,  רק  שרוליק 
בחי־ צריך  המגיעות,  הזכויות  את 

שיודעים  רופאים,  של  וליווי  נה 
הרפואית  "בשפה"  לדבר  כיצד 
עם הועדה הקובעת, יודעים אילו 
מקרים,  באילו  לקבל,  ניתן  זכויות 

וכיצד לפעול בכל מקרה".

קמפיין האחדות שע"י עשרות אלפי מוקירי זכרו של כ"ק מרן אדמו"ר ה'באר יעקב' מנדבורנה זי"ע

אוהב ישראל באמת
אוהבם של ישראל! כך התבטאו אלו ההמונים שפקדו את מעון הקודש של 

כבוד קדושת מרן אדמו"ר מנדבורנה בעל ה'באר יעקב' זצוק"ל ^ מוגש 
לרגל מגבית ההיסטורית 'מעלין בקודש' ^ יומא דהילולא ז' אדר ראשון

'זה תפקידי עלי־אדמות' לה־
שפיע ישועות על כנסת ישראל; 

ולחלצו מן המיצר!
נא־ רועה   – מהימנא'  'רעיא 

להמוני  מנדבורנה  הרבי  היה  מן 
על  אותם  נשא  ישראל.  בית  עם 
לוח ליבו כאשר ישא האומן את 
כל  של  רוחו  כנגד  הלך  היונק. 
ניתב;  כיון;  סייע;  ואחד.  אחד 
פנימה.  חדרו  הפוקדים  את 
טורח הוא מן הבוקר ועד הערב 
יושב  מצוקותיהם.  על  להשיב 
חותך  ועונה;  משיב  ומאזין; 
מנוחה  של  הפוגה  ללא  ומכריע, 
לרגע־קט. אכן כן – תואם היום 
שנתבקש לישיבה של מעלה בו 
ביום הסתלקותו של משה רעיא 

מהימנא.
את עטרת הנשיאות שהונחה 
ימיו  כל  הרבי  ראה  ראשו,  על 
ואשר  עליו,  שהוטל  כבד  כעול 

אין הוא רשאי להיפטר הימנו. 
ייעוד  הרבי  ראה  לעצמו, 
הבורא  עבודת  אדמות:  עלי 
במסירות־נפש, השפעת ישועות 
של  לבם  וקירוב  לכלל־ישראל 
על  שבשמים.  לאביהם  ישראל 
אלו, השתית את אשיות נתיבתו 

הקדושה. 
 – אדמות'  עלי  תפקידי  'זה 
שח כמה פעמים למקורביו בש־
נותיו האחרונות  – כשניסו לה־

הממתינים  אנשים  מלקבל  ניאו 
אוכל  'ואיך  הבוקר.  אור  עד 
מצפה  כשהלה  דלתי  את  לסגור 
על  תשובה  ביתו  לבני –  להביא 

מצוקתו'.
מק־ להימנע  רבנו  היה  נוהג 

בלת קהל בית יעקב בימי חודש 
 – עמו  ונימוקו  כשטעמו  אלול, 
שיהיה סיפק בידו להתכונן עפ"י 
דרגתו לימים הנוראים הקרבים, 
והנשגבות  הקדושות  והתפילות 
אחד  סיפר  בהם.  שמתפללין 
פעם  כי  רבנו,  של  ביתו  מבאי 
אחת  פרשיה  ובאה  נתגלגלה 
סבוך  בענין  רבנו  של  לפתחו 
שיש להיכנס בו ראשו ורובו כדי 
והימים  הדורים,  וליישר  לסייע 
סמוך  האחרונים,  אלול  ימי  היו 

ונראה לימי הדין הנוראים.
לו  היה  שרוי  כבר  רבנו 
וממעט  הטמירים,  בעולמותיו 
ביתו  בני  עם  אף  לשוחח  היה 
הקרובים. כל הגיגיו נתונים היו 
וכוונותיה,  התקיעות  בעבודת 
התחנונים  התפילות,  ופירושי 
ראש  בימי  הנאמרים  והפיוטים 
ואמרו  באו  כאשר  אך  השנה. 
שלא  אחת  משפחה  ישנה  כי  לו 
הממתינה  ואנ"ש  חצירו  מבאי 
להכרעת  גדול  בעינוי־נפש 
האורים  לדברי  ומצפים  עניינם 
בא־ ירד  רבנו,  שבפי  ותומים 

השמימיים  פסגותיו  מרום  חת 
בני  את  לחדרו  לקבל  והועיל 
ליל,  באישון  ההיא  המשפחה 

אחר סדר עבודתו.
רבנו  הקדיש  ארוכות  שעות 
אותם  עבור  רבה  כי  בחמלתו 
של  ראשון  אור  ועד  האנשים, 
עם  יחד  המדוכה  על  ישב  שחר 
להביא  בנסיון  המשפחה  בני 
היותר  צד  על  מועקתם  לפתרון 
רבנו  מלפני  נפטרו  וכאשר  טוב. 
והלכו להם מאוששים וטובי לב, 
מליבו  כבדה  אנחה  רבנו  פלט 
'שעות  על  דמעות  והזיל  הגדול, 
אלול' היקרות מפז שהלכו להם 
בענוותנותו,  באומרו  שוב,  לבלי 
אנה  ואני  בפתח  השנה  "ראש 

אני בא".
עקרונותיו  שהיו  למרות  כי 
בלתי  בצורה  כחומה  וגדריו 
היה  ממוסס  לערעור,  ניתנת 
אותם במו ידיו – שעה שעל הכף 
מונחים היו אושרם ורווחתם של 
אנשים מישראל ובידו להושיע.

מרגלא בפומיה לומר: "האיך 
לצרתו  מלעזור  לדחות  ניתן 
לישועה"...  מצפה  הלה  כאשר 
לתקופה  עד  השנים  כל  נהג  וכך 
שום  השאיר  שלא  האחרונה 
תשובה ובירור עם שהיות, אלא 
מקומו.  על  הכל  סידר  אתר  אל 
עבודתו  עומס  על־אף  זאת  כל 
אך  הקודש,  בעבודת  וטירדותיו 
מצא  לא  נפשו  במסירות  הרבי 
של  פתרונו  שימצא  עד  מנוח 

הזולת ללא שהיות.
לבו הטהור והרחום לא יכול 
ישראל  של  בסבלם  לראות  היה 
אל  אהבתו  גודל  כך  ובצערם. 
באופן  היתה  באשר־הוא  יהודי 
מפליא, עדי־כך כי לא יכול היה 

לשאת בצרתו. 
דרך  בכל  ניסה  כן,  באשר 
להקל  מאודו  בכל  וטרח  לקצר 
אצלו  ראו  כך  משאם.  את  מהם 
להניח  שהרשה  ההנהגה  את 
בסמוך  המשמשים  בלשכת 
אלו  עבור  פקס,  מכשיר  לחדרו 
שונות  מסיבות  מהם,  שנבצר 
היו  הקודש־פנימה,  אל  להיכנס 
בא־ פתקאותיהם  את  שולחים 

מצעות מכשיר זה. הפקס במעון 
ולילה;  יומם  חדל  לא  הקודש 
לפני  היתה  יפה  וזמן  עת  כל  כי 
מצו־ את  ולפטור  לשמוע  הרבי 

בפליאה  סיפרו  קות־ישראל. 
עת  רבות  פעמים   – המשמשים 
היינו  היום  את  מתחילים  היינו 
ערימת־ לראות  מאוד  נפעמים 

עבורינו  ממתינות  פתקאות 
ואחד  אחד  כל  על  השולחן,  על 
תשובה מדויקת בכתב ידו אשר 
את  נטל  כך  לשואל...  השיב 
והקל  ישראל  של  מצוקותיהם 

מהם באופן המועיל ביותר.
ידעה  לא  האבהית  מסירותו 
אל  אהבה  מעיינות  גבולות. 
באחת  נפרצו  בר־ישראל  כל 
אף  ובמעשים  בדיבור  במחשבה 
ניגרו  דמעות  למקובל.  מעבר 

מעיני הקורא את איגרת צוואתו 
של הרבי. וכה כתב: "בזמן שמי־
שהו מכם; ולאו דווקא מכם, היה 
לב־ אלי  ופנה  ח"ו,  מצוקה  בעת 

קש עזרה, עשיתי כמיטב יכולתי 
למקו־ מעבר  ואף  ובגשם,  ברוח 

בל" - - - אלו דברים שחוו וראו 
הזמן  את  בחוש.  בעיניים  ונצפו 
עבור  העניק  וכל  מכל  לו  היקר 
מעבר  'ואף  הנבחר,  עם  יהודים 

למקובל'!...
הבחינו אצל הרבי מנדבורנה 
לא  דלתו  פתחי  על  הבאים  כי 
רק חיוכים הוא חילק להם, אלא 
כל  למען  הקריב  מלבו  נתחים 
יחיד נתחים מזמנו היקר; נתחים 
מליבו האוהב. הזמן הינו המצרך 
היקר־שביקרים לו לאדם – שח 
בהזדמנות הרבי מנדבורנה לבנו 
– 'נוטל אני את המצרך היקר לי 

ומעניק את זה לבני ישראל'. 
מעולם לא שאל הרבי ובדק 
שנכנסו  אותם  של  בציציותיו 
אצלו  כלל  הבדל  היה  לא  אליו, 
לאיזו עדה הוא משתייך, מטרתו 
מסבלותיהם  להקל  אחת,  היתה 

של ישראל ככל־האפשר.
לרבי  נכנסים  היו  אנשים 
בלילה  שלש  או  שתים  בשעה 
והיו בטוחים שהם היו היחידים 
הוא  כאשר  לרבי,  היום  שנכנסו 
ובס־ רוח  באורך  להם  הקשיב 
בניו  הם  כאילו  מדהימה  בלנות 
יחידיו, ובעצם הם לא ידעו שה־

שמונה  לאחר  אותם  שומע  רבי 
קהל  קבלת  של  שעות  ועשר 
 – כלל   בדרך  כאשר  ברציפות. 
מקבל  היה  משמשיו –  מספרים 
ברציפות  ויותר  שעות  כעשר 
י"ד  קהל  שקיבל  ימים  היו  ואף 
כולו  כל  כאשר  ברציפות  שעות 

נתון ומסור היה לזולת.
בימים הללו שבעיצומם אנו 
פתחו  ההילולא  ימי   – עומדים 
הרבי  של  הקדושים  מוסדותיו 
חירום  הצלת  במגבית  זצ"ל 
התורה  מרכז  פריחת  להמשך 
הס־ לצד  'נדבורנה';  והחינוך 

בהם  הארץ,  רחבי  בכל  ניפים 
מהדהד  והיראה  התורה  קול 
בהיכלי התורה והחסידות דק"ק 
'נדבורנה' בארה"ק. בטוחים אנו 
ושימש  עמד  כאן  מה  כי  בוודאי 
עומד  ומשמש,  עומד  שם  אף 
ישראל  בני  עבור  ומחלה  הוא 
תחי,  טללי  עליהם  להרעיף 
ולהיטיב  המיצר  מן  ולחלצם 
עמם. וכפי שחרט בכתב ידו עלי 
ִאם  גליונות צוואתו הקדושה: "בְּ
ְוֶאל  ַהְמנּוָחה  ֶאל  ְלַהִגיע  ה'  ִני  ַזכֵּ יְּ
ְלֵהיִטיב  ֵדל  ֶאְשתַּ ַהַנְחָלה.... 

ִעָמֶכם! - - - 
למסי־ ולפרטים,  לתרומות 

לתפילה  התורמים  שמות  רת 
במ־ הקדוש  ציונו  על  מיוחדת 

רומי הר הזיתים ניתן להתקשר: 
.050-4115819
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בקשת הסגרה לארה"ב נגד חשודים 
בהונאת בנקים בקליפורניה 

בעשרות מיליוני דולרים
מאת שלמה גרין 

בפ־ הבינלאומית  המחלקה 
רקליטות המדינה הגישה לבית 
בירושלים  המחוזי  המשפט 
עתירה להכריז על שני חשודים 
הסגרה  ברי  בישראל  השוהים 
מבוקשים  השניים  לארה"ב. 
בנקים  הונאת  בגין  להסגרה 

במדינת קליפורניה.
ההסגרה  בקשת  פי  על 
החל  ארה"ב,  ידי  על  שהוגשה 
הע־ שנחשפו  ועד  מ־2004 

אחד  הפיק  ב־2008,  בירות 
פיננסים  מסמכים  החשודים 
שבבעלותו,  לחברות  כוזבים 
מנופחים  ערכים  כלל  ובהם 
החברות,  מלאי  של  ושקריים 

מכירותיהן וחובות לקוחותיהן. 
פורטו  אלו  במסמכים  בנוסף, 
מעולם  בוצעו  שלא  עסקאות 
לקוחות־כביכול,  של  וזהות 
סחורה  רכשו  לא  שבפועל 

מהחברות. 
לבנ־ הגישו  החשודים 

הכוזבים  המסמכים  את  קים 
מס  בדו"חות  אותם  ותמכו 
המסמכים  בסיס  על  מזויפים; 
הבנקים  הסכימו  הפיקטיביים 
הל־ ולהגדיל  להאריך  לאשר, 

החברות.  עבור  עסקיות  וואות 
הס־ לבנקים  החובות  ב־2008 

תכמו בסכום כולל של מעל 33 
החקירה  במהלך  דולר.  מיליון 
ארה"ב  את  המבוקשים  עזבו 

לישראל.

כביש 38: עשרה פועלים נפצעו בתאונת דרכים
מאת חיים מרגליות

נפגעו  פועלים  מעשרה  יותר 
בכ־ שהתרחשה  דרכים  בתאונת 
אשתאול.  לצומת  סמוך   38 ביש 

כדי  למקום  הוזעקו  כיבוי  צוותי 
ברכב  הנוסעים  בחילוץ  לסייע 
לאחר  בתאונה,  המעורב  ההסעות 

שנלכדו בתוכו. 
ב'איחוד  חובש  אייזנבך  אשר 

"כשהגעתי  כי  סיפר  הצלה', 
של  קשה  בזירה  נתקלתי  למקום 
הס־ רכב  מעורבות  עם  תאונה 

פעלו  כיבוי  צוותי  ומשאית.  עות 
קשה  (במצב  לכודים  שני  לחילוץ 
ההסעות.  ברכב  שהיו  ובינוני) 
לרכב  מחוץ  היו  הנפגעים  שאר 

ההסעות בדרגות פציעה שונות".
והצלה  כבאות  מדוברות 
הם  כי  סיכמו  שמש  בית  בתחנת 
באמצעות  לכודים  ארבעה  חילצו 
ציוד הידראולי. סך הכל פונו כ־12 
רפואי,  טיפול  להמשך  פצועים 
מתוכם שלושה במצב קשה, שלו־

במצב  והשאר  בינוני  במצב  שה 
קל. מסוק פינוי נחת במקום לפינוי 

מהיר של הנפגעים.

כתב אישום נגד חשוד בזיוף כרטיסי אשראי
מאת חיים מרגליות

כתב אישום הוגש לאחרונה על 
ידי חטיבת התביעות במשטרה נגד 
בנסי־ הונאה  בגין  אשקלון  תושב 
כרטיסי  באמצעות  מחמירות  בות 
זייף.  החשד  פי  על  אותם  אשראי 
המשטרה  בלשי  שערכו  בחיפוש 
בדירתו אותר ציוד המשמש לזיוף 

כרטיסים מעין אלו. 
לאחר  האישום,  כתב  פי  על 
אשראי  בכרטיסי  שהשתמש 
פרטיהם  את  הנושאים  מזויפים 
של אזרחים תמימים, גרף החשוד 
לכיסו סכום כספי של עשרות אל־

פי שקלים בהם רכש מכל הבא ליד 
הת־ עת  לרגע  ולו  נרתע  לא  ואף 
עורר חשד בעסקים בודדים כלפי 
הכרטיס בו ניסה לעשות שימוש. 

היו  האשראי  חברת  חוקרי 
המשטרה  לתחנת  שהגיעו  אלה 
באשקלון כשבידם עדויות מתוכם 
עסקאות  מבצע  החשוד  כי  עולה 
אשראי  כרטיסי  באמצעות  רבות 
הוטלה  המקרה  חקירת  מזויפים. 
על מחלק התשאול שבתחנת המ־

שטרה ובוצעו פעולות חקירתיות 
רבות במישור הסמוי על מנת לא־

סוף ראיות ולחזק את החשד כלפי 
החקירה  במהלך  חשוד.  אותו 
נציגי  שמסרו  ומחומרים  הסמויה 
החשוד  כי  עלה  האשראי  חברת 
הגיע פעמים רבות אל עסקים שם 
ביצע רכישות בסכומים הנעים בין 
כ־1,000 ש"ח ל־5,200 ש"ח. יתרה 
מכך, עלה כי החשוד ניסה אף לר־

גבוה  בסכום  המקרים  באחד  כוש 
של 7,000 ש"ח אך ללא הצלחה.

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית נפגש עם 
היועמ"ש, פרקליט המדינה ונציגיהם

מאת חיים מרגליות

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, 
השופט  העליון  לנשיאת  המשנה 
חנן מלצר, ומנכ"ל ועדת הבחירות 
המרכזית, עו"ד א' עדס, נפגשו עם 
ד"ר  לממשלה,  המשפטי  היועץ 
המדי־ פרקליט  מנדלבליט,  אביחי 
בכירים  ונציגים  ניצן,  שי  עו"ד  נה, 

מטעמם.

להיערך  כדי  נועדה  הפגישה 
הגו־ שני  שבין  ההשקה  בנקודות 
פים, במערכת הבחירות הקרובה.
החד־ האתגרים  נידונו  בישיבה 

המדינה  בפני  לעמוד  הצפויים  שים 
מצויים,  אנו  בה  הבחירות  בתקופת 
ונדונו האמצעים הקיימים בידי הר־

זאת,  כל  עמם.  להתמודדות  שויות 
על מנת להבטיח את טוהר הבחירות 

וההגנה על ההליך הדמוקרטי.

שרת המשפטים: "רוב המפלגות כורתות ברית עם ההסתדרות"
מאת שלמה גרין

ברית  כורתות  המפלגות  "רוב 
עם ההסתדרות", כך אמרה אתמול 
שרת המשפטים שקד בכנס מדדים 
הוסיפה  היא  כלכליסט.  של   2019
כי "כמו בתחום המדיני, גם בתחום 
הת־ מתחבאים.  לא  אנחנו  הכלכלי 
פיסה שלנו היא ימין כלכלי ליברלי. 

אנחנו תומכים בחוק בוררות חובה 
בשירותים חיוניים. בקדנציה הקו־
של  תקנות  ליישם  התחלתי  דמת 

שקיפות על ההסתדרות".
כי  הוסיפה  המשפטים  שרת 
ישראל  מדינת  הרגולטורי  "בענין 
מדד  בכל  בהפרעה.  מדינה  היא 
שיאים.  שוברים  אנחנו  רגולציה 
רגו־ של  שונים  סוגים  שלושה  יש 

לציה: חקיקה, תקנות ונהלים של 
למשרד  כניסתי  עם  רגולטורים. 
המשפטים ביקשתי מכל הבכירים 
לצמצם  וביקשתי  הרלוונטיים 
כמות  את  לצמצם  צריך  רגולציה. 
אחד  שכל  והנהלים  הרגולטורים 
מוציא. יש לנו תכנית שאדם שמ־

קים עסק חדש לעשות לו 5 שנים 
של רגולציה לייט".
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הולכים על בטוח עם 'כללית'

לקוחות 'כללית מושלם' נהנים 
מרכישה מוזלת של מדרסים בהתאמה 

אישית, במכון מקצועי ומיומן
לקוחות  בטוח:  על  ללכת 
למדרסים  זכאים  מושלם'  'כללית 
בהתאמה אישית, המיוצרים בטכ־
בי־ והמסייעים  מתקדמת  נולוגיה 
ציבות ובהליכה נכונה ובריאה. הז־
כאות ניתנת בין השאר במכון א. א. 
אורתופדיה, השוכן במרכז בני ברק 
אלירן  בבעלות   ,66 כהנמן  ברחוב 

יצחקי. 
לתש־ שזוכה  המכון  מנהלי 
ששמה  מקצועיותו  בשל  בחות 
פחות  לא  כי  מבינים  למרחוק,  יצא 
השירות  גם  חשוב  מהמקצועיות, 
נעשה  מדויק  "אבחון  לקוח.  לכל 
הוא,  ללקוח.  ההאזנה  באמצעות 
יותר מכל אחד אחר, יודע לבטא את 

מה שמפריע לו. רק אחר כך אנחנו 
בייצור  מדרס  האבחון  פי  על  בונים 
אישי", אומרים במכון. שם מספרים 
על כאבי גב כרוניים ובעיות יציבות 
בגיל מבוגר שנעלמו כלא היו לאחר 
במכון,  נכונים.  מדרסים  התאמת 
שירותי אורתופדיה מגוונים נוספים 
אורתופדיים  תמיכה  אביזרי  כמו 

ונעליים מתאימות.
במכון  ניגשים  האבחון  לאחר 
אישית,  בהתאמה  המדרס  לייצור 
גבס,  מידות  פי  על  ידני  בייצור 
באמצעות  ממוחשב  בייצור  או 
"למעשה",   .CNC טכנולוגיית 
מסבירים במכון, "אומנות התאמת 
הכו־ גולת  היא  ללקוח  המדרסים 

תרת שלנו".
מדר־ מלבד  מציעים,  במכון 
סים, מבחר גדול של מוצרים אור־

וספורט,  רפואה  ליישומי  תופדיים 
נוחות  אורתופדיות  נעליים  וכן 
ניו  ידועות:  מחברות  ספורט  ונעלי 
סאקוני,   ,BROOKS באלאנס, 
 Asics, Rockport, Sabatini

ועוד.
'הכללית'  עם  ההסכם  פי  על 
נהנים  מושלם'  'כללית  לקוחות 
רכישת  בגין   ₪  400 של  מהחזר 

מדרסים בהתאמה אישית.
(בבעלות  אורטופדיה  א.א. 
אלירן יצחקי) סניף בני ברק, כהנמן 

66 בני ברק, טל: 03-6162249.

נתניה: מאות משתתפות בערב 
בריאות ביוזמת 'לאומית'

המשתתפות האזינו להרצאה מרתקת בנושא רפואי, נהנו מתוכנית אמנותית 
וקבלת אינפורמציה מקיפה על סל הלידה והביטוחים המשלימים שמציעה 

לאומית שירותי בריאות 
סדרת ערבי הבריאות מבית 'לאומית 
את  לכבוש  ממשיכה  בריאות'  שירותי 
הריכוזים החרדיים: מאות תושבות העיר 
האחרון  ראשון  ביום  השתתפו  נתניה 
'לאומית  ויזמה  שהפיקה  מיוחד  בערב 
באולם  התקיים  הערב  בריאות'.  שירותי 

'היכל התרבות' בעיר.
המשתתפות  שמעו  הערב  בתחילת 
וינט־ אמיר  הד"ר  מפי  מרתקת  הרצאה 

הרפואי  במרכז  לפוריות  מומחה  ראוב, 
 IVF יחידת  ומנהל  בנתניה  העיר  לב 

בבית החולים לניאדו. 
המש־ בפני  הוצג  הערב  במהלך 
והאטר־ הייחודי  הלידה  סל  תתפות, 
בריאות'.  שירותי  'לאומית  של  קטיבי 
המשלים  הביטוח  מחירי  הוצגו  כן  כמו 
מבין  ביותר  הזולים  שהם  'לאומית'  של 
מהצגת  כחלק  החולים.  קופות  כל 
האינפורמציה ניתנה למשתתפות האפ־

שרות לשוחח ישירות עם נציגות מטעם 
השונות  לשאלות  שהשיבו  'לאומית' 

והרחיבו על נקודות שונות לפי העניין.
המש־ צפו  הערב  במהלך  כן  כמו 

'שדה של אשליות' מאת  תתפות בסרט 
היוצרות הגב' ר. שור והגב' ר' ליבוביץ.

הערב נערך, כאמור, במסגרת סדרת 

שירותי  'לאומית  של  הבריאות  ערבי 
הג־ ההצלחה  החרדי.  במגזר  בריאות' 
מהווה  הללו  הערבים  זוכים  לה  דולה 
נדבך נוסף בגידול העצום של 'לאומית' 

בכל  ביטוי  לידי  שבאה  החרדי,  במגזר 
המישורים, במרכזם: הרחבת השירותים 

והצמיחה המתמדת במספר הלקוחות. 
החולפת  השנה  במהלך  כי  יצוין 
הראשון  המקום  את  'לאומית'  כבשה 
בכמות המצטרפים אליה – בכל הריכו־

זים החרדיים.
בערים:  עצמו  על  חזר  הזה  הנתון 
אלעד,  עילית,  מודיעין  עילית,  ביתר 
צפת, עמנואל ובית שמש. גם בבני ברק, 
לאומית כובשת את המקום השני בפער 

ניכר מהמתחרות שאחריה.
הערים  נתוני  את  כשמשכללים 
הבאים:  המספרים  את  מקבלים  הללו, 
הצטרפו  בריאות'  שירותי  ל'לאומית 

בשנה החולפת 3904 לקוחות חדשים. 
ניסים אלון, מנכ"ל 'לאומית שירותי 
בריאות', בירך על התוצאות המרשימות 
והדגיש כי "ההחלטה האסטרטגית שלנו 
הביטוח  של  המוזל  המחיר  את  לשמר 
מכך  ובראשונה  בראש  נובעת  המשלים, 
במרכז  הלקוח  את  רואים  תמיד  שאנו 
לבוא  מנת  על  הכול  ונעשה  העשייה 
מסוגלים  שאנו  הוכחנו  ואכן  לקראתו. 
באופן  המלא  השירותים  סל  את  לספק 

מקצועי ובמחיר נמוך".

האנטישמיות מכה שוב בארה"ב: 

מבנה של ישיבה הוצת במדינת ניו יורק
ישיבת 'יורה דעה' הוצתה וצלבי קרס רוססו על המבנה ^ המקרה דווח בכלי 

התקשורת המקומיים באיחור של יותר משבוע

מאת כתב 'המבשר'

בחלקה  הממוקמת  ישיבה 
הצפוני של מדינת ניו יורק הוצתה 
על ידי אלמונים וצלבי קרס רוססו 

על המבנה.
פועלת  דעה',  'יורה  ישיבת 
לשעבר.  חווה  של  מבנה  בתוך 
שבוע  לפני  כבר  הוצתה  הישיבה 
רק  בתקשורת  דווח  המקרה  אך 
הישיבה,  האחרונים.  ביומיים 
חיים'  'אור  לקהילת  הקשורה 

במונסי.
סוכנות הידיעות JTA דיווחה 
הישיבה  בשטח  אסמים  שני  כי 
רוססו  רבים  קרס  וצלבי  ניזוקו 
מתייחסת  המשטרה  הקירות.  על 

למקרה כאל פשע שנאה.

בארה"ב  האנטישמיות  מעשי 
רק  ומתגברים.  הולכים  רק 
חרדי  צעיר  הותקף  שבוע  לפני 
בר־ כשהלך  באגרופים   19 בן 

הייטס,  קראון  בשכונת  חוב, 
היתה  זו  יורק.  ניו  בברוקלין 
של  בסדרה  האחרונה  ההתקפה 
שאירעו  אנטישמיות  תקיפות 
החודשים  בשלושת  בשכונה 

האחרונים.
שצ־ למשטרה  סיפר  הצעיר 

בסביבות  אמפייר  בשדרות  עד 
של  חבורה  כאשר   ,21:00 השעה 
אחד  ממולו.  התקרבה  עשרה  בני 
שחור,  צעיר  הקבוצה,  מחברי 
"אתה   – ושאל  ליהודי  התקרב 
החל  צעיר  אותו  מכות?".  רוצה 
והפיל  בפניו  היהודי  את  להכות 

אותו לארץ.
מהמקום  נמלטה  הקבוצה 
טיפול  קיבל  שהוכה  והיהודי 
עבור פציעות קלות בבית החולים 

'מיימונידס'.
אבטחה  צילום  יש  למשטרה 
את  שתקפה  החבורה  נראית  בו 
היהודי, ברגעים שקדמו להתקפה 

עצמה.
האחרונים  בחודשים  כאמור, 
נגד  תקיפות  של  סידרה  אירעה 
דוד  הרב  הייטס.  בקראון  יהודים 
נידרמן, נשיא הארגונים היהודיים 
וויליאמסבורג  של  המאוחדים 
ל'אלגמיינר'  אמר  ברוקלין,  וצפון 
בטוח  חש  לא  שאדם  נורא  "זה   –
שעה  בשום  מביתו  יוצא  כשהוא 

בשעות היום".

בני ברק: אושרה להפקדה תכנית 
לבניית 388 יח"ד חדשות ב'מתחם שפע' 

מאת מאיר קליין 

ולבניה  לתכנון  המשנה  ועדת 
לה־ אישרה  ברק  בני  עיריית  של 
לתכנון  המחוזית  בוועדה  פקדה 
המתוקנת  התכנית  את  ולבניה, 
של  בשטח  שפע',  'מתחם  של 
יחידות   388 שיכלול  דונם,  כ־20 
המש־ התכנית  במסגרת  דיור, 
רבי  יואל,  הרחובות  בין  תרעת 
אהרונוביץ  חיד"א,  נפחא,  יצחק 

והשלושה.
לתכ־ המשנה  ועדת  בישיבת 

השתתפו  שהתכנסה  ולבניה,  נון 
ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
מ"מ  זייברט,  חנוך  הרב  העיר; 
הרב  המשנה;  ועדת  ויו"ר  רה"ע 
יהושע מנדל והרב מנחם שפירא, 
עו"ד  הוועדה;  חברי  רה"ע;  סגני 
של  היועהמ"ש  ליבוביץ,  יהודה 
קשטן,  ישראל  אדריכל  העיריה; 

בכירים  ונציגים  העיר  מהנדס 
ואגף  המשפטית  המחלקה  של 
משרד  נציגי  העירוניים,  ההנדסה 
השיכון  התחבורה,  הבריאות, 
מקרקעי  ורשות  והמשטרה 

ישראל.
במהות  עסקו  המשתתפים 
יעוד  שינוי  הכוללת  התכנית, 
למגורים,  תעשיה  מאזור  הקרקע 
מבנים ומוסדות ציבור, ובהם גני־

ודרך  פתוח  ציבורי  שטח  ילדים, 
במ־ הדיור  יחידות  מספר  קביעת 

בגובה  מגורים,  מבני  של 11  תחם 
של שש קומות, ובהם 338 דירות, 
הקמת כיכר עירונית, קביעת חניון 
שתילת  גינון,  שטחי  תת־קרקעי, 

עצים ודרכי גישה.
אישורי  במסגרת  מיוחד  דגש 

התכנית, יושם על תיאום בתחומי 
לגבי  כהנחיות  הסביבה,  איכות 
מערך החניות, קביעת תקני חניה, 
בנין  פסולת  פינוי  אסבסט,  פינוי 

ואישורי נגישות.
נמסרו  גם  הוועדה  בישיבת 
פגי־ בעקבות  בתכנית,  תיקונים 

שות עבודה עם הוועדה המחוזית, 
המגורים  שטח  קביעת  ובהם 
שטח  ממ"ר;   38,000 של  במתחם 
תע־ שטח  ממ"ר;  מסחרי־6,500 

לרווחת  שטח  ממ"ר;  סוקה־3,500 
ההחלטה  ממ"ר.   11,000 הציבור 
המחוזית  לוועדה  המלצה  על 
המתוקנת  התכנית  של  להפקדה 
פה  אושרה,  המקורית  לתכנית 
המשנה  ועדת  חברי  ע"י  אחד, 

לתכנון ולבניה.

עיריית ביתר עילית 
נערכת לאכלוס גבעה ג'

לקראת אכלוס גבעה ג' בחודשים הקרובים, ערכה הנהלת העיריה ישיבה וסיור 
בשטח הגבעה ^ המטרה: השלמת בסיס המעטפת הציבורית עוד בטרם האכלוס ^ 
רה"ע הורה לזמן את נציגי קבלן הפיתוח מטעם משרד הבינוי, ע"מ לוודא שלא יהיה 

עיכוב באכלוס ^ הרב רובינשטיין: "אנו עושים הכל בכדי שכבר התושבים הראשונים 
יקבלו מגוון שירותים עירוניים. לא נתפשר על בטיחותם"

מאת מאיר קליין

בכירי  ונבנית:  אבנך  עוד 
בראשות  עילית  ביתר  עיריית 
ומנהלי  העיר  הנהלת  חברי  רה"ע, 
השבוע  קיימו  בעיריה,  האגפים 
גל  לקראת  בעיר,  ג'  בגבעה  סיור 
האכלוס הראשון הצפוי בחודשים 
בונה  אותו  בפרויקט  הקרובים, 

חברת 'מנרב'.
אוש־ הגבעה  בשטח  כזכור, 

לפני  חדשות,  יח"ד  כ־1,100  רו 
הפינה  אבן  בה  הונחה  כשנתיים 
בני־ הממשלה  ראש  בהשתתפות 

מהן  מאות   – וכיום  נתניהו,  מין 
מתקדמים  בניה  בשלבי  נמצאות 
הק־ עסוקים  כעת  סיום.  סף  על 

הסביבתי,  בפיתוח  במרץ  בלנים 
הדיירים  כניסת  את  שיאפשר 

הראשונים לשכונה החדשה.
כניסת  את  לאפשר  מנת  על 
בהקדם  לדירותיהם  הלו  הדיירים 
ראש  ערך  וראוי,  בטוח  ובאופן 
העיר הרב מאיר רובינשטיין ישי־

בכירי  עם  יחד  בשטח  וסיור  בה 
הרב   – בהם  והנהלתה,  העיריה 
יהודה עוביידי – מ"מ ראש העיר, 
הווע־ יו"ר  הרשלר –  בנימין  הרב 

הרב  ובניה,  לתכנון  המקומית  דה 
בעריש שמעיה – סגן ראש העיר, 
הרב אבישי מירון – מהנדס העיר, 
החל"פ,  מנכ"ל   – מינצברג  דוד 
ראש  רמ"ט   – דייטש  יהודה  הרב 
מנהל   – לורנצי  מיכאל  העיר, 
מחלקת הנדסה, יוסי יונה – מנהל 
 – חיים  בן  שלמה  שפ"ע,  מחלקת 

קב"ט העיר ועוד.
הנוכחים  עסקו  היתר  בין 
עבור  כנסת  לבתי  פתרונות  במתן 
בשלב  החדשים.  המשתכנים 
מבנים  העיריה  תעמיד  הראשון 
בהמשך  כאשר  לרשותם,  יבילים 
בעל  ענק  כנסת  בית  מבנה  יושלם 
שלושה חלקים, שיעמוד לשימוש 
שלוש קהילות – חסידים, ליטאים 

וספרדים.
החדשים  הדיירים  לרשות 
כבר יעמוד מקווה טהרה, שנמצא 
בימים אלו בשלבי בניה מתקדמים 
הבינוי  משרד  באמצעות  וסופיים 
בש־ החינוך  מוסדות  גם  והשיכון. 

גנים  הראשון  בשלב  בעיקר  כונה, 
ומעונות, יושלמו עוד לפני תחילת 

שנה"ל הבאה תש"פ.
ולובש  הולך  השכונה  מראה 
במ־ אלו  בימים  שעובר  מי  צורה. 
המ־ בניית  את  לראות  יכול  קום, 

מדובר  ונשלמת.  ההולכת  דרכות 
אספלט,  במדרכות  ראשון  בשלב 
להשלמת  עד  בשימוש  שיהיו 
יוחלפו  ואז  והעבודות  האכלוס 
הסיבה:  משתלבת.  אבן  למדרכות 
נסיון העבר, כאשר מדרכות האבן 
גם  האכלוס.  שלבי  במהלך  ניזוקו 
ספסלים  התקנת  עצים,  שתילת 

ופחי אשפה תיעשה בקרוב.
מו־ החדשה  לשכונה  מסביב 
מב־ בטחון  גדר  אלו  בימים  קמת 

רזל 'קשה' בניגוד לגדרות ה'רכה' 
הקיימת כיום. זוהי גדר בטיחותית 
זמן  מזה  מבקשים  ובעיריה  יותר, 
תקציב  והבטחון  הבינוי  ממשרדי 
לסוג  העיר  גדרות  כל  לשדרוג 
החדשה  הגדר  החדשה.  הגדר 
הבסיס  את  גם  תהווה  בשכונה 
דוד  הרב  העירוב  ממונה  לעירוב. 
עו־ עם  במקום  סייר  כבר  הרשלר 

בדי העיריה.
החיבור בין גבעה ב' לגבעה ג' 
רב,  שלום  רחוב  באמצעות  יהיה 

שתוקם  החדשה  בכיכר  ויסתייע 
רב.  שלום   – לוי  קדושת  בצומת 
אגב, בעיריה כבר שוקדים בימים 
אלו על הכיכרות החדשות בגבעה 
החלו  ואף  בטיחות,  שיעניקו  ג', 
אלמנטים  אחר  בחיפוש  כבר 

ייחודיים שיפארו אותן. 
לידי  באה  פרט  לכל  הדאגה 
מתק־ על  במחשבה  גם  ביטוי 

בשכונה  לילדים.  משחקים  ני 
משחקים  גני  מספר  קיימים 
העובדה  נוכח   – ואולם  לילדים, 
תחילת  עד  יושלמו  לא  אלו  כי 
האכלוס, ביקשה העיריה ממשרד 
מתקנים  להציב  והשיכון  הבינוי 

זמניים לטובת הילדים.
גם  מתוכנן  האכלוס  לקראת 
מענה לתחבורה ציבורית, בתיאום 
כאשר  עילית,  קווים  חברת  עם 
לה־ מענה  מצידה  מכינה  העיריה 

צבת תחנות אוטובוסים ראשונות 
בשטח.

הנוגעים  כל  את  שיבח  רה"ע 
המקצו־ העבודה  על  בדבר 

אכלוס  לקראת  והיסודית,  עית 
את  "הנחיתי  כי  וציין  השכונה, 
ע"מ  הכל  לעשות  הגורמים  כל 
חג  לפני  עוד  יתבצע  שהאכלוס 
עושה  העיריה  הבעל"ט.  הפסח 
הכל ע"מ שהדיירים יקבלו את סל 
בהת־ כבר  הבסיסיים  השירותים 

רה"ע,  הבהיר  מקרה,  בכל  חלה". 
פשרות  תוך  ייעשה  לא  "הדבר 
מעל  שהיא  הדיירים  בטיחות  על 

הכל".

ביוזמת רשת גני הילדים ומעונות היום 'בנות רחל' ובשיתוף מכבי שירותי בריאות

ערב נשים מרתק ומעצים לתושבות 
הקריה החרדית בקרית גת

כחלק מהרחבת השירותים הניתנים לחברי מכבי, התקיים בשבוע שעבר ביוזמת רשת גני הילדים ומעונות 
יום 'בנות רחל' ובשיתוף קופת חולים מכבי, ערב נשים מרתק וייחודי לטובת תושבות העיר קרית גת

ממשיכה  בריאות  שירותי  מכבי 
בכל  גת  בקריית  שירותיה  את  להרחיב 
בעיר  מכבי  של  הרפואיים  המרכזים 
– המרכז הרפואי קריית גת בשד' העצ־

מאות 64, המרכז הרפואי 'אתרי המקרא' 
ברח' אדוריים 101 והמרכז הרפואי 'רמות 
דוד' – בלב הקריה החרדית ברח' נתיבות 
במכבי  מתכננים  אף  בקרוב   .16 שלום 
בש־  – בעיר  נוסף  רפואי  מרכז  פתיחת 

כונת 'כרמי גת' ההולכת ונבנית.
במסגרת פעילותו של מתאם קשרי 
ברסלר  אברהם  הרב  בעיר  הקהילה 
כל  בריאות  שירותי  במכבי  ממשיכים 
הקהילה  עם  הקשר  את  לחזק  העת 
בעיר ועם רבני הקהילות ומובילי הדעה 
בציבור החרדי. במסגרת זו קיימה מכבי 
בשנה החולפת סדנאות לקידום בריאות, 
ללידה,  הכנה  מעישון,  גמילה  החייאה, 
הסוכרת  במחלת  טיפול  תינוקות,  עיסוי 

ועוד. 
כחלק מהרחבת השירותים הניתנים 
שעבר  בשבוע  התקיים  מכבי,  לחברי 
יום  ומעונות  הילדים  גני  רשת  ביוזמת 
'בנות רחל' בשיתוף קופת חולים מכבי, 
ערב נשים מרתק וייחודי לטובת תושבות 

העיר קרית גת.
ערב הנשים היווה ערב פתיחה לס־
מפי  ומעצימות  מרתקות  הרצאות  דרת 
הרבנית א' פריימן תחי' במגוון נושאים: 
כיצד  אמונה?  של  זרעים  זורעים  כיצד 
מעודדים  כיצד  כישלון?  עם  מתמודדים 

להצלחה? וכיצד בונים בטחון עצמי?
מרחב  מנהל  סגנית  אדרי,  נ.  הגב' 
קרית גת במכבי שירותי בריאות, נשאה 

את  שמילאו  המשתתפות  בפני  דברים 
ולשתף  לפתוח  רוצים  "אנו  האולם. 
מתחיל  מהחזון  מכבי,  של  בחזון  אתכם 
בישראל  המובילה  הקופה  אנחנו  הכל: 
לפי כל הסקרים. אנחנו גם שואלים את 
עצמנו ואת המטופל שלנו מה הוא חושב 
היה  הוא  איך  לו?  שהענקנו  הטיפול  על 
צורה?  באיזו  מתי?  אותו?  לקבל  רוצה 
מייצר  שקיבל  שהטיפול  שירגיש  כדי 

ערך אמיתי עבורו.
של  במודל  מרפאות  שתי  לנו  "יש 
מרפאת הבית ברמות דוד ובמרפאה של 
ד"ר רוסלן. מרפאת הבית זו מרפאה של 
צוות רב תחומי, להם אחריות מקצועית 
המטופלים,  אוכלוסיות  על  משותפת 
ובכלל זה זמינות תורים גבוהה של כלל 
לתקשו־ ואפשרות  במרפאה  המטפלים 
רת דיגיטלית מתקדמת עם אנשי הצוות. 
בנוסף למרכז הרפואי ברחוב העצמאות, 
קיימים שני מרכזים נוספים אותם אנחנו 
רואים כמקשה אחת, האחד ברמות דוד 
במרחק  זאת  וכל  מקרא,  באתרי  והשני 
המע־ רגלית,  בהליכה  דקות  מספר  של 

את  האחד  המשלימים  שירותים  ניקים 
השני.

ובלעדי  מיוחד  שירות  גם  לנו  "יש 
לפנייה  תחליף  המהווה  מכבי,  לחברי 
ר"ד  מכבי  מהעיר.  ויציאה  מיון  לחדרי 
רופאים  של  רשת  זו  דחופה)  (רפואה 
הטיפול  את  לתת  המוכשרים  בקהילה, 
חיים  מסכני  שאינם  במצבים  הדחוף 
במסגרת הקהילה, מקרים שבעבר חייבו 
כו־ אלו  רפואיים  מצבים  למיון.  הפנייה 

ללים חתכים, חבלות, גוף זר בעין/באף/ 

בפה, רפואת נשים דחופה ועוד.
"אם מדברים על ערב נשים ורפואת 
נשים דחופה, יש לנו גם מוקד נשי אישי 
שקשור  מה  בכל  מענה  שנותן  בטלפון 
לבריאות האשה על כל המשתמע מכך, 
כולל אחות ליווי ה., וכן סדנאות שאנחנו 
מקיימים בנושאי הורות, עיסוי תינוקות, 

החייאה בתינוקות, סכרת ועוד.
דו־ קלינאית  דוד  ברמות  לנו  "יש 
נוספות.  לקלינאיות  בנוסף  יידיש  ברת 
באתרי  בשבת  תורן  נוכרי  רופא  לנו  יש 
מקרא. יש לנו את הביטוחים המשלימים 
שירותים  עם  ביותר  והטובים  המקיפים 
בהם.  להתחרות  יכולה  לא  קופה  ששום 
טיפולי  משקפים,  כמו  זכאויות  ניתנו 
טיפולים  כושר,  מאמני   ,₪ ב-23  שיניים 

בהתפתחות הילד.
עם  ביחד  והמרחב  המחוז  "הנהלת 
כל  ביחד  חושבים  ברסלר  אברהם  הרב 
הזמן איך לפתח ולהעצים את השירותים 
החרדי  ולמגזר  בכלל  מכבי  למבוטחי 
בפרט. אנחנו קשובים לצרכים הרפואיים 
יכולתנו  ככל  ועושים  רפואיים  והפרא 
דוגמב  השירותים.  את  ולהנגיש  לספק 
טובה לכך היא שיעורי שחיה לבנות עד 
של  בהשתתפות  אייזן  הגב'  ע"י   13 גיל 
28 ש"ח לשיעור. אנו מזמינים את חברי 
קשרי  למתאם  לפנות  שבקהל  מכבי 

הקהילה בכל נושא, שאלה וצורך.
"וכן לכל מי שעדיין אינן חברות מכ־

מהטובים  לקבל  אתכן  מזמינים  אנו  בי, 
שירות  עם  הבריאות  שירותי  את  ביותר 
איכותי ומצוין שמהווה ערך מרכזי בכל 
העשייה שלנו. אנחנו לא מתפשרים כש־

איכותי,  ומנהלי  רפואי  לשירות  נוגע  זה 
את  אדרי  הגב'  סיימה  ומצוין",  מקצועי 

דבריה.

מנהלי קשרי הקהילה במאוחדת בבני ברק 
בביקורים בבתי רבני השכונות לקראת 
פתיחת מרפאת הקשתות במתחם אוסם

מנהלי קשרי הקהילה ר' נתן צישינסקי, ר' שמשון פרג ור' ישראל ויזל סוקרים בפני הרבנים 
את ההתפתחות בבני ברק בכלל ופתיחתה של המרפאה החדשה בפרט, כשהרבנים 

משבחים עד מאד את החשיבות של פתיחת מרפאות בסמיכות לכל השכונות והקהילות 
– דבר המאפיין עד מאד את מאוחדת המשקיעה בכך רבות • המרפאה החדשה 'מרפאת 

הקשתות' תשתרע על פני 500 מ"ר ובה יוצעו שירותי רפואה ראשונית ובהם רפואת 
משפחה, כמו גם רפואה מקצועית במגוון מקצועות הרפואה

של  הקרובה  הפתיחה  לקראת 
המרפאה החדשה של מאוחדת במתחם 
קשרי  מנהלי  התקבלו  ברק,  בבני  אוסם 
רבי  הגאון  אצל  ברק  בבני  הקהילה 
מרדכי אדלשטיין רב שכונת נאות יוסף 

וקיבלו את ברכתו ועידודו ליוזמה.
מתחם אוסם הינו מתפתח עד מאד 
ולכן  רבים  צעירים  בזוגות  ומתאפיין 
ובו  חדשה  מרפאה  מאוחדת  בו  פותחת 

מרכז חדשני לרפואת ילדים.
הקש־ 'מרפאת  החדשה  המרפאה 

תות' תשתרע על פני 500 מ"ר ובה יוצעו 
רפואת  ובהם  ראשונית  רפואה  שירותי 
מקצו־ רפואה  גם  כמו  ילדים  משפחה, 
עית במגוון מקצועות הרפואה. לצד זאת 
אחיות,  שירותי  מעבדה,  במקום  תפעל 

בית מרקחת ושירותי מזכירות.
מנהלי קשרי הקהילה ר' נתן צישינ־

סקי, ר' שמשון פרג ור' ישראל ויזל סקרו 
ההתפתחות  את  אדלשטיין  הרב  בפני 
בבני ברק בכלל ופתיחתה של המרפאה 
את  עד  משבח  כשהרב  בפרט,  החדשה 
מאד את החשיבות של פתיחת מרפאות 
בסמיכות לכל השכונות והקהילות – דבר 
המאפיין עד מאד את מאוחדת המשקי־

עה בכך רבות.
של  פעילותם  את  גם  הפליא  הרב 
הציבור  למען  הקהילה  קשרי  מנהלי 
החדשה  במרפאה  כי  תקווה  והביע 
תופעל גם מרפאת שבת לרווחת תושבי 

האזור.
ההתפ־ לצד  היא  המרפאה  פתיחת 
ברק  בבני  מאוחדת  של  המואצת  תחות 
רופאים  של  בשורה  גם  ניכרת  אשר 
החולים  בבתי  מחלקות  מנהלים  שהם 
ברק  בבני  מאוחדת  לקוחות  הגדולים. 
נהנים ממגוון רופאים בכירים ובעלי שם 
הרפואיים  משירותיהם  מעניקים  אשר 

במרפאות מאוחדת בבני ברק.
לרופאים  מתווספים  אלו  רופאים 
הר־ מקצועות  במגוון  נוספים  בכירים 
בבני  ללקוחות  שירות  המעניקים  פואה 

ברק בזמינות גבוהה.
של  והגדולה  העקבית  הצמיחה 
רקע  על  שמגיעה  ברק  בבני  מאוחדת 
בחלל  מגיעה  אינה  הבריאות  מהפכת 
על  הנתונים  מוכיחים  לחינם  לא  ריק. 
הצטרפותם של לקוחות רבים למאוחדת 
כשרבים  המעבר,  מחודשי  אחד  בכל 
והאדיב  האישי  השירות  את  מפליאים 
אשר לו זוכים הלקוחות בין היתר הודות 
המעניקים  הלקוחות  שירות  למנהלי 
הבריאות  בנושאי  וייעוץ  סיוע  שירות, 
והביורוקרטיות המאפיינות את מערכות 

הבריאות בישראל.
לדברי ר׳ נתן צישינסקי: "אנו רואים 
והתרחבות  הצמיחה  את  מוחשי  באופן 
מאוחדת בבני ברק ופנינו להמשך ההת־

רחבות וההובלה".
מובילה  "מאוחדת  פרג:  שמשון  ר׳ 
ברגישות והבנת המגזר. בין בכירי הקו־
פה יש רבים הנמנים על הציבור החרדי, 
צוות המזכירות נמנות ברובם גם הם על 
הציבור החרדי, וכך מתאפשר מתן שירות 

מתוך הבנת הצרכים האמיתיים".
שיר  מרום  במרפאת  נחנך  השנה 

מכון מרווח וחדשני שמעניק את שירותי 
אחת  גג  קורת  תחת  הילד  התפתחות 
התפתחותי.  רופא  ובדיקת  אבחון  ובהם 
מנהל  שהיה  אבינועם  שופר  פרופ' 
המחלקה היחידה לנוירולוגיה של הילד 
והמתבגר במרכז שניידר לרפואת ילדים, 

הינו הרופא המאבחן במכון.
טיפוליים  במכון  ניתנים  כמו"כ 
הילד:  התפתחות  של  הפרא-רפואיים 
ובאידיש,  בעברית  תקשורת  קלינאי 
פסיכולוגית  פיזיותרפיה,  בעיסוק,  ריפוי 
טיפו־ יינתנו  במכון  סוציאלית.  ועובדת 

וסדנאות  הורים  הדרכות  פרטניים,  לים 
שירות  ניתן  בנוסף  התפתחותיות. 
הכוללת:  פגים  מרפאת  של  מיוחד 
סוציאלית  עובדת  פגים,  מומחה  רופא 

ופיזיותרפיסטית.
סגן מנהל מחוז מרכז הרב משה כהן 
מציין כי "פתיחתה של המרפאה החדשה 
של מאוחדת מתווספת לפעילות הענפה 
אנו  ברק.  בבני  מאוחדת  של  ולמהפכה 
שירותי  מגוון  את  ללקוחותינו  מציעים 
הרפואה המקצועית בידי מיטב הרופאים 
בכל מקצועות הרפואה בזמינות גבוהה".

היועמ"ש תומך באיסור שימוש 
בתעמולת בחירות בחיילים ובצבא

מאת חיים מרגליות

לממשלה  המשפטי  היועץ 
אביחי מנדלבליט הגיש לבג"ץ את 
בחיילים  לשימוש  באשר  עמדתו 
כאשר  בחירות,  בתעמולת  ובצבא 
העמ־ זאת.  לאסור  מצדד  הוא 
עתירה  במסגרת  נתבקשה  דה 

שהוגשה על ידי מפלגת העבודה.
המשפטי  היועץ  עמדת  פי  על 
הימים   90 בתקופת  לממשלה, 
הב־ וביום  הבחירות  מועד  שלפני 

שימוש  על  איסור  חל  עצמו  חירות 
ובכלל  בצה"ל  בחירות  בתעמולת 
של  בדרך  לרבות  צה"ל  בחיילי  כך 
ראש  עם  יחד  תמונותיהם  פרסום 
כל  עם  או  הבטחון  ושר  הממשלה 
כלשהי.  מפלגה  ברשימת  מועמד 
הוא הדין באשר למתן התייחסויות 
פוליטיות במתקני צה"ל אגב סיורים 

וביקורים הנערכים במתקניו.
יית־ היועץ  לעמדת  זאת,  עם 

זאת  שיצדיקו  חריגים  מקרים  כנו 
שיקולי  כגון  עניינית,  מבחינה 
הרתעת אויב, מצב חירום וצרכים 
מבצעיים או אירוע שנקבע מראש 
אשר מתקיים בשגרה בצה"ל ונהוג 
הממשלה  ראש  או  הבטחון  ששר 
משתתפים בו והאירוע כשלעצמו 
חדשותי־אינפור־ ערך  בעל  הוא 

שכאלה,  במקרים  מובהק.  מטיבי 
תמונות  בפרסום  יראו  לא  בהם 
בדרכי הפרסום הרשמיים של שר 
בטחון או ראש ממשלה עם חיילי 
צה"ל כהפרה של האיסורים, ככל 
חד־ יהיה  אלו  בנושאים  שהדגש 
ולא  מובהק  שותי־אינפורמטיבי 
תעמולתי, בהתאם למבחן שהוזכר 
בעיני  הדומיננטית  'התכלית  של 
'השכל  ולמבחן  הסביר'  הבוחר 

בכפוף  זאת,  כל  וההיגיון'.  הישר 
היועץ  של  דעתו  וחוות  לבדיקתו 
(בענייננו  הרלוונטי  המשפטי 
הבט־ משרד  של  המשפטי  היועץ 

חון או של משרד ראש הממשלה, 
לפי הענין) תוך התייעצות, במידת 
הרלוונטיים  הגורמים  עם  הצורך, 

במשרד המשפטים.
בפרסום  הוא  העתירה  מוקד 
מופי־ בהם  והתיעודים  התמונות 

עים חיילי צה"ל, ובהתאם לכך אף 
לממשלה  המשפטי  היועץ  עמדת 
זאת,  עם  זה.  בענין  מתמקדת 
עוסקת  העמדה  אין  כי  הודגש 
ראש  של  הביקורים  קיום  בעצם 
בבסיסי  הבטחון  ושר  הממשלה 
נו־ שכן  השונות,  וביחידות  צה"ל 

שא זה, מעצם טיבו, נתון לשיקול 
ושר  הממשלה  ראש  של  דעתו 

הבטחון ואין הוא נושא משפטי.
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צדיק מה פעל
שביבים ורסיסי אורה בשולי אדרתו של האי גברא רבה, גדול בתורה וביראת ה' טהורה, גודר גדר ועומד בפרץ, זקן הרבנים בארה"ק, הגאון רבי יצחק 

יחיאל יעקובוביץ זצ"ל, רבה של הרצליה למעלה משישים שנה • מוגש ככלות השלושים להסתלקותו ב' שבט תשע"ט

הרב יעקב הייזלר

יום  אותו  מני  והלכו  חלפו  יום  שלושים 
קשה בו התבשרנו על סילוקו לשמי רום של 
משמר  על  שעמד  מי  בארה"ק,  הרבנים  זקן 
הגאון  בשנים,  עשרות  ובעוז  בגאון  הקודש 
של  רבה  זצ"ל,  יעקובוביץ  יחיאל  יצחק  רבי 
הרצליה למעלה משישים שנה ואחרון הרב־
נים שזכו שמרן החזו"א זי"ע ימנה אותם ואף 

יכוון אותם בכל צעד ושעל בדרכי הרבנות.
חיים  מסכת  לה  תמה  הסתלקותו  עם 
היו  ימיו  כל  אשר  גדול,  אדם  של  עשירה 
בע־ חטא,  ביראת  בשקידה,  לטובה  שווים 

בקיום  ההלכה,  משמר  על  עיקשת  מידה 
מצוות בתכלית ההידור והדקדוק, מלבשתו 
רעש  בלי  נעשו  מעשיו  כל  וצניעות,  ענוה 
והתנשאות,  התהדרות  ומבלי  וצלצולים 
כך  כי  ויחידה,  אחת  מטרה  מתוך  רק  אלא 

ציוונו השי"ת.

ואלה תולדות

הגר"י זצ"ל נולד בו' אייר תר"צ בגרמניה 
מראשי  שהיה  זצ"ל,  חיים  יוסף  הג"ר  לאביו 
עד  גרמניה  מרבני  ואחד  פרנקפורט  ישיבת 
עלותו  ולאחר  השנייה,  העולם  למלחמת 
ישיבת  מראשי  כאחד  לימים  כיהן  ארצה 
קול תורה בירושלים. בהיותו כבן חמש עלו 
הוריו ארצה, והתגוררו בירושלים, שם הוא 
משקיע  כשאביו  המסורת  ברכי  על  התחנך 
התורה  בעמל  הראויה  בדרך  שיגדל  בו 

וביר"ש צרופה. 

בישיבת פוניבז'

פוניבז'  בישיבת  ללמוד  נכנס  זצ"ל  הרב 
שהגיעו  הראשונות  מהקבוצות  והיה  בב"ב 

ללמוד אז בישיבה.
בישיבה הוא נודע במהרה כאחד מגדולי 
בחיריה, בגודל דביקותו בתורה, עיונו הרב 
מידותיו  לצד  לחכמתו,  שקדמה  ויראתו 

המופלאות.
לימים סיפר כי בבחרותו, בתקופת עולי 
בפעילים  להיות  רבותיו  ע"י  נשלח  תימן, 
מידי  תימן  ילדי  להציל  שמר  עין  במחנה 
של  מדיסקין  תקציב  להם  והיה  הציונים, 
ילדים  מוציאים  והיו  למורי  לירות  עשר 
שילמד  במקום  מורי  ושוכרים  הספר  מבתי 
אותם וכן עשו. במסגרת זו הוציאו שלושים 
תשע  סה"כ  ילדים,  שלושים  של  כיתות 

ומשתד־ אותם  מלמדים  והיו  ילדים,  מאות 
לים בהצלתם.

 יום אחד החליטו הפעילים לעשות במ־
קום יום צום, ואמרו לכל התימנים כי צריך 
שיהיו  חשבו  ולא  תענית,  קודם  יום  לקבל 
והיו  המונים  היו  הפלא  למרבה  אבל  הרבה, 
הגר"ש  העיר.  של  ברחובה  וצום  שופרות 
וסיפר  כיבושין,  דברי  נשא  זצ"ל  שבדרון 
הוא  מי  לחפש  המדינה  אנשי  החלו  אז  כי 
הבחורים  כל  ברחו  ואז  זה,  דבר  שארגן  זה 

הצעירים.
במחנה  שבת  בליל  היה  כי  סיפר  כמו"כ 
לה־ היכן  לו  היה  ולא  מאד  קר  והיה  שמר 
לישון,  מקום  לחפש  והחל  הראש  את  ניח 
והיות וכל המקומות בהם ישנו היו משפחות 

בחדר  המשפחה  כל  ישנים  והיו  בצריפים, 
למשפחה  משפחה  בין  המפריד  והקו  אחד, 
במקום  לישון  הסכים  לא  לכן  וילון,  היה 
לחפש  והמשיך  צניעות,  חוסר  זה  שהרי  זה 
שישן  תימני  איזה  אליו  יצא  ובסוף  מקום 
לבד ושאלו אם הוא רוצה לישון איתו, ונכנס 
לישון עמו. וסיפר שקם בשעה שלוש בלילה 
והלך למקום ביהכנ"ס שהקצו להם שם כדי 
ללמוד, ולמרבה הפלא מצא את כל ביהמ"ד 
מלא עד אפס מקום, כי כבר ישבו שם יהודי 
רובם  שבא,  קודם  הרבה  כבר  ולמדו  תימן 

קראו 'זוהר' ויחידים למדו דברים אחרים.
שבועות  כמה  לאחר  כי  סיפר,  אח"כ 
שהיה שם קרא לו החזו"א ואמר לו: "יצחק! 
בעו־ משלו  תפקיד  יש  אדם  לכל  כי  לך  דע 
לם, יש והתפקיד שלהם הוא בפעילות, אבל 
המקום שלך הוא לשבת בביהמ"ד וללמוד". 
להמ־ חייו  בית  לישיבה –  חזר  הזמן  מאותו 

שיך ולשקוד בתורה בהתמדה.

רב העיר הרצליה

עם הגיעו לפרקו הוא נקרא לכהן כחתן 
מובשוביץ  בנימין  הג"ר  של  היחידה  לבתו 
בה  ברוסיה,  קניזיץ  אב"ד  ששימש  זצ"ל 
זצ"ל  מובשוביץ  הגרמ"ש  אביו  מקום  מילא 
ששימש בכתר הרבנות כיובל שנים, ולאחר 
עלותו ארצה בשנת תרצ"ג נתמנה לכהן כרב 
ספר  בית  בה  יסד  ומיד  הרצליה,  במושבה 
החדש,  בישוב  הראשון  כמעט  שהיה  תורני 
ובה נודע בפעולותיו הכבירות למשגב הדת, 
אך בין האירוסין לחתונה בכ"א כסליו תשי"ג 
שימלא  אודותיו  ודובר  עולמו,  לבית  נלקח 

מקום חותנו למרות גילו הצעיר. 
כרב  לכהן  לבחירתו  מאד  שסייע  מי 
זצוק"ל,  החזו"א  מרן  היה  הרצליה,  העיר 
מקום  למלאת  הועידוהו  שהרבה  למרות 
הוא  בירושלים,  תורה  קול  בישיבת  אביו 
נקרא ע"י החזו"א ועוד גדולי ישראל למלא 

מקום חותנו ברבנות.
הרצליה,  של  כרב  לכהן  בפועל  המינוי 
שנערכה  הרב,  של  החתונה  ביום  התקיים 
ישיבת  ראשי  במעמד  תשי"ג,  ניסן  בר"ח 

פוניבז' זצוק"ל.
ואכן מאז הכתרתו, בכל הענינים החשו־

בים שנגעו לעולם הרבנות בעירו, היה נועץ 
לימים  שסיפר  וכפי  החזו"א,  במרן  רבות 
שנפתח  מכך  הרפה  שלא  החזו"א  "הוראת 
פתחנו  וכשבס"ד  העצמאי,  לחינוך  בי"ס 

בי"ס נפרד, לא היה מקום לפתוח זאת, ובנינו 
העצ־ החינוך  החל  וכך  קטנים,  חדרים  שני 
מאי בהרצליה. לחנוכת הבית לשני החדרים 
אותנו,  לכבד  מפוניבז'  הרב  הגיע  הללו 
ועל  הטהור  החינוך  על  חמים  דברים  ונשא 
הזכות הגדולה שנפלה בחלקנו לייסד חינוך 
עצמאי, וכשפעם הלכתי למרן הרב זצוק"ל 
וסיפרתי לו שעושים לי צרות בעיר, אמר לי 
רב  כי  רב  נהיית  עכשיו  טוב,  מזל  אתר,  על 

שלא עושים לו צרות בעירו אינו רב".
והצ־ מכריו,  כל  בפי  נערץ  היה  ימיו  כל 

יישובי  כל  על  מופלא  חותם  להטביע  ליח 
הרב  ע"י  נקרא  צעירותו  מימי  עוד  השרון. 
מפוניבז' לסור למחנות העולים בראש העין, 
את  לגדל  זכותם  על  העולים  נאבקו  שם 

היה  והוא  ומצוות,  תורה  לשמירת  ילדיהם 
ולקרבם  הילדים  את  לשמח  למחנות  יוצא 
לאבינו שבשמים בצורה מעוררת השתאות. 
זצוק"ל  מפוניבז'  הרב  שלחו  אחר  במקרה 
יל־ עבור  ביגוד  של  התרמה  מבצע  לארגן 
המשגיח  זו  ובמסגרת  והוריהם,  תימן  די 
רוקן  למצוה  תשוקתו  מרוב  דסלר  הגרא"א 
בזריזות כל התכולה מארון הבגדים בדירתו 

ונתן בידיו.
ציבור  כל  של  דרכם  ומכוון  רב  היה  כך 
מוסר  כשהוא  בעירו,  והמתקרבים  היראים 
שיעורים בבית מדרשו, ואחראי לחזק בדקי 
הבית במוסדות החינוך והישיבה לתפארה. 

הצליח  רבנותו  שנות  עשרות  במשך 
בעיר,  הליכותיו  בכל  שמים  שם  להאהיב 
ועם זאת כשהיה נצרך לזעוק את זעקת הש־

בראש  ויצא  מאיש  חשש  לא  והכשרות,  בת 
המוחים למען שמירת השבת וכבוד השי"ת. 

בשנת תש"ל אף נעצר בראש המוחים, ונפ־
תחו נגדו הליכים בגלל שנאבק למען השבת, 
ומאז עמד על חומת הכשרות והחינוך בעי־
רו, כנגד כל הפרצות שניסו לפרוץ בה, והיה 
שהכל  הקודם  מהדור  לרב  מופתית  דוגמה 
סרים למרותו ולאורו הבהיר. במשך השנים 
הוצעו לו הצעות שונות ומגוונות במקומות 
את  לעזוב  לו  נתנה  לא  אחריותו  אך  שונים, 
ועריה  הרצליה  לעיר  האחראית  משרתו 

הסמוכות. 

רך כקנה וקשה כארז

רגיש  כקנה,  רך  אדם  הרב  היה  בטבעו 
מאד לזולתו. כשהיה שומע אדם בצרה היה 
כשהיה  כמו"כ  דמעות.  כדי  עד  עמו  מיצר 
מאידך  אולם  בוכה.  ממש  היה  אסון  שומע 
היה  תורה  לדיני  נוגע  הדבר  כשהיה  גיסא, 
אותו  להזיז  אפשר  היה  ולא  כארז  קשה 

אפילו כמלוא נימה.
הזכיר  שליט"א  אדלשטיין  הגרי"ג  מרן 
פחד  הוא  רב  שנהיה  לאחר  כי  בהספדו, 
מכשולות  למנוע  העיר  על  מאחריות  מאד 
גדולה  אחריות  זוהי  מאיסורא,  ולאפרושי 
מאד. הוא נסע אל מרן החזו"א לשאול אותו 
על כך, הוא נכנס ואמר לו: "רבי! אני מפחד 
מהאחריות, איך אני יכול להיות רב?". אמר 
לו החזו"א: "לכן אתה צריך להיות רב! אתה 
וחושש  שחרד  מי  רב!  תהיה  לכן  מפחד? 
הר־ בזיכוי  תפעל  העיר,  את  תזכה  מצליח. 

בים". 
היתה  שנים  כמה  ולפני  הווה  עובדה 
ונודע  הכשר  להם  שהיה  בהרצליה  מסעדה 
שמכרו נבלות ממש. הרב נחרד, ומיד שלח 
זאת  כששמעו  ההכשר.  את  להם  להוריד 
מיד באו אליו ובקשו ממנו בתחינה כי מכאן 
על  לשמור  לעולם  מתחייבים  הם  והילך 
הכשרות, ואף יוסיפו משגיח כשרות ליותר 

זמן. 
"איך  בתקיפות:  להם  אמר  הרב  אולם 
אני יכול לתת לכם הכשר? הרי מכרתם נב־
גם  וזעזוע.  בכי  מתוך  זאת  אמר  הוא  לות!", 
כשהתחננו לו כי הם מפסידים את פרנסתם 
לשמור  בעולם  החיובים  בכל  ומתחייבים 

אני  "אין  תוקף.  בכל  בהחלטתו  עיקש  עמד 
נבלות  מכרתם  הרי  כי  הכשר,  לכם  נותן 

וטריפות".
לפני שנים רבות היה קצב שרצה לקבל 
לא  בתוקפו  הרב  שמכר.  הבשר  על  הכשר 
מקפיד  אינו  כי  וחשש  מאחר  הכשר  לו  נתן 
הפ־ הקצב  אותו  הכשרות.  כללי  על  כראוי 
שומע  הרב  אין  כי  וכשראה  מאוד,  בו  ציר 
גדול  בקול  וצעק  כסא  עליו  הרים  בקולו 
אהרוג  אני  הכשר  לי  תיתן  לא  "אם  בביתו: 
אותי  תהרוג  אם  "גם  הרב:  השיבו  אותך". 
וטרי־ נבלות  באכילת  אדם  אכשיל  לא 
בשוויון  שהובעה  כזו  תקיפות  מול  פות". 
לשתי  משתמעת  שאינה  ונחרצות  נפש 
המקום  את  לעזוב  קצב  אותו  הוכרח  פנים, 

כלעומת שבא.
היתה מאפיה בהרצליה שפתחה שעריה 
בשבת והרב היה מוחה בהם על חילול שבת, 

והם היו מתחצפים אליו ובזים לו בפניו. יום 
אחד בפתע פתאום מת אבי המשפחה בעל 
המ־ לבית  לעלות  החליט  והרב  המאפיה, 

להם  אמר  הרב  האבלים.  את  לנחם  שפחה 
משפט אחד בלבד: "והחי יתן על ליבו", וקם 

ואמר: "המקום ינחם אתכם" ויצא מהבית. 
לאחר השבעה באה המשפחה לבית הרב 
זצ"ל ואמרו לו כי מאד נגע לליבם שהרב בא 
בתשובה  לחזור  רוצים  הם  ולכן  לנחמם, 
ולעשות מאפייה כשרה שתשמור את כללי 
הוא  כי  להם  אמר  הרב  הרב.  כרצון  ההלכה 
מה־ צמוד  משגיח  שיהיה  אחד  בתנאי  מוכן 
כסף,  הרבה  יעלה  וזה  הסגירה,  ועד  פתיחה 

ומשהסכימו לדבר העניק להם הכשר.
מביהכ"נ  פסח  במוצאי  כשחזר  פעם 
לח־ הוציאה  שכבר  מסוימת  מאפייה  ראה 

כבר  כי  לו  ברור  והיה  החוצה,  אפויים  מים 
בפסח אפו את הפיתות והלחמים. הרב זצ"ל 
ניגש ואמר להם לזרוק את הלחמים וכשלא 
הסכימו לדבר הרים בעצמו את מגשי הלחם 
פחד  לא  ברחוב.  המדרכה  על  אותם  וזרק 

משום אדם אלא רק מבוראו.
בית  בהרצליה  היה  שנים  מספר  לפני 
מלון שבו הזמינו פיתות ממאפייה של ערבי 
לרב.  זאת  לומר  לא  המשגיח  את  והזהירו 
אבל המשגיח התקשר לרב ועדכן אותו על 
אמר  הרב  זאת  כששמע  הנבזים.  מעשיהם 
כשהגיע  תיכף.  לשם  יבוא  בעצמו  הוא  כי 
אמרו לו בעלי המלון כי הם כעת יזרקו את 
האוכל, אמר להם הרב: "אני לא הולך מכאן 
ותקנו  למאפייה  הפיתות  את  שתחזירו  עד 
פיתות בבני ברק, ואם לא אראה את הקבלה 
שהחזרתם את הפיתות, ההכשר יירד מיד", 

כך הנהיג את העיר בכוחות עצומים. 

כי הם חיינו

ידעו  הרבים,  פעולותיו  כל  עם  בבד  בד 
משוש  היתה  היא  התוה"ק  כי  התושבים 
זמן  שכל  ידעו  הרצליה  תושבי  חייו.  ומקור 
נזהרו  כך  ובשל  תלמודו,  על  הרב  רוכן  פנוי 
הגמ'  היא  הלא  חייו,  ממקור  לנתקו  ביותר 
בה הגה בשמחה עצומה כל ימיו עד לזיבולא 

בתרייתא.

סיפר אחד מבני הקהילה: "תקופה ארו־
לתפילת  בבוקר  מהבית  הרב  יוצא  היה  כה 
שחרית ומיד אח"כ היה נשאר בכולל בהר־

צליה עד הצהריים. אחר הצהריים הוא היה 
מוסר בב' מקומות שיעורי דף יומי וכך סיים 
כמו"כ  מחזורים.  תשעה  כמעט  חייו  בשנות 
שעות  עד  בחדרו  בתוה"ק  והוגה  יושב  היה 
ופשטות  בצניעות  בלילה,  מאד  מאוחרות 
שבת  בלילי  גם  אותו.  רואה  שאיש  מבלי 
הארוכים היה לומד עד מאוחר בלילה. אחד 
בערך  בצהרים  בשבת  כי  סיפר,  אף  הבנים 
בלימודו  מתחיל  היה  בצהרים  אחת  בשעה 
שלישית  סעודה  עד  ברציפות  לומד  והיה 

ללא הפסקה. 
שאל  בחור  בעודו  כי  לספר,  רגיל  היה 
פעם את החזו"א כיצד שייך ללמוד בלילות 
שבת הארוכים, מאחר ודעתו היתה שאסור 
לקרוא לאור מנורה מגזירה שמא יטה, ואף 
שלא שייך להטות מנורה לא פלוג בזה רבנן. 
ביום  לומדים  הבעיה,  "מה  החזו"א:  השיבו 
אותם  ומלבנים  ומשננים  דפים  שני  שישי 

בע"פ בליל שבת".
מגיע  שהיה  החברותות  אחד  סיפר 
ימיו  בסוף  "גם  בביתו:  ערב  כל  עמו  ללמוד 
הייתי  ביותר,  חלש  היה  כבר  זצ"ל  כשהרב 
לומד עמו מסכת כלים ומסכת אהלות. הרב 
זצ"ל לא היה מסכים ללמוד בשטחיות אלא 
בהבנה  הדברים  את  להבין  מאד  התאמץ 
עמוקה ובעיון רב. גם כשהיה ר"ש קשה היה 
כדי  פעם  ועוד  פעם  עוד  הר"ש  דברי  לומד 
ביקש  גמרא  מביא  וכשהר"ש  היטב,  להבינו 
אף  כשנה  לפני  בפנים.  הגמרא  את  לראות 
אהלות  במסכת  כוורת  פרק  יחדיו  למדנו 
והרב זצ"ל למד אותו תשע פעמים, באומרו 

כי עדיין לא התבררו לו היטב הדברים.
התורה  "אהבת  מנכדיו:  אחד  סיפר 
הסובבים.  כל  על  השפיעה  אצלו  שבערה 
כשהיה רואה ספר חידו"ת חדש שיצא שמ־

גדולה,  שמחה  שמח  היה  בתורה,  חלק  קיף 
בשמחה:  אליו  והקרובים  לסובבים  ואמר 
המ־ את  הכיר  כשלא  גם  שיצא",  ספר  "ראו 

חבר.

עבד ה'

היה  נודע  בתורה  לשקידתו  במקביל 
וכמינה  הנפש  בהשתפכות  שהיו  בתפלותיו 

מעות ממש.
מבני  אחד  השבעה  בימי  סיפר  כך  על 

'איש  בבחינת  היה  זצ"ל  "הרב  הקהילה: 
האשכולות', כל דבר עשה בשיא השלמות.

הע־ השמחה  את  אצלו  ראינו  "במיוחד 
רצון  שעשה.  ומצוה  מצוה  כל  בקיום  צומה 
ה' נעשה אצלו כחייל בצבא ה'. גם לא פחד 
עמד  אחד  דבר  ורק  מאיש,  התבייש  ולא 
כאן  ויעודו  תפקידו  את  לקיים  עיניו  לנגד 
בעולם – עשיית רצון ה'. כך חי, כך השפיע 
על סביבתו, וכך גידל את בני ביתו – מהמ־

שפחות המיוחסות שבישראל.
תפילותיו  את  גליון  עלי  לתאר  "קשה 
שהיו בהשתפכות הנפש כשהוא חש כעומד 
לפני המלך, והיה נראה כעבד המתחטא בפ־

כשהוא  אותו  רואים  היינו  פעמים  אדונו.  ני 
מוריד נחילי דמעות בתפילותיו. פעם אמר 
אירוסיו:  בברית  שבא  בזמן  הבנים  לאחד 
לה־ התחלתי  לא  הזה  השידוך  על  לך!  "דע 

קודם  קצת  או  השידוכים  בתקופת  תפלל 
לכן, אלא מאז שנולדת אני כבר מתפלל על 
על  להתפלל  דרכו  היתה  וכך  שלך",  הזיווג 

כל דבר ופרט.
מאריך  היה  נוראים  בימים  "במיוחד 
רבה,  בהפלגה  נוראה  בדבקות  בתפילותיו 
ליבו  ושופך  בוראו  עם  מתייחד  כשהוא 
ר"ה  בלילי  כי  מספרים  ביהכ"נ  באי  כמים. 
רוב  עפ"י  שנה  בשום  הספיקו  לא  ויוה"כ 
כיון  השנה,  ואיחולי  יו"ט  גוט  לו  לאחל 
באמצע  עדיין  עמד  תמיד  התפילה  שבגמר 

שמו"ע. 
האח־ ביוה"כ  עמו  שהיה  מנכדיו  אחד 

הלך  האחרונה  בשנתו  גם  כי  סיפר,  רון 
קשה  שהיה  ואף  השנים,  כל  כמנהגו  יחף 
על  מאד  התאמץ  יחף  כשהוא  לעמוד  לו 
[מנהגו  האפשר  ככל  בתפילה  העמידה 
התפילות],  בכל  לעמוד  היה  השנים  בכל 
שינוח  האחרונה  בשנתו  נכדו  לו  וכשאמר 
אפ־ איך  נסער  בהפסקה,  בביהכנ"ס  קצת 

בהפסקה  עוסק  היה  כך  ביוה"כ.  לישון  שר 
כמנהגו,  תהילים  ובאמירת  העבודה  בסדר 
ובצעירותו לא היה יוצא מביהכ"נ כל יוה"כ 

מיראת הדין.
נכדיו  כל  מתכנסים  היו  יוה"כ  ערב  בכל 
להם  אומר  והיה  הבנים  אחד  בבית  בב"ב 

הדין  באימת  זאת  אומר  והיה  חיזוק,  שיחת 
בוכה  היה  פעם  בכל  עצומה  ובהתרגשות 
ובשנים  בדין",  לפניך  יצדק  "מי  כשאמר 
האחרונות היה אומר כי הוא מודה להקב"ה 
יזכה  אם  יודע  ואינו  שנה,  לעוד  שזכה  על 

לשנה הבאה.

נועם המידות

כל  המידות.  כאציל  היה  נודע  בבד,  בד 
ימיו חשב וחישבן באופן הנעלה ביותר כיצד 
לפ־ חשש  היה  וכאשר  הזולת.  עם  להיטיב 

גיעה בזולת לא הסכים למצוא שום תירוץ, 
אם  מפעולותיו  אחור  נוסג  היה  תיכף  אלא 
על ידי כך יצטער מאן דהוא ואפילו אם היה 

חש וספק ספיקא בדבר.
בתו־ העצומה  שקידתו  למרות  גם  כך 

העיר  החזקת  עול  ולמרות  לאות  ללא  רה 
מאוד  מקפיד  היה  צווארו  על  שהשתרג 
ושלא  שתחי',  הרבנית  לאשתו  בבית  לעזור 
הבית  בני  סיפרו  המלאכה.  עליה  תוכבד 
בני  כשכל  בוקר  לפנות  שלוש  בשעה  כי 

תולה  זצ"ל  הרב  היה  ישנים  היו  עוד  הבית 
לרב  ראוי  זה  ואין  מאחר  בבית,  כביסה 
העיר לתלות כביסה היה עושה זאת בשעת 
לילה מאוחרת כשאנשי העיר עוד נמים את 

שנתם.

"די לו בקב חרובים"

בימי  ביתו  בני  סיפרו  רבה  בהתפעלות 
היתה  זצ"ל  הרב  של  מהותו  כל  כי  השבעה 

פשטות וענווה אין קץ.
כך גם ביתו היה בתכלית הפשטות, ולא 
והבליו.  העולם  תענוגי  אמותיו  בד'  נכנסו 
שיפו־ שנערכו  בעת  כי  סיפר  הנכדים  אחד 

"אמנם  בנחרצות:  זקנו  לו  אמר  בביתו  צים 
לזכור  יש  אך  מרצפות  לבחור  צריך  כעת 
בישראל  גדול  לצמוח  שייך  לא  אחד,  דבר 
ומ־ העוה"ז,  ענייני  את  בראש  כשמכניסים 

סתפקים אם כך יותר יפה או כך יותר יפה". 
העולם  מענייני  מופקע  היה  מהותו,  היה  זה 

הזה ומחמדיו החולפים בתכלית.

יראת ה' היא אוצרו

בהפלגתו  נודע  בתורה  גדלותו  לצד 
של  נדנוד  מכל  ובריחה  המצוות  בדקדוק 

איסור ח"ו.
השתמש  לא  מעולם  כי  סיפרו  ביתו  בני 
שע־ בשנים  גם  בש"ק.  בחשמל  בביתו  הרב 
השתמש  כבר  בציבור,  הענין  רווח  לא  דיין 
המצב־ תקופת  עד  לוקס.  עם  בש"ק  בביתו 

שהכינו  קרח  ע"י  היה  בשבת  המקרר  רים, 
היה  כאשר  כן  כמו  שבת.  מערב  מראש 
חשמל  שיש  מברר  היה  בשבת  מביתו  יוצא 
פוניבז'  בישיבת  בלומדו  גם  לש"ק.  כשר 
אחראי  להיות  עצמו  על  לקח  בצעירותו 
בש"ק,  כשר  חשמל  שיהיה  הלוקסים  על 
רבו  כדעת  שבת  של  מים  על  הקפיד  וכן 

החזו"א זצ"ל. 
סיפר,  שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  מרן 
כי הוא היה האחראי על הלוקסים בישיבת 
בישיבת  אחראי  היה  זצ"ל  והרב  לומז'ה, 
הגר"ח  אמר  ופעם  הלוקסים,  על  פוניבז' 
לקדושת  הרבה  מסירותו  בגלל  כי  שליט"א 
של  משפחה  להקים  זצ"ל  הרב  זכה  השבת 

גדולי תורה במקום כמו הרצליה.
היה  לא  בשנים  רבות  כי  לציין,  מעניין 
הכבד  החום  למרות  בכלל,  מזגן  בביתו 
וב־ שמאחר  טען  הוא  בהרצליה.  השורר 

רוצה  אינו  המזגן,  להדליק  אפשר  אי  שבת 
בש־ מאשר  החול  בימי  נעים  יותר  שיהיה 

מצבר  על  המזגן  פעל  ימיו  בסוף  אך  בת. 
גם בשבת.  

היה לו בבית ס"ת שירש מאביו הגרח"י 
תורה',  'קול  בישיבת  ר"מ  זצ"ל,  יעקובוביץ 
הס"ת  את  שירש  אחר  כי  זצ"ל  הרב  וסיפר 
מאביו מצא כי חסר אות אחת בס"ת, והגיה 
הגיה  ל.  במנחות  כמבואר  אחת.  אות  בס"ת 
כתבו.  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  אחת  אות 
והיה קורא מתוך ס"ת זה שנים מקרא ואחד 
שנים  במשך  בשבתו  שבת  מידי  תרגום 
האחרונה  השבת  עד  בזה  והקפיד  רבות, 
לו  ואמר  חלש,  היה  האחרונה  בשבת  ממש. 
אולי  כי  בלילה  עשרה  שתים  בשעה  נכדו 
זצ"ל  הרב  התבטא  שמו"ת,  למחר  ישלים 
ואמר: "מעודי לא הלכתי לישון בליל שבת 
והתעקש  מקרא",  שניים  שגמרתי  לפני 

לגמור.
לאחרונה לעת זקנותו אירע והס"ת היה 
לפנות  רצה  ולא  בסוכה,  השולחן  על  מונח 
עמו,  חדר  באותו  מונח  הספר  בעוד  לישון 
אך מפאת חולשתו לא היה לו כח לקחת את 
וכך  הקודש,  לארון  עד  בידיו  התורה  ספר 
המתין הרבה זמן עד שעה מאוחרת בשעות 
הקטנות של הלילה, כשבאו לקחת את הס"ת 

מהסוכה והחזירו למקומו.
אודות  המעידה  מעניינת  עובדה  לפנינו 
פש־ ללא  המצוות  בדקדוק  דבקותו  עוצם 

רות.
בערגה  תמיד  מספר  היה  זצ"ל  הרב 
היה  אז  תש"ח,  שנת  של  הסדר  ליל  אודות 
מצור בירושלים ולא יכול היה לשוב לביתו 
מפוניבז'  הרב  בישיבה.  הפסח  לחג  ונשאר 
אלא  גדולה.  בהתרגשות  הסדר  את  ערך 
דא עקא שהיה מחסור גדול במרור באותה 
הרב  מרור.  בכלל  הגיע  לא  ולישיבה  שנה, 
בהלכה  מדקדק  היה  מבחרותו  שכבר  זצ"ל 
לבית  מבית  הסדר  ליל  של  בעיצומו  הלך 
בחוצות ב"ב כדי לשאול אם יש עבורו כזית 
כהן  הגר"ש  של  לביתו  שהגיע  עד  מרור. 
שם  זצ"ל),  שולזינגר  הגרמ"מ  (חותן  זצ"ל 
אך  חריין.  מרור  כזית  בשמחה  לו  הביאו 
בשבת  להיות  שחל  פסח  ליל  זה  שהיה  כיון 
רשות  וביקש  המרור  את  לטלטל  רצה  לא 

לאוכלו בביתם... 
בעת  בקודש  עבודתו  היתה  מיוחדת 
בא  תמיד  היה  כאשר  המצות,  אפיית 
ומאידך  ויראה,  באימה  המצות  למאפיית 
'גילו  בבחינת  מצוה,  של  בשמחה  גיסא 
והלך  חלש  היה  זקנותו  בתקופת  ברעדה'. 
כשקם  מבניו,  אחד  אצל  באמצע  לנוח. 
המצות,  לאפיית  לחזור  מנת  על  ממנוחתו 
בז־ סירב  עוגה,  חתיכת  שיאכל  לו  הציעו 
כשהולכים  חמץ  לאכול  אפשר  "איך  עזוע: 
לפני  הנהגה  לו  יש  כי  סיפר  אז  למצות". 
בגדים,  ולהחליף  להתרחץ  מצות  אפיית 
שכבר  לאחר  מאוחר  בלילה  נזכר  ואתמול 
למרות  וקם  התרחץ  שלא  במיטתו  נשכב 

חולשתו להתרחץ. 
אודות  הבנים  אחד  סיפר  השבעה  בימי 

שמחתו העצומה בקיום המצוות.
הסו־ בחג  גשם  שירד  "בעת  סיפר:  וכה 
הולך  ולא  לביתו  נכנס  אאמו"ר  היה  כות 
וחוזר  הגשם  שיגמר  עד  המתין  אלא  לישון, 
שכתוב  הנכדים  אחד  לו  אמר  פעם  לסוכה. 
ולה־ בבית  לישון  מותר  כי  ברורה  במשנה 

את  אאמו"ר:  לו  השיב  הבוקר.  עד  משיך 
מסוגל  לא  אני  אבל  יודע,  אני  גם  המשנ"ב 

לישון מחוץ לסוכה".
גם במצבי חולי לא ניאות לוותר מאומה 

על קיום המצות בכל ההידורים.
עובדה הווה ולפני י"ט שנים כאשר חלה 
בליבו ועבר ניתוח מעקפים, הוא לא התעו־

רר מההרדמה במשך זמן של ג' ימים, קרעו 
שמים בתפילות ובס"ד זכינו והתעורר שוב 
ימים  ג'  כבר  שעברו  לו  וכשאמרו  לחיים, 

פרץ בבכי: "לא הנחתי תפילין ג' ימים".
גם  חלפה  מורדם  שהיה  זמן  באותו   
שה־ הצטער  ומאוד  ויקרא,  פרשת  שבת 

ויקרא.  פרשת  של  התורה  קריאת  פסיד 
משפחתו  לו  ארגנו  צו  פרשת  בשבת  אח"כ 
הפרשיות  שתי  את  לו  שיקראו  וביקש  מנין 
באותו  שהיה  אף  צו.  וגם  ויקרא  גם  וקראו 
שלישית  סעודה  לגמור  ומיהרו  ער"פ  שבת 

עד שעה רביעית.

ובא השמש

לא  זאת  ועם  נחלש,  האחרונה  בתקופה 
ויתר על סדר יומו בלימודיו ובשיעוריו הר־
האחרון  בשבוע  גם  העיר,  הנהגת  לצד  בים 
בב'  אולם  נכדתו,  נישואי  בשמחת  השתתף 
לחודש שבט פרחה נשמתו למגינת לבם של 
האבידה  גודל  את  שביכו  הרבים  מעריציו 
מרב  שהתייתם  הרבנות  ולעולם  ה'  לעם 
דוגמה  היווה  אשר  וביראה  בתורה  גדול 

אמיתית של רב מהדורות הקודמים. 

כשרות המאכלים
הרב זצ"ל נודע ביותר בכשרות המאכלים בהם עמד בגאון ובעוז עד אחרית ימיו 

ולא הסכים לשום פשרה וקולא או להתפשר על דבר שבדיעבד.
פעמיים  פרטי  באופן  בהמה  שחט  אלא  באטליז,  בשר  קונה  היה  לא  שנותיו  כל 
ערך  בעופות  לחג.  בשר  שיהיה  כדי  סוכות  לפני  והשנייה  פסח  בערב  האחת  בשנה, 

שחיטה מיוחדת מפעם לפעם וממנה אכל.
בתקופת בחרותו אמרו למרן החזו"א זצ"ל כי הבחור יצחק יעקובוביץ לא מרגיש 
טוב, ויתכן שזהו מחמת כך שלא אכל בשר וכן לא אבקת חלב משום חשש חלב עכו"ם. 
קרא לו החזו"א ושאלו מדוע הוא אינו אוכל, והשיב הרב זצ"ל כי בשר אינו אוכל מאחר 
ובביתו לא אוכלים בשר מקופסת שימורים (זהו הבשר שחילקו אז בישיבה). החזו"א 
אך בנוגע לאבקת חלב הורה לו כן לשתות חלב. לימים  סבר וקיבל ולא הגיב כלום. 
סיפר הרב זצ"ל כי פעם אחת בלבד שתה אבקת חלב כדי לקיים את ציוויו של החזו"א 

אבל יותר לא שתה מזה.
כך גם מספרים בני ביתו כי מאז ילדותו במשך כל השנים לא אכל אף פעם בפסח 
אוכל  עמו  והביא  בפסח  נכדו  אצל  מילה  בברית  שהשתתף  אירע  פעם  לביתו.  מחוץ 
משלו, אח"כ השאיר את כלי הבישול בבית שם ולא רצה להחזיר את הכלים לביתו, 
ואף שלא חשש אצל משפחתו, אלא שזה היה בבחינת גדר אצלו שאינו אוכל בשום 

מקום בפסח, ולא שינה את גדרו.   
אחרות  שיניים  לו  שיהיו  הקפיד  תותבות,  שיניים  לו  היו  כאשר  זקנותו  בשנות 
לפסח, וכן לא שתה אף פעם דבר חלבי חם ולא קפה עם חלב חם, משום שהיה אוכל 
החמיר  כך  אולם  לאחרים,  הוראה  בזה  היתה  לא  שוודאי  אף  חם,  בשר  אלו  בשיניים 

לעצמו בלבד.

התעניות הרבות שהתענה הרב זצ"ל
בימי השבעה סיפרו בניו שליט"א כי אביהם זצ"ל הרבה לצום ולהתענות במשך 
חייו כמו: ער"ח, שובבי"ם, ז' אדר והרבה תעניות צדיקים. אבל גם באלו לא היה עושה 

מכך שום עסק ואף לא דיבר על כך כלל. 
רב  תשאל  בזה,  מבין  לא  אמר: "אני  לצום,  אם  חלום  על תענית  אותו  שאלו  פעם 
סיפר  שנים  הרבה  לאחר  רק  זאת,  יודעים  היו  ולא  לצום  הולדתו  ביום  נהג  כן  אחר". 
אחיו כי בימי בחרותו היה נוהג להתענות ביום ההולדת ואז נודע כי הוא מתענה עד 
לא  הצומות  אמנם  ברציפות.  ימים  כמה  התענה  אף  פעמים  כמה  הולדתו.  ביום  היום 
הפריעו לו כלום בלימודו ובשאר סדרי היום הקבועים לעבודת ה', וגם לא ראה בזה 
התוה"ק  על  לעמול  אבל  מתפעל,  אינו  מהצומות  כי  התבטא  פעם  בעבודתו.  עיקר 

שעות זהו עיקר העיקרים ומזה היה מתפעל.
כששאלו  בסיום.  יד"ח  לצאת  ולא  בכורים  תענית  בער"פ  לצום  רגיל  היה  כמו"כ 
אותו ממתי התחיל לצום סיפר כי היה בחור בפוניבז' בשנת תש"ח כשהיה מצור על 
ירושלים, ובאותה שנה למד מסכת כריתות על מנת לסיים בער"פ, ולא הספיק לסיים 
פסח בשלמות,  בערב  צם  ולכן  לאכול  מה  מצא  לא  כבר  זו  רק בצהרים, ובשעה  אלא 
וכשראה כי אי"ז כ"כ קשה לו הצום, אמר כי אם אפשר לקיים את עיקר הדין לא צריך 
למצוא פתרונות, וכך היה דרכו בכל הלכה ומנהג, לא היה רוצה למצוא פתרונות אלא 

לקיים את הדין בשלימות. 
בשנת תשמ"ה התקיים לנכדו פדיון הבן בערב פסח י"ד בניסן ועשו זאת בהרצליה, 
ושאל בנו את מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל אם אפשר להתיר את הנדר, והשיב הרב וואזנר 
עליו  זאת  מקבל  היה  לא  בער"פ  הבן  פדיון  לנכדו  שיהיה  יודע  היה  שאם  מסתבר  כי 
כנדר, ויש כאן פתח להתיר. אך כשאמרו לו את דברי הרב וואזנר אמר, כי גם אם היה 

יודע שיהיה לנכדו פדיון הבן בער"פ לא היה מבטל מנהגו.

ועתה כתבו לכם. במעמד כתיבת אותיות לספר תורהנושא ספר תורה בתהלוכה לכבודה של תורההלך כנגד רוחו של כל אחד. במאור פניו הבלתי נשכח

בסוד שיח עם מרן הגרמ"י ליפקוביץ זצוק"ל בעת רקוד עם מרן הגרמ"י ליפקוביץ זצוק"ל ליד מרן הגראי"ל שטיינמן והגר"י אדלשטיין זצוק"ל
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בעקבות הזינוק במספר הלקוחות: 
רשת האופטיקה של 'לאומית' מתרחבת
במטרה לתת מענה לזינוק הגדול במספר הלקוחות, 'לאומית שירותי בריאות' מבשרת 

על פתיחתן של 2 חנויות אופטיקה נוספות מטעמה בבני ברק ובמודיעין עילית
שירותי  'לאומית  ללקוחות  בשורה 
שמפעילה  האופטיקה  רשת  בריאות': 
'לאומית' מתרחבת עם 2 חנויות חדשות, 

אחת במודיעין עילית ואחת בבני ברק. 
הלקוחות  בהיקף  העצום  "הגידול 
כדי  מיידי  מענה  לספק  אותנו  מחייב 
מקבל  לא  מישהו  שבו  מצב  יקרה  שלא 
את השירות המגיע לו בסטנדרט המגיע 
הסיבה  את  ב'לאומית'  מסבירים  לו", 

לפתיחת הסניפים החדשים.
המרכז  ברק:  בבני  הסניף  כתובת 

לבריאות העין, רבי עקיבא 132.
עילית:  במודיעין  הסניף  כתובת 
 ,4 סופר  חתם  רחוב  עילית,  אופטיקה 

קרית ספר.
באופטיקה  לבחור  מדוע  סיבות   12

של 'לאומית'
לילדים  מספקת  לאומית  רק   .1
עדשות 1.56 עם אנטי רפלקס כסטנדרט, 
קופות אחרות מספקות עדשות רגילות – 
הבדל של עשרות ומאות שקלים להורים.

עד  עדשות  מספקת  לאומית  רק   .2
מספר 8 (בניגוד לקופות אחרות שמגבי־
לות למינוס 6), דבר שחוסך מאות שק־

לים להורי ילדים עם מספרים גבוהים.
אופ־ שרותי  יש  בלאומית  רק    .3

וייצור  מולטיפוקל  עדשות  כולל  טיקה 
להורים  ייחודיים  ובמוצרים  במחירים 

ולמבוגרים בני כל הגילאים.
לילדים  פתרון  יש  בלאומית  רק    .4
שחוסך  דבר  גבוהים,  צילינדרים  עם 
מאות שקלים להורים ואין את זה לאף 
עם  לילדים  סבסוד  על  מדובר  קופה. 
מקרים  מעט  לא  ל-4,   2 בין  צילינדרים 
בהם ההורים בכל קופה אחרת נדרשים 
משקף  כל  עבור  יותר   ₪ מאות  לשלם 
ואצלנו תמורת 99 ₪ השתתפות עצמית.

מכל  לילדים  יש  ללאומית  רק    .5
אפשרות  המשלימים  הביטוחים  סוגי 
סוג  רק  אחרות  ובקופות  הטבה,  לקבל 

אחד של ביטוח - הגבוה ביותר.
העדשות  סוגי  כל  בלאומית  רק    .6
ידינו  על  מפוקחים  הארץ  בכל  בחנויות 
ומסופקים על ידי חברת שמיר מהטובות 

בעולם במחיר אחיד.
המעוניינים  לילדים  בלאומית    .7

וגם  העדשות  את  גם  לשדרג  ניתן  בכך 
את המסגרת, כך שניתן לנצל את ההט־

בה ולשלם רק את פער השדרוג.
8. רק בלאומית בדיקות ראיה לרי־

שיון נהיגה בסכום סמלי של 20 ₪.
לה־ ראיה  בדיקות  בלאומית  רק   .9

התניית  וללא  חינם  משקפיים,  תאמת 
קניה. המרשם נשאר בחנות.

התאמה  בדיקות  בלאומית  רק   .10
שמשקף  סמלי  בסכום  מגע  לעדשות 

מעל 50% הנחה מהמקובל בשוק.
11. בלאומית למבוגרים ניתן לרכוש 
עדשות מולטיפוקל איכותיות ביותר של 
הארץ  בכל  אחיד  במחיר  שמיר,  חברת 
חודשים  ל-3  הסתגלות  אחריות  עם 
לאומית  ללקוחות  מלא  כספי  והחזר 
ומעלה   50% של  בהנחה  הסתגלו,  שלא 
ולא  בכלל  בארץ  מהנמוכים  ובמחירים 

רק בין הקופות.
12. רק בלאומית ניתן להשיג עדשות 
המו־ החברה  אלקון,  מבית  'סירין'  מגע 
בילה בעולם בתחום, שיצרה מותג פרטי 
בישראל  לראשונה  בלבד  לאומית  עבור 
ברמה הגבוה בעולם ובמחירים הנמוכים 
ביותר. השרות ניתן לכל הגילאים וללא 

התניית כמות ותדירות רכישה.

ראש מועצת טלז-סטון הרב יצחק 
רביץ סייר במרפאת מאוחדת ביישוב 

ושיבח את פעילותה של מאוחדת
במהלך הסיור הוחלט על העמקת שיתוף הפעולה לטובת תושבי טלז-סטון, כאשר דגש 

מיוחד נתן ראש המועצה הרב רביץ לפעילות הברוכה של המרכז הרפואי גם במתן 
הטיפולים הפרא רפואיים – דבר החוסך מהתושבים טלטול ומאמץ יתר בנסיעה מחוץ 
ליישוב • הרב משה ברים, מנהל השיווק המחוזי של מאוחדת, ציין את היערכותה של 

מאוחדת לאכלוסן של משפחות רבות נוספות ביישוב המתפתח
בלתי  חלק  הינה  מאוחדת  מרפאת 
ביישוב  התושבים  חיי  ממרבית  נפרד 
טלז-סטון, כאשר כ-70 אחוז מהתושבים 

נמנים על לקוחות מאוחדת. 
פעילות  את  שיבח  המועצה  ראש 
שב־ רואים  כי  ואמר  בעיר  מאוחדת 
השרות  ואיכות  המקצועיות  מאוחדת 
הינן מעל הכל ובזכות השירותים המור־
חבים לקוחות מאוחדת בעיר לא צריכים 

להיטלטל למקומות מרוחקים.
ראש  סגן  גם  השתתפו  בביקור 
אברהם  הרב  טייב,  יוסף  הרב  המועצה 
וינטרוב חבר המועצה, הרב שאול פישר 
ברים  משה  הרב  המועצה,  ראש  עוזר 
מנהלת  במאוחדת,  מחוזי  שיווק  מנהל 
מרחב מערב גב' ע' אהרון ומנהלת המ־

לתפקיד  שמונתה  גב' ל' אליהו  רפאה 
בחודש האחרון.

הרב משה ברים, מנהל השיווק המ־
היערכותה  את  ציין  מאוחדת,  של  חוזי 
משפחות  של  לאכלוסן  מאוחדת  של 
ואמר:  המתפתח  ביישוב  נוספות  רבות 
"אנו מבטיחים להמשיך להיות קשובים 
בהתאם  שירותים  עוד  ולפתח  לצרכים 

לצורך".
במהלך הסיור הועלו הצעות לשיפור 
השירות לתושבי טלז-סטון, כאשר דגש 
רביץ  הרב  המועצה  ראש  נתן  מיוחד 
הרפואי  המרכז  של  הברוכה  לפעילות 
גם במתן טיפולים הפרא רפואיים – דבר 
יתר  ומאמץ  טלטול  מהתושבים  החוסך 

בנסיעה מחוץ לישוב.

ראש המועצה איחל למנהלת החד־
שה ברכת הצלחה בתפקידה החדש, כמו 

גם לשאר אנשי הצוות.
בטלז-סטון  מאוחדת  במרפאת 
זוכים הלקוחות למגוון שירותי הרפואה 
ילדים  כללית,  רפואה  בהם  הראשונית, 
המק־ הרפואה  שירותי  מגוון  וכן  ונשים 

צועית ובהם, אף אוזן גרון, עור, כירורגיה 
מכון  דיאטנית,  נשים,  כירורגית  כללית, 
גנטי,  סקר  אחות  נשים,  סאונד  אולטרה 
בית  שירותי  תקשורת,  קלינאית  עו"ס, 

מרקחת ועוד.
המרפאה, ל' אליהו:  מנהלת  לדברי 

שירות  על  דגש  שמה  ככלל  "מאוחדת 
אישי ואדיב לצד מקצועיות, וביתר שאת 
טלז-סטון  למרפאת  אמורים  הדברים 
חלק  הינם  הצוות  מאנשי  רבים  אשר 
היא  והתחושה  המקומית,  מהקהילה 
משפחתית וחמה. אני מתכוונת להמשיך 
תמיד  ודלתי  הלקוחות,  למען  ולפעול 

פתוחה בפניהם".
ושיתוף  שיח  מקיימת  מאוחדת 
ועם  הקהילה  רבני  עם  מתמיד  פעולה 
שיתוף  במסגרת  המקומית.  המועצה 
לקידום  פעילויות  מתקיימות  הפעולה 

בריאות התושבים.

ביקוש רב למכון הפוטותרפיה המעניק 
שירות ללקוחות מאוחדת בבני ברק

לקוחות מאוחדת הנדרשים לשירותי רפואת עור, מקבלים שירות גם במכון פוטותרפיה 
בתוך העיר • סגן מנהל מחוז מרכז ר' משה כהן: "כחלק ממהפכת הרפואה שאנו 
מחוללים בבני ברק יש לנו הסדר עם מכון פוטותרפיה ואנו בטוחים כי בכך אנו 

מוסיפים נדבך חשוב וחיוני ללקוחות הנדרשים לרפואת העור"
לקוחות מאוחדת בבני ברק מגלים 
עניין רב בשירותי מכון פוטותרפיה המ־

עניק שירות בתוך העיר בני ברק. 
לקוחות מאוחדת הסובלים ממחלת 
ווטי־ דרמטיטיס,  אטופיק  הפסוריאזיס, 
ליגו, אסטמת העור על כל סוגיהם מק־
בלים את שירותי המכון אשר בהסדר עם 
בכל  עומדים  והמכון  המכשור  מאוחדת. 
ובאישור  ביותר  המחמירות  הדרישות 
וברישיון משרד הבריאות, ובמימון מלא 
במכשור  מצויד  המכון  הבריאות.  מסל 
במרפאה  בתחום.  שקיים  ביותר  החדיש 
בפוטותרפיה  מיוחדים  טיפולים  ניתנים 
מחלת  על  בדגש  העור,  מחלות  לחולי 
ווטי־ דרמטיטיס  אטופיק  הפסוריאזיס, 

לגו. 
דר־ ואטופיק  הפסוריאזיס  למחלת 

מטיטיס, אשר רבים סובלים ממנה, אין 
ברוב המקרים כל טיפול תרופתי או קליני 
המרפא אותה. דרכי הטיפול המקובלות 
כיום והמאושרות בסל הבריאות ובמימון 
מלא של הסל הינן טיפולים בים המלח, 

והמקביל שלו טיפולי פוטותרפיה.
טיפולים  הינם  פוטותרפיה  טיפולי 
אנרגיית  על  מבוססים  טבעי  בסיס  על 
השמש ומדמים את השהות בים המלח. 
הרופאים  כל  ידי  על  מוכרים  הטיפולים 
ונחשבים לבטוחים וליעילים ביותר. ברוב 
רובם של המקרים ובהמלצת רופאי העור 

זהו הטיפול המקובל והנפוץ. 
העור  על  הפוטותרפיה  השפעות 
אולטרה  לאור  החשיפה  ומגוונות,  רבות 
סגול מובילה לשינויים במערכת החיסו־

נית של העור, לירידה בשיעור הדלקתיות 

בעור ולמותם של תאים פתוגניים ברק־
להחלמה  הטיפול  תורם  וכך  העור,  מת 
של רקמת עור פגועה. טיפול פוטותרפיה 
תאי  חלוקת  קצת  בהאטת  יעיל  נמצא 
הפתולוגית  התגובה  את  ומעכבת  העור 
תהליך  את  בולם  ובכך  הנגעים,  של 

ההתפתחות של המחלה. 
לרוב  מותאם  הטיפולי  הפרוטוקול 
מסוימים,  גל  אורכי  וכולל  מטופל,  לכל 
המכוון לעורו הפגוע של המטופל, לרוב 

כטיפול מחזורי וכסדרת טיפולים.
סגן מנהל מחוז מרכז ר' משה כהן: 
מחו־ שאנו  הרפואה  ממהפכת  "כחלק 

מכון  עם  הסדר  לנו  יש  ברק  בבני  ללים 
אנו  בכך  כי  בטוחים  ואנו  פוטותרפיה 
ללקוחות  וחיוני  חשוב  נדבך  מוסיפים 

הנדרשים לרפואת העור". 

נשיא המועצה האירופית עורר סערה: 
"מקום מיוחד בגיהנום ליוזמי הברקזיט" 

אדריכל הברקזיט נייג'ל פראג' בתגובה: "לי זה נשמע כמו גן עדן, בקרוב לא 
נהיה כפופים לבריונים חצופים כמוך"
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האירופית,  המועצה  נשיא 
דונלד טאסק, התבטא אתמול בח־
ריפות כנגד יוזמי הברקזיט, ועורר 

סערה גדולה בבריטניה. 
כת־ עם  שקיים  שיחה  במהלך 
של  יציאתה  כי  טאסק  אמר  בים, 
הינה  האירופי  מהאיחוד  בריטניה 
צעד חסר אחריות, במיוחד לנוכח 
הדרך בה עתיד המהלך להתבצע, 
באופק,  הסכם  שום  אין  כשכרגע 
כאוס  מפני  חשש  שמעלה  מה 
עם  בבריטניה  להיווצר  שעלול 

פרישתה מהאיחוד האירופי. 
את  לראות  רוצה  "הייתי 
שמור  שבוודאי  המיוחד  המקום 
כך  על  הברקזיט,  ליוזמי  בגיהנום 
למהלך  בריטניה  את  גררו  שהם 
שהיתה  מבלי  שכזה,  גורל  הרה 
לבצע  איך  מסודרת  תכנית  להם 

אותו בפועל", אמר טאסק. 
המועצה  נשיא  של  דבריו 
במהירות  התגלגלו  האירופית 
הבריטיים  התקשורת  לכלי 
ובתוך  בהרחבה,  כך  על  שדיווחו 
התפרסמה  כבר  אחדות  דקות 
תגובתו הכתובה של נייג'ל פראג, 

האירופי,  בפרלמנט  לשעבר  חבר 
ומי שנחשב לאדריכל הראשי של 
הברקזיט. "אחרי הברקזיט בריט־

אמר  חופשית",  מדינה  תהיה  ניה 
כפופים  נהיה  לא  "אנחנו  פראג', 
שלא  כמוך,  חצופים  לבריונים 
אנחנו בחרנו בהם", הטיח בטאסק 
המדינה  את  לנהל  "נוכל  והוסיף: 
יותר  נשמע  זה  לי  בעצמנו.  שלנו 

כמו גן עדן". 
ראש  של  מטעמה  דובר 
תגובה  הוסיף  מיי  הגב'  הממשלה 
בה נאמר כי "דבריו של מר טאסק 

לא היו מועילים".

14 מיליון שקלים להקמת 
מעבדות חדשנות טכנולוגית

מאת חיים מרגליות

המשרד  החדשנות,  רשות 
הכ־ ומשרד  הסביבה  להגנת 
חדש  במהלך  יוצאים  לכלה 
חד־ במעבדת  בהקמת  לתמיכה 
הגנת  בתחומי  טכנולוגית  שנות 
התאגידים  והקיימות.  הסביבה 
יקבלו  המעבדה  את  שיקימו 
הט־ התשתית  להקמת  מימון 
והתפעול  הייחודית  כנולוגית 
במי־ וכן  המעבדה  של  השוטף 
לחברות  ההיתכנות  הוכחת  מון 
התמי־ סך  במעבדה.  שייקלטו 
הוא  בתכנית  הממשלתית  כה 

14 מיליון שקל. 
וזרים  ישראלים  תאגידים 
לחדש־ להיחשף  המעוניינים 

מעבדה  באמצעות  פתוחה  נות 
סבי־ את  לחזק  וכן  לחדשנות, 

של  הייחודית  החדשנות  בת 
את  להגיש  מוזמנים   – ישראל 
החדשנות  מעבדת  הצעתם. 
תאגי־ על־ידי  ותופעל  תוקם 

תחרותי  בהליך  יזכו  אשר  דים, 
להפעלתה למשך שלוש שנים. 
תאתר  המעבדה  זה,  במודל 
הגנת  בתחומי  סטארט־אפים 
ותקלוט  והקיימות  הסביבה 
פרויקטי  ביצוע  לצורך  אותם 
שה־ תוך  היתכנות,  הוכחת 

לחברות  מספקת  מעבדה 
טכנולוגית  לתשתית  גישה 
ישי־ בבדיקת  סיוע  ייחודית, 

פרויקט  בביצוע  עסקית,  מות 
חשי־ שיווק,  ערוצי  ובאיתור 

וקשרים  מומחיות  לידע,  פה 
ולקוחות  שותפים  למשקיעים, 
את  המפעיל  התאגיד  של 

המעבדה.
ותקדם  תקלוט  המעבדה 
טכנו־ בתחומי  הזנק  חברות 

וקיימות  סביבה  הגנת  לוגיות 
בהפחתת  היתר,  בין  העוסקות, 
זיהום אוויר מתעשיה, תחבורה 

פתוחים;  בשטחים  ושריפות 
זיהומים  של  והפחתה  מניעה 
מסוכנים,  מחומרים  וסיכונים 
אופ־ הדברה;  וחומרי  אסבסט 

ייצור  תהליכי  של  טימיזציה 
יותר,  נקיים  ייצור  ותהליכי 
ו/או  מזהמים  פליטת  להקטנת 
טיפול  במשאבים;  התייעלות 
כגון  שזוהמה,  סביבה  וניקוי 
חו־ מזוהמות;  וקרקעות  מים 

בהן  ודרכים  מתקדמים  מרים 
בקרה  חומרים;  לבדוק  ניתן 
רעש,   – מפגעים  של  והפחתה 
רעידות, ריח; ניטור ובקרה של 
ובסבי־ הפליטה  במקור  זיהום, 

בה; פיתוח הייצור של מוצרים 
כגון  לסביבה,  יותר  ידידותיים 
שירותים  פיתוח  ירוקה;  בניה 
פסולות,  ניהול  כגון  סביבתיים 
שפ־ וניהול  מים  משאבי  ניהול 

חומרים;  והשבת  מחזור  כים; 
נקיה;  אנרגיה  ואגירת  ייצור 
מחשוב  אנרגטית;  התייעלות 
טיפול  תהליכי  של  ובקרה 

בזיהום ועוד.
להפעיל  שתזכה  החברה 
תמיכה  תקבל  המעבדה  את 
33% של  בשיעור  כספית 

התשתית  הקמת  מהוצאות 
50%) הנדרשת  הטכנולוגית 

אם המעבדה תוקם בפריפריה) 
מיליון  ארבעה  של  לתקרה  עד 
בשי־ כספית  תמיכה  וכן  שקל, 
התפ־ מהוצאות   50% של  עור 
עד  המעבדה  של  השוטף  עול 
שקל  מיליון  חצי  של  לתקרה 
בשנה למשך שלוש שנים, וזאת 
כספית  להשקעה  דרישה  ללא 

במיזמים שייקלטו במעבדה.
במעבדה  שייקלטו  חברות 
כספית  תמיכה  לקבל  יוכלו 
מתקציב  עד 85%  של  בשיעור 
הפרויקט המאושר, עד לתקרה 
פעי־ לתקופת  שקל  מיליון  של 

לות של עד שנה.

משבר דיפלומטי חריף באירופה: 

צרפת החזירה את השגריר מאיטליה במחאה 
על תמיכה לכאורה במחאת האפודים הצהובים

לטענת צרפת, המנהיגים הפוליטיים של איטליה מנצלים את היחסים הדיפלומטיים לצבירת אהדה 
פוליטית ומספקים "הצהרות שלא נשמעו כמותן מאז מלחמת העולם השניה"
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מקרון  עמנואל  צרפת  נשיא 
החליט אתמול להחזיר את השגריר 
הצרפתי מרומא, לאחר שסגן ראש 
מאיו,  די  לואיג'י  איטליה  ממשלת 
וסיפר  צרפת,  את  בחריפות  תקף 
באח־ בה  שערך  ביקור  במהלך  כי 
מחאת  מנהיגי  עם  נפגש  הוא  רונה 
'האפודים הצהובים', שאילצה את 
מקרון לבטל גזרות כלכליות קשות 

שהנחית על אזרחי ארצו. 
נמסר  לא  הצרפתית  בהודעה 

ואם  השגריר,  הושב  זמן  לכמה 
אותו  לשלוח  מתכננים  בפריז 
בחזרה לרומא בתקופה הקרובה. 

שוררת  האחרונים  בחודשים 
בין  קשה  דיפלומטית  מתיחות 
לא־ האירופאיות,  המדינות  שתי 
מקרון  עמנואל  צרפת  שנשיא  חר 
הזדמנויות  במספר  ביקורת  מתח 
סירובה  על  איטליה,  ממשלת  נגד 
ומהמ־ מאפריקה  מהגרים  לקלוט 
זרח התיכון, שמנסים להגיע לחו־

פיה בהגירה לא חוקית באמצעות 
סירות רעועות. 

ממשלה  מכהנת  באיטליה 
ימין  מפלגות  שתי  על  המבוססת 
התקשו־ מכלי  ברבים  המוגדרות 

לואיג'י  קיצוני.  כימין  בעולם  רת 
מפלגת  בראש  העומד  מאיו  די 
'חמשת הכוכבים', ומתיאו סלביני 
'הליגה',  מפלגת  בראש  העומד 
ראש  כסגני  שניהם  מכהנים 
הצליחו  שלא  לאחר  הממשלה, 
לפיו  קואליציוני  להסכם  להגיע 
של  בראשותו  ממשלה  תוקם 
פשרה  של  כמוצא  מהם.  אחד 
לראש  קונטה  ג'וזפה  את  מינו  הם 
כסג־ מכהנים  ושניהם  הממשלה, 
כל  ללא  טכנוקרט  הנו  קונטה  ניו. 
הוא  ולמעשה  ברור,  פוליטי  זיהוי 
מכהן כשליחם של שני המנהיגים 
וקו־ הטון  את  שנותנים  האמורים 

בעים את המדיניות. 
יצא  הנוכחי  הצרפתי  הקצף 
האח־ התבטאותו  לנוכח  כאמור 
הוא  לפיה  מאיו,  די  של  רונה 
נפגש עם מנהיגי תנועת האפודים 
להתפטרותו  שקראה  הצהובים 
מת־ מקרון  עמנואל  של  המיידית 

פקידו כנשיא צרפת. אך בחודשים 
האחרונים סיפקו גם די מאיו וגם 
סלביני לא מעט התבטאויות אנטי 
פעם  אחר  פעם  שזכו  צרפתיות, 

לגינוי חריף מכיוונה של צרפת. 
כי  נאמר  הצרפתית  בהודעה 
השגריר  את  להשיב  ההחלטה 
מרומא התקבלה לנוכח ההצהרות 
של  מכיוונם  שנשמעו  החמורות 

הוסיפה  צרפת  איטליה.  מנהיגי 
כי מדובר ב"הצהרות שלא נשמעו 
הש־ העולם  מלחמת  מאז  כמותן 

ניה", והבהירה כי על אף שחילוקי 
דעות הינם לגיטימיים ומקובלים, 
מנהיגי  שעושים  הציני  השימוש 
הדי־ ביחסיה  באיטליה  פוליטיים 

מדינות  עם  ארצם  של  פלומטיים 
הוא  פוליטיים,  לצרכים  אחרות, 
ייעשה  שלא  ומעשה  חדש  שפל 

במדינות מתוקנות. 

מעצים את המתקפה על היועמ"ש:

ראה"מ נתניהו: תופרים תיקים 
נגדי? זאת מתפרה שלמה

''יש פה משהו מעוות. אין לי ספק שכל בית הקלפים הזה יקרוס כשזה יגיע לתהליך אמיתי", אמר ראש הממשלה

מאת מאיר ברגר

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
התייחס אמש לתיקי החקירה נגדו 
היועץ  להחלטת  כעת  שממתינים 

המשפטי לממשלה.
שנת־ מקוון  בשידור  בשיחה 

הוא  הבחירות,  לקראת  ייסד  ניהו 
לו  עושים  שנים  ''שלוש  כי  אמר 
הבית,  ליד  הפגנות  (ליועמ"ש) 
מפ־ הכנסת.  בבית  בסופרמרקט, 
גיני השמאל אומרים לו 'אתה אר־

לא  אתה  אם  סמרטוט,  אתה  נבת, 
אתה  אם  לדין,  את נתניהו  מעמיד 
שוחד  על  אישום  כתב  מגיש  לא 

אתה לא בנאדם, אתה לא כלום'.

זה  ודם  בשר  כנראה  הוא  ''אז 
זה  הלחץ,  תחת  נכנע  והוא  ברור 
שלי  הפרקליטים  מאוד.  מצער 
חקירה,  להשלמות  דרישה  הגישו 
להביא  וגם  מסמכים  גם  להביא 
חיוניים  עדים  מ-60  למעלה 
שיוכיחו את צדקתי. הם התעלמו 
לא  אותם,  מעניין  לא  לגמרי,  מזה 
זה  מדהים,  זה  אחד.  אף  מעניין 
החשוב  אולי  המשפטי  התהליך 
ביותר בתולדות המשפט בישראל 
תי־ תופרים  כזה.  דבר  עשו  ולא 

קים? זאת מתפרה שלמה''.
נתניהו סיפר כי בדרך כלל זה 
המש־ מהמלצות  וחצי  שנה  לוקח 

טרה, "שגם אותן ידענו מראש, עד 
כמה  יודע  אתה  היועץ.  החלטת 

שבועות,  כמה  כאן?  לקח  זה  זמן 
דוחסים  אומרת,  זאת  ימים.  כמה 

את התהליך.
לע־ צריך  היועץ  כלל  ''בדרך 

בור על כל התיקים בעצמו, לקרוא 
אותם אחד-אחד את כל העדויות, 
לא. פה הלכו רק לסיכומים והכל 
מהר?  ולמה  מהר.  מהר,  מהר, 
גם  אני  אמרת.  אתה  בחירות, 
אומר. זו הסיבה אחרת אין הסבר, 
לאן  הזה,  המטורף  המירוץ  מה 
אבל  שלא,  מקווה  אני  רצים?  הם 

הבחירות האלה הן על הקשקש''.
מקווה  הממשלה  ראש 
לא  לממשלה  המשפטי  שהיועץ 
מקווה  רק  "אני  בשוחד.  יאשימו 
להחליט  יצטרך  שכשהיועץ 

עניינית אם להאשים אותי בשוחד 
לא  הוא  כתבות,  וחצי  שתיים  על 
הזה.  האבסורדי  הדבר  את  יעשה 
כי במקביל אפילו לא חוקרים את 
חברי  ו-42  לבני  וח"כ  לפיד  יאיר 
מוזס  לנוני  שנתנו  אחרים  כנסת 
יש־ חוק  את  אחרונות'  ו'ידיעות 

ראל היום שהיה מכניס לנוני מוזס 
מאות מיליונים וקיבלו תמורת זה 
לא שתיים וחצי כתבות אלא ספ־

ריות-ספריות של כתבות.
חקר  לא  אחד  אף  דבר,  ''שום 
את זה. לא הזמינו אותם לחקירה. 
ואין  מעוות  משהו  פה  יש  לכן 
הזה  הקלפים  בית  שכל  ספק  לי 
יגיע  כשזה  יקרוס  הוא  יתמוטט, 

לתהליך אמיתי", אמר נתניהו.

חיפה: פעוט נכווה ממים רותחים
מאת חיים מרגליות

רותחים  ממים  נכווה  פעוט 
בביתו בחיפה. חובשים באיחוד 
לו  העניקו  כרמל  מרחב  הצלה 

סיוע רפואי ראשוני. 
שאול כחלון חובש באיחוד 
טיפול  "הענקנו  סיפר:  הצלה 
כבן  לפעוט  ראשוני  רפואי 
גופו  בפלג  שנכווה  וחצי  שנה 
פונה  הוא  מכן  לאחר  העליון. 
להמשך  נמרץ  טיפול  בניידת 
בבית  רפואי  טיפול  קבלת 

החולים רמב"ם שבסמוך". 
של  והסברה  דוברות  באגף 
להורים  קוראים  הצלה  איחוד 

מיחם  את  למקם  ומבוגרים 
החשמלי  הקומקום  או  המים 
ילדים.  של  ידם  מהישג  הרחק 
חשוב גם לוודא שכבל החשמל 
המיחם  או  לקומקום  המוביל 
שאין  במיקום  נמצא  החשמלי 

לילדים גישה אליו.
ליין  און  דובר  טובול  נחמן 
לא־ כי  מציין  הצלה  איחוד  של 

שבתות  בערבי  בפרט  חרונה, 
הקרים,  החורף  ובימי  וחגים 
מקרים  של  רב  מספר  אירעו 
לקחים  להפיק  וחשוב  דומים 
הבטיחות  בכללי  ולנקוט 
אסונות  למנוע  כדי  והזהירות 

מיותרים.
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חיים של תורה ויראת שמים - בנתיבות 'יהודי של פעם'
חצי יובל לפטירתו של הרה"ג רבי יצחק שלזינגר זצוק"ל • מח"ס 'והדרת פני זקן' וזכה והוקמה ישיבה על קברו - ביהמ"ד הגדול והשטיבלך 'היכל יצחק' במודיעין עילית

פעם  הספיד  זצוק"ל  שך  הרב  מרן 
יהודי חשוב ויקר - דמות מופת מהדור 
הקודם ואמר בהספד: כי בפטירת יהודי 
בכפ־ הוא  הצער  הקודם,  מהדור  חשוב 
לים, לא רק הידיעה שהלך מאתנו ואי־
שהולכים  הידיעה  אלא  עוד,  אתנו  ננו 
ומתמעטים יהודים – אנשי סגולה של 
ויותר  הקודמים,  מדורות  יהודים  פעם, 
כפי   - זיע"א  שך  הרב  מרן  הוסיף  מכך, 
המשל הידוע - 'היום אין כבר את 'בתי 
אנשים   - כלים  שמייצרים  החרושת' 

כאלו'.
בו' אדר השנה ימלאו כ"ה שנה לפ־
דמויות  מאותן  מיוחד  אחד  של  טירתו 
אשר  נאצלים,  סגולה  אנשי  מופלאות, 
מיזגו בתוכן את כל השלמות הנדרשת 
גברא  האי  היה  ומופת  סמל  מיהודי. 
האשכולות  ואיש  הדגול  המחנך  רבה, 
שלזי־ יצחק  רבי  הצדיק  הגאון  הרב 

כבר  זקן'.  פני  'והדרת  מח"ס  זצ"ל  נגר 
יותר  שנים -  יובל  חצי  לפני  בפטירתו 
רבי  כי  המספידים,  קוננו  דור,  משנות 
מהשרידים  היה  זצ"ל  שלזינגר  יצחק 
אשכנז,  חסידי   - חרדי  של  האחרונים 
ששילב באישיותו רבת הגוונים, מזיגה 
מושלמת של תלמיד חכם גדול, מופלא 
בידיעותיו  מופלג  בתורה,  בשקידתו 
בכל חלקי התורה, ירא אלוקים בהצנע 
הדין  ובדקדוק  השי"ת  ועובד  הלכת 
במסירות נפש, יחד עם היותו מתעסק 
בחוכמת  גדול  ובקי  בחינוך  לפרנסתו 
חיים, עלה והתעלה בכל קניני התורה 
מש־ כמסורת  השי"ת,  עבודת  ודרכי 
ומפורסמים  המיוחסים  אבותיו  פחות 

בכל בית ישראל.
לזכ־ בעתון  שהתפרסם  במאמר 

הכותב  האריך  שנים,  מספר  לפני  רו 
לבאר את המושג 'חסידי אשכנז' ודרך 
ומורשת בית אבותיו הגדולים, לאורם 
גרמניה.   - באשכנז  התורה  גדולי  של 
כת־ מתוך  בניו  הוציאו  פטירתו  לאחר 
ביו ומכתביו ספר רב הכמות והאיכות 
בשם 'מאורות יצחק', אשר רבים מאד, 
אשר  ועדה,  חוג  ומכל  תבל,  קצוי  מכל 
פו־ לא  הזה,  הנפלא  הספר  לידם  הגיע 

וההשפעה  הרושם  את  מלהביע  סקים 
אשר  ויש  הספר.  להם  שגרם  העצומה 
על  עוד  לדעת  ומתקשרים  מבקשים 
זצ"ל.  רבה  גברא  האי  על  חייו  הליכות 
לרגל מלאות כ"ה שנה לפטירתו, מובא 
כפי  חייו,  בנתיבות  ההולך  מאמר,  בזה 
בסיס  על  ממש  מקטנותו  צעד  אשר 
וחסידי  צדיקי  אבותיו  בית  מסורת 
בתורתם  מעמד  החזיקו  אשר  אשכנז, 
ויראתם גם בעת שההשכלה ורפורמה 

הרסו כל חלקה טובה. 
בן  זצ"ל,  ישראל  ר'  החבר  אביו 
יחיאל  רבי  נסתר  וצדיק  מופלג  לת"ח 
יש־ רבי  הגאון  של  חתנו  [שהיה  זצ"ל 
של  דינו  בבית  דיין  גבריאלוביץ,  ראל 
גאון  להאי  ונכד  בפוזן],  זצ"ל  הגרע"א 
וצדיק המקובל רבי אליקים געץ זצ"ל, 
ורב  לנר  ערוך  לבעל  מובהק  תלמיד 
בקלויז בהמבורג למעלה מיובל שנים, 
נסעו  וסביבותיה  גרמניה  קצוי  שמכל 
אליו לקבל ברכתו (מובא בזכרונות ר"י 

רוזנהיים ע"ה).
התייחסה  ע"ה  לאה  מרת  אמו  גם 
אויערבך  משפחת  דומה,  למשפחה 
ובמלח־ ודבקותה  בתורתה  הידועה 

היה  סבה  התוה"ק,  מזייפי  נגד  מתה 
הגאון רבי אביעזרי זליג אויערבך זצ"ל 
ה',  מלחמת  לוחם  המפורסם  הגאון  בן 
מהל־ אשר  זצ"ל,  אשכול'  ה'נחל  בעל 

במשנה  כמו  באחרונים  מובאות  כותיו 
ברורה, דעת תורה, ועוד. סב אמו השני 
דיין  זצ"ל,  לנגה  יצחק  רבי  הגאון  היה 

בקהילת הלברשטט.
אדר  ד'  נולד  זצ"ל  יצחק  רבי 
שש  בגיל  שנתייתם  למרות  תרפ"ד, 
הגדולה,  המסורה  בכל  המשיך  מאביו, 
אלו  קצרות  בשנים  ספג  אשר  מכח  הן 
והן  בזיכרונותיו,  שמספר  כפי  מאביו, 
לפי  המשיכה  ע"ה  שאמו  הבית  מכח 
לו  נתנו  אלו  יסודות  המסורת.  מיטב 

את כוח עמידתו בכל ניסיונות החיים.

הש־ העולם  מלחמת  לפני  עוד 
קבוצת  עם  לא"י,  ה',  בחסד  עלה  ניה, 
מקשיים  שסבלה  חרדית  נוער  עליית 
כלכליים מאד. אולם חרף כל הקשיים 
בתקופה זו, הן ברוחניות והן בגשמיות, 
עד  ותורתו,  להשם  נאמן  להישאר  זכה 
שלמה  שאמר  מה  עליו  לומר  שאפשר 
המלך: "אם חומה היא נבנה עליה טירת 
כסף" (שה"ש פ"ח). וברש"י: "אם אתם 
אפשר  שמים,  ויראת  באמונה  כחומה 
ליבנות טירת כסף". כל אחד יכול לב־

נות את עולמו על אמונה חזקה כזו... 
יצחק  רבי  גילה  הצלחתו  סוד  את 
'נצח  בחוברת  כותב  וכך  בעצמו.  זצ"ל 

ישראל':
על  מבוססת  היתה  בבית  "האוירה 
אדני התורה וספוגה ביראת שמים, בי־
מי הספירה ועוד יותר בשלשת השבו־
עות, היה מורגש אבל ונמנעו מטיולים 
וכו' גם הילדים ציפו לשבת נחמו וליום 
חופשי  שהיה  (יום  שאחריו  ראשון 
לטיול.  מיועד  היה  הוא  כי  מעבודה) 
לשמוע  מיועדת  היתה  קודש  שבת 
וזכורני  השבוע,  פרשת  על  סיפורים 
להתכונן  קטנים,  ילדים  שהשתדלנו, 
לענות  שנדע  כדי  קודש,  שבת  לפני 
גן  היה  לא  שנים  (באותן  זצ"ל  לאבינו 
היתה  בבית  בסביבתנו).  יהודי  ילדים 
כספת מלאה שטרות כסף בסכום גדול 
- שבגלל האינפלציה איבדו לגמרי את 

רכוש  פעם  היה  שזה  וידענו   - ערכם 
שאדם  מ"ב)  דף  (ב"מ  אמרו  וחז"ל  רב, 
בקרקע  שליש  בעסק,  שליש  ישקיע 
שבאלף  גם  כתוב  אבל  בזהב.  ושליש 
השישי לא יקנו קרקע בחו"ל, כי ביאת 
שאחרי  שנים  ובאותן  קרוב.  המשיח 
אסרה  הגרמנית  הממשלה  המלחמה, 
לאגור זהב, ממילא השקיע אבינו זצ"ל 
שני שליש מהונו בשטרות ממשלתיים 
בתקופה  (כי  זהב"  כמו  בטוחים  "שהם 
צמודים  היו  הכסף  שטרי  ערך  זאת 
לזהב) עד שבאה האינפלציה והכל נמס 
לש"ס  פרט  לנייר!  נהפך  וערכו  כמים 
האינפל־ מכל  כרווח  שנשאר  וילנא 
ציה. זכרונות אלו אפילו אם העובדות 
שלימדו  מוכיחים  מדויקות,  אינן  אולי 
לה־ חייבים  המסחר  חיי  שגם  אותנו, 

וגם  חז"ל,  פי  ועל  ההלכה  פי  על  תנהל 
כאשר נפסדים - זה רצונו של הקב"ה. 
כאשר שמענו שאבינו זצ"ל איננו יכול 
נקיות  (בגלל  החולים  בבית  להתפלל 
לנו  וכשנודע  מאד  התעצבנו  המקום) 
שמצאו פתרון, היינו שמחים. גם פטי־

לנו, ליתומים  רתו בגיל צעיר, הסבירו 
הקטנים, על פי דברי חז"ל (בחגיגה דף 
שהקב"ה  יאמין:  לא  בקדושיו  ע"א)  ה' 
כי  צעיר,  בגיל  צדיקים  לפעמים  לוקח 
הוא יתברך שמו חושש שמא יתקלקלו 
"העיקר  ומסיים:  מדרגתם".  ויפסידו 
שלמדנו שכל החיים מטוב עד ח"ו רע, 
מודרכים ומונהגים ע"י הקב"ה ותורתו 

הקדושה".
בצ־ ימיו  מסכת  את  מסיים  גם  וכך 

תשמ"ה  אדר  בחודש  שנכתבה  וואתו, 
- כלשונו:

חיי  בשמחה...  בו  שמרבים  "חודש 
היו טובים ונעימים דאגות אמתיות של 
פרנסה, לא היו לי. דאגות אמתיות של 
הכל  ואם  לי.  היו  לא  כמעט  בריאות, 

מונהג ע"י יתברך אז הכל טוב".

להיות בן העולם הבא

שורשים חזקים אלו עשו עליו רו־
שם עז, עד כי בהיותו ילד בן שש ניטעו 
בו כבר את הכוחות להבין את מטרתו 
אינו  כולו  כל  אשר  בעוה"ז  ותפקידו 
הבא.  עולם  בן  ולהיות  ה',  עבד  אלא 
כאן  שחי  אדם  הבא?  עולם  בן  ואיזהו 
עלי אדמות, אך כל רעיונו ומעיניו על 
הוא  הבא.  העולם   - כך  שאחר  העולם 
נע ונד בעולם הזה כתייר, כמי שמסדר 
עו־ ומיד  נשלח,  שלשמם  הענינים  את 

כזה  דאתי.  בעלמא  למקומו  לשוב  מד 
היה הרב שלזינגר זצ"ל. איש אשר הלך 
בקרבנו בענווה ובהצנע לכת. איש לא 
את סודו. הוא היה בן עולם הבא.  ידע 
מה שראו בו היו התוצאות. הרעיון היה 
שם  וזעיר  פה  זעיר  עמוק.  בליבו  טמון 
נבקעו סדקים לעולמו, ומהם בקע אור 
טהורה.  ויראה  תורה  של  אור  עצום. 
לבוראו.  הנאמן  ה'  עבד  יהודי  של  אור 
לצור  בשלום  לשוב  מעיניו  כל  ואשר 
הבורא  של  בצילו  ולהיות  מחצבתו 
יגע  הוא  בעולמו,  עבד  בכך  יתברך. 
מקצועות  בכל  תפקידו  את  להשלים 
התורה ובעבודת המידות על מנת לה־

גיע לשלמות האמתית.
כותב  רבים  מני  אחד  במכתב 
רוחו.  הלך  את  מאד  שמשקף  מכתב, 
שלוש  מותרות  "בענייני  כותב:  וכך 
רעות בדבר: א. פינוק. ב. למה ליהנות 
הולך  הכל  בשטויות,  הזה  מהעולם 
ג.  ביותר.  קטנה  הנאה  גם  בחשבון, 
בימינו  הלא  צורך...  ללא  כסף  בזבוז 
"במה  וברוחנו,  בגופנו  חלשים  אנחנו 
בצומות  מרום".  לאלוקי  לה'...  אקדם 
שעות  תוספת  שינה,  חוסר  וסיגופים, 
אפשרות,  אין  כמעט  ותפילה?  לימוד 
אלא בפעולות שאנחנו עושים להעמיק 
ולחשוב. אני זוכר שהיתה תקופה שר־

ציתי לקבל עלי קצת יסורין. התרחצתי 
רק במים קרים... השתמשתי רק בסבון 
כביסה כשר, גם מפני שחששתי סיכה 
הרי היא כשתיה, והאי נעימות מורידה 
שמזי־ בלי  העבירות  מ"חבילת"  קצת 

קה. ואותו הדבר: במקום להרבות זמן 
אנחנו!)  חלשים  ולימוד (הלא  לתפילה 
יותר  לימוד  טובה,  יותר  תפילה  נקיים 
דיבור  כל  על  חשבון  וכמובן  מרוכז, 

ופטפוט...".
אמונה  של  בהרגשה  חי  תמיד 
בעוה"ב. וכך כותב במכתב, ששלח חצי 
שנה לפני פטירתו, למשפחה שאביהם 
הס־ כדבר  כי  לי  ברור  כך  "כל  נפטר: 

אתה"  קדוש  ב', "עם  י"ד  דברים  פורנו 
כי אין להצטער מאד וכו' כי עם קדוש 

אתה מזומן לחיי עולם הבא".

אשרי מי שעמלו בתורה

דברי חז"ל היו אצלו כדרבנות. אם 
לכשאפנה  תאמר  "ואל  אומרים:  חז"ל 
אשנה שמא לא תפנה" (אבות פ"ב מ"ה). 
אשנה.  לכשאפנה  לומר  שאסור  הרי 
שום  דחה  לא  הוא  מנערותו.  קיים  כך 
ניצל  זו,  הנחה  מתוך  אחר.  לזמן  דבר 
ידיעות  לו  לרכוש  וזכה  ורגע  רגע  כל 
רבות במקצועות התורה. בעת שירותו 
במלחמת השחרור, עבר בעיר רחובות 
והיה לו מעט זמן פנוי, הוא נכנס לצריף 
סוגיא  ולמד  כנסת  בית  פעם  שהיה 
בקו־ הידועה  ב"ב)  (במסכת  דחרדל 

בבונקרים  כשהיו  העת  ובאותה  שייה. 
מספר  כתב  בידיהם,  ספרים  היו  ולא 
כדי  הבתים,  חזקת  בריש  בע"פ  דפים 

שיהיה באפשרותם של הנמצאים עמו 
לעיין בזה.

חרף  חיים,  חפץ  בקיבוץ  בהיותו 
פת  לאכול  לפרנסתו  שעמל  עבודתו 
לחמו ובגד ללבוש ממש, הקפיד ללמוד 
לו  היתה  הלילה.  כל  שישי  בלילות 
כדי  ותחבולות  עצות  וטיכסו  חברותא 
להישאר  עצמם  ולהבטיח  להירדם  לא 
ע"י  נעליהם  את  שלחו  המדרש,  בבית 
יכלו  לא  ובכך  לחדרם  מחבריהם  אחד 
במכתב  הלילה.  כל  מקומם  את  לעזוב 
ב'חפץ  העת  באותה  ששהה  מאדם 
שלומד  בחור  כאן  "יש  סופר:  חיים' 

אותן שעות כמו בחור ישיבה". 
כנער  שנים,  באותן  מצבו  אף  על 
עלה  בקיבוץ,  היה  מושבו  ובסיס  בודד 
עד  קדושות,  בישיבות  ללמוד  ונתעלה 
מראשי  מאד  גדולה  להערכה  שזכה 
תורה'  'קול  בישיבת  בלמדו  הישיבות. 
בירושלים המשיך בשקידתו העצומה. 
בלילות בשעות המאוחרות, היה מניח 
רגליו לקערה שבתוכה מים קרים כדי 
פנוי  רגע  כל  ימיו  כל  וכך  יירדם.  לא 
היה לניצול הזמן; משניות היו תחובות 
מכרים  עם  גם  רגע.  כל  לניצול  בכיסו 
עמם  שנפגש  בעת  שהם,  דרגה  בכל 
החל תמיד בדבר חידוש, לומר או לש־

מוע, הכל כדי לנצל את הזמן, לא שתה 
באמצע הלימוד [עם החברותא] בבית 
רצה  לא  המדרש  בבית  כי  המדרש, 
לשתות, ולצאת באמצע, חבל על הזמן!
בתו־ כוחו  בכל  ועמל  יגע  ימיו  כל 

חלש  שהיה  האחרונה  בשבתו  גם  רה. 
ענינים  איזה  לראות  לו  והציעו  מאד 
קלים, אמר: "אם יש לי כח כבר אלמד 
ובאמת  תרגום",  ואחד  מקרא  שניים 
אח"כ ראוהו לומד שניים מקרא ואחד 

תרגום.
פה.  בעל  ידע  אדם,  חיי  ספר  את 
בלימוד  הזמן  מניצול  רכש  זו  בקיאות 

קבוע בעת ארוחת הבוקר.
בקי  היה  התורה  חלקי  בשאר  גם 
ידיעתו  ביותר.  מסודר  באופן  גדול 
בתנ"ך עם דקדוקו היתה להפליא. הוא 
אהב להגות בתנ"ך כיון שסבר שמביא 
לאמונה. הוא הרבה לבקש מבני ביתו, 
ההפטרה,  את  היטב  ילמדו  שבשבת 
לחיזוק  מביא  זה  לימוד  כי  בהדגשה 
התקיימו  כיצד  רואים  כאשר  האמונה, 

נבואות ה'.
זאת  אף  נפלא,  בקי  היה  במשניות 
בדר־ כשלמד  הזמן  ניצול  מתוך  רכש 

כים.
ידע  ימיו  לסוף  תהילים  ספר  את 

שהיה  בעת  הזמן  ניצול  תוך  פה,  בעל 
על  להתעמל  בריאות  לצורך  צריך 
לפניו  פתוח  היה  תהילים  אופניים. 
תוך  רגליו  עם  התעמל  העת  ובבוא 

שהוא קורא תהילים.
מתוך אותה גישה ודביקות במטרה 
בשטחים  מופלג.  חכם  לתלמיד  הפך 
בהיותו  שבהם.  הבקיא  נהיה  מסוימים 
לפר־ לעבוד  צריך  והיה  חיים'  ב'חפץ 
נסתו עסק בגננות. עבודה זו נוצלה על 
כל  זרעים.  בסדר  ידיעות  לרכוש  ידו 
ההלכות.  את  משנן  היה  העבודה  עת 
איש,  החזון  ספרי  את  שינן  אז  כבר 
עליו  העידו  מופלגים  חכמים  ותלמידי 
כי מרן החזון איש זצ"ל סמך עליו. וכ־
וגם  בדברים  מבין  "הוא  שהתבטא:  פי 

יודע את ההלכות".

עבודה שבלב

מקום  יקבע  שאדם  אומרים:  חז"ל 
לתפילתו. למחבר זצ"ל היתה זו הלכה 
ככל הלכות שחייבים לקיים. לכן קבע 
עשרות  במשך  לתפילתו  קבוע  מקום 
היה  הדבר  בהם  בימים  גם  בשנים. 
בריאותו.  מבחינת  גדול  בקושי  כרוך 
שהתפ־ במקום  דווקא  היתה  קביעותו 
קצת  שהיה  אף  אבותיו,  מנהג  לפי  ללו 
כך,  על  נשאל  כאשר  מביתו.  מרוחק 
שאין  אחר  במקום  מתפלל  אינו  מדוע 
"הרי  השיב:  כך?  כל  לו  קשה  ההליכה 
לתפילתו  מקום  "הקובע  אמרו  חז"ל 
שאני  בשעה  בעזרו".  אברהם  אלוקי 
אלוקי  ואומר  עשרה  שמונה  מתפלל 
החסד,  מידת  זו  ואברהם   – אברהם 
החסד  את  ורגע  רגע  בכל  מרגיש  אני 
לה־ יום  עוד  לי  ונותן  עושה  שהקב"ה 

תפלל, הרי כל בוקר שאני אומר "מודה 
כדי  נשמתי  בי  החזיר  שהקב"ה  אני", 
להתפלל עוד פעם. לשם מה צריך את 
לעבודה,  פעם  עוד  לרוץ  כדי  הנשמה, 
מח־ הקב"ה  הרי  ולאכול?  לפרנסה 

להתפלל  עוד  שנוכל  הנשמה  את  זיר 
הגדול  החסד  את  רואה  ואני  וללמוד, 
רוצה  ואני  אברהם",  "אלוקי  בבחינת 
שהחסד  בעזרי  יהיה  אברהם  שאלוקי 
לכך  בנוסף  היום",  כל  עלי  יסוכך  הזה 
הכנסת  בבית  דווקא  מדוע  הסביר 
אבותיו.  שהתפללו  בנוסח  שהתפללו 
"כי הרי אנו אומרים "אלוקי אבותינו", 
סבי,  עד  אבינו,  מאברהם  זה  אבותינו 
אבי אבא שלי זצ"ל והם התפללו בנוסח 

הזה, וא"כ אני רוצה להמשיך.".
ולא  "המתפלל  חז"ל:  אמרו  ועוד 
בעלי  וביארו  ויתפלל".  יחזור  נענה 
המוסר בטעם הדבר כדי שנכיר שהכל 
ה'.  עבדי  שאנו  לחוש  יתברך,  מאתו 
זצ"ל.  שלזינגר  הרב  היה  כזה  ואמנם 
עב־ "עבודה",  הייתה  אצלו  התפילה 

דות, שהרי הכל שייך לו יתברך, כך גם 
"קומו  לתפילה:  ילדיו  את  מעורר  היה 

לעבודת הבורא".
הוא הקפיד לומר קרבנות בשחרית 
ובמנחה, והוסיף פעם כי אמירת קרב־

נות מעידה על לימוד תורה לשמה ולא 
אמי־ שכן  ה"אני",  בשביל  ללימוד  ח"ו 

רת "קרבנות" היא לימוד בלי לחדש.
"עלינו"  מתפילת  מתפעל  היה  כן 
תפילה  כי  באמרו  מחדש,  פעם  בכל 
השנה  ראש  תפילת  את  לנו  מזכירה  זו 
גילוי  על  תפילה  שזו  כיפורים,  ויום 

יחודו ית"ש.
מרן  עליו  ספד  בכדי  לא  ואכן 
בהלווייתו  זצוק"ל  וואזנר  הגר"ש 
עם  תורה  לנו  תחסר  "מעתה  ואמר: 

יראת שמים תפילות ובקשות נקיות".

יראת ה' היא אוצרו

במידת  דבק  זצ"ל  שלזינגר  הרב 
הנכבד  השם  את  "ליראה  היראה: 
והנורא הזה את השם אלוקיך" (דברים 
יש־ המסילת  בעל  שכותב  וכפי  כ"ד). 

רים: "והיינו כענינה שיהיה האדם ירא 
בם  נתערב  פן  מעשיו  על  תמיד  ודואג 

איזה  שם  יהיה  פן  או  חטא,  שמץ  איזה 
דבר קטן או גדול שאינו לפי גודל כבו־

לאחר  אמר  רופאו  שמו".  ורוממות  דו 
"שום  מרטיט:  משפט  בליבו  שלקה 
שלזינגר,  יצחק  רבי  את  יסכן  לא  דבר 

רק ענינים של יראת שמים".
ז"ל,  יצחק  דרבי  בפומיה  ומרגלה 
באיזה  זכות  כף  למצוא  מנסים  כשהיו 
היה  שמע,  קריאת  כגון  במצוה,  זלזול 
עונה: "הרי זה ענינים של יראת שמים, 
מספ־ תשובה  זו  האמת  בעולם  האם 

צעיר,  בהיותו  כי  פעם,  סיפר  קת?". 
נוער  המעפילים,  מאנית  להציל  נסעו 
הערב,  באותו  שיחזרו  קיוו  הם  שעלה, 
אולם מתוך חשש שמא ישהו שם בלי־
לה, לקח עמו תפילין. ובאמת מסיבות 
והיחיד  שם,  לשהות  נאלצו  שונות 
שהיה לו תפילין היה הוא. ומאז הקפיד 
כל ימיו שלא להיות בערב מחוץ לעיר 

ללא תפילין.
ליבו היה ער לכל דבר שבקדושה, 
זאת  וראו  בו.  בערו  לקודש  רגשותיו 
נמנע  הוא  לדוגמה:  רבים,  במקרים 
מלהכניס לביתו עוזרת או מטפלת ללא 
עי"ז  שנגרמו  במקרים  גם  ראש,  כיסוי 
לאחר  גדולים.  והפסדים  רבים  קשיים 
עם  עזב  ברכות,  שבע  בימי  חתונתו 
וביקש  הבית,  את  תבלחט"א  רעייתו 
לפני  ביתו.  על  לשמור  בחורים  משני 
תחי'  מרעייתו  ביקש  מהבית  לכתם 
להכניס נעליה לארון, ולא הבינה פשר 
הדבר, כשנשאל על כך השיב: בחורים 

לא צריכים לראות נעלי אישה.
שבת  חילול  היה  שבהם  ברחובות 
ונאלץ לעבור בהם בשבת, היה רץ את 
שלא  אחרות  דרכים  ומחפש  הרחוב 
תוחלש  לא  שח"ו  כדי  בהם,  לעבור 

אצלו קדושת השבת.
שמ־ חנויות  שישנן  כך  על  מחה 
כנגד  "שויתי"  של  דוגמאות  ראות 
הרחוב ועוברים אנשים שאינם צנועים 

רחמ"ל.
הש־ במלחמת  בשירות  בהיותו 
ניבול  דיבר  החיילים  מן  אחד  חרור, 
פה. כששמע זאת ברח מן המקום ואף 
שאח"כ נחשב לעריק! הקפיד לא לא־

שהיו  התרופות [אפילו  ציפוי  את  כול 
מרות] מפני חשש ג'לטין.

היתה  לחכמתו  שקדמה  יראתו 
יראה מוחשית. מעשה שחשב שמותר 
חשמל  והדליק  בשבת,  לרופא  לקרוא 
הרופא  טען  מכן  ולאחר  כך,  לצורך 
שלא היה כ"כ מוצדקת הקריאה, חשש 
וביקש  קרבן,  להביא  וצריך  שגג  אולי 
מבנו שגר אז בירוחם לברר את מחירו, 
ונתן דמי מחיר זה לצדקה. כמו כן רשם 
בל"נ  אתן  ביהמ"ק  כשיבנה  בפנקסו 
לאחר  גם  וזאת  המקדש,  לבית  קרבן 
שהיה  לו  טען  זצוק"ל  וואזנר  שהגר"ש 

מותר לו לקרוא לרופא לכתחילה.
מלחמת  בתקופת  מפקד  בהיותו 
שבת  לפני  לחיילים  הציע  השחרור, 
שוקולד,  הרבה  איתם  ויקחו  שיאכלו 
שכך יהיו שבעים ולא יצטרכו לטלטל 

היה  עת  ובאותה  לתחום,  מחוץ  אוכל 
על  הרובה  את  להניח  שאסור  חוק 
נענש,  הרצפה  על  שמניח  ומי  הרצפה, 
לה־ והוצרך  לשבת  הגיע  כאשר  אולם 

באילן,  ממשתמש  חשש  העץ,  על  ניח 
שמקרה  שידע  אף  הרצפה,  על  והניח 

זה כרוך בעונש.
ההקפות,  בשעת  תורה  בשמחת 
שספר  בעת  לשבת  לא  מאד  הקפיד 
הקפיד  מחלתו  בימי  גם  עומד.  תורה 
על כך. ומעשה שבשמחת התורה היה 
זמן  יעמוד  שלא  בזה  שיקל  ורצו  חלש 
להגר"ש  השאלה  את  שלחו  כך  כל  רב 
שגם  לו  "למסור  וענה:  זצ"ל,  וואזנר 
"אבל  וואזנר:  הרב  והוסיף  יושב"  הוא 
הוא לא יסכים לזה", וכך הוי. והמחבר 
זצ"ל ענה על תשובתו של הרב וואזנר: 
לו יש קולא, שרבים צריכים לו וצריך 
יכול  אני  אבל  בביהמ"ד,  להישאר 

לצאת.
בבית החולים קשר מכנסיו עם גר־

טיל לפני התפילה, שכנראה סבר שאין 
חגורה  צריך  כן  ואם  חגורה  בכלל  זה 
להפריד בין הלב. את ציציותיו בדק כל 
של־ שחשש  התפילה,  לאחר  מיד  יום 

מסתמכים  לפעמים  זמן  מחוסר  מחרת 
על החזקה ולא בודקים.

ומכיר  חטא  ירא  שהאדם  כמה  עד 
אהב־ אצלו  מתרבה  יתברך,  בקדושתו 

זצ"ל  המחבר  אצל  חשו  כך  יתברך.  תו 
מסוימת,  בחומרה  נהג  כאשר  שגם 
ה"י,  מאהבת  נובע  שהכל  בזה  הרגישו 
היה נוהג לומר: "לעשות חומרות זה לא 
חומרות, זה חביבות המצוה וזה מראה 
על  מעניינת  דוגמה  בעשייתה".  אהבה 
מעשה  היא,  המצוות  בדקדוק  חיפוש 
שהביא הרב קלמן כהנא ז"ל פסק בשם 
זה,  פסק  ליה  ניחא  היה  ולא  החזו"א, 
החזו"א  חייך  זצ"ל,  החזו"א  למרן  ונסע 
ואמר: "טענתך צודקת אבל אל תקלקל 

לי את הקולות".

בענוה התהלך תמיד

"הענוה שילך בה תמיד, כל דבריך 
יהיו בנחת וכל אדם יהיה גדול בעיניך" 

(אגרת הרמב"ן).
דיבורו היה בנחת וגם כאשר נראה 
ולא  הפנים  כעס  "כעסתי  אמר:  כועס, 

כעס הלב".
מעשה שהיה בעש"ק סמוך לכניסת 
שבת, מים מלוכלכים נשפכו על הרצ־

את בני הבית,  פה וכמובן הדבר הרגיז 
לעצ־ ואמר  החדר  לפינת  ניגש  ראוהו 

מו: כעס הפנים ולא כעס הלב, ולאחר 
בנחת  הוכיח  תמיד  להוכיח.  ניגש  מכן 
ובצורה החיובית, אינני מבין כך. כאשר 
היה שומע ביקורת אחד על השני, היה 
יעקב  כאב,  מתוך  אבל  תבקר  אומר: 
זאת  עשה  שלא  דינה  על  נענש  אבינו 

מתוך צער.
אחד  כל  החשיב  כי  אדם,  כל  כיבד 
בסוגיא  עסק  כאשר  פעם  ממנו.  יותר 
ולא  החברותא,  עם  לימוד  בעת  קשה, 
זכו להבין דבר מה והגיע נער מישיבה 
קטנה, לא התבייש ושאלו. כאשר עסק 
היתה  זקן'  פני  'והדרת  הספר  בהוצאת 
מחשבתו שלא לכתוב את שמו בספר, 
ליקוט,  רק  כלום,  עשה  שלא  חש  כי 
את  לכתוב  חייב  שאדם  לו  טענו  אולם 
ואז  להתלונן  מי  בפני  שיהיה  כדי  שמו 

נענה.
בכל הדברים אשר נהג בדרכיו נהג 
כך כלפי חינוך ילדיו, כי חש שבניו הם 
שליחותו  למלאות  הוא  וחייב  פיקדון, 
כמ"ש חז"ל: "אין לך חביב לפני הקב"ה 
ונותן  מצוה  לעשות  המשתלח  כשליח 
רבה  (מדרש  שליחותו"  לקיים  נפשו 
פיקדון  זה  בני  שלי,  לא  זה  'בני  שלח). 
ולהשיבו  פקדונו  לשמור  שליח  ואני 
וכו'  בו  להתגדר  כלי  אינו  בני  שלם. 
לקיים  נפשו  למסור  צריך  ושליח 
שליחותו'. כך הביט הרב שלזינגר זצ"ל 
כלפי  גם  וכך  הבנים,  חינוך  בתפקיד 
התלמידים והתלמידות בכל המקומות 

שחינך במשך עשרות בשנים.
היו  לפעמים  קטנים,  היו  כשילדיו 
החברותא  עם  לימוד  בעת  אליו  באים 
כדי לבקש ממנו דבר מה, לקנות ממתק 
ולפעמים  לתת,  סרב  לפעמים  וכדו'. 
הח־ סיפר  הלכו,  שילדיו  ולאחר  נתן, 

אחה"צ  כל  ביחד  (שלמדו  שלו  ברותא 
הכנסת  בבית  בשנים  עשרות  במשך 
וולף  צבי  הרב  ברק)  בבני  כלה'  'ירחי 
עצ־ בפני  סוגיא  נערכת  היתה   - זצ"ל 

וכשלא  לא.  או  בנתינה  צדק  האם  מה, 
נתן  והאם  הנתינה,  באי  צדק  האם  נתן 
נתן  ואם  הנפש,  מנוחת  או  כעס  מתוך 
מתוך כעס האם הבחינו בזאת אחרים? 
והסיבה ברורה, כי בכל צעד יש שאלה 
מעילה  חלילה  או  התפקיד,  מילוי  של 

בתפקיד חינוך הילדים.

העיד אחד מחשובי ראש הישיבות, 
של־ הרב  כמו  הורה  עם  נפגש  לא  כי 

בקורת  עמו  לדבר  שיכלו  זצ"ל,  זינגר 
אודות בניו והוא יצא מעצמו, עד שחש 
זר,  פלוני  על  איתו  מדבר  הוא  כאילו 
שה־ כדי  הכל  עצמו,  דן  נקיות  בכזאת 

כשבניו  בשלמות.  יהיה  הבנים  חינוך 
עם  ללמוד  החל  גמרא  ללמוד  החלו 
מפני  הנלמדת,  המסכת  את  החברותא 
מונ־ להיות  צריך  ילדים  בוחנים  שאם 

חים היטב, כדי לדעת מה לשאול ומה 
לא לשאול.

בסוף ימיו ביקש מחילה מילדיו כל 
אחד לפי הצורך, אולי לא נהג בו בצו־

לבקש  צריך  וע"כ  בחינוך.  הנכונה  רה 
מחילה שמא לא טיפל בפיקדון כדבעי.

שומר פיו ולשונו

היו  פיו  ונקיות  לשונו  טוהר 
יכול  אדם  וכיצד  איך  מאד.  מיוחדים 
לשמור עצמו ממידת השקר או פגיעה 
"סייג  עצה  חז"ל  אמרו  ע"ז  בחברו? 
היא  לחכמה  הסייג  שתיקה",  לחכמה 
הרב  למד  הזאת  החכמה  ואת  שתיקה, 
מפ־ שלא  כמובן  לשתוק!  שלזינגר: 

מרוויחים.  רק  אלא  ששותקים  סידים 
יתבעו  לא  "לעולם  להתבטא:  נהג  וכך 
אותי על מה שלא דיברתי, אבל על מה 
וכ־ שאתבע".  להיות  עלול  שדיברתי 

שלומדים לשתוק, לומדים לחשוב על 
כל מלה לפני שמוציאים אותה מן הפה. 
שינן תמיד את האימרה הידועה: "אדם 
המלה  שיוצאת  עד  דיבורו  על  אחראי 
היא  מפיו,  המילה  שיצאה  ברגע  מפיו, 
לא  והיא  הרבים,  לרשות  כבר  שייכת 

ברשותו".
של  האחריות  גודל  את  כשחשים 
המלה, כי יודעים ערך "מלה" מה היא, 
בזאת  ואכן  הלשון.  טהרת  גם  באה 
רוצה  שכשהיה  כך  כדי  עד  הצטיין, 
'פלוני  אומר:  היה  חולה  שפלוני  לומר 
חולים  בבית  היה  כאשר  בריא'.  אינו 
אותו  שאלו  ובבוקר  כראוי,  ישן  ולא 
ישנתי  ענה: "הלילה  הלילה,  ישן  כיצד 
הרבה פעמים טוב". בנערותו קיבל על 
עצמו לא להוציא שקר מפיו! וכל ימיו 
השתדל בדבר שאינו בטוח לומר: כמ־

דומני, יתכן וכדו'. כמו כן היה מתבטא 
שגוזמה זה אבק שקר.

גם עוד קבל על כך שאומרים: עוד 
משמע  מעט,  הרי  אליך,  אבוא  מעט 
יותר  להרבה  כוונתך  והרי  זמן,  מעט 
על  גם  העיר  וע"כ  (לפעמים).  מאוחר 
'תמיד'  של  בלשון  שמשתמשים  אלו 
ואיך  הכלל,  מן  יוצא  יש  הרי  'כלל'.  או 
במ־ אמת.  לא  זה  הרי  לכלול,  אפשר 
כך  על  ומתנצל  לחברו  שכותב  כתב 
כותב:  המכתב,  על  פעמיים  עבר  שלא 
כי  מכתבך  על  אחת  פעם  רק  "עברתי 

לא היה לי זמן או סבלנות".

דבק במידות בוראו

אומר  שאול  אבא  ואנוהו,  קלי  "זה 
הוי דומה לו, מה הוא חנון אף אתה חנון, 
(שבת  רחום"  אתה  אף  רחום  הוא  מה 
לו:  דומה  הוי  ד"ה  שם  וברש"י  קלג:), 
עצמי  אעשה  והוא,  אני  אנוהו  "ולשון 
במצוות  הנוי  בדרכיו".  לידבק  כמותו 
התכ־ זהו  במידות,  אליו  וההתדמות 

כי  מהשי"ת,  שלומדים  המעשית  לית 
השתדל  גם  כך  הבריאה,  כל  תכלית  זו 
מה  במידת  לנהוג  זצ"ל  שלזינגר  הרב 
בס־ "וירא  רחום.  אתה  אף  רחום  הוא 

"נתן  רש"י  מפרש  יא.)  (שמות  בלותם" 
וכך  עליהם".  מיצר  להיות  וליבו  עיניו 
גם אמר מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל בה־
שאין  טוב  "לב  בהלווייתו:  עליו  ספדו 
כמוהו". הגדיר רבי צבי וולף זצ"ל: הוא 

ידע לשמח את אחרים בשמחתו.
כששמע על צרה בסביבה מיד החל 
מברכים  וכשהיו  תהילים,  באמירת 
אותו ברפואה שלמה היה עונה: "בתוך 
חולי  חש  היה  כי  ישראל",  חולי  שאר 

של כל חולי ישראל.
כשהתייתם  קטן,  נער  בהיותו 
לסבו  ללכת  נוהג  היה  זצ"ל,  מאביו 
זצ"ל בכל יום לקבל ממנו חלב, היה לו 
חבר, שכסף לקנות חלב לא היה להם, 
אז בכל יום ויום! היה נותן לחברו כוס 
חלב, כדי שגם לחברו לא יחסר כלום, 
ולחברו  מביתו,  חלב  יש  שלו  באומרו 
גם כוס חלב אחת לא היה. וכך בשנים 
אשר בהם היה בקיבוץ ח"ח והעוני היה 

אחרים  בגדים  מבקש  היה  לא  גדול 
לחברים  שמא  שחשש  מפני  להחליף, 

אחרים לא יהיה.
באופן קבוע היה סועד בביתו אדם 
לא  אצלו  "אני  להגדיר  שהטיב  נזקק, 
חשתי  אלא  מסכן  כפלוני  עצמי  חשתי 
בעולם,  הנוהג  מן  אדם".  ככל  עצמי 
אבל  עושים,  חסד  לעשות  כשצריך 
עזרה  מבקש  ולא  לחסד  שזקוק  פלוני 
אז גם מרוצים מכך, אמנם מעיד חברו 
לא  אם  מאד  מצטער  שהיה  ילבחט"א, 
לס־ נהג  אדם  שאותו  בזמן  בביתו  היה 
עוד או לבקר, תמיד הראה שיש עבורו 
הכי  האורח  הוא  וכאילו  פנוי,  זמן  לו 

חשוב שלו.
חברו,  אצל  ביקר  חתונתו  לאחר 
וכיון  רטובים,  בפירות  כיבדו  וחברו 
ליטול  מחברו  ביקש  ידיו  ליטול  שנהג 
ידיו, ומאידך ביקש סליחה מחברו על 

שנטל ידיו בפניו, כי כך נוהג.
לחברו שהיה לו סבא גדול שחיבר 
חידושים  לומר  מרבה  היה  ספרים, 
מסבו, והיה אומר לו בוא תשמע ווארט 

מסבך.
בנו  עם  הלך  שבתות  מלילי  באחד 
פלוני  אותו  שאל  בפלוני,  פגשו  ובדרך 
בימי  כבר  היה  זה   - מרגיש  הוא  כיצד 
טוב  להיות  "יכול  לו  וענה   - מחלתו 
בנו:  שאל  פלוני,  הלך  כאשר  יותר". 
אבא, אינך חש בטוב? ענה לו: "ראיתי 
אינו  זה  כן  ועל  בטוב,  חש  לא  שפלוני 
הכל  ב"ה  שאצלי  לו  אומר  שאני  הוגן 
יותר  להיות  "יכול  אמרתי:  לכן  טוב". 

טוב".
אומ־ שלא  בניו  בפני  מתבטא  היה 
שזה  וגם  טעים,  שאינו  אוכל  על  רים 
דבר  על  לומר  הנכונה,  המידה  מן  אינו 
אינו  שזה  לומר  כך  כל  טרח  שהשני 
טעים. הוא בעצמו זצ"ל העיד כי שנים 

רבות כבר אין לו טעם באוכל!
בנותיו,  ואת  בניו  את  חיתן  כאשר 
באולם  החתונה  את  לערוך  השתדל 
וטעמו  העיר,  למרכז  ביותר  הקרוב 
האור־ את  להטריח  רוצה  שאינו  עמו, 

חים יתר על המידה, והוסיף פעם: "גם 
לי נוח להיות מוזמן לאולמות הסמוכים 

יותר לביתנו".

בכל דרכיך דעהו

יישר  והוא  דעהו,  דרכיך  "בכל   
פר־ "איזוהי  ו').  ג',  (משלי,  אורחותיך" 

שה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה - 
בכל דרך דעהו והוא יישר אורחותיך" 
המצודות:  שם  ומפרש  סג.).  (ברכות 
"בכל עניניך דעת את ד', תן דעתך לח־
בדבר  יביא  למען  מעשיך  לעשות  שוב 
תועלת לקיים דבר ד'". יסוד עיקרי זה 
בתורה היה הלב של כל מעשיו של הרב 
שלזינגר זצ"ל, הכל למען התכלית של 

לדעת ה' ולעשות רצון השם, הן ענינים 
כמסורת  גשמיים.  ענינים  והן  רוחניים 
בדברים  גם  מתבונן  היה  אבותיו,  בית 
להוסיף  כדי  וראה  שלמד  הכלליים 
ש"ב הגאון  אמונה וחיזוק. והעיד עליו 
שהיה  זצ"ל,  מאיר  ישכר  רבי  הגדול 
היה  אבל  כלליות,  ידיעות  בהמון  בקי 
פלא בעיניו, אחרי שהיה מתמיד גדול 
כל  לדעת  הצליח  איך  בתורה,  מאד 
להתבונן  מרבה  היה  ואכן  הרבה.  כך 
והעופות  החיות  במיני  הבורא  בפלאי 
של  בפליאה  להתחזק  כדי  ובצמחים, 

הבריאה המוכיחה שיש בורא לעולם.
על  שנכתבו  היסטוריה  ספרי  גם 
סתם,  היסטוריה  כספר  נכתבו  לא  ידו, 
הש־ מהם  ללמוד  שניתן  כדברים  אלא 
כשהיתה  ומעשה  ואמונה.  השם  גחת 
הביטו  גרעינית,  קרינה  בצ'רנוביל 
מורים בסמינר במפה ואמרו: צ'רנוביל 
קטנה מאד במפה. הגיב מיד הרב של־

זינגר זצ"ל בהערה אופיינית לו, "אצלנו 
חסידיות  חצרות  שם  היו  גדולה,  היא 

חשובות".
היסטוריה  ספרי  את  ערך  כאשר 
כללית, שאל לפני כן את מרן הגרא"מ 
שך זצ"ל, האם כדאי לעסוק בכך, אמר 
מן  סבל  ישראל  עם  כמה  "לכתוב  לו: 
זהו  ופורח,  וקיים  מהם  וניצל  העמים 

לימוד של ההשגחה על עם ישראל".
בקיבוץ,  הירק  בגן  בעיסוקו  גם 
שזכה  עד  דעהו,  דרכיך  בכל  קיים 
לקיים את הפסוק: "והיה אמונת עיתך 
חוסן ישועות חכמה ודעת יראת השם 
ובתוס'  זרעים,  זה  אמונה  אוצרו",  היא 
העולמים  בחי  מאמין  שזורע  כתב  שם 

הירק,  גן  בעבודת  עיסוקו  כג.).  (שבת 
אמונה,  שלמד  זמן  פרק  עבורו  היה 
אשר ממנה שאב לימוד לכל ימי חייו. 
הנצרכת  עבודה  זו  כי  אמונה,  היא  מה 
בכל עת ובכל שעה, ועל כך גם התבטא 
על  לעבוד  צריך  כמה  עד  רואים  פעם: 
תפילין,  מניחים  כאשר  שגם  אמונה, 
התורה אומרת לנו לחשוב באותה העת 

על יציאת מצרים.

שבת לה'

פרק מיוחד בעבודתו היתה קדושת 
השבת, כפשוטו קיים את המצ"ע "זכור 
תמיד  "היה   - לקדשו"  השבת  יום  את 
המעשה,  בימי  השבת  יום  את  זוכר 
בספורנו).  ט  ח,  (שמות  שיוכל"  באופן 
במשך  השבוע,  כל  במשך  גם  נהג  כך 
לימוד  ע"י  לשבת,  להתכונן  השנים  כל 

מן  אחד  של  השבוע  מפרשת  פירוש 
קבע  וגם  הפרשה.  סדר  על  הראשונים 

לכך סדר מיוחד עם חברותא.
"שבת לה' אלוקיך" כלומר "ללמוד 
וללמד לשמור ולעשות ולהתענג בו די 
העבודה לכבודו יתברך" (ספורנו שם). 
כך חי הרב שלזינגר זצ"ל. במכתב שכ־
תב לבניו מבקש מאד: אי אפשר שלא 

יעבור שבת בלא חידוש..."
מאד נזהר בשבת מכל דיבור הנוגע 
במחשבה  ואף  חול,  עסקי  של  לדיבור 
לא נתן לעצמו לחשוב על עסק חול או 
שהיה  מעשה  בשבת.  שמעיקה  דאגה 
סמוך לצאת השבת ניסו לדבר עמו על 
ואמר:  והשיב  לו  להעיק  שיכול  עסק 

"עוד מעט יהיה מותר לחשוב על זה".
בבית  האחרונה  בתקופה  כששהה 
בשבת  הלימוד  על  עמו  דיברו  חולים, 
שלו־ "זה  התבטא:  ואז  החברותא,  עם 

שים שנה העונג שבת שלי". לא הסתכל 
להיגרר  לא  כדי  שישי,  ביום  בעיתון 
לקרוא בשבת. אפילו את החלק שכולו 

דברי תורה קרא רק במוצ"ש. 
מסעודת  סעודה  בכל  מאד  הקפיד 
מהלכות  הלכה  וללמד  ללמוד  שבת 
חיים  שהחפץ  פעם,  זאת  ונימק  שבת, 
הש־ שבת,  הלכות  שילמד  מי  כי  כותב 

בת תגן עליו מלחטוא בהלכות שבת.

"השם צדיק יבחן"

כתב  יבחן"  צדיק  "ה'  הפסוק  על 
פ"ג):  ל"ג  נח (פ'  בפרשת  רבה  המדרש 
בודק  אינו  הזה  היוצר  יונתן  ר'  "אמר 
קנקנים מרועעים, שאינו מספיק לקוש 
שוברם,  שהו  עד  אחד  מקיש  עליהם, 
שאפי־ יפים,  קנקנים  בודק?  הוא  ומי 

אינם  פעמים,  כמה  עליהם  מקיש  לו 
נשברים, כך אין הקב"ה מנסה את הר־

שעים, אלא את הצדיקים. אמר ר"י בן 
חנינא הפשטני הזה בשעה שהוא יודע 

כותשה  שהוא  כל  יפה,  שלו  שהפשתן 
משתמנת,  מקיש  שהוא  וכל  משתבחת 
רעה  שלו  שהפשתן  שיודע  ובשעה 
אין  כך  מקוש,  עליה  לתת  מספיק  אינו 
את  אלא  הרשעים  את  מנסה  הקב"ה 
הבית  לבעל  משל  אר"א  הצדיקים, 
יפה  כחה  אחת  פרות  שתי  לו  שהיו 
ואחת כחה רע, על מי נותן את העול? 
הקב"ה  כך  יפה?  שכחה  זאת  על  לא 

מנסה את הצדיקים".
דברי חז"ל אלו ביאר המחבר זצ"ל 
בשלשה  נבחן  הזה  בעולם  כך: "שאדם 
הקב"ה  אותו  בוחן  בתחילה  שלבים, 
דפק  שאם  קנקנו,  שבודק  הקדר  כמו 
ואז  אותו,  לנסות  ממשיך  נשבר  ולא 
מנסהו וזוכה שהיסורים משבחים אותו 
שני  ולאחר  שמשתמן,  הפשתן  כמו 
יכול  אם  הקב"ה  מנסהו  אלו,  שלבים 

לקחת עול אחריות הכלל".
כי  שאמרם,  למי  הדברים  ראויים 
זצ"ל.  שלזינגר  הרב  של  חייו  מסכת  זו 
התייתם  יסורים,  לו  היו  מנערותו 
יש־ לארץ  ועלה  ביתו  עזב  בקטנותו, 

עמד   ,16 בן  נער  בהיותו  לבדו  ראל 
למד  בהם.  ונתעלה  הזמן  בניסיונות 
במצוות  ודקדק  עצומה  בהתמדה 
והדחק,  העוני  ובשנות  הניסיונות  בכל 
כל  חש  ולא  ממש,  כל  בחוסר  התחתן 
עד  המבורך,  ביתו  החזקת  בעול  קושי 
שהתבטא בעסקו בשידוכי בניו: "כסף 
כתב:  בצוואתו  אף  שלי".  דאגה  לא  זה 
שע־ והיא  לי".  היו  לא  פרנסה  "דאגות 

מדה לו שזכה מתוך יסורים לחיות חיי 
עולם הבא, ובעשור שנותיו האחרונות 
שהיו לו יסורים נוראים והניסיונות היו 
לא  אלו  שנים  ממש,  נפש  פיקוח  עד 
התגבר  אלא  להחלשה,  אותו  הביאו 
כארי והבין את קריאת הבורא, שרוצה 
מרצו  כל  והשקיע  ועמד  בעול  שישא 
להעמיד  נפש  במסירות  ובנפשו  בגופו 
מצוה אחת על תילה. עד שהתקיים בו 
תיסרנו  אשר  הגבר  "אשרי   - הפסוק 
י-ה ומתורתך תלמדנו", זה יסורים של 
נתרחק  אלו  יסורים  ומתוך  אהבה", 
יותר ויותר מהגשמיות, שעקב מחלתו 
דברים  לאכול  כמעט  לו  אסור  היה 
והרוצה  לרוח.  יותר  ונתקרב  טעם  של 
ללמוד עוד מדרכיו ומצורת יהודי של 
מהמראה  ניצוצות  ויראה  יסור  פעם 

הגדול בספר 'מאורות יצחק'.
במלאות  תשנ"ד,  באדר  ו'  וביום 
עולמו.  לבית  נפטר  שנותיו,  שבעים 
המ־ בהכנה  עסק  ימיו  כל  אשר  האיש 
טוב  בשם  ונקבר  הבא,  לעולם  צטרכת 
בפתח תקוה. כשאחריו מאות מתלמי־

את  הממשיכים  ומוקיריו  צאצאיו  דיו 
הס־ את  מרה  ומבכים  הרוחני  עולמו 

כמוהו  אשר  ומופת  דמות  של  תלקותו 
כבר לא מייצרים בבתי חרושת היום... 
הקים  שלזינגר  משה  ר'  ובנו  זכה 
הגדול  ביהמ"ד  את  קברו  על  ישיבה 
במודיעין  יצחק'  'היכל  ותפלה  לתורה 
המרכזי  כמקום  משמש  אשר  עילית, 
מש־ עילית  מודיעין  אזור  בכל  ביותר 

לשעות  ועד  המוקדמות  הבוקר  עות 
המקום  בנוסף,  המאוחרות.  הלילה 
משמש כמשכן קבע ללימוד בכל שעות 
בתים  בעלי  כולל  וכן  והלילה  היום 
הראשון שנוסד בעיר וכן כמקום מרכזי 
לשיעורי תורה בכל ימות השבוע ובפ־

שיעורים  מגדי  כאשר  שבת,  בליל  רט 
ומאות  במקום  מקומם  את  קובעים 

מצטופפים לשמוע את דבר תורתם.
ת.נ.צ.ב.ה.

בניין ביהמ"ד היכל יצחק שהוקם לזכרו במודיעין עילית

הרה"ג רבי יצחק שלזינגר זצוק"ל עם מחותנו משגיח ישיבת פוניבז' הרה"צ 
רבי חיים פרידלנדר זצוק"ל

תמונת אביו זצוק"ל

ראש ישיבת קול תורה רבי משה יהודה שלזינגר שליט"א
ורבי בן ציון במברגר זצ"ל משגיח בישיבת פוניבז'

מרן הגריא"ל שטיינמן זצוק"ל מעיין בספר 'מאורות יצחק' שיצא לע"נ 
הטהורה ע"י בנו הרה"ג רבי אביעזרי שליט"א
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מעגלים של נתינה:

מפגן תמיכה מרהיב ומרשים בממלכת 
התורה והחינוך דחסידי בעלזא

בערבו של יום ראשון התכנסו תחת 
קורת גג אחת, באחדות מרשימה ומרנינה 
מו־ מרכז  וידידי  מתומכי  מאות  לב,  כל 
הכללי,  מהציבור  בארה"ק  בעלזא  סדות 
הוקרה  שכולו  ערב   - מעגלים'  ל'ועידת 
מכיסם  הוזילו  אשר  הנכבדים  לתומכים 
למען החזקת המפעלות הברוכים, בסימן: 

בעלזא, נתינה שחוזרת אליך.
עשרות  עמדו  המשתתפים  בראש 
'יחידי  הכבוד  שגרירי  פורום  חברי 
ומכ־ ידידיהם  את  רתמו  אשר  סגולה' 

וממשל,  עסקים  אנשי  מאות   - ריהם 
רבים,  וארגונים  חברות  ובעלי  הון  אילי 
הפאר  לממלכת  בנתינה  התלכדו  אשר 
חברות  עשרות  גם  כמו  בעלזא,  דחסידי 
על  חסותן  פרסו  אשר  במשק  מובילות 

הערב המרשים.
מזה חודשים ארוכים, עמלו עשרות 
שגרירי הכבוד - חברי פורום 'יחידי סגו־

לה', לרתום את מכריהם וידידיהם למען 
ערב  היותו  מלבד  אשר  זה,  מיוחד  ערב 
הוקרה הדדי, הוא מאפשר לעשיה פור־
חת של תורה וחסד להמשיך ולהתקיים. 
ובהנהלת  פרי,  נשאו  אכן  המאמצים 
בסיפוק  מדווחים  בעלזא  מוסדות  מרכז 
והמ־ המכובדת  ההשתתפות  אודות  רב 
בהחזקת  הרבים  השותפים  של  רשימה 

ממלכת הפאר.
בעלזא,  מוסדות  מרכז  בהנהלת 
השגרירים  לעשרות  להודות  מבקשים 
במסי־ לאות  ללא  פעלו  אשר  הנאמנים 

רות עצומה, על מנת לגייס את מכריהם 
המשך  את  לאפשר  מנת  על  וידידיהם, 
ושגשוגם  פריחתם  והחזקתם,  קיומם 
החסד  והחינוך,  התורה  מפעלות  של 
לשם  בעלזא  הקודש  בחצר  והחסידות 

ולתפארת.
כאמור, בשעות הערב של יום ראשון 
השבוע, הגיעו מאות התומכים והידידים, 
הגדול  המדרש  בית  לובי  אל  תחילה 
התקבלו  שם  ירושלים,  בעלזא  בקרית 
מפוארת.  פנים  לקבלת  הכבוד  ביותרת 
כעבור שעה קלה הוזמנו האורחים אחר 
כבוד לעלות במעלות ההיכל הגדול, שם 
נערך מסע מטלטל ומרגש בהנחייתו של 
מגיד המישרים הרב ישראל מאיר שושן, 
בשיר וזמר, בצליל ובסיפורת עם מיתרי 
דודי  הפלא  ילד  של  המרטיטים  הקול 

לינקר ובעל המנגן הרב מאיר אדלר.
הרב  נטל  אמן  וביד  רב  בכישרון 
המרגש  למסע  המשתתפים  את  שושן 
בעלזא  בעיר  כיפור  יום  בליל  שהחל 
שבגליציה - עבור בשואה האיומה והנו־

ראה בהימוט מוסדי תבל, וכלה בפריחה 
המלבבת ומרנינה כל לב, בתקומת חצר 
בכל  ולתפארת  לשם  בעלזא  הקודש 

רחבי העולם.
הוזמנו  המרגש,  המסע  סיום  עם 

היה  אשר  המפואר  לטרקלין  האורחים 
האורחים  מאות  לאירוח  ומזומן  ערוך 
רבת  התזמורת  פצחה  שם  הכבודים, 
הנגנים בשיר ומזמור והנעימה את הערב 
כולו בשיר וזמר בניצוחו של אמן הרגש 

והזמרה ר' דוד קאליש.
מע־ ועידת  של  הנשיאות  במעגל 

ציבור  אישי  עשרות  השתתפו  גלים, 
ממשל,  ואנשי  רשויות  ראשי  ושגרירים, 
וחסד,  תורה  ותומכי  פילנתרופים 
הפעילות  את  יחדיו  נס  על  העלו  אשר 
בארה"ק.  בעלזא  מוסדות  של  המיוחדת 
לפועליו  ההצדעה  עמדה  הערב  במרכז 
הכבירים של שר החסד הנתון בכל ליבו 
אברהם  הרב  ישראל,  חולי  למען  ונפשו 
אלימלך פירר יו"ר אגודת עזרה למרפא.
במהלך הערב המהנה האזינו המש־

הסוכנות  יו"ר  מפי  ברכה  לדברי  תתפים 
יו"ר  הרצוג,  בוז'י  יצחק  מר  היהודית 
העיר  ראש  אדלשטיין,  יולי  מר  הכנסת 
ירושלים מר משה ליאון, מר אבירם דהרי 
ראש עיריית קרית גת, מר אלי אסקוזידו 
ראש מועצת נחל שורק, סגן יו"ר הכנסת 
סיסו  יעקב  ומר  אייכלר  ישראל  הרב 

מנהל קרן ההשקעות 'יסודות' ועוד.

המ־ זכו  המרשים,  האירוע  במרכז 
מהעשייה  טפח  אל  להיחשף  שתתפים 
הברוכה, בשרשרת המוסדות והארגונים 
של בעלזא, למען התורה, למען הקהילה, 
ולמען עם ישראל כולו - בסימן: בעלזא, 

נתינה שחוזרת אליך.
עם סיומו המוצלח של הערב המה־

נה, התפזרו מאות המשתתפים לבתיהם, 
הפאר  לממלכת  והוקרה  הערכה  מלאי 
והמיוחד  המרשים  האירוע  על  בעלזא, 
שהיה מנת חלקם, על ההזדמנות להביט 
הזכות  ועל  המיוחדת  הממלכה  לתוככי 
לתמוך בעשיה הברוכה - כשכולם כאחד 
מביעים את רצונם וצפייתם לועידת מע־
גלים 2 שתתקיים ברצו"ה בשנה הבאה.

מנהלי מרכז מוסדות בעלזא מבק־
שים לנצל במה מכובדת זו לשגר ברכת 
הקדישו  אשר  אלו  לכל  והערכה,  תודה 
הועידה,  הצלחת  למען  ומהונם  מאונם 
חיל  אל  מחיל  הוסיפו  תושיה  וברוב 
מפע־ להחזקת  נוספים  תומכים  בגיוס 
כאו"א  הנכבדים  לעסקנים  הקודש,  לות 
בשמו הטוב יבורך אשר עמלו ללא לאות 
משך שבועות ארוכים להצלחת המעמד 

המיוחד.

בביקור רב רושם ובמעמד רווי הוד

כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א 
קבע את המזוזה ב'בית חזקו'

הרבי, שהיה העומד בראש בהקמת 'חזקו' ומעודד את כלל הפעולות, האזין 
לסקירה נרחבת והתעניין בכל פרט בפעולות הארגון ובהגרלה הגדולה 

שהתקיימה בשבוע האחרון

שיעורי 'בית של תורה' 
שסוחפים אליהם המונים 

של  בערבו  שבועיים  מדי  קורה  זה 
ירושלים  רחבי  מכל  המונים  שישי.  ליל 
מצטופפים זה לצד זה בהיכל בית המד־
רש הגדול קאליב ברחוב חנה בירושלים, 
המרתק  לשיעורו  בשקיקה  ומאזינים 
בענייני הנהגת הבית של הגאון רבי משה 
'בית של  ברוורמן שליט"א, מרבני ארגון 
ברוורמן  הרב  שערים.  מאה  ור"י  תורה' 
שליט"א, אשר ידיו רב לו בהשכנת שלום 
תילם  על  ישראל  בתי  ובעמדת  ושלוה 
בשיעורו  מתמקד  בשנים,  עשרות  במשך 
והתמודדויות  לבטים  בשלל  המיוחד 
הפוקדות כל אברך צעיר בשנים הראשו־
נות לנישואיו, ומעניק מניסיונו הרב הכ־
המורכבות  לשאלות  ובהירה  ברורה  וונה 
הפכו  הנפלאים  השיעורים  החיים.  של 
לשם דבר בקרב ציבור האברכים, ורבים 
מעידים כי כל האווירה בביתם השתנתה 
העמוקות  התובנות  בזכות  לקצה  מקצה 

שנחשפו אליהם בשיעורים אלו. 
'בית  ארגון  של  הרבות  הפעולות 
זקן  של  ביוזמתו  שהוקם  תורה'  של 
מקאליב  אדמו"ר  מרן  כ"ק  האדמו"רים 
האב־ למאות  לסייע  במטרה  שליט"א 

תחומי  בכל  שנה  מדי  הנישאים  רכים 
החיים, אינן פוסקות לרגע. כך הוחלט על 
תגובות  אחריה  שסחפה  מעניינת  יוזמה 
נלהבות מכל מי שהתוודע אליה: כידוע, 
שלומי  בקרב  הונהג  השובבי"ם,  בימי 
בהלכות  שיעורים  לקיים  ישראל  בית 
הנחוצות שביו"ד ח"ב, מפי רבנים ומורי 
קאליב  הגדול  בביהמ"ד  גם  הוראה. 
מזה  מתקיים  ירושלים  במרכז  השוכן 
כעשור שיעור הלכתי ומעשי מפי הגאון 

רבי יצחק אייזיק כהנא שליט"א, דומ"ץ 
בכל  בהלכה,  המשיבים  ומגדולי  העד"ח 

מוצ"ש בהשתתפות מאות. 
שבו־ שיעור  להוסיף  הוחלט  השנה 

דווקא  נבחרו  והפעם  וייחודי,  נוסף  עי 
האברכים הצעירים למסור את השיעור. 
כמה  בחרו  שליט"א  הכוללים  ראשי 
'בית  כוללי  ברשת  הלומדים  מבחירי 
חלקים  על  שנבחנו  אברכים  תורה',  של 
חכמים  בשימוש  ועוסקים  ביו"ד  גדולים 
אצל גדולי הפוסקים שליט"א, ומדי יום 
סיכומי  שיעור  אחר  אברך  מוסר  שלישי 
המתפ־ האברכים  מאות  בפני  ומעשי 

כמו  הלכה.  של  בעומקה  בלהט  לפלים 
הסברתי  בכישרון  שניחנו  האברכים  כן, 
שונים  מדרש  לבתי  נשלחים  רהוט, 
הלכה  שיעורי  ומוסרים  הארץ  ברחבי 
כאשר  פרנסתם,  על  העמלים  ליהודים 
רוחם  מאומץ  התפעלותם  מביעים  אלו 

ומשליטתם  המופלגים  הצורבים  של 
והאחרונים  הראשונים  בפסקי  המקיפה 

כפי המסורת שעברה מדור לדור. 
ראש  שמסר  המיוחדת  בשיחה 
רשת הכוללים, הרה"ג ר' ישראל מרדכי 
האברכים  מאות  בפני  שליט"א,  הורוויץ 
עם  כי  הסביר  השובבי"ם,  ימי  בתחילת 
ומורה  לרב  הופכים  לא  לבד  שאיפה 
במטרה  להצליח  'כדי  בישראל.  הוראה 
מעשה.  ולעשות  לקום  נדרש  הנעלה, 
לחזור ולשנן ללא הרף את יסודות ההל־

כה, לשמש רבנים ומורי הוראה ולהתרגל 
במסירת שיעורי הלכה בפני קהל מתוך 
מטרתו  זוהי  דקדושה.  וגאווה  בטחון 
מה  וזה  שליט"א,  הרבי  של  ושאיפתו 
שאנו שומעים ממנו תדיר, שככל שאברך 
יאמין יותר ביכולותיו והצלחתו, כך יעלה 
ולצמוח  והלכה  בתורה  להתעלות  בידו 

כאחד ממורי ההוראה בדור הבא'.   

עמל התורה בהתמדה בשיאים של ימי 
השובבי"ם בישיבת חכמי לובלין בבני ברק 

מעמדי תפילות על ציון בעל שבט הלוי זיע"א
"שובבי"ם" הוא מושג קדוש ומקודש 
וסמל בכל ישיבה, המתחילים בהתלהבות 
אש קודש החל מיום א' לסדר שמות ועד 
לסיום פרשת משפטים, ובשנים מעוברות 
כמו זו הנוכחית נמשכים ימי השובבי"ם 
של  שבועות   2 עוד  נוספים  "ת"ת",  עד 
בשבוע  ה'  בעבודת  והתחזקות  עמל 
הכלולים  ותצוה  תרומה  פרשות  של 
ימי  הזה,  בקודש  הנאדר  המארג  בתוך 
של  שיאו  באמצע,  הם  ת''ת  השובבי''ם 
זמן החורף לכל הדעות. תלמידי הישיבות 
סוגיות  של  בעומקן  צוללים  החסידיות 
מעלה  ונוסקים  רציפות,  שעות  בלימוד 
מעלה גבוה מעל גבוה בעבודת התפילה, 

באמירת תהילים בלילי שישי וכדומה.
שבזכרון  לובלין  חכמי  בישיבת 
כלל  שונה  הדבר  אין  ברק,  בני  מאיר 
נשמע  התורה  קול  השם  וברוך  וכלל, 
ברמה, השיעורים נמסרים כסדרן, והיכל 
אך  דאורייתא,  בריתחא  גועש  הישיבה 
תוקף,  משנה  מקבלים  הללו  הימים 
כשמעבר  מאוד,  מיוחדת  ומשמעות 
והוד  אוירה  ישנה  דאורייתא  לריתחא 
קדושה אופפת את כותלי הישיבה ותל־
מידיה. בשנה זו ע''פ מנהגו של מרן רבינו 
הגה''ק בעל שבט הלוי זצוק"ל נאמרות 
המיוחדות  הסליחות  חמישי  יום  בכל 
לימי שובבי''ם ת''ת - סליחות מיוחדות 
עם הרבה פיוטי סליחות שאינם שגורים. 
קו־ אש  בהתלהבות  נאמרות  הסליחות 

אלו  בשבועות  השבוע  סוף  ימי  וכל  דש 
מקבלים משמעות אחרת אצל הבחורים 
המלכה  שבת  לקראת  שונים  בחיזוקים 
הבאה. התחזקות בכלל ובענייני תפילה 
בפרט שזה מקדמת דנא ועד עצם היום 
הזה יש דגש רב במסגרת הישיבה לתפי־

לה בזמנה תוך הקפדה גדולה ומחייבת 

עם  בצוותא  מתפללים  שהתלמידים 
כ"ק מרן האדמו''ר שליט''א וצוות רמ"י 
הישיבה בהיכל הישיבה תפילה כהלכתה 

ובמתינות. 
חודש  ראש  ערב  האחרון  שני  בליל 
על  להעתיר  תפילה  יום  נפתח  א'  אדר 
כלל ועל הפרט סדר. היום נקבע לתפילה 
מיוחדת על ציונו הק' של מרן פוסק הדור 
בעל שבט הלוי זי''ע, כשלמחרת בשעות 
הצהריים התקיימה ברוב עם תפילת יום 
האדמו''ר  מרן  כ"ק  בראשות  קטן  כיפור 
כאמור  מאיר.  זכרון  גאב''ד   - שליט''א 
בליל שני ער''ח בשעה 10:30 בלילה אח־

תלמידי  יצאו  ערבית  ותפלת  ג'  סדר  רי 
על  והתחזקות  תפילה  למעמד  הישיבה 
ורבנא  מרנא  הישיבה,  מייסד  של  ציונו 
במשגיח  מלווים  זיע"א,  הלוי  שבט  בעל 
שליט"א.  לייפער  מאיר  ר'  הרב  הישיבה 
שירי  שרו  החיים  לבית  כניסתם  טרם 
מצ־ אליהם  כאשר  ודביקות,  התעוררות 

טרף ראש הישיבה הגאון הגדול הגרי"ב 
וואזנר שליט"א. 

ראש  פתח  התפילה  מעמד  לפני 
ואזנר  בנימין  יוסף  רבי  הגאון  הישיבה 
אדם  בחובת  התעוררות  בדברי  שליט"א 
ויהודי  יהודי  כל  של  ותכלית  בעולמו 
השואף להיות בן מלך, דברים המיוסדים 
מרן  זקנו  מאת  והדרכה  חינוך  פרקי  על 
זצוק''ל.  הלוי  שבט  בעל  הגה''ק  רבינו 
הישיבה:  לתלמידי  קרא  הישיבה  ראש 
נותרו לנו עוד לנצל עד תום את השבו־
עיים אחרונים של ימי השובבי''ם, ימים 
של צבירת מטען אדיר של תורה ויראת 
ימות  לשאר  תפילות  וערליכע  שמיים 
גדולה  בהתעוררות  לאחמ''כ  השנה. 
שנשמעו הדיה בכל בית החיים התקיים 
בש־ רחום  לא-ל  מרטיט  תפלה  מעמד 

מים שיחוס על עני ואביון ויחיש ישועות 
משיח  בביאת  כללית  וישועה  פרטיות 

צדקנו.

להתרומם, להתעלות, לשפוך שיח, להרגיש קרוב
להביא  מסוגלת  התהילים  אמירת 
בד',  לדבקות  הוא  באשר  יהודי  כל 
לשאוב עידוד, בטחון ואמונה גם בזמנים 
קשים, מתוך המעמקים והמצולות נקשר 
האדם אל בורא עולם, ובאמצעות פסקי 
התהילים מונעים צרות, ומשפיעים חסד 
רבות  התייסר  ע"ה  המלך  דוד  ורחמים. 
כל  ועם  ומשברים  מלחמות  חווה  בחייו, 
תמיד  אשירה,  ומשפט  חסד  שורר  זאת 
בש־ במדבריות-העד,  והודיה,  שיר  בכלי 
דות בר, וביערות סבוכי ענפים, עת ירעם 
הים ומלואו נהרות ימחאו כף יחד הרים 
ירננו, מקולות מים רבים אדירים משברי 
המלך  דוד  של  הנצח  קריאת  עלתה  ים 

אדיר במרום ד'.
מחדש  משיקים  וקסברגר  במלכות 
והמוכר,  המרהיב  התהילים  ספר  את 
עותקים  אלפי  במאות  כה  עד  שנמכר 
חדשה  במהדורה  תבל,  קצוות  בכל 
בשלש  קטן  אלבומי  בפורמט  ומיוחדת, 
ולנ־ לגברים  המותאמים  שונים  גוונים 

שים, לכל אירוע יוקרתי ומכובד להוקרה 

מכר  לכל  אישית  כמתנה  או  ולמזכרת, 
עם  להוקיר  רוצים  אתם  אותו  קרוב  או 
אפשרות  קיימת  כמו"כ  מיוחדת,  מתנה 
להטבעה על התהילים שם או לוגו לפי 

בקשת הלקוח. 
טעמו וראו כי טוב ד' במיוחד תרגי־
שו את הטעם האמיתי והמרומם עם ספר 
התהילים 'מזמור לתודה' מצויר במכחו־

לו של האמן והצייר יואל וקסברגר אשר 
הנופים  את  לכם  מביא  דמיונו  בכנפי 

הנופים  הטבע,  ונפלאות  המופלאים 
הבריאה  פאר  את  המבטאים  והציורים 
והיצירה, מתוך שאיפה להביא את הרגש 
והתרוממות לכל יהודי האומר את פרקי 
את  להרגיש  יכולים  אתם  גם  התהילים, 
בהתרוממות  התהילים  אמירת  מתיקות 
להיכנס  הזמן  זה  עילאית  ובהרגשה 
גם  ותזכו  וקסברגר  מלכות  לטרקליני 
אתם להרגיש בטעם הרוחני של אמירת 

תהילים בהרגשה מיוחדת ומרוממת. 

רשת 'ספרי אור החיים' מגישה:

קטלוג המבצעים הגדול של ספרי גדולי ישראל
להביא  מסוגלת  התהילים  אמירת 
בד',  לדבקות  הוא  באשר  יהודי  כל 
לשאוב עידוד, בטחון ואמונה גם בזמנים 
קשים, מתוך המעמקים והמצולות נקשר 
האדם אל בורא עולם, ובאמצעות פסקי 
התהילים מונעים צרות, ומשפיעים חסד 
רבות  התייסר  ע"ה  המלך  דוד  ורחמים. 
כל  ועם  ומשברים  מלחמות  חווה  בחייו, 
תמיד  אשירה,  ומשפט  חסד  שורר  זאת 
בש־ במדבריות-העד,  והודיה,  שיר  בכלי 
דות בר, וביערות סבוכי ענפים, עת ירעם 
הים ומלואו נהרות ימחאו כף יחד הרים 
ירננו, מקולות מים רבים אדירים משברי 
המלך  דוד  של  הנצח  קריאת  עלתה  ים 

אדיר במרום ד'.
מחדש  משיקים  וקסברגר  במלכות 
והמוכר,  המרהיב  התהילים  ספר  את 
עותקים  אלפי  במאות  כה  עד  שנמכר 
חדשה  במהדורה  תבל,  קצוות  בכל 

בשלש  קטן  אלבומי  בפורמט  ומיוחדת, 
ולנ־ לגברים  המותאמים  שונים  גוונים 

שים, לכל אירוע יוקרתי ומכובד להוקרה 
מכר  לכל  אישית  כמתנה  או  ולמזכרת, 

עם  להוקיר  רוצים  אתם  אותו  קרוב  או 
אפשרות  קיימת  כמו"כ  מיוחדת,  מתנה 
להטבעה על התהילים שם או לוגו לפי 

בקשת הלקוח. 
טעמו וראו כי טוב ד' במיוחד תרגי־
שו את הטעם האמיתי והמרומם עם ספר 
התהילים 'מזמור לתודה' מצויר במכחו־

לו של האמן והצייר יואל וקסברגר אשר 
הנופים  את  לכם  מביא  דמיונו  בכנפי 
הנופים  הטבע,  ונפלאות  המופלאים 
הבריאה  פאר  את  המבטאים  והציורים 
והיצירה, מתוך שאיפה להביא את הרגש 
והתרוממות לכל יהודי האומר את פרקי 
את  להרגיש  יכולים  אתם  גם  התהילים, 
בהתרוממות  התהילים  אמירת  מתיקות 
להיכנס  הזמן  זה  עילאית  ובהרגשה 
גם  ותזכו  וקסברגר  מלכות  לטרקליני 
אתם להרגיש בטעם הרוחני של אמירת 

תהילים בהרגשה מיוחדת ומרוממת. 

'מקרא העדה' על התורה חלק ד' פרשות משפטים-פקודי
מהגאון רבי אליהו גרינצייג שליט"א

במעמד מרגש ורווי הוד שהתקיים 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  קבע  השבוע  ג'  ביום 
ל'בית  המזוזה  את  שליט"א  מצאנז 
לא  שנחנכו  החדשים  במשרדים  חזקו' 
מכבר ברחוב ירושלים בבני ברק, ולאחר 
ששמע במקום סקירה נרחבת על פעו־
לות הארגון, אף האציל על הארגון ועל 

העומדים לימינו מברכות קדשו לרוב.
של  שנים  חמש  לאחר  כזכור, 
פעילות אינטנסיבית שהתקיימה כולה 
ההתפתחות  ועם  ארעיים  במקומות 
ולהרחיב  לרכז  שנוצר  החיוני  והצורך 
'חזקו'  משרדי  עברו  הפעילות,  את 
לפני כשלושה חדשים למשכנם החדש 

והמרווח ברחוב ירושלים 6 בבני ברק.
ב'חזקו'  המתינו  רבה  בדריכות 
לביקורו הנעלה של הרבי, אשר כידוע 
הוא העומד מאחורי רעיון הקמת 'חזקו' 
הטהור  ולזכרו  נשמתו  לעילוי  שהוקם 
של החבר הבה"ח ישראל חיים קלוגר 
ז"ל, בנו של מייסד הארגון הרב אברהם 
צאנז  חסידי  מחשובי  שליט"א,  קלוגר 
פעולו־ כל  ומעודד  תומך  והרבי  בב"ב, 
תיו בכל עת, והשבוע התבשרו כי הרבי 
שליט"א יופיע בהדרו לבקר במשרדים 
הפתח  מזוזת  את  ולקבוע  החדשים 

במקום.
האדמו"ר  מרן  כ"ק  כשהופיע 
חזקו  בית  בפתח  בהדרו  שליט"א 
מנכ"ל  וכן  קלוגר  הרב  פניו  את  קיבלו 
'חזקו' הרב יעקב שטמר, והרב אפרים 
'חזקו'.  הנהלת  מראשי  פלדמן,  פישל 
עוד קודם קביעת המזוזות ביקש הרבי 
לקבל סקירה מלאה על מגוון הפעולות 
התעניין  וכן  הארגון  של  היומיומיות 
ופרט  פרט  בכל  שטמר  הרב  אצל 
מההגרלה הגדולה על דירת הדופלקס 
בשבוע  שהתקיימה  בטבריה  הענקית 
קלוגר  כשהרב  הארגון,  ע"י  האחרון 
חוזר ומדגיש שב"ה זכינו לעשות רצון 
צדיק ו"הכל מכח המשלח" - ה"ה כ"ק 

רבנו שליט"א.
לאחר נטילת ידיים והכנה מיוחדת 
קבע הרבי את מזוזת הכניסה ולאחמ"כ 
ערך במקום מעמד 'לחיים' והביע קורת 
רוח מכל אשר שמע וראה, והאציל מב־

רכות קדשו לרוב להרב אברהם קלוגר 
ולצוות המשרד, והוסיף ובירך את כלל 
ברכות  לשפע  שיזכו  'חזקו'  תומכי 

בביתם לרוב. 

המונים מקשיבים לשיעורו של הרה"ג רבי משה ברוורמן שליט"א

הגאון רבי יצחק אייזיק כהנא 
שליט"א בשיעורו ההלכתי

הרה"ג רבי משה ברוורמן 
שליט"א בשיעורו המרתק 

בהנהגת הבית
אחד משמונת האברכים שנבחרו 

בשיעורו בפני מאות האברכים

לאור  בהופעתו  התורה  עולם  זכה 
הספרים  בסדרת  הרביעי  החלק  של 
'מקרא העדה' בתלתא הוי חזקה. אנחנו 
אמנם המפורסמות  הרביעי  בכרך  כבר 
אינן צריכות ראיה, וכבר אתמחי גברא 
ובבקיאות  בגאונות  תורתו,  בחידושי 
עתה  אך  התורה.  חלקי  בכל  מדהימה, 
הנה זרח אור חדש באותם החידושים 
התורה  פרשיות  סדר  על  והביאורים 
שנכתבו במשך כיובל שנים ע"י הגאון 
בספר  שליט"א.  גרינצייג  אליהו  רבי 
הפ־ על  סימנים  ועשרים  מאה  החדש 
רשות בספר שמות, מפרשת משפטים 
ברשימת  קצר  עיון  פקודי.  פרשת  עד 
מעלה  בספר,  הנידונים  הנושאים 
והיקף  עומק  על  מחודשת  התפעלות 
חובת  שליט"א.  המחבר  של  השגותיו 

של  ובניו  אשתו  במזונות  האדון 
על  המקדש  בית  בנין  מצות  העבד. 
בנין  מצות  תכלית  והיחיד.  הציבור 
ציצית  הבית.  הר  מידות  המקדש. 
בבגדי כהונה. בנין בית המקדש בשבת. 
מלאכת המשכן אינה דוחה שבת ועוד 

ועוד. 
עולם התורה ולומדיה ימצא ענין 
ונוסף  העדה'  ב'מקרא  בלימוד  רב 
כרכים  של  לאור  להוצאתם  לצפות 
את  נברך  התורה.  פרשית  על  נוספים 
גרינצייג  אליהו  רבי  המחבר  הגאון 
את  ולהאיר  להוסיף  שיזכה  שליט"א 
תורה,  בחידושי  ישראל  של  עיניהם 

ויגדיל תורה ויאדיר.
נוף'  'יפה  חנויות  ברשת  להשיג 

ובחנויות הספרים המובחרות.
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אל על נפרדת לשלום 
מבואינג 767

מנכ"ל אל על: פנינו להמשך תנופת ההתחדשות 
והצטיידות במטוסי הדרימליינר 787 החדשים

על  אל  הפעילה  בהן  שנים   36 לאחר 
אתמול  נחתה   ,767 מדגם  בואינג  מטוסי 
השבוע הטיסה האחרונה של מטוס ה-767 
 LY382 בטיסה  על,  באל  מסחרי  בשירות 
ממילאנו לתל אביב. במהלך השנים, נכנסו 
ויצאו משירות 13 מטוסים מדגמים שונים, 
טיסה  שעות  כ-584,000  יחדיו  ביצעו  אשר 
מנכ"ל  אוסישקין,  גונן  טיסות.  ב-103,000 
מאחרון  נפרדת  על  "אל  כי  אמר  על,  אל 
לקו־ את  נאמנה  ששירת  בצי  המטוסים 

ההתחדשות  תנופת  להמשך  פנינו  חותינו. 
 787 הדרימליינר  במטוסי  והצטיידות 

החדשים".
מאז תחילת שנות ה-80 הורכבו במפ־
עלי בואינג בסיאטל למעלה מ-1,100 מטו־
סי 767, מרביתם עדיין בשירות של עשרות 
מטוסים  בהיותם  בעולם,  תעופה  חברות 
נוחים, יעילים ובעלי רקורד בטיחותי גבוה 
ביותר. ייצורם של מטוסי ה-767 נמשך אף 

היום במפעלי בואינג בסיאטל.
לפני כ-36 שנים, החלו מטוסי ה-767 
רא־ את  על.  אל  של  המטוסים  בצי  לטוס 
שוני המטוסים, מדגם 767-200, אשר יצאו 
משירות בשנת 2008, קלטה החברה בשנת 
1983. לאורך השנים, נכנסו ויצאו משירות 
שונים.  מדגמים  מטוסים   13 על  באל 
ב-1984,  לשירות,  כניסתם  לאחר  כשנה 
פתחו מטוסי ה-767 של אל על עידן חדש 
היו  כאשר  העולמית  התעופה  בתעשיית 
שפ־ הראשונים  הדו-מנועיים  למטוסים 

האוקיאנוס  מעל  מסחריות  בטיסות  עלו 
האטלנטי.

לכמה מנקודות  שותף  היה  ה-767  צי 
ציון משמעותיות בתולדות המדינה, ביניהן 
המועצות  ברית  יהודי  להעלאת  המבצע 
ממוסקבה  ישירות  טיסות  באמצעות 
יהודי  להעלאת  הנועז  שלמה'  ו'מבצע 

אתיופיה בתחילת שנות ה-90.
נתיבי  השנים  לאורך  חנכו  המטוסים 
מדינת  את  קירבו  אשר  ישירים  טיסה 
בצפון  יעדים  בכללם  לתפוצות,  ישראל 
אמריקה, באסיה ובאירופה. בנוסף, מטוסי 
ראשי  שלושת  את  נאמנה  שירתו  ה-767 
אריאל  בישראל:  האחרונים  הממשלה 
שרון, אהוד אולמרט ובנימין נתניהו. בחו־

מאירוע  חלק  היה   767 מטוס  שעבר,  דש 

טיסת  התקיימה  כאשר  נוסף,  היסטורי 
לרפובליקת  המיוחדת  הממשלה  ראש 
צ'אד באפריקה ובשובה מטוס ה-767 של 
את  החוצה  בנתיב  לראשונה  טס  על  אל 

רפובליקת דרום סודן.
המ־ צי  מהתחדשות  כחלק  כזכור, 
מטוסי  רכשה 16  החברה  על,  באל  טוסים 
את  שיחליפו  חדשים,   787 דרימליינר 
מטוסי ה-767 ומטוסי 747 אשר יצאו בה־

דרגה במהלך שנת 2019, מתוכם 8 מטוסי 
דרימליינר 787 שפועלים כבר היום בשירות 
עד  בהדרגה  ייכנסו  השאר  בעוד  החברה, 

לשנת 2020.
ציוני דרך בתולדות צי מטוסי הבואינג 

767 של אל על 
המסח־ הטיסה  לדרכה  יצאה   – 1983
רית הראשונה של הבואינג 767-200 של אל 

.4X-EAA על שסימונו
הראשונה  התעופה  חברת   –  1984
בטיסות  דו-מנועי  מטוס  להפעיל  בעולם 

מסחריות מעל האוקיינוס האטלנטי. 
מצי  על  אל  מטוסי  תשעה   –  1991
767 ו-757 השתתפו ב'מבצע שלמה' הנועז 
והמורכב להעלאת יהודי אתיופיה מאדיס 

אבבה. 
1994 – מטוס 767 של אל על מופעל 

לראשונה להונג קונג.
767- מטוסי   2 לצי  הצטרפו   –  1999

200ER עם מיכלי דלק מוגדלים שאפשרו 
לראשונה טיסות ישירות ללא חניית ביניים 

לטורונטו ושיקאגו.
2003 – מטוסי ה-767 של אל על מת־

ראשי  של  רשמיות  טיסות  בביצוע  חילים 
ממשלת ישראל. 

את  קולטת  על  אל  חברת   –  2006
ובמקביל   767-300ER-ה מטוסי  ראשוני 

חונכת לראשונה טיסות ישירות למיאמי
ראשוני  של  משירות  יציאה   –  2008

מטוסי ה-767-200.
2019 – מטוסי ה-767-300ER האחרו־

נים עוזבים את צי המטוסים.

פתרון מהפכני לסובלים מדיכאון 
במרכז לשיפור תפקודי המוח 

'אלפא בריין סנטר'
כעשרה אחוז מאוכלוסייה בישראל סובלים מדיכאון 

ורק כמחצית מהסובלים משתפרים בעקבות תרופות. 
במרכז לשיפור תפקודי המוח 'אלפא בריין סנטר' מאות 
פונים משפרים את מצבם וחוזרים לתפקוד היום יומי 

מתמשכת  הפרעה  היא  דיכאון 
בתחושות  הנאה,  באובדן  המתאפיינת 
עצבות, דכדוך, ייאוש, חוסר אונים, ריק־
נות, פסימיות על פני תקופה מתמשכת. 
מאוד  קשה  להיות  הופכת  פעולה  כל 
והסובלים נאבקים לקום בבוקר ולהניע 

את עצמם לעשיה. 
חשמלית  פעילות  של  בבדיקת 
מוחיות  תבניות  לזהות  ניתן  המוח,  גלי 
החולה  האם  ולנבא  לדיכאון  הקשורות 
יגיב לטיפול תרופתי נוגד דיכאון. שיטת 
הטיפול המודרנית שמבוססת על בדיקה 
מוחו  את  ללמד  למטופל  מאפשרת  זו 
באמצ־ אופטימלי.  באופן  לפעול  כיצד 

סנטר'  בריין  ב'אלפא  מוחי  אימון  עות 
מסייעים בהצלחה רבה לאלפי הסובלים 
מדיכאון מתמשך. התוכנות המתקדמות 
הטי־ ושיטת  המודרני  המכשור  ביותר, 

מספר  תוך  מאפשרים  הייחודית  פול 
טיפולים להחזיר את המטופל לתפקוד 
בריא ולהשיג הקלה משמעותית בסימ־
פטומים. שיטת הטיפול של 'אלפא בריין 
סנטר' נתמכת בניסיון קליני רב ובמח־

יעילות  על  שמדווחים  מדעיים  קרים 
 2009 בשנת  לדוגמה,  בדיכאון.  הטיפול 
 Psychiatry- במגזין פסיכיאטרי עולמי
Research Neuroimaging התפרסם 

על  מוחי  אימון  השפעת  שבדק  מחקר 
תמונת הדמיה תלת מימדית של המוח 
אצל חולים עם הפרעת דיכאון. במחקר 
מדיכאון,  שסבלו  מטופלים   27 נבדקו 
אחד  כל  תרופתי.  טיפול  ללא  כולם 
שהדגימה   QEEG בדיקת  עבר  מהם 
מוחו.  של  החשמלית  הסדירות  אי  את 
טופלו  המשתתפים  זו  בדיקה  סמך  על 
באימון מוחי. תוצאות המחקר הראו כי 
20 מטופלים למדו לתקן את פעילות גלי 
המוח שלהם. כל ה-20 שלמדו השתפרו 
מבחינת המצב הדיכאוני, בעוד שכל ה-7 

שלא למדו, לא השתפרו. 
בדומה  סנטר'  בריין  ב'אלפא  גם 
מדיכאון  ההחלמה  אחוזי  זה  למחקר 
לאחוזי  בהשוואה  מאוד  גבוהים 
הצ־ תרופתי.  טיפול  בעקבות  ההחלמה 
הניתן  הטיפול  בזכות  זו  מסחררת  לחה 
הפעילות  לתבנית  מדויקת  בהתאמה 
של  ליווי  תוך  מטופל,  כל  של  המוחית 
 - חשוב  פחות  ולא  צמודים  מטפלים 
תוך הקפדה על דיסקרטיות המותאמת 

לציבור החרדי. 
*הטיפול אינו מהווה תחליף לטיפול 

תרופתי.
ייעוץ  לקבלת  אפשרות  *קיימת 

רפואי במידת הצורך.

למה חרדים לא 
אוהבים נטוורקינג?

הניסיון להכניס את מפגשי הנטוורקינג לציבור 
החרדי נכשל פעם אחר פעם, למה זה קרה? ומי 

הצליח להפתיע ולשנות את התופעה?

צריך  לא  אתה  קשרים  לך  יש  "אם 
פרוטקציות" – אמרה שהיא אחת מאבני 
אבל  החרדית.  החיים  דרך  של  היסוד 
למפגשי  מגיע  זה  כאשר  מה,  משום 
נטוורקינג בקרב אנשי עסקים מהציבור 
להתחיל  שניסתה  קבוצה  כל  החרדי, 

ולפעול, כשלה אחרי פרק זמן קצר. 
בעברית,  עסקי  רישות  "נטוורקינג", 
היא גישה שיווקית שמעודדת מפגשים 
ובעלי  עסקים  אנשי  של  חברתיים 
יצירת  למטרת  שונים,  מרקעים  עסקים 
להוביל  העשויות  חברתיות  רשתות 

לשיתופי פעולה והזדמנויות עסקיות.
משום  תפס  לא  זה  החרדי,  בציבור 
נתונים  מחשיפת  החשש  זהו  האם  מה, 
ור־ לקוחות  מגניבת  הפחד  העסק?  על 
עיונות? או שפשוט לא נמצא הקונספט 

המתאים לציבור החרדי?
אחרת.  חשבו  'ביזמקס'  במרכז 
'מתחת  כמעט  חודשים,  מספר  במשך 
חודשים  מספר  כבר  מתנהלת  לרדאר' 
 ,BizGruop בשם  נטוורקינג  קבוצת 
שולם.  מיכה  העסקי  היועץ  בהנחיית 
לשבוע,  אחת  נפגשים  הקבוצה  חברי 
יושבים באווירה משפחתית עם ארוחת 
התוצאות  את  משתפים  מפנקת,  בוקר 
ועל  שחלף  השבוע  במהלך  העסקיות 

התכניות שלהם לשבוע הקרוב. 
מספר  המשתתפים,  אחד  ישראל, 
במפגשים  גדולה  הכי  "הבעיה  לנו: 
השאר  בין  המקדישים  אחרים  עסקיים 
חד  שהם  היא  לנטוורקינג,  ייעודי  זמן 
את  מכיר  לא  עדיין  אתה   – פעמיים 
האנשים וכבר מצפים ממך לחשוף מידע 
עליך ועל עסקיך. לפי דעתי, הבסיס לנ־
טוורקינג מוצלח זה בניה הדרגתית של 

אמון בין המשתתפים בתכנית". 
אותי  מחבר  שמאוד  מה  "בנוסף, 
ומושך אותי להקפיד להגיע לכל מפגש 
לעזור  יכול  שאני  העובדה  היא  ומפגש, 

שלי.  מהידע  להם  ולתרום  לאחרים 
כאשר אתה מגיע בגישה כזו של נתינה 
גם  אוטומטי  באופן  אנשים   - ושיתוף 

רוצים לעזור לך".
המש־ נוגעים  המפגשים  במהלך 

העסק  של  הפנימיים  בנושאים  תתפים 
- צורת התנהלות, בניית תהליכי עבודה, 
והנו־ עסקית  התפתחות  בעיות,  פתרון 
שאים החיצוניים - גיוס לקוחות חדשים, 
משתתפי  בין  פעולה  שיתופי  יצירת 

הקבוצה ועוד. 
לי  שיש  העובדה  עסק,  בעל  "בתור 
מתיישב  אני  שבהן  בשבוע  שעות  כמה 
אחד  בעזרת  או  לבד   - ומצליח  בנחת 
העסק  על  להסתכל  הקבוצה,  מחברי 
בתור  אותי  משפרת   - מלמעלה  שלי 
הוא  לי,  עוזר  שמאוד  נוסף  דבר  מנהל. 
שאני מגלה שבדיוק כמוני, בעלי עסקים 
ותיקים  מנהלים  (ובהם  נוספים  רבים 
אותם  עם  ממש  מתמודדים  ומנוסים) 

האתגרים שאני חווה בעסק".
שהצטרף  חדש  משתתף  דודי, 
שלי  העסק  "את  מספר:  לאחרונה,  רק 
פתחתי לפני חצי שנה והמפגשים נתנו 
משנה  לא  זה  כי  כוח.  מאוד  הרבה  לי 
באמת כמה שנים העסק שלך קיים, מה 
שמשנה זה כמה ידע יש לך - ובמפגשים 
אני מקבל ידע שביחד שווה ליותר מ-50 

שנות ניסיון!"
מנחה  ממיכה,  ביקשנו  לסיום, 
העסקים  לבעלי  קטן  טיפ  הקבוצה, 
חייך  מיכה  שבדרך.  וליזמים  הצעירים 
וחלק אתנו טיפ חשוב: "עולם העסקים 
לא מפסיק להתעדכן ולהמציא את עצ־

מו מחדש, אבל עיקרון אחד בסיסי תקף 
 100 לפני  תקף  שהיה  כפי  בדיוק  היום 
 100 בעוד  גם  כזה  להיות  וימשיך  שנה 
שנה: אין תחליף לחיבור האישי והאנושי 
ובעלי  למנהלים  החיבור  לכן,  בעסקים. 

עסקים נוספים יתרום לך בוודאות!"

ר' אלי רבינוביץ מונה למנהל פעילות 
בחברה החרדית בבנק הפועלים

פעי־ למנהל  מונה  רבינוביץ  אלי  ר' 
לות בנק הפועלים בחברה החרדית. במ־
שך 17 שנות עבודתו במערכת הבנקאית 
בממשקים  תפקידים  של  שורה  מילא 
החרדי.  הלקוחות  ציבור  עם  תכופים 
קשרי  מנהל  שימש  האחרון  בתפקידו 

נדל"ן בחברה החרדית.
בנק  למנכ"ל  משנה  שטיין,  רונן 
הקמעו־ החטיבה  על  וממונה  הפועלים 
נאית: ״התפקיד והמינוי החדש מבטאים 
את תפיסת הבנק הרואה בציבור החרדי 
מספר  הישראלית.  בחברה  חשוב  רובד 
הפועלים  בנק  סניפי  של  מבוטל  לא 
ונותנים  החרדיים  בריכוזים  ממוקמים 
ללקוחות  גם  כמו  הפרטי,  ללקוח  מענה 
בזי־ המגוונת  הפעילות  היקף  מוסדיים. 

קה ללקוח החרדי מצדיק ריכוז הפעילות 
בידי גורם המכיר היטב את החברה שב־

מביא  רבינוביץ  אלי  פועלים.  אנו  תוכה 

שנים  רב  וניסיון  ידע  של  שילוב  איתו 
בפעילות מול החברה החרדית ואני בטוח 
לטובת  היכולות  כל  את  לנצל  שישכיל 

החברה החרדית ובנק הפועלים". 
אב  ירושלים,  יליד  רבינוביץ,  אלי 
בשנות  עילית.  ביתר  תושב  לארבעה, 
קורסים  של  שורה  עבר  בבנק  עבודתו 
נושאים  במגוון  מקצועיות  והשתלמויות 
״אני  אמר:  המינוי  קבלת  עם  בנקאיים. 
זה  ורחימו.  בדחילו  המינוי  את  מקבל 
אתגר גדול וחדש ואעשה הכל אי"ה למ־

ען מתן שירות ראוי ויעיל לציבור החרדי. 
הפועלים  בבנק  מצאתי  עבודתי  בשנות 
מקום קשוב לצרכי החברה החרדית. אני 
לקידום  לתרום  שאוכל  ומאמין  מקווה 
בציבור  גם  מוביל  כבנק  הפועלים  בנק 

החרדי". 

הבשורה של 'בסדנו' לציבור החרדי: 

הקמת מועדון לקוחות 'כח הציבור' 
לחיסכון ניכר בצריכה השוטפת

בית   – השקעות'  'בסדנו  קבוצת 
בציבור  והמוביל  הגדול  ההשקעות 
מוע־ את  אלה  בימים  מקימה  החרדי, 
לציבור  מסוגו  הראשון  הלקוחות  דון 
כשמו  שמטרתו   – הציבור'  'כח  החרדי: 
של  הכוח  צבירת  את  לנצל  הוא,  כן 
השיווק  רשתות  מול  במיקוח  הציבור 
כספי  לחיסכון  בתמורה  והספקים, 
השוטפת  המשפחתית  בצריכה  ניכר 
ביטוי  לידי  יבואו  ההטבות  והיומיומית. 
שונים,  בתחומים  רבים  צריכה  בענפי 
ספרים,  הנעלה,  הלבשה,  מזון,  כמו: 

מכשירי חשמל וכד'.
אומר,  בנטוב  אבי  המועדון  מנהל 
מדוקדקת  בחינת  לאחר  נולד  הצורך  כי 
בחו־ הצורך  והבנת  השוק,  של  ויסודית 

של  לקיומו  החרדי  בציבור  הקיים  סר 
המועדון. "המועדון הינו פרי יוזמתו של 
השקעות'  'בסדנו  קבוצת  ומנכ"ל  מייסד 
ר' אליעזר גרוס, והוקם על מנת שיפעל 
כוונה  מתוך  אלא  רווח,  מטרות  ללא 

כספי  חיסכון  לידי  להביא  ויחידה  אחת 
לכל  לשנה,  בממוצע  שקלים  אלפי  של 

בית אב חרדי החבר במועדון".
אחת  תעביר  המועדון  הנהלת 
האלקטרוני  הדואר  באמצעות  לתקופה 
בתי  על  שוטפים  עדכונים  לחברים 
ההטבות  למתן  שהצטרפו  חדשים  עסק 
לחברי המועדון, וכן שינויים שחלו בתנאי 
יועברו  כמו"כ  וכד'.  הקיימים  ההטבות 
עדכונים על הטבות נקודתיות ועונתיות 
הניתנות  ובחו"ל,  בארץ  הנופש  בענף 

באופן בלעדי לחברי המועדון.
קלה  בדרך  מתבצע  ההטבה  מימוש 
בבית  הקניה  את  מבצע  החבר  ופשוטה. 
המוע־ כרטיס  את  בקופה  מציג  העסק, 

משמעותית.  מהנחה  במקום  ונהנה  דון 
בעלות  כרוכה  איננה  במועדון  החברות 
והחל  השנה הראשונה,  למשך  חבר  דמי 
מהשנה השנייה ואילך, ייגבו דמי חברות 
לכיסוי  ומיועדים  המוקדשים  סמליים 

עלויות תפעול המועדון.
אחד  לכל  לקרוא  מבקש  בנטוב 
ואומר:  החרדי  הציבור  על  הנמנה  ואחד 
הצטרף  החרדי,  הציבור  לך  חשוב  "אם 
עלות,  ללא  חבריך  את  וצרף  אתה  גם 
המעוניינים  וקל".  פשוט  רישום  בהליך 
להעביר  מתבקשים  למועדון  להצטרף 
ומ־ פרטי  שם  האישיים:  פרטיהם  את 

שפחה, כתובת מען, כתובת דוא"ל ומס' 
הטלפון:  באמצעות  ונייד,  בבית  טלפון 
האלקטרוני:  בדואר  או   ,1-800-801-801

.Besadno.com@AviB

שת"פ מחמם בין 
אימפריות החסד בישראל

עמותת חסדי נעמי, עמותת הרווחה 
ועמותת עזר מציון,  בישראל,  הגדולה 
ארגון התמיכה הרפואי הגדול בישראל, 
ניצולי  למען  פעולה  בשיתוף  יצאו 
העמותות  חילקו  במסגרתו  השואה, 
שמיכות,  הכוללות  חורף  ערכות  אלפי 
רדיאטורים וביגוד מחמם לניצולי שואה 

וקשישים.
העמו־ התגייסו  הפעילות  במסגרת 
תות למען הניצולים והקשישים, כאשר 
ואספקת  גיוס  על  פיקדה  נעמי  חסדי 
בחלוקתו.  סייעה  מציון  ועזר  הציוד, 
בחסדי נעמי יודעים לספר שבימים אלו 
נמצאת העמותה בשיא פעילות החורף, 
כ-5,000  של  חלוקה  מסיימת  העמותה 
למעלה  של  בשווי  ותנורים  שמיכות 

ממיליון שקל!
ספק  אין  צ'ולק  חנניה  הרב  לדברי 
הקשי־ חשובה,  בפעילות  שמדובר 

נחשבים  השואה  ניצולי  ובתוכם  שים 
מהאוכלוסיות המאתגרות ביותר לתמיכה 
שכן אלו נאלצים להתמודד גם עם קשיים 
וגם  בריאותיים  קשיים  עם  גם  כלכליים, 
להם  שדואג  מי  שיש  "טוב  בדידות.  עם 
ומבצע חסדים עמם. אני מודה לרב יוסף 
כהן ידידי על שיתוף הפעולה ובטוח שגם 
בהמשך נזכה לשלב ידיים ולבצע חסדים 

עבור כל מי שזקוק להם".
ויו"ר  מייסד  כהן,  יוסף  הרב  לדברי 
עמותת חסדי נעמי, העמותה נאבקת עם 
ופועלת  הקשישים  למען  הקור  אתגרי 
צרכיהם,  את  לספק  כדי  המרץ  במלוא 
מה  מזון,  תנורים,  שמיכות,  "מעילים, 
אומר  לעזור",  כדי  שם  אנחנו   – שצריך 
על  צ'ולק  חנניה  לרב  מודה  "אני  כהן. 
ללכת  מרגש  תמיד  זה  הפעולה,  שיתוף 
במ־ נמצא  שליבם  שותפים  עם  ביד  יד 

קום הנכון".

סוד קסם המרקים: כך החלו ילדיי 
לאכול את המנות הבריאות

המרקים  פלא  את  שגיליתי  ביום 
יותר  הרבה  לאמא  הפכתי  הטחונים, 
טוחנת  פשוט  אני  הזה  החורף  שמחה. 
כל  מהו  מושג  להם  ואין  הכל,  להם 
הטוב שהנחתי להם בצלחת. זה התחיל 
לי  תסנני  "אמא,  הרגילות:  מהבקשות 
את  אוהבת  לא  אני  "אמא,  המרק",  את 
הקרה,  החורף  בעונת  האלו".  הדברים 
כשכל חפצי הוא לבשל ארוחת צהריים 
החלטתי  תזונתיים,  ערכים  ובעלת  חמה 
מרקים  על  ללכת  הרבות  חברותיי  כמו 
מכל מיני סוגים – אלא שהילדים פשוט 
נראו  העדשים  הבשורה.  את  קיבלו  לא 
היתה  היבשה  האפונה  מוזרות,  להם 

בלתי מזוהה והם לא הסכימו לאכול.
"את רצינית? תטחני", אמרה לי חב־
רה טובה ששמעה את תלונותיי. בהתח־
באמת  שאפשר  וחשבתי  התלהבתי  לה 
לטחון הכל, אבל גם שם יש שילובי טע־
מים שלא תמיד הילדים רצו. אז למדתי: 
במרק כתום שמתי בצל, קישוא, דלעת, 
גזר, בטטה ודלורית. ביום שהוספתי גם 
סלרי ושמיר – הם פחות אהבו. ועדיין היו 
לי מספיק גרסאות שאהבו. במרק טחון 
לא  הילדים  אחיד,  להיות  הופך  המרקם 
פעם  כל  ואפשר  בפנים  יש  מה  יודעים 
מניסיון  אחר.  בריא  ירק  ולהוסיף  לגוון 

אישי, מומלץ מאוד!
פרווה:  מושלם  כתום  למרק  מתכון 
 2 שום.  שיני   3 גדול.  בצל   1 החומרים: 

 150 דלעת.  גרם   150 גזר.   4 בטטות. 
ג'ינג'ר  מעט  אפשרי:  דלורית.  גרם 
פטרוזיליה.  צרור  כתומות,  עדשים  טרי, 
מה  לפי  הירקות  בכמויות  לשחק  ניתן 

שאוהבים כמובן.
מטגנים  זית  שמן  במעט  ההכנה: 
ואפשרי  השום  את  מוסיפים  הבצל.  את 

גם ג'ינג'ר.
כל  את  מוסיפים  קל  טיגון  לאחר 
במים  הסיר  את  וממלאים  הירקות 
ומעט  פלפל  במלח,  מתבלים  רותחים. 
של  מלא  לריכוך  עד  ומבשלים  כורכום 
בלנדר  במוט  הכל  את  טוחנים  הירקות. 
המשפחה  בני  לכל  ומגישים  איכותי 

בהנאה. 
בלנדר  מוט  מניסיון:  שלי  ההמלצה 

 ,Sauter של   HB 729 דגם  מקצועי 
הוא  קר.  וגם  חם  מזון  לערבול  מעולה 
כוס  לו  ויש  מנירוסטה,  מקציף  כולל 
את  לטחון  שתוכלו  כדי  ומדידה  ערבול 
הסט  לכם.  הרצויה  הכמות  לפי  המזון 
וכל  המוצר  לאחסון  מפואר  סטנד  כולל 
קל  מ"ל,   500 מהיר  קיצוץ  מיכל  חלקיו, 
לניקוי, נוח לאחיזה, שקט ועוצמתי, הוא 
 LED תאורת עם  ומגיע  יפה  מאוד  גם 
סביב כפתור ההפעלה. תוכלו להשתמש 
בו בקיץ גם לכתישת קרח והכנת שייקים 
ומקצועי,  מומלץ  בלנדר  מוט  מעולים. 
למשך  לכם  ונשאר  העבודה  את  עושה 
אדום  בצבעים  לבחירתכם  מגיע  זמן. 

ושחור.
ושיהיה לכם חורף בריא וטעים!

חודש וחצי לתחילת רפורמת הטעינה בתח"צ בגוש דן:

ב'רב-קו אונליין' מסכמים בסיפוק 
הצלחה בפריסת נקודות הטעינה

הר־ תחילת  מאז  חלף  וחצי  חודש 
רב-קו  כרטיסי  וטעינת  בתשלום  פורמה 
מסכמים  אונליין'  וב'רב-קו  דן,  בגוש 
וההצלחה  המעבר  תקופת  את  בסיפוק 
בכל  הטעינה  נקודות  מאות  בפריסת 
את  מציינים  הם  כן  כמו  ברק.  בני  רחבי 

המשוב החיובי המגיע מהציבור.
ולאחר  וחצי,  חודש  לפני  כזכור, 
של  המהפכה  מתחילת  שנה  ככמעט 
נהגי  אצל  הכרטיסים  טעינת  הפסקת 
ירושלים,  באזור  הציבורית  התחבורה 
בהנחיית משרד התחבורה הפסיקו נהגי 
האוטובוסים בקווי חברת דן לטעון כר־

טיסי רב-קו בנסיעות.
מראש,  נערכו  אונליין'  ב'רב-קו 

הטעינה  לפתרונות  טכנולוגיות  כמובילי 
ונערכו  הרב-קו,  לכרטיסי  המתקדמים 
התאמות ייחודיות למגזר החרדי – הנח־
שב למשתמש "כבד" בתחבורה ציבורית.
טעינה  עמדות  נפתחו  השאר,  בין 
עסק  בתי  במאות  החוזים,  סוגי  כל  של 
ורשתות שיווק גדולות. כמו כן גם בבתי 
וקהילות  פלוס  נדרים  בעמדות  הכנסת 
שהותאמו לטעינת רב-קו, מאות עמדות 
רבים  חינוך  במוסדות  וכן  כספונטים, 
המוסד  הנהלת  עם  פעולה  בשיתוף 
שמאפשרת לטעון במשרדיה. אפשרויות 
הטעינה  לאפשרויות  מצטרפות  אלה 

הנוחות האחרות.
עם המעבר לרפורמה גם בבני ברק, 

מאירי  ושלטים  צבעוניים  בלונים  הוצבו 
עיניים במאות הנקודות הוותיקות ואלה 
המהפכה,  לקראת  לאחרונה  שהצטרפו 
במהירות  לאתר  הנוסעים  על  שמקלים 
הקרובות  הטעינה  נקודות  את  ובקלות 

אליהם. 
הדואר  בתיבות  חולקו  כן,  כמו 
פירוט  עם  כיס  פנקסי  אלפי  עשרות 
נקודות הטעינה בבני ברק, זאת במקביל 
לחלוקה בנקודות הטעינה, בשל דרישה 
גבוהה מציבור הנוסעים לתגבור חלוקת 

הפנקסים.
כאמור, לאחר חודש וחצי, מסכמים 
ב'רב-קו אונליין' בסיפוק רב את הפעי־

לות עד כה, כשהם מציינים את המשוב 

הנוסעים.  מציבור  שמגיע  הרחב  החיובי 
כפי שמספרת גב' שוטרמן, אם לחמישה 
למוסדות  בוקר  מידי  הנוסעים  ילדים 
"מאוד  הציבורית:  בתחבורה  החינוך 
שינוי  שיש  כששמענו  בהתחלה  נלחצנו 
היו  שלי  הילדים  הציבורית.  בתחבורה 
התשלום  עם  לאוטובוס  לעלות  רגילים 
לטעינת הכרטיסים. אבל אחרי שקיבלנו 
'רב-קו  של  החוברת  את  הדואר  בתיבת 
במכולת  לטעון  שאפשר  גילינו  אונליין', 
הפכה  הפעולה  וכך  הסמוך,  שבבניין 
לפשוטה יותר וקלה יותר. כך אנחנו גם 
יודעים שהנסיעה באוטובוס בטוחה הר־

בה יותר, כשהנהג פנוי למשימת הנהיגה 
ולא נדרש לעיסוקים אחרים".

משתחררים מביה"ח עם תינוק חדש? זכרו: 
חובה להצטייד בסלקל, כיסא בטיחות או עגלה

בישראל  כי  הידעתם 
בהתקן  להשתמש  חובה 
סוגי  לכל  הכולל  (השם  ריסון 
 8 גיל  עד  הבטיחות)  מושבי 
החוק  רכב?  בכלי  נסיעה  בכל 
דורש מקסימום בטיחות עבור 
כיום  ולכן   0 מגיל  כבר  תינוק 
מבית  תינוק  לשחרר  ניתן  לא 
כסא  או  סלקל  ללא  החולים 
לרכב  המתחברים  בטיחות 
הוא  הסלקל  בטיחותי.  באופן 
והוא  מאחר   – ביותר  הנוח 
המאפשרת  נשיאה  ידית  כולל 
בבטחה  התינוק  את  בו  לשים 

בדרכו מהמחלקה ועד לרכב. הוא מיועד 
מגיל לידה ויש להתקינו ברכב נגד כיוון 
זאת,  לעומת  בטיחות  כסא  הנסיעה. 
אך   , בד"כ  נייד  ופחות  יותר  גדול  הוא 
שתי  לתינוק.  לשימוש  מאושר  הוא  גם 

האופציות הללו מתאימות רק לתינוקות 
מעל משקל של 2.3 ק"ג ובגובה של 48 
סנטימטרים לפחות. כמובן שהן צריכות 

להיות בעלות תו תקן.
בטיחות  נהלי  כי  לזכור  "חשוב 
נשיאת  על  אוסרים  החולים  בבית 

בשחרור  הידיים  על  תינוק 
מהמחלקה!" אומרת מ' מאיר 
אחות אחראית ילודים במרכז 
השומר,  תל   – שיבא  הרפואי 
אנו  רבות  פעמים  "לצערנו, 
שחושבים  בהורים  נתקלים 
בלבד  המלצה  בגדר  שזה 
את  לשחרר  מבקשים  והם 
שהצטיידו  מבלי  התינוק 
עגלה  בטיחות,  כסא  בסלקל, 
או מנשא. צריך לזכור שבמצב 
לבטיחות  מחויבים  כולנו  כזה 
התינוקות שהם בסה"כ בני 48 
או 72 שעות בד"כ, ובאחריותנו 
לציית להוראות כדי למנוע אסון. גם אלו 
עם  ונוסעים  פרטי,  רכב  בעלי  שאינם 
התינוק הביתה באמצעות מונית למשל, 
במעמד  סלקל  איתם  להביא  חייבים 

השחרור". 

מהפכת התעסוקה של 'שמעיה'
יותר אחוזי השמה, יותר שיתופי פעולה, יותר תרומה לקהילה

בנוסף לפעילות המבורכת והמקי־
פה שלה עבור כבדי השמיעה בישראל, 
תעסוקה  אגף  גם  'שמעיה'  מפעילה 
עם  לאנשים  לסייע  שמטרתו  מיוחד 
ולה־ עבודה  למצוא  שונות  מוגבלויות 

שתלב בעולם העבודה.
למעשה, אגף התעסוקה של 'שמ־

שקשה  עסקה  למעסיקים  מציע  עיה' 
וגם  לקהילה  תרומה  גם  לה:  לסרב 
שילוב עובדים שבאים בגישה חיובית 

ביותר והתפוקה שלהם גבוהה ביותר.
מההיענות  מתפעלים  ב'שמעיה' 
החיובית מצד המעסיקים, מה שמוביל 
האזרחים  של  ההשמה  שאחוזי  לכך 
הפונים לאגף עומדים על 72%, כאשר 
האגף  נמצא  מספרית  מבחינה  גם 
השנה  ובמהלך  מתמדת,  בצמיחה 
האחרונה התכנית הכפילה את עצמה 
בהיבט של מספר הלקוחות הפעילים.

מקצועית  עבודה  עושים  "אנו 
לשירותים  מחלקות   21 עם  משותפת 
אומרים  שונות",  בערים  חברתיים 
ברק,  בני  בערים:  מדובר  ב'שמעיה'. 
רחובות,  אביב,  תל  גן,  רמת  אלעד, 
אשדוד, ירושלים, מודיעין עילית, זכרון 
עציון,  גוש  רעננה,  יהודה,  אור  יעקב, 
חוף  רכסים,  שמש,  בית  עילית,  ביתר 
השרון, גבעת זאב, אפרת, טבריה, נת־

הפעולה  "ושיתוף  שמואל,  וגבעת  ניה 
מתרחב כל הזמן לערים נוספות".

שי־ כי  ב'שמעיה'  מציינים  בנוסף 
תוף פעולה עם החברות והגופים הג־

דולים במשק מתקיים כל העת. מדובר 
בשת"ף נרחב המתקיים, בין היתר, עם 
חברת החשמל, אל על, הפניקס, שט־
ראוס, מלונות דן, בי"ח פליגמן, עיריות, 

חברתיות ממשלתיות ועוד. 
כי  ב'שמעיה'  מספרים  בנוסף 
אגף  הצליח  האחרונים  בחודשים 
לשלב  העמותה  שמפעילה  התעסוקה 
מחוז  בריאות  שירותי  במכבי  עובדים 
מרכז, מכבי שרותי בריאות מחוז דרום, 

הישועה,  מעייני  ביה"ח  ביטוח,  מגדל 
עיריית  כל,  בר  איגל,  אמריקן  מתוקה, 
בני ברק, עזר מציון, יש חסד, ארמונות 
ילדים,  גני  מעונות,  רווחה,  שערי  חן, 

מתנ"סים, מעיין החינוך התורני ועוד.
משתלם  בדיל  מדובר  שציינו,  כפי 
מנהל  מעיד  לדוגמא  כך  הצדדים.  לשני 
למעשה  שמעבר  חן'  'ארמונות  אולמות 
עם  עובדים  של  "ההעסקה  הערכי, 
מאחר  במיוחד  משתלמת  מוגבלות 
יותר  אפילו  מלאה  תפוקה  נותנים  והם 
מכל עובד אחר". הוא מציין כי "למרות 
שכר  להם  התאים  הכלכלה  שמשרד 

מינימום מותאם – אנחנו משלמים להם 
על  יותר  להם  מגיע  ופשוט  היות  יותר 

התפוקה והפרודוקטיביות המדהימה".
ב'שמעיה' אומרים כי ההתפתחות 
העמו־ בפעילות  והמבורכת  המתמדת 

תה בכל המישורים מתרחשת בין היתר 
תודות לשיתוף הפעולה והתמיכה לה 
בראשות  הרווחה  ממשרד  זוכים  הם 
כץ  השר  של  "ההכרה  כץ.  חיים  השר 
והנכונות  שלנו  הפעילות  בחשיבות 
שלו לסייע לנו ככל הניתן מקרינות על 
תמידי  לסיוע  ומתורגמות  הדרגים  כל 

וממשי".

נפתח קורס להכשרת מתנדבים 
נוספים לארגון זק"א ת"א

מנכ"ל זק"א ת"א הרב צבי חסיד: "המקרים הרבים המובאים לפתחנו מצריכים הכשרת מתנדבים נוספים. 
ניתן להם את כל הידע ההלכתי והמקצועי הרלבנטיים על מנת שיוכלו לעסוק בפעילות החשובה בחסד של 

אמת" * בין היתר ירצו בפני המתנדבים רב הארגון הגר"י רוז'ה, רופא משפטי, חוקרי זירות ועוד
ת"א  זק"א  מתנדבי  של  ידיהם 
ובעקבות  בעבודה,  לצערנו  מלאות 
להכ־ חדש  מחזור  הארגון  פתח  זאת 
שרת מתנדבים לביצוע עבודת הקודש 
ההשתלמות  אמת.  של  חסד  בעשיית 
לימוד  את  ובראשונה  בראש  תכלול 
ההלכות והמנהגים של הטיפול בנפטר 
ובממצאים וכן כל הקשור לטיפול בזי־
רות שונות בהם נתקלים מתנדבי זק"א 
מיוחדת  הכשרה  פעילותם.  במהלך 
הג'יפים  יחידת  מפקד  ידי  על  תועבר 
חילוץ  איתור  נושא  בכל  קהלני  נחום 

והצלה וכן ניווט בשטח.
ברק,  בבני  המתקיים  הקורס 
הגאון  הארגון  מרב  הרצאות  יכלול 
הרב יעקב רוז'ה, רופא משפטי, חוקרי 
זירה, קצין תאונות דרכים ועוד, ובסופו 
תוענק תעודה למסיימי המחזור בטקס 
ציבור  אישי  ובהשתתפות  מרשים 

ואורחים.
במפגש הפתיחה שהתקיים בבסיס 
המתנדבים שברח' אשל אברהם נשאו 

דברים מפקד זק"א ת"א חיים נוגלבלט, 
במחוז  הפעילות  עומס  את  שהסביר 

רעננים  כוחות  וחידוש  בתגבור  והצורך 
לארגון. רב מחוז ת"א רפ"ק הרב אליהו 
קב בירך את המצטרפים החדשים וסי־
פר על ההיכרות עם הארגון עוד בהיותו 

מפקד זק"א מחוז ש"י.
לקראת ההשתלמות הנפיק המכון 
חוברת  ת"א  זק"א  ארגון  שע"י  להלכה 
למידה מיוחדת בעריכתו של רב האר־

גון הרב רוז'ה ובה היסודות ההלכתיים 
בנפטר  לטיפול  המעשיים  וההנחיות 
למ־ שתחולק  ישראל  מסורת  פי  על 

שתתפים.
מנכ"ל זק"א ת"א הרב צבי חסיד: 
לפתחנו  המובאים  הרבים  "המקרים 
נוספים,  מתנדבים  הכשרת  מצריכים 
ולכן אנו מברכים על הצטרפותם ואנו 
מצדנו ניתן להם את כל הידע ההלכתי 
והמקצועי הרלבנטיים על מנת שיוכלו 
של  בחסד  החשובה  בפעילות  לעסוק 

אמת". 

שמחת הילדים: נשלמות ההכנות לקראת יום 
הכיף לילדים החולים מטעם ארגון 'לב מלכה'

את  משלימים  מלכה'  'לב  בארגון 
לילדים  הכיף  יום  לקראת  ההכנות 
בסימן  אדר  בחודש  שיתקיים  החולים 
ומרבים  בשמחה  מרבים  אדר  'משנכנס 
של  הלבבות  את  ומשמחים  לשמח' 
הילדים המתמודדים יום יום עם מכאובי 
היל־ יוכלו  הכיף  יום  במסגרת  המחלה. 

חוויות  משלל  ליהנות  והמשפחות  דים 
שישכיחו מהם לזמן קצר את הטיפולים 

הקשים.
לאורך  התוכניות  ממכלול  כחלק 
כל יום השנה שמקיים ארגון 'לב מלכה' 
מושם  אברמן,  אהרון  הרב  בראשות 
דגש על תוכניות ואטרקציות מותאמות 
לילדים שחלקם יכולים לנוע רק בעזרת 
לילדים  יאפשר  הכיף  יום  המתנדבים. 
בצד  אחד  יום  לשים  המשפחות,  ולבני 
את הקשיים שהם מנת חלקם ביום יום, 

ולחייך ולשמוח. 
במש־ התקבלו  האחרונים  בימים 

מהורים  טלפון  שיחות  מלכה'  'לב  רדי 
בשבט  ט"ו  מחנה  על  להודות  שביקשו 
לביא.  בקיבוץ  מלכה'  'לב  ארגון  שקיים 
מפסיקים  לא  הילדים  כי  ציינו  ההורים 

בשבילם  שהיה  מהמחנה,  חוויות  לספר 
פסק זמן ומרגוע לנפש, מרצף הטיפולים 
והשעות והימים בבתי החולים. "הילדים 
שבו הביתה עם כוחות חדשים, הרופאים 
הרוח  למצב  השפעה  שיש  מציינים 
של  ההצלחה  על  הילדים,  של  המרומם 
מההורים  חלק  סיפרו  הרפואי",  הטיפול 
בשמחה. ההורים הודו לרב אהרון אבר־

על ההתמדה  מן שעומד בראש הארגון, 
בקיום ימי פעילות ומחנות נופש לאורך 
לאגור  לילדים  שמאפשרים  השנה,  כל 

עם  יותר  קלה  בצורה  ולהתמודד  כוחות 
המחלה הנוראה שתקפה אותם.

שמח  "אני  אברמן:  אהרון  הרב 
שנפלה בחלקנו הזכות לשמח את ילדי 
ישראל, להשיב את החיוך לפנים הסוב־
לות. אין דבר יותר מרגש מלראות חיוך 
של ילד שמתמודד בגבורה עם טיפולים 
קשים. זכינו במסגרת המחנה לפקוד את 
שתפילתם  בטוח  אני  הצדיקים.  קברות 
של תינוקות של בית רבן שהתפללו על 

חבריהם ועל עצמם לא תשוב ריקם". 

ארגון 'רפואה שלמה' מנגיש את 
טובי הרופאים לציבור ללא עלות

בראשות  שלמה'  'רפואה  בארגון 
בשביעות  מסכמים  מרגלית  יוסי  הרב 
הפתוח  הרפואי  הייעוץ  יום  את  רצון 
הר־ בפעם  שעבר  שני  ביום  שהתקיים 

ובערים  אחרונה  בשנה  ברציפות  ביעית 
בבני  אריסטוקרט  במלון  והפעם  שונות, 
הרופאים  ידי  על  תחומים  במגוון  ברק, 
בתחומם  הראשונה  מהשורה  הבכירים 

וללא כל תמורה.
הארץ  רחבי  מכל  פונים  מאות 
מבכירי  רפואי  יעוץ  קיבלו  ומהפריפריה 
הרופאים בישראל ללא כל תמורה לאור 
ימי  לאחר  שהתקבלו  החמות  התגובות 
הייעוץ שהתקיימו בעבר, ולאחר הביקוש 

הרב לקיים ימי יעוץ נוספים.
למטרה  לו  שם  שלמה  רפואה  ארגון 
להנגיש לכל אדם את הרפואה האיכותית 
לו בקבלת ההחלטות הנכו־ ביותר, לייעץ 

נות וללוותו לאורך התקופה הלא פשוטה 
מיוחד  דגש  שימת  תוך  עובר,  הוא  אותה 
וכחלק  החולה.  של  הרפואי  החיסיון  על 

מהפעילות מתקיימים ימי יעוץ אלו.
המובילים  הרופאים  המומחים  בין 
בקבלת  שהשתתפו  בתחומם  בישראל 
הקהל, פרופסור עמוס נאמן מנהל היחי־

בבית  ומבוגרים  ילדים  לאורולוגיית  דה 
החולים אסף הרופא. ד"ר אלכס חלבטו־

בסקי מומחה בנוירולוגיה כללית ורופא 
בכיר ביחידה והפרעות תנועה. ד"ר סטיב 
נוירוכירורגיה  במחלקת  בכיר  ג'קסון 
ניתוחי ראש ועמוד שדרה בבית החולים 
בלינסון. ד"ר יוחנן חורב אורטופד מומחה 
מנהל יחידת ברך בבית החולים לניאדו. 
ומומחה  מומחה  אורטופד  צין  דן  ד"ר 
סגן  גולד  אבירם  ד"ר  סכרתית.  לרגל 
מנהל בכיר מחלקה אורטופדית ומומחה 
החולים  בבית  פולשני  זעיר  לניתוחים 
מומחה  יוסף  שיך  בשיר  ד"ר  איכילוב. 
ניתוחי  תחום  מרכז  דם  כלי  בכירורגיית 

אבי העורקים בבית החולים בלינסון.
הרופאים ציינו בהתרגשות את שמח־

תם ליטול חלק בפעילות חשובה זו ולהיות 
חלק מפעילות ארגון רפואה שלמה.

הרופאים ביקשו לציין לאחר שראו 
שנגלו  שכיחים  בלתי  מקרים  מספר 
מקרים  שיש  לדעת  שחשוב  לעיניהם 
שאפשר  כמשהו  רגילה  לעין  שנראים 
זה  מקצועית  בעין  אבל  אתו  להמתין 
להתייעץ  וצריך  להמתין,  ואסור  קריטי 

עם מומחים. 
סנטר  מדיקל  החולים  בית  הנהלת 
אשר  אנגל  ה'  והגברת  אנגל  דני  מר 
יום  התקיים  הרבה  לתרומתם  הודות 
מהיקף  רבה  התפעלות  הביעו  הייעוץ 
הפעילות ואמרו שהם גאים להיות חלק 
רפואה  לתת   - חשובה  כך  כל  מעשייה 
איכותית לכלל החולים ללא כל תמורה. 
מאות הפונים ציינו בהתרגשות את 
התועלת הרבה אשר קיבלו מהייעוץ וש־
להמתין  נאלצים  היו  הזאת  היוזמה  בלי 
הכלכלי  שהמצב  אפילו  וישנם  רב,  זמן 
להגיע  להם  מאפשר  היה  לא  שלהם 
קיבלו  וכאן  אלו,  רופאים  אצל  לייעוץ 
את הייעוץ ללא המתנה ארוכה וללא כל 

תשלום כלל. 
בשמחה גדולה בישר הרופא לאשה 
הקהל  קבלת  כדי  תוך  שנשלחה  לאחר 
ל- mriכי נשלל חשד שהתבסס על חוות 

דעת של רופאים אחרים לגידול ממאיר 
במוח ה"י. 

הרופאים  את  שיבח  מרגלית  הרב   
נחסכו  דעתם  לחוות  שהודות  המומחים 
לאחר  קשים  ניתוחים  מקרים  בכמה 
לביצוע  אותם  הפנו  בקהילה  שרופאים 

הניתוחים. 
לאירוח  הודות  התקיים  הייעוץ  יום 
בהנהלת  אריסטוקרט  מלון  של  הנדיב 
ולחברת  ורוזנשטיין,  פרל  משפחות 
שלכם ליעוץ במיצוי זכויות, ולעורך הדין 
מלאך, מומחה בניזקי גוף ולאורטופדיה 
לאון, בשל תרומתם הרבה לקיום יוזמה 

ברוכה זו.
בסיום קבלת הקהל קיימו הרופאים 
ישיבת  שלמה  רפואה  ארגון  והנהלת 
הנגשת  בנושא  דנו  בה  מיוחדת  עבודה 
אודות  והמידע  החרדי  לציבור  הרפואה 
שלפעמים  לו  המגיעות  הרבות  הזכויות 

אינו מודע להם. 
שזהו  מציינים  שלמה'  ב'רפואה 
המשך של שיתוף פעולה פורה ובעזרת 
במגוון  נוספים  יעוץ  ימי  יתקיימו  השם 
נוספות  וערים  נושאים  של  מאד  רחב 

ברחבי הארץ.

רופאי 'טרם' שלפו זכוכית 
גדולה שסיכנה חייה של צעירה 

בשעות הלילה השבוע הגיעה למיון 
אשר   21 כבת  צעירה  בשדרות  'טרם' 
הסתבר  בירך.  וכאבים  מנפיחות  סבלה 
בירך  נחתכה  היא  שבועיים  לפני  כי 
מזכוכית. היא טופלה במרפאה מסוימת 
לא  הזכוכית  את  אולם  הדרום,  באזור 
הוציאו (!) וסגרו את המקום בחתך עם 

סיכות.
תלו־ עם  ל'טרם'  הגיעה  עם  עתה, 

ביצוע  לאחר  ונפיחות,  כאבים  על  נות 

בדיקה קלינית וצילום רנטגן התברר כי 
ועל  גופה  בתוך  עדיין  הגדולה  הזכוכית 
חתך  עם  פעולה  'טרם'  רופאי  ביצעו  כן 
מורסת  את  הוציאו  מקומי,  באלחוש 

המוגלה ואת הגוף הזר. 
"מקרה כזה שלא מטופל, יכול לג־
רום לנזק קבוע לאיבר, ולהגיע עד לכדי 
סכנת חיים, במקרה של זיהום מתפשט" 
את  ומבהירים  'טרם'  במיון  אומרים 

חשיבות הטיפול. 

צעיר בשנות השלושים לחייו מאשדוד הוא הזוכה 
בפרס הראשון בלוטו על סך חמישה מיליון ש"ח

במפעל הפיס עדיין מחכים לזוכה השני בפרס בסכום של חמישה מיליון שקלים
ביום  שהתקיימה  הלוטו  בהגרלת 
זוכים  שני  עלו   –  29.1.2019  - שלישי 
מיליון  חמישה  סך  על  הראשון  בפרס 
שקלים. בתחילת השבוע הגיע אחד הזו־

כים לבית מפעל הפיס לקבל את זכייתו. 
הזוכה, צעיר כבן 30 מאשדוד, רכש 
טופס רגיל בעלות של 29 שקלים, מילא 
אותו והניח על השידה. במשך 24 שעות 
שכב הטופס על השידה ואיש לא נגע בו. 
בפרס  זכה  שמישהו  "שמעתי 
הראשון והבנתי שזה לא אני. התקשרתי 
הטופס  את  לבדוק  וביקשתי  הביתה 

שעל השידה", מספר הזוכה בהתרגשות. 
"לקחתי את הטופס ונכנסתי לבדוק. טור 
כלום.  נותנים  לא  והמספרים  טור  ועוד 
כשכבר עמדתי להתייאש - בטור האחרון 
חיכתה ההפתעה. הייתי בהלם", "עצרתי 
את הרכב בצד הכביש מרוב התרגשות", 

משחזר הזוכה. 
נמשיך  הכסף?  עם  נעשה  "מה 
הנפלאה  מהמתנה  וניהנה  קשה  לעבוד 
בבנק,  נפקיד  הכסף  את  שקיבלנו. 
ונשקיע  השקעות  מומחי  עם  נתייעץ 

אותו בחכמה". 
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רוגלך מלוחים מבצק שמרים עדין
מאת ר' אמיר

הגרסה המלוחה של הרוגלך מבצק 
ערב  ארוחת  היא  וגבינות  עדין  שמרים 
מושלמת או חטיף שבתי מעולה להכנה 

ואכילה לכל המשפחה
32 יחידות

גרם   500 לבצק:  המצרכים:  רשימת 
קמח שמרים אסם, 100 גרם חמאה רכה, 
גרם   200 כוס),   1/4( זית  שמן  מ"ל   60
שמנת חמוצה, 60 מ"ל חלב (1/4 כוס), 1
ביצה בגודל L, 1 כף סוכר, 1 כפית מלח.

למלית: 1 גביע גבינת שמנת טבעית 
או בטעמים, 300 גרם גבינה צהובה מגו־

ררת (לפי טעמכם, אפשר קשקבל, עמק, 
פרמזן וכדומה).

שומשום  טרופה,  ביצה   1 לציפוי: 
וקצח.

לקערת  הקמח  את  שופכים  הכנה: 
החומרים  כל  את  ומוסיפים  המיקסר 

בינו־ במהירות  מערבלים  המלח,  מלבד 
נית כ-5 דקות.

לערבל  וממשיכים  מלח  מוסיפים 
אחיד  בצק  לקבלת  עד  דקות,   5 עוד 

וגמיש.
משו־ לקערה  הבצק  את  מעבירים 

מנת (בשמן זית או שמן רגיל), הופכים 
את הבצק כך שיהיה מכוסה בשמן מכל 
צדדיו. מכסים את הקערה בניילון נצמד 

ונותנים לבצק לתפוח כשעה.

חלקים  לשני  הבצק  את  מחלקים 
שווים.

מרדדים כל חלק לעיגול גדול ומו־
גבינת  מכמות  מחצית  העיגול  על  רחים 
השמנת ומפזרים מעל מחצית מהגבינה 
חד  סכין  או  גלגלת  בעזרת  המגוררת. 
משול־ ל-16  העיגול  את  מחלקים 

אותם  ומגלגלים  בגודלם  שווים  שים 
לרוגלך.

באותה  השני  החצי  עם  ממשיכים 
הדרך.

שטוחה  תנור  תבנית  על  מניחים 
בביצה  מורחים  אפייה,  בנייר  מרופדת 
אוהבים)  (אם  וקצח  שומשום  וזורים 

וממתינים 15 דקות.
190 של  לחום  תנור  מחממים   

דקות  כ-20  הרוגלך  את  ואופים  מעלות 
להזהבה.

מומלץ להגיש את הרוגלך חמימים.

בשורה בתחום בריאות הנפש: 
'אחלמה' - בית מאזן לציבור החרדי
אחרי שהוכיח את יעילותו במגזר הכללי מרימים קבוצת אנשי מקצוע חרדיים 
את הכפפה ויוזמים הקמת 'אחלמה' - בית מאזן המותאם לאוכלוסייה החרדית

אפרים הוא בחור חרדי שחובש את 
המצוינות  הישיבות  אחת  של  ספסליה 
במודיעין עילית. לפני כמה חודשים הכל 
התחיל. חושך ואור משמשים בערבוביה, 
טור־ מפחידים  וקולות  משונים  מראות 

דים את שלוותו יום ולילה.
הממצא  את  העלה  מהיר  אבחון 
פסי־ מהתקפות  סובל  אפרים  המאיים: 
בחברה,  מקובל  נורמטיבי,  נער  כוטיות. 
עושה חיל בלימודיו, בן טובים, וכל הטוב 
היבש.  הרפואי  הגיליון  מול  מתנפץ  הזה 
מבולבל  אפרים  כפיים,  סופקים  ההורים 
ולא מבין מה קורה איתו. אני? חולה? חו־
לה נפש? מושגים שעד היום שימשו אותו 
לבדיחות והלצות הפכו בין רגע למונחים 

שקשורים אליו ומאיימים על עתידו.
ההמלצה של כל המומחים שנכנסו 
לתיק הייתה אחת: אשפוז לשלושה חו־
דשים. אחריה, הם הבטיחו, אפרים יחזור 
השחורים  שהעננים  לפני  שהיה  למה 
אושפז  אפרים  חייו.  שמי  את  הקדירו 
וכעבור שלושה חודשים שוחרר. הניתוח 

הצליח אבל החולה מת.
הצלי־ לא  שניסתה,  כמה  עד 
מכנה  אפרים למצוא  של  חה אימא 
שמתכנס  המופנם  המתבגר  בין  משותף 
בפינת החדר ולא מוציא הגה מפיו, לילד 
חצי  לפני  עד  לה  שהיה  והשמח  העליז 
את  פעלו  והטיפולים  התרופות  שנה. 
והרו־ והמטפלים  מתום  ללא  פעולתם 

פאים עשו את עבודתם ללא דופי. אבל 
משהו בפנים התרסק. לנצח.

120 ימים במחיצת טיפוסים מוזרים 
שלושה  שלהם.  את  עשו  יראה  מטילי 
בחברת  משותפת  שהות  של  חודשים 
תואמת  שאינה  ואוכלוסייה  נפש  חולי 
בכל היבט שהוא את אורח החיים אליו 
את  צמתו  חייו,  מראשית  אפרים  הורגל 
וחורים  כתמים  בו  והטילו  הרכה  הנפש 
אפלים שלא נמחו ולא כוסו. אפרים כבר 
חי את חייו כחולה נפש. "אני חולה נפש", 
מבין  לא  הוא  תדיר.  לעצמו  משנן  הוא 
נפש.  חולה  הרי  הוא  ממנו,  מצפים  מה 
למה חושבים שהוא מתנהג בצורה שלא 

תואמת את מצבו, הוא הרי חולה נפש.
מצליחה  לא  העצמית  הסטיגמה 
לו  למה  מנסה.  לא  גם  הוא  להתקלף. 

לנסות? הוא הרי חולה נפש.
קטנה  דוגמה  דוגמה.  הוא  אפרים 
לא  אם  עשרות  אצל  שמתחולל  למה 
החרדית.  היהדות  בני  מטובי  מאות 
אברכים נשואים, אבות לילדים, בני נוער 
קטנה,  נפשית  הסתבכות  ישיבה.  ובחורי 
נקודתי  טיפול  שמצריכה  זעירה,  לקות 
במ־ להינתן  חייבת  אבל  בזמן,  ומוגבל 

רוצחים  פסיכיאטרי,  חולים  בית  סגרת 
לו  גומרים  לנצח.  האדם  של  נפשו  את 
הדימוי  העצמית,  ההערכה  החיים.  את 
האישי שהמטופל בונה לעצמו בתקופת 
האשפוז, מחסלים כל סיכוי לשוב לחיים 

סדירים ונורמטיביים.
משפחות מתפרקות, ילדים הופכים 
ליתומים חיים, נשים לאלמנות ובחורים 
בושש  והפתרון  תמידיים.  לרווקים 

מלבוא.
ועשה  הזעקה  את  הראשון שזעק 
הפרופ' פסח ליכטנברג.  היה  מעשה, 
הפסיכיאטריה  במקצוע  עיסוקו  מתוקף 
נחשף הד"ר למחזות ולתוצאות האיומות 
עוד.  שלא  והחליט  נפשי  אשפוז  של 
מה  של  רשת  יסד  כבירים  במאמצים 
מחל־ עוד  לא  מאזנים'.  'בתים  שמכונה 
מאות  עוד  לא  ורעשניות,  עמוסות  קות 
מטופלים במסדרון אחד, לא עוד איבוד 
פרטי,  בית  עצמית.  והגדרה  אנוש  צלם 
מטו־ כעשרה  מרווחת,  וילה  כלל  בדרך 

פלים לכל היותר, גברים או נשים, וצוות 
הדרכה צמוד ומקצועי שנותן מענה רצוף 
לאורך כל תקופת האשפוז, שאינה עולה 
בדרך כלל על חודשים ספורים. הביקוש 

היה עצום והפירות מאירי עיניים. 
בציבור  ומדובר  שככל  עקא,  דא 
החרדי עדיין לא נמצא המענה המושלם 
והמתאים, שגם יעמוד בדרישות ההלכה 
ולא יסתור את האמונה היהודית כמרכיב 
חשוב ומרכזי בתהליך השיקום, כמו גם 
העלויות הכבדות שאינם בהישג ידם של 

רבים מבני המגזר.
קבוצת  נכנסו  הנסתרת הזו  לפינה 
זה  המתמחים  חרדיים  מקצוע  אנשי 
שנים רבות במתן מענה נפשי ומקצועי, 
השונים.  הנפש  בתחלואי  למתמודדים 
'אח־ המאזן  הבית  של  ההקמה  תכנית 

למה' נמצאת בשלביה האחרונים. קוטג' 
משרד  ידי  על  שאושר  ומרווח  מפואר 
המטרה  עבור  להירכש  עומד  הבריאות 
שילווה  המקצועי  והצוות  הנעלית, 
כשהדגש  והורכב,  נבחר  הפעילות  את 
האנושיות  המקצועיות  על  ניתן  המרכזי 

וההתאמה הדתית.
י"א  שברובע  בבית  ביקר  השבוע 
יעקב  הרב  הבריאות  שר  סגן  באשדוד, 
מהמיזם  עמוקות  שהתרשם  ליצמן, 
על  שיעלה  ברעיון  עזה  תמיכה  והביע 
דרך המלך רבים וטובים שנאלצו לרעות 

בשדות זרים ואת הנזקים מי ישור.
כעת עומדים היזמים בצומת דרכים, 
כאשר ההחלטה צריכה להתקבל בימים 
והאח־ הטיפול  רצף  את  אם  הקרובים. 
החולים  קופות  יממנו  השוטפת  זקה 
ומתקציב  המבוטחים,  עם  בהסכמים 
הבריאות,  במשרד  הנפש  בריאות  אגף 
המדרבן הקמת בתים שכאלו, הרי שאת 
עלות  שיכסה.  מי  אין  ההקמה  עלות 
ההשקה של הפרויקט מציל החיים, הזו־
ורבנן  מרנן  של  ועידודם  לתמיכתם  כה 
גדולי ומאורי ישראל שליט"א שרואים בו 
חשיבות עליונה להצלת נפשות מישראל, 
יזדקקו  אותם  רבים  משאבים  דורשת 
בני  רחמנים  ויהודים  עם  מנדיבי  לגייס 
מנגד  לעמוד  מסוגלים  שלא  רחמנים 
בשתיקה  הנאנקים  אחיהם  לסבלות 

והסתרה במחלות נפש.
מר־ בפרויקט  הציבורית  התמיכה 
זאת  לתרגם  הזמן  והגיע  שחקים,  קיעה 

למעשים.
או  הבית,  של  הקמתו  על  ההחלטה 
תלויה  הקיים,  המזעזע  במצב  להישאר 

בכל אחד מאיתנו.
לעמותה   .03-5183437 לתרומות- 
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התרגשות וציפייה לקראת מסע הקודש 
'זכור אזכרנו' של קהל חוג חתם סופר

המסע ההיסטורי לקברי הצדיקים באירופה יתקיים בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א 
ויעבור בתחנות חייו של כ"ק מרן הרב אונגר זצוק"ל * מסע עתיר תובנות ורגש 

נערכת  הקמתה,  מאז  לראשונה 
כ"ק  בראשות  סופר  חתם  חוג  קהילת 
האדמו"ר שליט"א, למסע זיכרון היסטורי 
במהלכו  באירופה,  הצדיקים  קברות  על 
יבקרו משתתפי המסע בין היתר בתחנות 
חייו של כ"ק מרן רבי יצחק שלמה אונגר 
אברהם',  'מחנה  ישיבת  ראש  זצוק"ל 
הוריהם  ניצלו  מהם  במחנות  יסיירו  וכן 

מייסדי הקהילה.
אזכרנו",  "זכור  שכותרתו  במסע 
דקהל  המוסדות  להחזקת  נועד  אשר 
חוג חת"ס וישתתפו בו התומכים ונדיבי 
שליט"א,  האדמו"ר  מרן  בראשות  העם 
הקודש  ציוני  על  המשתתפים  ישתטחו 
וקברי הצדיקים בפולין, צ'כיה, סלובקיה 
הקודש  בקהילות  יבקרו  וכן  והונגריה, 
וצמחו  נבטו  באדמתן  אלו,  שבמדינות 
שורשיה של הקהילה בטרם עלות הכורת 

על גולת אירופה.
את ההשראה למסע ההיסטורי, הע־
ניק מרן האדמו"ר שליט"א במהלך שמ־

חת בית השואבה שהתקיימה בחוהמ"ס 
האחרון, כשהוא מתבטא באופן נדיר על 
בעז"ה  "יזכו  כי  למסע  שיצטרפו  מי  כל 
להיוושע יותר ממה שחושבים"... משפט 
בעקבותיו  ואשר  רבים  הדים  שעורר 
ונאמני  המוסדות  בוגרי  למסע  הצטרפו 
כ"ק מרן הגאון רבי יצחק שלמה אונגר 
ישועה  בדבר  להיוושע  המבקשים  זצ"ל, 

ורחמים. 
הגאון  מרן  שכ"ק  העובדה  לאור 
רבי יצחק שלמה אונגר זצ"ל לא הותיר 
אחריו זש"ק, הרי שימי המסע מתחילתו 
ועד סופו המה ימי זיכרון לדמות דיוקנו, 

פעל,  מה  צדיק  נס  על  יעלה  במהלכם 
ומעריציו  מוקיריו  עבור  הזדמנות  כשזו 
ובת־ בהשתתפותם  זכרו  את  להנציח 
ידיו  במו  הקים  אותם  למוסדות  רומתם 

בעמל וביזע. 
המסע  של  השיא  מנקודות  אחת 
אושוויץ,  ההשמדה  מחנה  בשערי  תהיה 
יהדות  רוב  המוקד  על  עלתה  כידוע  בו 
שסימנו  מיוחד  במעמד  כאשר  הונגריה, 
מייסדי  צאצאי  של  בנוכחותם  'זיכרונם' 
אבותיהם  זכרון  ברטט  יעלה  הקהילה, 
במסי־ ואשר  התופת  מן  להינצל  שזכו 

היסודות  את  יצקו  תתואר  בל  נפש  רות 
והקימוה  סופר'  חתם  'חוג  לקהילת 
שאיפת  אחריהם.  דורותיהם  עבור  בעוז 
מארגני המסע היא שלכל משפחה יהיה 

לפחות נציג אחד שייצגה בכבוד במעמד 
ההיסטורי והנדיר.

גולת הכותרת של המסע היא שבת 
שתתקיים  ומרוממת  מפוארת  קודש 
מרן  בראשות  בודפשט  הבירה  בעיר 
השבת  תפילות  שליט"א.  האדמו"ר 
באווירת  ייערכו  המלך  כיד  והסעודות 
התלכדות והתאחדות של שבת אחים גם 

יחד, מתוך התעלות והתרוממות הנפש.
המסע,  לקראת  כי  נמסר,  עוד 
ספר  לאור  המוסדות  הנהלת  מוציאה 
ברכות מהודר בשם 'אזכרנו לברכה', בו 
ניתן יהיה לברך ולהביע הוקרה והערכה 
ועס־ למנהליה  ורמ"יה,  הישיבה  לראשי 
במלאכת  כימים  לילות  העושים  קניה, 
מיזם  ופטרוני  למארחי  וכמובן  הקודש, 

מסע הקודש 'זכור אזכרנו'.
מיוחד  הפקה  צוות  אלו,  בימים 
למסע  הלוגיסטיות  ההכנות  על  שוקד 
ההיסטורי, שיתקיים ברמה גבוהה ובדגש 
רב על כל פרט ופרט. אל המסע יצטרף 
ישראל  הרב  הנודע  החסידי  ההיסטוריון 
שעות  יעניק  אשר  שליט"א,  גולדווסר 
רבות של ידע ותובנות בראי ההיסטוריה. 
כמו כן נמסר, כי אל המסע מצטרף אמן 
הרגש ר' ישראל אדלר ומקהלת מלכות. 
אומרים  יישכחו",  שלא  ימים  אלו  "יהיו 
גיבוש  על  העמלים  התוכן  ועדת  חברי 

ימי המסע.
לא־ נשלחו  מהודרים  פרוספקטים 

חרונה לבוגרי הישיבה ולצאצאי מייסדי 
הגיע  לא  שהפרוספקט  מי  כל  הקהילה. 
לידיו, מתבקש לפנות למשרדי המוסדות 

בטלפון 052-7615968 ולקבלו. 

יהיו תפילותינו לרצון 

נסיעה מרוממת לקברי צדיקים בגליל 
ע"י ביהמ"ד 'משיבת נפש' בבני ברק

פנינת  לה  קמה  האחרונות  בשנים 
ובטבורה  ברק,  בני  התורה  בעיר  יקרת 
לתורה,  נפש'  'משיבת  מדרש  בית  נוסד 
נחל  של  בדרכו  ולחסידות,  לתפילה 
מוהר"ן  הקדוש  רבנו  חכמה  מקור  נובע 

מברסלב זיע"א. 
שוקק  מופלאה  דשמיא  בסייעתא 
היממה.  שעות  כל  לאורך  חיים  המקום 
מחצות ליל ועד ערבו של יום מתקיימים 
בעבודת  אפופים  כוללים  וסדרי  לימוד 

הלב.
כמדי שנה נערכה נסיעת חיזוק לח־

ביום  הכולל,  וללומדי  המדרש  בית  ברי 
ט"ו בשבט.

השכם בבוקר יצאו יחד בני החבורה 
לנסיעה מרוממת להשתטחות על קברי 
צדיקים שבגליל, כשפניהם מועדות רא־

שונה אל עיר הקודש טבריה לציונו של 
רבי עקיבא, שם נשאו תפילה ותחנונים 
על הכלל והפרט ואמרו יחד, בהתעוררות 
שגילה  המזמורים  עשרת  את  עצומה, 
וס־ תיקון  שהם  זיע"א,  מוהר"ן  רביה"ק 

גולה נוראה ונשגבה לכל.
משם נסעו לציונו הקדוש של ראש 
הסנהדרין בניהו בן יהוידע הטמון בכני־
סה לכפר ביריה, גם שם העתירו בתפילה 
מחזיקי  ועל  ישראל  ישועת  על  וזעקה 
המד־ לבית  ומסייעים  התומכים  התורה 

רש כל השנה. לעת צהריים, הגיעו לציון 
רשב"י במירון לאמירת תהילים ותפילת 

מנחה בוקעת רקיעים. 

החברים  התקבצו  התפילה  בתום 
מצווה  של  לסעודה  'ספסופה',  במושב 
הנסיעה  מהלך  כשכל  לבבות,  מקרבת 
שמחה  ושירי  בניגונים  מלווה  והסעודה 

ודבקות מלווים בכלי נגן. 
מבני  אחדים  נשאו  התחזקות  דברי 
עבודת  על  החברים  את  שעוררו  החבורה, 
ראש השנה לאילנות, וצוואת רבנו לעסוק 
להשם  נפשות  ולקרב  אילנות  בהשקאת 
יתברך, על ידי מים חיים של תורה ותפילה. 

יצאו  התורה,  ודברי  הסעודה  בתום 
בשבח  קדושה,  של  במחול  החבורה  בני 

והודיה לבורא. 
הקודש  נסיעת  של  הערב  טעמה 
חקוק בלבות המשתתפים, שזכו בחיות, 
הבו־ בעבודת  ובהתחדשות  בהתחזקות 

רא.
המ־ לכל  להודות  הננו  זו  בהזמנות 

הכולל  אחזקת  למען  והתורמים  סייעים 
והנסיעה.

מעמד מרומם במנצ'סטר ע"י ציון הגרי"ז סגל זצוק"ל 

רבני הארגון העולמי 'משמרת השלום' נשאו 
תפילה מיוחדת למען חברי ותומכי הארגון

העלמין  בבית  עצומה  התעוררות 
נכבדה  משלחת  שבאנגליה:  במנצ'סטר 
של רבני ארגון 'משמרת השלום' שהגיעו 
הש־ הארגון,  מנהלי  עם  ישראל  מארץ 
הישיבה  ראש  של  ההילולא  ביום  תטחו 
זצ"ל  סגל  זאב  יהודה  רבי  הגאון  הנערץ 
במנצ'סטר.  קדשו  ציון  על  שבט  כ"ב   -
ונצורות  גדולות  פועל  השלום'  'משמרת 
לימוד  בהפצת  קדשו  צוואת  את  לקיים 
ורבני  תבל,  ברחבי  הלשון  שמירת  וקיום 
הארגון שפכו תפילות מעומק הלב למען 
כלל ישראל, ובעבור רבבות חברי הארגון 

ובראשם השותפים בהחזקתו.
בשנים  כמו  כבר.  זורמות  והישועות 
רבני  אל  זורמים  השנה  גם  האחרונות 
ועסקני הארגון עדויות על ישועות והש־

פעות טובות בעקבות התפילה הנרגשת 
הלומדים  כי  ספק  אין  ההילולא.  ביום 
ותומכי הפעילות האדירה, זוכים לחזות 
הגרי"ז  הישיבה  ראש  הבטחת  בקיום 
זצ"ל: 'אין משפחה בעולם הלומדים שני 
ראו  ולא  חיים  חפץ  בספר  ביום  הלכות 

ישועות בעיניהם'.
'משמרת השלום' - הארגון העולמי 
שנוסד לפני קרוב ל-20 שנה ע"י הרבנית 
ורצברגר תליט"א, בעידודו ובברכתו של 
אחדות  להפיץ  שואף  זצ"ל,  סגל  הגרי"ז 
ושלום בקרב כלל ישראל, על ידי החדרת 
הלימוד היומי של הלכות שמירת הלשון 

וזהירות בהליכות שבין אדם לחברו. 
הארגון  הוקם  מאז  השנים  במשך 
כבירה,  הצלחה  השלום'  'משמרת  קצר 

משתתפים  חברים   120,000 מעל  כאשר 
נשים  לגברים,  תוכניות  של  רחב  במגוון 
וילדים, המופעלות על ידי רשת של למ־
מפיק  הארגון  מתנדבים.  מ-6,000  עלה 
ולילדים,  למבוגרים  מושכי-עין  עלונים 
מש־ כך  ותחרויות.  חידות  סיפורים,  עם 
הקהילות  פני  את  השלום  משמרת  נה 
את  והופכת  העולם,  ברחבי  היהודיות 

שמירת הלשון ליסוד בחיי היהודי.
ראש  של  היארצייט  ביום  שנה  מדי 
הישיבה וגאון המוסר הגרי"ז זצ"ל, מגי־
עה משלחת רבני הארגון למעמד התפי־

לה במנצ'סטר. סייעתא דשמיא מיוחדת 
חלק  המרגש,  המסע  את  השנה  ליוותה 
לפני  כבר  ללונדון  הגיעו  הארגון  מרבני 

רבני  הגיעו  שבט  כ"ב  שני  וביום  שבת, 
הארגון למנצ'סטר, כשהם זוכים לקבלת 

פנים חמה ע"י הקהילה במנצ'סטר.
הארגון:  רבני  השתתפו  במשלחת 
נכדו  שליט"א  וואזנר  עקיבא  רבי  הגאון 
זצוק"ל  הלוי'  ה'שבט  בעל  של  חביבו 
נחום  רבי  הגאון  החרדית,  בעדה  ומו"ץ 
ברגמן ראש ישיבת תולדות משה אריה, 
והגאון רבי ישראל ויינמן שליט"א מו"ץ 
בחניכי הישיבות, יחד עימם הגיעו מנהלי 

הארגון.
הם הביאו רשימה ארוכה של אלפי 
השלום'  מ'משמרת  ביקשו  אשר  שמות, 
הקדים  ברגמן  הגר"נ  לישועה.  להזכירם 
הלב,  מעומק  מרגשות  במלים  ופתח 
עם  כיום  זקוק  ישועות  לכמה  ותיאר 
ישראל, ובתוכם חברי 'משמרת השלום'. 
את  'עשינו  ברגמן,  הרב  זעק   - 'רבנו' 
רצונך ואת תקנתך אשר כתבת והשארת 
שני  של  יומי  בלימוד  לדורות,  אחריך 
שמירת   - חיים  'חפץ  מספה"ק  הלכות 
הלשון', אבל רבנו, ישנם יהודים כה רבים 
נא במרומים  השתדל  לישועה,  המצפים 
לפעול עבורם את משאלותיהם!'... פרקי 
תהלים נאמרו ברגש רב, בבכיות ובדמ־
שלוש־ בזעקת  לשיא  הגיעו  אשר  עות 

שם  כל  נקרא  מכן  לאחר  מידות.  עשרה 
ומשלחת  שעות,  מספר  במשך  בפרטות 
גדו־ ישועות  כי  בהרגשה  יצאה  הרבנים 

לות נפעלו כאן.
אכן, ממקומות שונים בעולם החלו 
להגיע ידיעות על ישועות למעלה מדרך 

הטבע!
משמרת השלום פונה אל כל יהודי, 
אלא  ביום,  הלכות  שתי  ללמוד  רק  לא 
לטובה,  יהודי  כל  לשפוט  לשאוף  גם 
ולהרבות  טובה,  בעין  יהודים  על  להביט 
שלום בעולם. גם אתה יכול להיות חלק 
לקבל  כדי  השלום'.  'משמרת  ממהפכת 
או  ליום  הלכות  שתי  ללימוד  הלוח  את 
הארגון,  של  השונות  לתוכניות  להצטרף 

התקשר: 02-5379160.

בצלו הטהור של בעל הישועות מאולבסק:

שבת של ישועות בעיירה האוקראינית הקפואה
קהל גדול שבת בעיירה אולבסק, בסמיכות לציונו הטהור של הרה"ק רבי משה מלודמיר זי"ע הידוע כמוקד לישועות ובייחוד 

למצפים להיוושע לזרע של קימא

תלמידי ביה"ס אור חדש מבית 'שתילים' זכו 
לחוויה רוחנית ולברכתו של הגר"ש בעדני

הילדים הכינו חידושי תורה והציגו זאת לחבר מועצת חכמי התורה, שבירכם ועודדם 
בדברי חיזוק • ביה"ס 'אור חדש' בבני ברק הוא מבית 'שתילים' ומיועד לילדים על הרצף 

האוטיסטי ברמת תפקוד גבוהה

-

-

בשנים האחרונות עמוסות הדרכים 
האוק־ אולבסק  לעיירה  המובילות 
מנוחתו  מקום  שוכן  במרכזה  ראינית, 
זי"ע,  מלודמיר  משה  רבי  הרה"ק  של 
מקרלין  שלמה  רבי  הרה"ק  של  בנו 
בלתי  כמקור  נודע  הטהור  ציונו  זי"ע. 
ולמצ־ בכלל  ישועות  למבקשי  אכזב 
בפרט.  קיימא  של  בזרע  להיפקד  פים 
מאות רבות של יהודים המצפים שנים 
בכיו  בקול  בתיהם  את  למלא  רבות 
למעלה  באולבסק  נושעו  תינוק,  של 

מדרך הטבע.
בשבט,  ח"י  האחרון,  חמישי  ביום 

משה  רבי  הצדיק  של  הילולתו  יום  חל 
שבתו  ההילולא  לרגל  זי"ע.  מלודמיר 
בעיירה.  יהודים  של  רבות  עשרות 
בשטח  הלוגיסטיות  ההכנות  כל  את 
והדר,  בפאר  שהתקיימה  השבת  ואת 
הי"ו  מילר  חיים  יעקב  ר'  הרה"ח  ארגן 
השנה  ימות  על  במהלך  שעסוק  מי   -
והבאים  הקדוש  הציון  עבור  לדאוג 
ומתכנן  הקדוש  באוהל  להתפלל 
מפואר  קמפוס  בקרוב  להקים  בעז"ה 
מחוקק  לחלקת  בסמיכות  ידיים  ורחב 

ספון.
נערכה  קדישא  ההילולא  ביום 

הקדוש,  הציון  על  מיוחדת  תפילה 
כאשר עשרות משפחות שלא זכו לזרע 
הקדוש  הציון  על  התאספו  קיימא  של 
אלוקי  קל  אל  שוועה  בקול  והתפללו 
בידו,  חיה  של  שמפתח  מי  הרוחות, 
בזכותו  יוציאם  וממצוקתם  שיושיעם 
נותרה  לא  עין  זה.  וקדוש  צדיק  של 
ביבבות  בכו  כולם  הנוכחים  יבשה, 
הלב  את  בה  שיש  הפצרה  והפצירו, 
התפילה  שבשמים.  אבינו  מלפני  כולו, 
בסיומה  כאשר  הפסק  מבלי  התארכה 
חשו הכל שאבן כבדה נגולה מעל הלב, 
התחושה המרוממת היתה תחושה של 

ישועות.
כיד  שהוגשו  השבת  סעודות  את 
המלך, סעדו כולם יחדיו, בצוותא חדא 
ומזומן  מוכן  הכל  כאשר  ובהתעלות, 
שעה  קודש,  שבת  בערב  המלך.  כיד 
את  דנשמתא  יומא  פרס  טרם  קלה 
כנפיו, התאספו הכל לצד הציון הקדוש 
הצדיק  של  לכבודו  מדורה  להדלקת 
מאולבסק.  הישועות  בעל  האלוקי, 
ישיבת  רבני  צוות  השתתפו  במעמד 
משלהם.  נופך  שהוסיפו  אורייתא 
במהלך סעודות השבת סופרו עוד ועוד 
שמשך  כאלה  על  רגש  רבי  סיפורים 

שנים רבות ייחלו להפוך להורים, וכצעד 
שיח  לשפוך  הגיעו  ייאוש  לפני  אחרון 
אצל הציון הקדוש באולבסק ועד מהרה 

נושעו בישועה פלאית.
במוצאי מנוחה, לאחר סעודת מל־

האורחים  עזבו  כדת,  ערוכה  מלכה  ווה 
הרבים את העיירה המקודשת, כשליבם 
שב־ הקדוש  הצדיק  של  בזכותו  בוטח 
ישועה  ישראל  ולכל  להם  יחיש  מהרה 
נרגשות  תודות  הקב"ה.  מלפני  שלימה 
נשזרו להרב יעקב חיים מילר, על אשר 
לארגן  כדי  מאמץ  כל  חסך  לא  כדרכו 

שבת שכולה אורה.

קדושה  של  התרגשות  בתחושת 
'אור  תורה  תלמוד  תלמידי  התברכו 
חבר  אצל  שתילים  רשת  שע"י  חדש' 

מועצת חכמי התורה הגר"ש בעדני.
התלמידים בכיתות ד' ה' ו' לומ־

ישראל  במורשת  השנה  במהלך  דים 
על גדולי ישראל, ומתוך צורך להמחיש 
את הנלמד הגיעו התלמידים להתברך 
אצל גדולי ישראל ובהם הגר"ש בעדני. 
לחוש  היה  ניתן  ביקורם  לקראת 
התלמי־ של  הגדולה  התרגשותם  את 
דים שהתכוננו מראש לכך ואף הכינו 
הלימודי  החומר  על  תורה  חידושי 
הילדים  זכו  הביקור  במהלך  הנלמד. 
להציג בפני הגר"ש בעדני את חידושי 
כשלכל  לימודיהם,  על  וסיפרו  התורה 
לשאול  ההזדמנות  ניתנה  אף  ילד 
כד־ שקיבלם  בעדני,  הרב  את  שאלה 

רכו במאור פנים ובירך כל אחד ואחד 
מהם אישית, כמו גם את האבות וצוות 

המלמדים שהצטרפו לביקור. 
חיזוק  דברי  נשא  בעדני  הגר"ש 
אור  את  רואים  כי  וציין  לתלמידים 
זוכים  שלה  דשמיא  והסיעתא  התורה 
הרבה  להשקעה  הודות  התלמידים 

מצד הצוות החינוכי. 
הגר"ש בעדני שיבח עד מאד את 
ילדי  למען  פועלה  על  שתילים  רשת 
ישראל תוך מתן הזדמנות גם לילדים 

מתקשים ולילדים על הרצף. 
ברק  בבני  חדש'  'אור  ביה"ס 
עמותת  ידי  על  כשנתיים  לפני  הוקם 
'שתילים' לילדים על הרצף האוטיסטי 
ברמת  ולילדים  גבוהה  תפקוד  ברמת 
לתל־ מיועד  ביה"ס  בסיסית.  תפקוד 

משתי  ומורכב  י'  עד  א'  כיתות  מידי 
רמות שונות של אוטיזם. שכבה אחת 
ושכבה  בסיסי  תפקוד  לבעלי  מיועדת 
ומיועדת  גבוה,  תפקוד  לבעלי  נוספת 
רגי־ מת"ת  שמגיעים  לתלמידים  גם 

מיוחד,  במבנה  ממוקם  ביה"ס  לים. 
כיתות  שש  ומכיל  ומושקע  יפהפה 
כוללנית  מעטפת  לילדים  ומעניק 

סיוע  צוות  יש  כיתה  לכל  איכותית. 
משרד  לדרישות  מעבר  הרבה  מוגבר, 
החינוך, כל זאת במטרה לקדם ולפתח 

את התלמידים בצורה מקסימלית.
גב' ח' הרוש, המנהלת המקצועית: 
זוכים  הנלמדים  מהתכנים  "כחלק 
ישראל  גדולי  על  גם  ללמוד  הילדים 
ועל כן ביקשנו להמחיש להם את הד־

מויות הבולטות כדי שיכירו מקרוב את 
אורח חיי גדולי ישראל. זו הייתה חוויה 
מרוממת במיוחד לילדים שזכו לקבל 
הלבבית  ברכתו  את  ואביו  אחד  כל 
של הגר"ש בעדני, וזהו חלק מסיורים 

שעוד יתקיימו אצל רבנים נוספים". 

הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות, הרב אריה רושגולד נציג 
הקהילה ברווחה ומנהל מרכז  "שבילים" – הורים וילדים למשפחה 

החרדית, ישראל בורזיקובסקי וחיים וייץ חברי הנהלת "אחלמה"
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תחזית מזג האוויר: חם ומתוק עם הופלים 
והעוגיות של מן 

אף  ואולי  גשום  קריר,  האוויר  מזג  בהם  אלו  בימים 
ומפנקים.  חמים  לרגעים  לעצמנו  לדאוג  לזכור  חשוב  מושלג, 
הופלים  חברת   – מן 
האהובה  והעוגיות 
ליהנות  אתכם  מזמינה 
קסומים  מרגעים 
ואת  הגוף  את  שיחממו 
טעמים  מגוון  עם  הלב 
לצד  ואהובים  מתוקים 

כוס קפה או תה רותח.
של  הופלים  סדרת 
או  אגוזים  וניל,  קפה,  לימון,  שוקולד,  של  טעמים  כוללת  מן 
בטעם  הכוכבים  עוגיות  את  מן  מציעה  העוגיות  בגזרת  חלבה. 
בנוסף,  ועוד.  לימון  קרמל,  חמאה,  בטעם  עוגיות  שוקולד, 
סיבים  עם  מלאה  חיטה  עוגיות  הכוללת  הירוקה  הסדרה  גם 
גרנולה  עוגיות  סוכר,  ללא  מלאה  מחיטה  עוגיות  תזונתיים, 
הרב  של  המהודרת  בכשרות  הם  מן  של  המוצרים  כל  ועוד. 
ובחנויות  השיווק  ברשתות  להשגה  וניתנים  שליט"א.  לנדא 

המובחרות.
בתאבון ולבריאות!

הציבור הכריע: מבצע זוגות ברשת 'שוק 
מהדרין' נמשך

הרשת החרדית המובילה בתחום המזון, 'שוק מהדרין', גאה 
לטובת  ברציפות  השלישית  בפעם  שמתחדש  מהלך  להוביל 
יצאה  למניינם,  האזרחית  השנה  בתחילת  לקוחותיה.  ציבור 

הרשת במבצעי זוגות שהפך ללהיט בקרב הלקוחות.
כעת מודיעה 
כי  הרשת 
בפעם  תחדש 
את  השלישית 
הזוגות  מבצעי 
עם  והפעם 
נוספים:  מוצרים 

במחלקת 
תמצאו  ניקיון 
פרש/  ריצפז 
תיקנים,  דוחה 

סנובון  בלבד.  ש"ח  ב־35  יחידות   2 סנו,  של  ליטר   2 פוליווקס 
כלים  נוזל  בלבד.  ש"ח  ב־15  יחידות  מ"ל, 2  סנו 750  של  נוזלי 
מולט  טואלט  נייר  בלבד.  ש"ח  ב־14  יחידות  מ"ל, 2  פיירי 900 
מגוון  ועוד  בלבד  ש"ח  ב־55  מארזים   2 גלילים,   40 זהב  פלוס 

מוצרים במחירים מיוחדים. 
חטיפי אסם שונים במארזים כגון אפרופו, ביסלי, דובונים 
ועוד, 2 אריזות ב־20 ש"ח בלבד. אורז פרסי סלקטד חצי ק"ג, 2 
יחידות ב־12 ש"ח בלבד. שעועית לבנה 1 ק"ג, 2 יחידות ב־20 
ש"ח בלבד. עוגיות מיני קוקיס 600 גרם של כרמית, 2 יחידות 
ב־25 ש"ח אוראו דקים וניל/שוקו 96 גרם, יחידות 2 ב־10 ש"ח 

בלבד. סוכריות לקקן 70 יחידות, 2 יחידות ב־25 ש"ח בלבד. 
מבצעי 2+1: מלפפון חמוץ במלח ובחומץ 7-9 בית השיטה. 
שישיה,  מוצק  סבון  מ"ל,  מרכך/שמפו 700  כגון  דאב  תכשירי 

תחליף גוף 400 מ"ל, דאודורנטים רול און, ספריי, סטיק ועוד.

הציבור  בקרב  פעילותה  את  החלה  מהדרין'  'שוק  רשת 
ולהפוך  להיטמע  הספיקה  וכבר  השניה,  השנה  זו  החרדי 
מביאה  כשהיא  הצרכנים,  בקרב  ובולטת  מרכזית  לשחקנית 
את הסל החרדי הזול והאיכותי מתוך היכרות וירידה לפרטים 
ב־19  הארץ  ברחבי  הפזורים  רבים  סניפים  לרשת  הקטנים. 
ובכשרות  טריים  ועופות  בשר  מחלקת  ובהם  שונים,  מוקדים 
יום  בכל  וטריים  איכותיים  ופירות  ירקות  מחלקת  מהודרת, 

ובכולם דגש על תודעת שירות מקצועי ונדיב.
בואו ליהנות ממבצעי הזוגות של 'שוק מהדרין' המבצעים 

בין התאריכים 3-16.2.19.

ריבר עובר למצב שבת תוך 8 שניות 
ובפחות מחצי מחיר!

בריבר שוברים את השוק: ריבר, בר המים החכם, הבטוח, 
החסכוני והכשר ביותר – היחיד בכשרות בד"ץ העדה החרדית 
גם  בשבת,  גרמא  של  חשש  כל  וללא  הייצור  שלבי  אורך  לכל 
במים הקרים וגם במים החמים – עובר למצב שבת תוך 8 שניות 
בלבד ובפחות מחצי מחיר – ב־39 שקלים לחודש, כולל הובלה 

התקנה וסננים לשלוש שנים.
בריאות  מים  של  שעות  לכם 24  יספק  ריבר  של  המים  בר 
החשמל  בחשבון  בחודש  שקלים  עשרות  החוסך  ואיכותיים, 
שלכם בזכות מנגנון טכנולוגי מתוחכם לחימום מהיר ונקודתי 

החמים  המים  של 
שישה  בעל  והיחיד 
לויסות  מצבים 
המים  טמפרטורת 
והקרים.  החמים 
תיהנו  בריבר 
מקצועי  משירות 
לשבחים  שזכה  אישי 
להגנת  מהרשות 
ומפעילה  הצרכן 
מיומן  טכנאים  צוות 
ההכשרה  את  שעבר 
ביותר,  המדוקדקת 
לכל  פתרון  לתת  כדי 

תקלה מהיסוד.
אתם  גם  התקדמו 
מבר  ותיהנו  לריבר 

בכשרות  והקרים,  החמים  למים  לשבת,  המהודר  היחיד  המים 
בד"ץ העדה החרדית!

ספירלה  לחיתוך  מכשיר  א':  אדר  ל'  עד  לרוכשים  ועכשיו 
ארצי  מוקד  מבצעים.  כפל  אין  במתנה!  ופירות  ירקות  של 

להזמנות *6601

BLACK MARBLE מבית פוד אפיל: 
מחבת גריל כפולה, עמוקה ומתפרקת

חברת פוד אפיל מרחיבה את סדרת 'שיש שחור' עם מחבת 
גריל כפולה ומתפרקת באיכות ללא פשרות. הסדרה, שהפכה 
לפופולרית ולחלק אינטגרלי מכל מטבח, מביאה עמה חדשנות 
מסדרת  הבישול  כלי  יותר.  טעים  בישול  ומבטיחה  ואיכות 
BLACK MARBLE  מיוצרים בטכנולוגיה חדשה של יציקת 
ליחידה  החיצוני  והמשטח  הכלי  גוף  את  המאחדת  אלומיניום 
משתנה  בעובי  מיוצרים  הכלים  ביותר.  ועמידה  חזקה  אחת 

ואפקטיביות  השימוש  לנוחות   – צרים  ושוליים  עבה  בסיס   –
מרבית. 

משורה  נהנית  גריל  המחבת  גם  הסדרה,  מוצרי  כל  כמו 
ארוכה של יתרונות בולטים. בין היתר, היא מתאימה לכל סוגי 
הגז והכיריים, מכילה מנגנון פירוק בטיחותי המאפשר שימוש 
ונוזלים  שמן  שאריות  לניקוז  ומגרעת  מהיר,  וניקיון  כפול 
הכפולה  המחבת  רוכשי  כן,  כמו  הבישול.  במהלך  שמצטברים 
בישול,  של  שונים  לסוגים  שימושי  רב  ממשטח  ליהנות  יוכלו 
דגים,  בשר,  של  הכנה  ומאפשרות  ריחות  ללא  בישול  מחוויית 

פשטידות, אומלטים ועוד. 
הפנימי,  המשטח 
הינו   ,black stone
עם  שיש  אבן  משטח 
(לא  'נון־סטיק'  תכונות 
דביק) מעולות המהווה 
הכלי.  מיציקת  חלק 
הייחודיות  התכונות 
הבישול  את  הופכות 
הכפולה  במחבת 
לטעים  יותר,  לבריא 
במיוחד  ולנוח  יותר 

לניקוי. 
במבצע  המחבת 
מיוחד של 199 שקלים 

במקום 449 שקלים.
רבי  ברחוב  'דובק'  במתחם  סניפים  אפיל  פוד  לרשת 
חניה  כולל  בעיר,  אהרונוביץ 12  וברחוב  ברק  בבני  עקיבא 49 
ניתן  אפיל  פוד  בחנויות  באהרונוביץ).  (בסניף  ללקוחות  חינם 
למצוא מגוון כלי מטבח באיכות בלתי מתפשרת ובהם: סירים, 
אפיה,  כלי  כלים,  מייבשי  לחץ,  סירי  גריל,  פלטות  מחבתות, 
מעמדים מיוחדים, אביזרי גאדג'טים למטבח וכל מה שמטבח 

טוב צריך כדי להיות כזה.
מבצע קנה ב־250 שלם רק 150 ממשיך עד 10.2 בכל חנויות 

הרשת.

סנו אנטי קאלק לקומקומים ולמכונות 
קפה – הפתרון להצטברות אבנית

בלתי  אך  מוכרת  תופעה  הוא  החמה  בשתיה  לוואי  טעם 
רצויה. הגורם לכך הוא בדרך כלל האבנית 
הקפה  במכונת  או  בקומקום  שמצטברת 
ליהנות  ניתן  עכשיו  הטעם.  על  ומשפיעה 
בעזרת  נלווים  טעמים  ללא  חמה  משתיה 

סנו אנטי קאלק.
ולמכונות  לקומקומים  קאלק  אנטי  סנו 
של  מושלם  ניקיון  לאפשר  נועד  קפה 
מכשירים שהסרת האבנית מהם היא קשה 
ניתן  קאלק  אנטי  סנו  באמצעות  ומסובכת. 
לנקות בקלות קומקומים, מכונות אספרסו, 
ועוד,  כביסה  מכונות  מגהצים,  מחמים, 
ולהותיר אותם נוצצים ללא משקעי אבנית.

לקומקומים  קאלק  אנטי  סנו  את 
או  בנוזל  להשיג  ניתן  קפה  ולמכונות 

באבקה, להשגת ניקיון מושלם של המכשיר המבוקש.

מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות: הטבה 
משתלמת בפיצה האט

נהנים  "הכרטיס",  מחזיקי  טפחות  מזרחי  של  הלקוחות 
ייחודיים  וממבצעים  משתלמות  מהנחות  השנה  כל  לאורך 

מזרחי־ כרטיס  לבעלי 
יוצא  והחודש  טפחות. 
המועדון במבצע מיוחד 
ב־20  משפחתית  פיצה 
(במקום  בלבד  שקלים 
ברשת  שקלים),   69
בכשרות  האט,  פיצה 
בד"ץ  של  המהודרת 

בית יוסף.
השנה  לאורך  נהנים  "הכרטיס"  מחזיקי  המועדון  חברי 
ממגוון הטבות ייחודיות ומשתלמות ברשתות ובתי עסק שונים 

ברחבי הארץ. 
מוגבל.  הקודים  מלאי  עד 5.3.2019.  המבצע  מימוש  תוקף 
במשלוחים.  ולא   TAב־ או  במקום  ברכישה  תקפה  ההטבה 
בהצגת  המבצע  מימוש  הנחות.  כפל  אין  ללקוח.  אחת  הטבה 
בלבד.  הספק  באחריות  והשירותים  המוצרים  כל  הטבה.  קוד 
לשדרג  ניתן  טפחות.  מזרחי  של  הכרטיס  באמצעות  התשלום 

את הפיצה ללא גלוטן בתוספת 5 ש"ח כנהוג ברשת. 

סדרת תחליבי רחצה בניחוחות קסומים 
עם לחות שתישאר לאורך זמן

סדרת תחליבי הרחצה האהובה והפופולרית במגזר החרדי 
נפלאים  בניחוחות  ועדכנית,  חדשה  בסדרה  שהושקה  כיף  של 
החדשה  כיף  סדרת  רבה.  לאהדה  זוכים   – מלטף  ובעיטוף 
מועשרת בלחות ובניחוחות מרשימים לצעירים בגילם וברוחם.

הסדרה החדשה 
תחליבי  כוללת 
בניחוחות  רחצה 
חלב   – נפלאים 
אוקיינוס  שקדים, 
ודבש,  חלב  מרענן, 
מאסק  לבנדר, 
וניחוח  ויסמין 
וניל,  קוקוס 
שיישארו  מיוחדים  בניחוחות  מרעננת  מעטפת  לכם  שיעניקו 
החדשה  כיף  בסדרת  הרחצה  תחליבי  זמן.  לאורך  אתכם 
רכות  רוגע,  לחות,  שלכם  לעור  שיעניקו  בתמציות  מועשרים 
שעות  לאורך  אתכם  שתלווה  וקטיפתית  נעימה  ותחושה 

ארוכות.
במשך  פותחו  החדשה  בסדרה  הרחצה  תחליבי  פורמולות 
מדוקדקת  בחינה  תוך  כיף,  מומחי  ידי  על  ארוכה  תקופה 
באיכות  רחצה  תחליבי  שיצרו  המרכיבים  על  ומעמיקה 
מוקפדת עם מגוון רחב של ניחוחות שעברו מבדקים וקבוצות 
מיקוד רבות ששמו דגש על הניחוחות, הרעננות והחדשנות של 

סדרת תחליבי הרחצה החדשה.
להשיג ברשתות השיווק והפארם ברחבי הארץ.

לקוחות "נעם1" מקבלים מכונת אספרסו 
בשווי 600 ש"ח במתנה!

 Giugiaro ?יצא לכם פעם לשבת בתוך 'פרארי' אמיתית
Design, מעצב העל של רכב האליטה הזה, הוא שעיצב גם את 
שמעניקה   ESSSE CAFE מבית היוקרתית  האספרסו  מכונת 
ש"ח,   600 בשווי  המקצועית,  המכונה  ללקוחותיה.  "נעם1" 
מעניקה לקפה מרקם מיוחד וארומה מושלמת של כוס משקה 
"נעם1"  את  הרוכשים  להיות.  יכול  אספרסו  שרק  כמו  חלומי, 
של  ערכה  פלוס  במתנה,  המכונה  את  יקבלו  הקרובה  בתקופה 
תה  חם,  שוקו  קפה משובחים,  סוגי  מגוון  להכנת  קפסולות   12

ג'ינסנג, תה קמומיל ועוד מבחר משקאות מענגים. 
עולם  של  הבשורה  "נעם1"  היה  בשוק  הופיע  מאז 
התכונות  את  להשיג  מצליח  לא  מתחרה  כשאף  המיניברים, 
שמציבות אותו בשורה הראשונה: "נעם1" עומד הכן לרשותכם 
שניה  ללא  הרגע,  על  וקרים  חמים  מים  עם  ביממה  שעות   24
בכפתור  לחיצה   – זמין  הוא  בשבת  וגם  המתנה,  של  מיותרת 
הייעודי מעבירה אותו למצב שבת עם מלאי עצום של כוסות 
הוא  לקינוח,  ההבדלה.  עד  ברווח  אתכם  שיכסו  רותחים,  מים 

מומלץ בתכנית "בית בטוח" של 'איחוד הצלה'.
המבצע הנוכחי מקפיץ את חוויית השימוש במכשיר בכמה 
"נעם1",  של  לצדו  מונחת  כזאת  אספרסו  כשמכונת  דרגות. 
הופך  הזה  הצמד  המים,  בשוק  הכתר  את  שתפס  המיניבר 
לפינה האטרקטיבית של המטבח. חייגו עכשיו כוכבית 8510, 

והשילוב המנצח אצלכם בבית לפני כולם!

חדש מארקור: חטיף שוקולד בון בון 
במילוי קרם עוגיות מפתיע

לקראת חג הפורים וחגיגת משלוחי המנות, לחטיף האהוב 
בון  ומפתיע:  חדש  טעם  יש  "ארקור",  מבית  בון"  "בון  והמוכר 
בון קרם עוגיות – פינוק השוקולד בטעם הנפלא והממכר של 

בקרם  גדוש  בון,  בון 
ומפתיע  משובח  וניל 
עוגיות  חתיכות  עם 

שוקולד מדהימות.
קרם  בון  בון 
כל  כמו  עוגיות, 
המטריפים  הטעמים 
החטיף  של  האחרים 
והפופולרי,  האהוב 

מגיעים במארז משפחתי בן 18 יחידות או בן 34 יחידות. בבון 
בון כל חטיף עטוף בקפידה, מצופה בשכבת שוקולד חלבי עבה 
שמעניק  בטעם  וכמובן  ופריכה  מפנקת  ופל  שכבת  ואיכותי, 

חוויה ייחודית בכל רגע.
לקראת פורים תמצאו בחנויות את מגוון חטיפי השוקולד 
קרם  קרם,  קלאסי,   – נפלאים  טעמים  במגוון  בון,  בון  של 
שוקולד, קרם בוטנים ועכשיו כמובן גם קרם עוגיות – במארזים 
מנות  משלוח  לכל  שיתאימו  אישיים  ובחטיפים  משפחתיים 

מכובד שתרצו להעניק למי שאתם חפצים ביקרו.
בד"ץ  של  המהודרת  בכשרות  הם  בון  בון  שוקולד  חטיפי 

איגוד הרבנים בראשות הרב וועסטהיים שליט"א.

אסם: MIX של ביסלי ואח של ביסלי לצד 
מהדורות MIX חוזרות

חדש מאסם על מדף החטיפים: ביסלי גריל ואח של ביסלי 
המאגדת  חדשה   MIX באריזת  יחד  משתלבים  מעושן  בטעם 
את שני הטעמים 

הפופולאריים 
אחד  למקום 
הנאה,  שכולו 
חוויית  ויוצרת 
שונה  ביסלי 
שנוסף  ומלהיבה 
אלמנט  לה 

הפתעה בכל פעם שנשלח יד אל האריזה.
החטיף החדש מופיע לצד חטיפי MIX מוכרים אשר חוזרים 
למדפים לחודש של חגיגת מיקסים בחנויות וברשתות השיווק: 
במבה ביסלי גריל MIX, במבה ביסלי בצל MIX וביסלי פארטי 
כולם   – פיצוחים  ותערובת  אפרופו  בשילוב  ביסלי   –  MIX

בכשרות בד"ץ העדה החרדית.
 

המשפחות אומרות: סנו מקסימה 
BLACK – שומרת על הצבע כמו חדש

חייב  שחור  בכביסה  אבל  לבן,  או  שחור  הכול  לא  בחיים 
להישאר שחור. אחרי עשרות כביסות, הצבע השחור והבוהק 
הן  האמהות  רק  כי  יודעים  כבר  בסנו  דוהה.  השבת  מכנסי  של 

כביסה  מהי  באמת  ה"מבינות" 
אלפי  ומתוך  ובוהקת,  נקיה 
 – ממכן  לסנו  שהגיעו  טיפים 
הייחודיים  הטיפים  האמהות, 
הצבע  על  ששומרת  לכביסה 
זכו  הכביסה,  של  השחור 
מבני  עדנה  מועדף.  למיקום 
מתוך  בנים  לשישה  אם  ברק 
אמא  "אני  כותבת:  שמונה 
כהה  וכביסה  ילדים  לשמונה 
רבה, ומכבסת רק עם 'מקסימה 
של  המכנסיים   .'BLACK
והצבע  נקיים  יוצאים  כולם 
לאחר  גם  דוהה  לא  השחור 

שנים, כמו חדש!". 
כהים  לכבסים   – בלאק"  מקסימה  "סנו  הכביסה  אבקת 
ושחורים מנקה את הלכלוך ומסירה מגוון כתמים, והכי חשוב 
זמן.  ולאורך  חדש  כמו  הבגד  של  המקורי  צבעו  על  שומרת   –
האבקה שומרת על סיבי וצבעי הבגדים, מתאימה לשימוש בכל 
מקסימה  הכביסה.  מכונות  סוגי  לכל  ומותאמת  הטמפרטורות 
ניתן  בישראל.  הקשים  למים  בהתאמה  במיוחד  פותחה  בלאק 

להשיג באריזה של 1.25 ק"ג ובאריזה חסכונית של 6 ק"ג.

טרייד אין מושלם באלדן: עד 100 
תשלומים שווים ונוחים במיוחד

לכל  להגיע  אתכם  ומזמינה  במבצע  יוצאת  'אלדן' 
החברה,  מסניפי  אחד 
הישן  הרכב  את  ולהחליף 
'טרייד  עסקת  במסגרת 
במיוחד,  משתלמת  אין' 
ל־100  עד  הפרוסה 
ונוחים!  שווים  תשלומים 
מרכב  ליהנות  שתוכלו  כך 
את  לקרוע  מבלי  חדש 
תוכלו  באלדן  הכיס. 
מתוך  ולבחור  להתרשם 
רכב  כלי  של  גדול  מגוון 
רכבים  או  ראשונה  מיד 
קילומטר",  "אפס  חדשים 
תשלום  מתנאי  וליהנות 
מ־100   – ביותר  נוחים 

תשלומים ועד 100% מימון.
אם אתם עדיין מתלבטים, כדאי שתדעו כי 'אלדן' מתהדרת 

בנתוני שביעות רצון מרשימים במיוחד בקרב לקוחותיה. אתם 
מוזמנים להצטרף ל־90% מהלקוחות, שהצהירו כי הם "מרוצים 
מהשירות ונמליץ לחברים לקנות רכב באלדן" וליהנות מחוויית 
רכישה חסרת תקדים בשיטת 'הקניה הבטוחה של אלדן'. לפי 
הרכב,  של  הזהות  תעודת  את  לכם  ישקפו  'אלדן'  זו,  שיטה 
הכוללת את הפעולות שנעשו ברכב, כולל טיפולים תקופתיים, 
אלדן'  'מבחן  את  הרכב  יעבור  לזאת,  נוסף  וביקורות.  תיקונים 
– מבחן קניה במכון חיצוני, תיקון ליקויים בטיחותיים ומכנים, 
ועשרת  המנוע  על  מורחבת  לאחריות  ויזכה  כללי.  וניקיון 
המכלולים העיקריים, ללא כל השתתפות עצמית. אלדן מציעה 
הכוללת  תחזיר!'  לך?  מתאים  'לא  בשירות  רכב  לקנות  גם 
ימים,  מספר  בו  ולהתנסות  לנסוע  הרכב,  את  לקנות  אפשרות 

ואם לא מרוצים, פשוט מחזירים.
במשק  מהמובילות  וההשכרה  הליסינג  חברת  הינה  'אלדן' 
במבחר  רכבים,  אלפי  עשרות  מציעה  החברה  שנה.  כ־50  מזה 
דגמים ובעשרות סניפים ברחבי הארץ. 'אלדן' חורטת על דגלה 
מתן חוויות שירות יוצאת דופן ללקוחותיה, והיא אינה נעזרת 
עסקת  את  לכם  להעניק  בכדי  זאת,  כל  מתווכים.  או  בסוכנים 
נוחים  ובתנאים  מעולה  בשירות  ביותר,  המשתלמת  הרכב 

במיוחד.
חייגו עכשיו: 3003*, המבצע בכפוף לתקנון. 

חגיגת אוזני המן במגוון מילויים ברשת 
מאפה נאמן

ר"ח אדר א' כבר כאן, אפשר כבר לחוש את השמחה ואת חג 
הפורים שמתקרב, אמנם נוסף לו חודש השנה, והציפיה כבכל 
שנה מעוברת לחג הפורים ארוכה, אך ברשת מאפה נאמן כבר 
מפתיעים,  מילויים  חגיגת אוזני המן במגוון  למצוא  תוכלו 
בין  מעולה!  ובפריכות  מרבית  בטריות  במקום  נאפים  כשהם 
שלל אזני המן של מאפה נאמן תמצאו את המילויים הוותיקים 
של שוקולד, אגוזים, פרג ותמרים – אבל לצידם תוכלו למצוא 
הטעמים  ליין  שנה  כמידי  נוספים.  מפתיעים  טעמים  מגוון 
מוסיף ומשתבח וטעמים חדשים מצטרפים לקולקציה, מאפים 

כאלה שטרם הכרתם וטעמתם.
למצוא  במאפה נאמן תוכלו  למצוא  לצד אוזני המן תוכלו 
בהם  טריים  ומאפים  עוגיות  עוגות,  חורף,  משקאות  מבחר  גם 
קרואסונים,  רוגלך, 

שטרודל 
ומבחר  תפוחים, 
שמרים  מאפי 
מילויים.  במגוון 

לבחירתכם 
סניפי  בכל 
מאפה נאמן ישמחו 
את  גם  לכם  לחמם 
הטריים,  המאפים 
כדי שתוכלו לפתוח בוקר מוצלח ונעים גם ביום חורפי וסגריר.
ריקי נאמן מבעלי רשת מאפה נאמן מזמינה את כולנו להנות 
מהמבחר המגוון: "הרשת מרעננת את ליין אוזני המן, ומשקיעה 
בעיצוב ובטעם. בואו לגלות הפתעות חדשות וישנות. הצלחת 
על  וחדשנות  שיצירתיות  שוב  מעידה  והמילויים  הטעמים 
בסיס האלמנטים המסורתיים מובילים לתוצאות טובות מהנות 

וטעימות לכל אניני הטעם".
הארץ,  רחבי  בכל  סניפים  כ־50  מונה  נאמן  מאפה  רשת 

כשרים למהדרין בהשגחת בד"ץ אגודת ישראל.

בייביסיטר סופג יותר!
מותג החיתולים הצומח ביותר בישראל, "בייביסיטר", חוגג 
ניצחון על האגיס בספיגה עם מבצע מנצח: בכל יום חיתולים 

לחצי שנה במתנה!
ידי  על  המשווק  והמגבונים  החיתולים  מותג  בייביסיטר, 
חד  תוצאה  עם  בספיגה  ניצחון  רושם  צריכה,  מוצרי  ניאופרם 
כי  ומצאה  בדקה  אשר  העולמית   SGS מעבדת  של  משמעית 
חיתולי  האגיס.  מחיתולי  יותר  סופגים  בייביסיטר  חיתולי 
באיכות  המתאפיינים  והמשופרים,  החדשים  בייביסיטר 

האגיס  על  גברו  גבוהה, 
הגנה  של  בפרמטרים  גם 
פני  ויובש  נזילות  מפני 

השטח.
הניצחון  את 
המותג  חוגג  המשמעותי 
אטרקטיבי  במבצע 
להורים  שמאפשר 
ליהנות  מחתלים 
וסטנדרט  מהאיכות 
של  הגבוה  הספיגה 
לצד  בייביסיטר  חיתולי 
בתחרות  השתתפות 
חדש  זוכה  יום  כל  שבה 

בחיתולי בייביסיטר לחצי שנה במתנה.
ההשתתפות במבצע פשוטה: 

כ"ו  התאריכים  בין  בייביסיטר  חיתולי  אריזות   2 רוכשים 
את  ושומרים   01-28.02.19 תשע"ט.  א'  באדר  כ"ג  בשבט- 

חשבונית הקניה
מתקשרים לטלפון 03-3739966
עונים על שאלת אתגר נכון ומהר

בחיתולי  יזכה  מהר  והכי  נכון  שענה  המשתתף  יום  בכל 
בייביסיטר לחצי שנה במתנה.

"מעבר  כי  מציינת  בייביסיטר  של  השיווק  מנהלת  בארי  י' 
לתוצאות בדיקות המעבדה, אנחנו רואים גם תוצאות מצויינות 
בארי  מוסיפה  בחיתול"  המתנסות  בקרב  רצון  שביעות  בסקרי 
שרוכשים  הורים  עדיין  יש  אבל  הפתיעו,  לא  הנתונים  "אותנו 
וחשוב  לחידושים,  פתוחים  ולא  אוטומטי  באופן  חיתולים 

שיכירו שיש בשוק אלטרנטיבות טובות יותר"
א'  באדר  כ"ג  בשבט-  כ"ו  התאריכים  בין  ימשך  המבצע 
 20 ב-  אחד  זוכה  יזכה  עסקים  יום  בכל   .1-28.2.19 תשע"ט. 

אריזות חיתולים,  
את מוצרי בייביסיטר ניתן להשיג ברשתות המזון ובחנויות 

נבחרות.

חדש מהמותג "אגו" של כרמית! סדרת 
מוצרי שוקולד לבישול ואפיה 

חברת כרמית, המתמחה בייצור, ייבוא וייצוא מוצרי מזון, 
 5   - ולבישול  לאפיה  ייעודיים  שוקולד  מוצרי  סדרת  משיקה 

מוצרי שוקולד מגוונים - מסדרת אגו.
סדרת אגו לאפייה החדשה כוללת: 

מטבעות שוקולד מריר מעולה  (60% מוצקי קקאו) – פרווה
מטבעות שוקולד חלב מעולה  (31% מוצקי קקאו) – חלבי

מטבעות שוקולד לבן (27% מוצקי קקאו)  - חלבי 
שוקולד צ'יפס מריר 60% מוצקי קקאו - פרווה 

שוקוצ'יפס- לבן - פרווה.
משוקולד  מיוצרת  ולאפיה  לבישול  השוקולד "אגו"  סדרת 
המיועדים  גבוהים,  קקאו  מוצקי  אחוז  עם  ואיכותי  אמיתי 

לשימוש באפייה ובישול. 
הסדרה מנגישה את חומרי הגלם של הקונדיטוריות למטבח 
הביתי. נוחות השימוש, ההמסה הקלה והמהירה למרקם אחיד 
גבי  על  גרם)   3) מטבע  כל  של  המוצהר  משקלו  עם  יחד  וחלק 
בהכנת  דיוק  ומאפשרים  האפייה  שלבי  על  מקלים  האריזה, 
מתכוני אפייה. לקהל צרכנים שחובב בישול ואפייה ואף מורגל 

לאפייה ביתית למטרות המסה או לקישוט. 
שרון קונסטנטיני, מנהלת השיווק של כרמית:

המוצרים  מבית "אגו".  חידוש  עוד  על  לבשר  שמחה  אני   "
שלנו קולעים בדיוק לצורך של הצרכן:  מגמת האפייה הביתית, 
השימוש במוצרים איכותיים כדי לקבל תוצאות מושלמות וכן 
מאמינה  אני  הצרכן.  אצל  אמתי  צורך  יוצרים  לארח  האהבה 
שגם הפעם זיהינו המגמות בשוק ופיתחנו מענה מדויק ואיכותי 

לאפיה ולבישול". 
המוצרים בכשרות המהודרת של בד"צ העדה החרדית.

ות
כנ
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המשפחה.  כל  על  חושבים  שטראוס 
לכן, בימים אלו משיקה החברה את מילקי 
בתוספת  מעולה,  שוקולד  מוס  מוס:  מיני 
הקצפת האהובה של מילקי, בגודל מושלם, 
כך  לכווולם,  שתספיק  שמיניה  ובאריזת 
ליהנות  יוכל  המשפחה,  מבני  אחד  שכל 

מרגע של הנאה קטנה ומושלמת. 
ביותר  והאהוב  הנמכר  המעדן  מילקי, 
של  שנה   40 אלו  בימים  חוגג  בישראל, 
טעמים וחדשנות. עם נתח שוק מכובד של 

בישראל,  המעדנים  קטגוריית  מכלל   40%
המשפחה,  כל  את  להפתיע  מילקי  ממשיך 

בכל פעם מחדש.
נתון מענין: כל אחד אוכל את המילקי 
שלו באופן ייחודי: 53% אוכלים כל שכבה 
ורק  קצפת  ביס  בכל  רוצים   38% בנפרד, 

8% מערבבים את השוקולד והקצפת.
למהדרין,  כשר  מוס  מיני  מילקי 
הגר"א  בראשות  מהדרין  בד"ץ  בהשגחת 

רובין שליט"א.

הנאה קטנה ומושלמת 
לכל המשפחה: מילקי מיני 

מוס באריזה משפחתית

איראן חשפה מפעל תת קרקעי ליצור טילים 
בליסטיים; טיל חדש בטווח של 1,300 ק"מ

שבו־ לוויין  תצלומי  על  בהתבסס 
צעו מעל איראן. 

בתצ־ המגובה  ההודעה  לפי 
שבוצע  בתצלום  עצמם,  לומים 
ביום שלישי השבוע במרכז החלל 
נראה  באיראן,  חומייני  שם  על 
בתצלום  לשיגור.  מוכן  עומד  טיל 
יממה  המקום  באותו  שבוצע 

לאחר מכן, נראה כן השיגור ריק, 
ובתחתיתו סימני בערה אופייניים 
בליסטי.  טיל  שוגר  ממנו  לאתר 
מתמונות אלו ניתן להסיק כי הטיל 
שוגר ככל הנראה, על אף שייתכן 
וסימני  השיגור  מכן  הוסר  שהוא 
נשארו  לחלופין  או  זויפו,  הבערה 
כן  מאותו  שבוצע  קודם  משיגור 

שיגור. 

באיראן לא אישרו או הכחישו 
לשמור  והעדיפו  הטענות,  את 
לשיגור  הקשור  בכל  שתיקה  על 
טוע־ שאיראן  אף  על  זאת,  הטיל. 

נת בתוקף כי אין שחר להאשמות 
לפיהן  אחרות,  ומדינות  ארה"ב 
על  הבליסטיים  הטילים  שיגורי 
החלטת  של  הפרה  מהוות  ידה 

מועצת הביטחון.

ח"כ פורר: לחקור את הח"כ 
מ'הרשימה המשותפת'

ח"כ פורר פנה ליועמ"ש בדרישה למצות את הדין עם ח"כ אבו רחמון, הפועלת 
לגיוס כספים לארגון הקשור לחזית העממית לשחרור פלסטין

מאת מאיר ברגר

ליועמ"ש  פנה  פורר  עודד  ח"כ 
בח־ לפתוח  בדרישה  מנדלבליט 
רחמון  אבו  ח"כ  נגד  פלילית  קירה 

מהרשימה המשותפת.
בע־ פורר  שיגר  הדרישה  את 
קבות פרסום לפיו אבו רחמון היא 
אחת ממובילות מסע גיוס כספים 
 UAWC" למען הארגון הפלסטיני
החק־ העבודה  ועדות  איגוד   –

העממית  לחזית  ששייך  לאית", 
לשחרור פלסטין.

כי  נחשף  מהפרסום  לדבריו, 
החק־ העבודה  ועדות  ל"איגוד 

הדוק  קשר  “יש   UAWC לאית 

לחזית העממית לשחרור פלסטין, 
לרצי־ שפעל  רצחני  טרור  ארגון 

חתם של מאות ישראלים בפיגועי 
טרור".

במסגרת  כי  מדווח  "העיתון 
ח"כ  משתתפת  שבו  הקמפיין 
בתשדיר  מופיעה  היא  רחמון  אבו 
ובו  וחצי  דקות  כשלוש  שאורכו 
ישראל.  מדינת  את  משמיצה  היא 
שני  בין  הקשר  כי  פורסם  עוד 
הארגונים מוצג בגאווה בפרסומיו 
של פת"ח, וכן במסמך של הסוכנות 
בינלאומי  לפיתוח  האמריקאית 
מוצג הארגון כ'זרוע החקלאית של 

החזית'", מוסיף פורר.
כחצי  לפני  בכך,  די  לא  "אם 

שנה הודיעה חברת הסליקה הקנ־
דית Payments Pivotal שהיא 
סליקה  שירותי  לתת  מפסיקה 
למספר ארגונים הקשורים לטרור 
ובהם גם UAWC. שוב נחצה עוד 
גיוס  באמצעות  הפעם  אדום,  קו 
באופן  המזוהים  לארגונים  כספים 
כנגד  הסתה  תוך  הטרור  עם  ישיר 
המדינה. פעולות אלה מהוות בגי־
דה והפרת כל כללי הנאמנות הח־

לים על אזרחי ישראל, קל וחומר 
על ח"כ. לאור האמור לעיל, הריני 
על  תורה  כי  בבקשה  אליך  פונה 
ותפעל  האירוע  חקירת  פתיחת 
כותב  הדין",  את  עימה  למצות 

פורר למנדלבליט.

דלית אל כרמל: נתפסה 
מעבדה לזיוף כספים

מאת חיים מרגליות

תושבי  שלושה  עצרה  המשטרה 
הח־ ילדיו)  ושני  (אב  כרמל  אל  דלית 
שודים בזיוף שטרות כסף בערכים של 

100 ו־200 שקלים.
תלונות  מספר  התקבלו  לאחרונה 
מבע־ במשטרה  הכרמל  רכס  בתחנת 

שטרות  בדבר  בסביבה,  עסק  בתי  לי 
שהתקבלו  כמזויפים  החשודים  כסף 

לידיהם תמורת מרכולתם. 
חקירה שנפתחה בתחנת המשטרה 
שלושת  של  למעצרם  הביאה  בחיפה, 
נתפס  בביתם  ובחיפוש  החשודים, 
ציוד לזיוף הכסף וסכום של כ־20 אלף 

ש"ח החשוד כמזויף.

  המשך מעמ' ראשון
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דער צייטונג פון דעם טרייער יודענטום

usa@hamevaser.co.il :בריעוו צום רעדאקציע צו אימייל
מיר וועלן זיך פרייען צו הערן פון אייך

נאך לענגערער שטרייט צווישן רוסלאנד און מדינת ישראל:

פרעמיר מיניסטער נתניהו מעלדט אז באגעגעניש צווישן אים 
און פוטין געפלאנט אין צוויי וואכן ארום

באגעגעניש וועט דן זיין איבער געמיינזאמע אנגעלעגענהייטן – באריכט פון איי עס איי אינסטוטציע דעקט אויף אז עס 300 פארטיידונגס סיסטעם וועט אריינגיין אין קראפט 
אין די קומענדיגע שטיק צייט – איראן דראאעט ווידער מדינת ישראל אז יעדער אטאקע העכער סוריע וועט גענטפערט ווערן מיט שארפער רעאקציע

די וואך, דורכאויס א באזוך פון 
פרעזידענט,  עסטרייכישער  דער 
דער  מיט  אינאיינעם  נתניהו  ווען 
האט  פרעזידענט,  עסטרייכישער 
עטליכע  הערן  געלאזט  נתניהו 
אויפדעקונגען  אויפרייסערישע 
נישט  ציט  ער  אז  אויסער  און 
קעגן  אטאקעס  זיינע  פון  צוריק 
זיין פאליטישער שונא סער, האט 
פרייליכע  די  דערציילט  אויך  ער 
ארום  וואכן  צוויי  אין  אז  נייעס, 
אויף  זיצן  ווידעראמאל  ער  וועט 
אפרייזן  דאסמאל  און  פליגער  א 
אפהאלטן  און  מאסקעווע  קיין 
באגעגעניש  פערזענליכער  א 
רוסישער  דער  און  אים  צווישן 

פרעזידענט פוטין.
ווייטער  נישט  דער  אין 
די  ווען  פארגאנגענהייט, 
זיך  פלעגן  פירער,  לאנד  צוויי 
דער  איז  אפט,  היבש  באגעגענען 
אזעלכע  געווען  נישט  נייעס 
יעצט,  אבער  נייעס,  מורא'דיגע 
נאך א היבשער צייט אפשניט און 
צוויי  די  צווישן  וואס  דעם  נאך 
אריבערגעפלויגן  איז  לענדער 
צוליב  שטרייט  ערנסטער  אן 

די  איז  געשעעניש,  פליגער  די 
נייעס אז זיי גייען זיך באגעגענען 
דערפרייענדע  און  גרויסארטיגע 

נייעס.
צווישן  באגעגעניש  דער  ביי 
דיסקוטירט  וועט  פירער  צוויי  די 
אישוס  פארשידענארטיגע  ווערן 
זיכערהייט  דער  נוגע  זענען  וואס 
צווישן  און  אומגענגענט  דעם  אין 
ווערן  אדרעסירט  זיכער  וועט  זיי 
אויך  און  סוריע  פון  אישו  דער 
מיליטערלייט  צוויי  די  אזוי  ווי 
אין  אינאיינעם  ארבעטן  וועלן 
פארמיידענדיג  צונקופט  דער 
אונטערגעקומענע  פריש 
דער  ווי  שטייגער  א  עקסידענטן, 
האט  וואס  עקסידענט,  לעצטער 
פאליטישער  דער  צוגעברענגט 

קראך צווישן די צוויי לענדער.
אין  באטאנט  שוין  ווי 
זענען  וואכן  פריערדיגע  די 
אנאליסטן ביי דער מיינונג אז דער 
ישראל  מדינת  פון  אינטערעס 
און  געמיינזאם  איז  רוסלאנד  און 
זיך  איראן  זען  ווילן  ביידע  אז 
זוכן  און  סוריע  פון  ארויסמופן 
זיין  צו  וואו  ערטער  בעסערע 

קאנצענטרירט.
אויך  איז  וואך  די  פון  ענדע 
א  איראן  פון  געווארן  געהערט 
פרישער דראאונג. דאסמאל האט 
איראן געזאגט אומצוויידייטיג אז 
איראן וועט רעאגירן, אויב מדינת 
אטאקירן  נאכאמאל  וועט  ישראל 
שארפער  דער  סוריע.  אין 
דראאונג מצד איראן איז געהערט 
העכסטער  דער  דורך  געווארן 
אין  אויטאריטעט  זיכערהייט 
ער  און  שאמנוני,  עלי  איראן, 
געזאגט  ווערטער  זיינע  האט 
פרעסע  פאראייניגטע  א  ביי 
קאנפערענץ צווישן אים און דער 

סורישער אויסערן מיניסטער אלי 
וואליד.

וועט  ישראל  מדינת  "אויב 
מיר  וועלן  באמאבדירן  ווייטער 
אויסגערעכענטע  מיט  רעאגירן 
האט  ישראל  מדינת  ווייל  שריט, 
אטאקירן  צו  רעכטן  די  נישט 
איר  נישט  איז  עס  סוריע,  העכער 

לאנד". האט שאמאני געזאגט.
עס איז נישט די ערשטע מאל 
קעגן  שארף  דראעט  איראן  ווען 
ווארשיינליך  און  ישראל  מדינת 
ווען  מאל,  לעצטער  דער  נישט 
שוין  זענען  דראאונגען  ענליכע 
מאל  מערערע  געווארן  געהערט 
און  פארגאנגענהייט  דער  אין 
דערווייל זענען די רעקאציעס פון 
איינגעהאלטענע  געווען  איראן 

און אויך היבש מינימאל.
אויך  איז  וואך  די  ענדע 
באריכט  פרישער  א  ערשינען 
אין  זארג  אויסגערופן  האט  וואס 
באריכט  דער  ישראל.  מדינת 
דער  דורך  געווארן  געגעבן  איז 
האט  זי  און  גרופע  איי.  עס.  איי. 
געזאגט אז לויט איר שאצונג וועלן 
די פארטיידונגס סיסטעמען וואס 
אלץ  באקאנט  פארמאגט,  סוריע 
דער  מיט  סיסטעמען  רוסישע  די 
נאמען עס 300, אריינגיין אין דער 
נאנטער צייט אין איר פולן באנוץ.

זיך  באזירט  באריכט  דער 
וואס  בילדער  סעטעלייט  אויף 
סוריע.  אין  אויפגעכאפט  האט  זי 
זי  האט  באריכט  דער  לויט 
אויפגעשטעלטע  דריי  דערקענט 
און  באנוץ  דער  צו  גרייט  שפיצן 
און  פארדעקט  שפיץ  איין  נאך 
די  אז  מעגליך  אז  אנגעדייטעט 
זיך  קאכט  עס  אז  צייגן  בילדער 
היבש אין דער אומגעגענט און אז 
שטייגט  שטאפל  זיכערהייט  דער 

דאפעלט.
אין  כוחות  זיכערהייט 
נאכנישט  האבן  ישראל  מדינת 
רעאגירט צו דער באריכט, אבער 
זאגן  קוועלער  אומבאשטעטיגטע 
אז אין מדינת ישראל קווענקעלט 

באהאנדלן  מען  זאל  אזוי  ווי  מען 
די סיטואציע און צי די נייעס איז 
אדער  ישראל  מדינת  צו  גינסטיג 
דאס  וועט  מעגליך  ווייל  נישט, 
זיכערהייט  די  איינהאלטן  אויך 

כוחות אין מדינת ישראל.
קוועלער  די  זאגן  אויך  אזוי 
אז די נייע סיסטעמען באדראעען 
ווייל  דאפלט  ישראל  מדינת 
בלאקירן  קען  זי  וואס  אויסער 
צוגיין  קומען  וואס  אטאקעס 
אויך  זי  איז  ישראל  מדינת  פון 
סיסטעמען  מיט  אויסגעשטאט 
לייכט  און  גרינג  קענען  וואס 
נעגאוויציע  פארקריפלען 
און  געגענט  אין  סיסטעמען 
פארבייפארענדע פליגערס, וואס 
שפרייזן אדורך קענען נאך צוליב 
נעוויגאציע  זייער  פארלירן  דעם 

סיסטעמען.
די  נאך  האט  באטאנט  ווי 
די  צו  רעאגירט  נישט  רעגירונג 
ווארשיינליך  און  אויפדעקונג 
קיין  ערשינען  נישט  וועט 
שאצט  מען  ווי  און  רעאקציעס 
צווישן  זיין  אויך  דאס  וועט 
וועלן  וואס  סאבדשזעקטס  די 
געשפרעכן  די  ביי  ארויפקומען 
צווישן פוטין און נתניהו דורכאויס 

דער קומענדיגער זיצונג.

 די וואך אין ראם פון דער מילדער אנגעצויגענקייט וואס הערשט אין דער אומגעגענט פון
די גרעניץ צווישן מדינת ישראל און עזה איז אויף געדעקט געווארן אז טעראריסטן האבן מצליח 
געווען זיך אריבערצושווערצן די גרעניצן פון עזה אריין אין קיין מדינת ישראל, טראגענדיג מיט 

זיך מעסערס און ספעציעלע שארפע דזשילעטן זיך דורכצושניידן דעם גרעניץ.
איז  זיי  פון  יעדער  און  טעראריסטן  פינעף  פון  רעדע  די  איז  זאגן  כוחות  זיכערהייט  די  ווי 
זיך  האבן  זיי  אזוי  ווי  שריט,  זייער  פארשט  מען  און  אויספארשונג  אויף  געווארן  גענומען 

אריבערגעשווערצט די גרעניץ.
נאך האבן די זיכערהייט כוחות געזאגט אז ווי עס שיינט האבן זיי נישט עספיעט צו שעדיגן 

דער גרעניץ.
פריער אין וואך האט נתניהו געדראאעט די עזה בירגער זאגענדיג אז די אומרוען ביים גרעניץ 
וועלן זיין קאסטבאר און אויך באטאנט אז אין די טעג פלאנט די רעגירונג אויס פרישע פלענער 
צו בויען א ברייטער און מעכטיגער צוים, וואס וועט צונישט מאכן פראוואונגען פון אראבער זיך 

דורכצושווערצן דעם גרעניץ אין דער צונקופט.

•••
 אויפגעדעקט רעפארט  לענגערער  א  אין  וואך  די  האט  צילן  סטראטעגישע  פון  אפיס  דער 

ווי אזוי געוועזענע טעראריסטן נאך דעם וואס זיי ווערן דערווישט מיט טעראר און זיצן אפ אין 
טורמעס לענגערע תקופות, גייען אריבער צו ארבעטן אין דינסט פון מענטשן רעכט גרופעס וואס 
טענה'ן אז מדינת ישראל באגרעניצט די רעכטן פון די אראבער איבער די וועלט, ווי דער בי. די. 

עס. גרופע און נאך.
דער באריכט ווייזט אן אז אינדערצייט וואס די מענטשן רעכט גרופעס ווערן אריינ'גענאר'ט 
דער  פאר  זארגן  וואס  גוטהארציגע  די  זענען  מענטשן,  וואוילטעטיגע  פון  שלייער  דעם  אין 

וואוילזיין פון די פאלעסטינער פאלנע טעראריסטן מיט הענט פארשמירט מיט בלוט.
די  וואס  סטראטעגיע  גענויער  דער  געדעקט  אויף  ווערט  באריכט  דער  דורכאויס 
טעראריסטן וועבן אויס און ווי אזוי זיי האלטן זיך ווייט אוועק פון די פרעסע אויגן נישט צוציען 

אויפמערקזאמקייט, אבער הינטער די קוליסן זייען זיי אן חורבנות.
דער באריכט ברענגט מערערע ביישפילן און ווארענט די לענדער צו זיין מער וואכזאם און 

נאכצוגיין די טעראריסטן און זייער אפשטאם.  

•••
 דער פארשטייער פון מדינת ישראל צו דער יו.ען. דני דנון האט לעצטענס באוויזן היסטאריע

און געשלעפט אזויפיל ווי פערציג אמבאסאדערן פון די וועלט צו א באזוך אין פוילן און זען מיט 
די אייגענע אויגן וואס איז געווען דער האלאקאוסט און די אנדערע ביטערע געשעענישן וואס 

כלל ישראל איז אריבער.
א  איבערגעלאזט  האט  און  סוקסעס  פולקאמער  א  געווען  רייזע  דער  איז  זאגט  דנון  ווי 
שטארקער אפעקט אויף יעדער פון די באטייליגער, טוישנדיג זייער בליק אויף די אידישע פאלק 
מיט זייערע ליידן און נאכווייען, דורכאויס דער ביטערער צווייטער וועלט קריג, זייענדיג דער 

ערשטער מאל אין זייער לעבן צו באזוכן אזעלכע ערטער. 

•••
 די אנגייענדע פרואוונגען פון דעם מעיאר פון טבריה רון קובי, ווער עס האט זיך לעצטענס

אנגעמאכט א שם רע מיט זיינע להכעיס'דיגע שריט צו פוגע זיין אין יעדער זאך וואס איז שייך 
קדושת ישראל אין שטאט איז די וואך ארויף א שטאפל און פארשפראכן אז ער גייט פוגע זיין 

אויך אין קדושת שבת און עפענען די שטאט פאר טראנספארטאציע ביום השבת.
און  קהילה  ארטיגע  די  דורך  סיי  אויפברויז  גרויס  מיט  געווארן  אויפגענומען  איז  ידיעה  די 
בעיקר דורך די אידן אוועלטליך, וועלכער בלוטיגן מיט אן אויפהער די פרעכע חילולי קדושה 

און חילולי שבת, וואס דער מעיאר פירט אן.
דער  אין  און  לענג  דער  אין  אריין  עסקנים  זיך  לייגן  טובה  בשורה  יעצטיגע  די  פון  ליכט  אין 
ברייט אפצושטעלן דער מזימת הרשע פון דעם רשע און אז שמירות שבת זאל געהיטן ווערן אין 
און  תנאים  אונזערע  וואו  שטאט,  קדושה'דיגער  און  הייליגער  אזא  פאר  וכאיאות  כראוי  שטאט 

אמוראים האבן אין איר געוואוינט און געלעבט.

•••
 אידישע די  פאר  דאלער  מיליאן   2.5 באצאלן  וועט  קליפטאון  שטאט  אין  שטאטרארט  די 

קהילה אין שטאט נאך דעם וואס דער געריכט האט געאורטיילט די פאלגענדע סומע אין ליכט 
אידישע  די  בויען  קענען  נישט  לאנג  יארן  זאל  זי  אז  רעגירונג  די  מטעם  באקריעוודעוועס  פון 

קהילה געביידע אין שטאט.
אין  אנגעקלאגט  איר  האט  דירעקט  שטערט  שטאטראט  די  אז  זעענדיג  קהילה  אידישע  די 
געריכט און יעצט, נאך לאנגע יארן האט זי געווינען די קעיס און די רעגירונג וועט איר דארפן 
קאמפענצעסינירן מיט די פאנטאסטישע סומע פון 2.5 מיליאן דאלער פאר דער עגמות הפש און 

אפהאלט נישט צו בויען דער שול.

•••
 ווער אינטערעסירט זיך אין בילדער וואס עס האט געמאלן נישט קיין צווייטער ווי דער צורר

היהודים היטלער ימש"ו? אין די טעג עפענט זיך אין די דייטשע שטאט נירנבערג אן אויספארקויף 
פון בילדער וואס זענען געמאלן געווארן דורך נישט קיין צווייטער ווי היטלער ימש"ו און לויט די 
אוקשען פארקויפער איז די נאכפראגע נאך די בילדער זייער גרויס און א היבשער טייל פון די 

נאכפראגע שטאמט גאר פון איראן און פון אנדערע אראבישע לענדער.
ווי עס זאגן די פארקויפער דערגרייכט זיי אסאך ווענדונגען פון די לענדער און דאס איז אן 
אנדייטונג אז אנטיסעמיטיזם שטייגט דארט און אז זיי זוכן צו נוצן היטלער אלץ א סימבאלישער 

אקט פון אנטיסעמיטיזם.
אזוי  היהודים,  צורר  דער  פון  חפצים  פארקויפן  מען  מעג  דייטשלאנד  פון  געזעץ  דער  לויט 

לאנג ווי זיי אליין ערהאלטן נישט קיין סימבאלן פון אנטיסעמיטיזים.

•••
 דער דאטום ווען ענגלאנד דארף זיך אפטיילן פון אייראפע און ווערן גענצליך זעלבסשטענדיג

דערנענטערט זיך און א דויערהאפטיגער קראנטער פלאן איז נישט דא און דאס ברענגט ציטער און 
שרעק אין ענגלאנד איבער א פארנעפעלטער צונקופט און אויך איבער עקענאמישע נאכווייען, 
אבער לעצטענס איז צו די אלע שרעקעריי צוקגעקומען נאך א שרעק און דאס איז דרראונגען 
דער  אפשטעלן  נישט  מען  וועט  אויב  לאנד,  דאס  וואנדאליזירן  וועלן  זיי  אז  וואנדאליסטן  מצד 

ברעקזיט.
האט  צייטונגען,  בריטישע  גרויסע  אלע  אין  העדליינס  געמאכט  האט  וואס  באריכט,  א 
געווארענט אז דער שריט וועט גיין אויף אזוי ווייט אז עס דראאעט א געפאר אויף די בריטישע 
מלוכה לייט און אז די זיכערהייט כוחות אין די מלוכה גרייטן זיך אויף א פלאן צו עוואקירן די 

מלוכה לייט פון לאנד, אין יענער שרעקעדיגער טעג.
קריטיקירער האבן אנגעוויזן אז דער שריט איז מוגזם און דער געפאר האלט נאכנישט אזוי 
ווייט און אז עס קומט נאר צוגעבן דער איינדרוק פאר די קעגנער אז זיי זאלן איינרוען און זיין 

איינגעהאלטן.

•••
 אין די לעצטערע וואכן איז אין שטאט יאנגען, דער אמאליגער הויפשטאט פון דאס לאנד

מינימאר, פארגעקומען א אידישער צוזאמענקום און עס האבן אנטייל גענומען דערביי אזויפיל 
גרויסער  דער  איבער  פארזאמלטע  די  ביי  וואונדער  ארויסברענגענדיג  אידן  הונדערט  צוויי  ווי 

צאל אידן וואס דאס לאנד פארמאגט, טראץ וואס זעט שוין אויס כמעט א פארגאנגענהייט.
אין דער פארגאננגענהייט האט מיניאמער פארמאגט הונדערטע אידן אבער נאך דעם וואס 
דאס לאנד איז אריבער צו א דיקטאטארישע הערשאפט זענען די צאל מעמבערס איינגעשרימפן 
אידן  געבליבענע  די  אז  סיבה  א  אויך  דאס  איז  זאגן  פארשטייער  קהילה  די  ווי  אבער  געווארן 

האלטן זיך אזוי פעסט אינאיינעם.
דער היינטיגער פירערשאפט פון די קהילה איז אין שפיץ פון דער אידישער רב ר' שמואל 

סאמעלס, א זון פון דער פריערדיגער רב אין שטאט ר' משה ז"ל.
משפחות  די  און  משפחות  אידישע  צען  ווי  אזויפיל  קהילה  די  זיך  ציילט  זאגט  סאמעלס  ווי 
זענען שטארק געקניפט און געבינדן אינאיינעם זיך האלטנדיג אינאיינעם אויך אין אזא ווייטער 

לאנד.

די גמרא אין ברכות [דף נה ע"ב] שמועסט אויס אז דער 
בויען  ביים  אידן  די  פאר  געזאגט  האט  הקב"ה  וואס  סדר 
דעם בית המקדש איז געווען אז ער האט זיי געהייסן ערשט 
זיין  וועלן  כלים  די  וואס  נאכדעם  ערשט  און  כלים  די  מאכן 
גרייט, זאל מען בויען דאס משכן, אבער ווען משה רבינו האט 
בצלאל  אים  האט  בויען,  אזוי  זאל  ער  בצלאל  פאר  געזאגט 
געזאגט אז דער סדר העולם אז מען בויט צום ערשט א שטוב 
ער  וועט  כלים,  די  אריין  דערין  מען  ברענגט  נאכדעם  און 
אזוי אויך טוען ביים משכן און ער האט ווירקליך אזוי געטאן 

שפעטער, און הקב"ה האט מסכים געווען מיט בצלאל.
די  צווישן  אונטערשיד  די  מסביר  איז  סופר  חתם  דער 
צוויי מהלכים מיט א טיפערן כוונה. ער זאגט אז אנדערש ווי 
אויף די וועלט ווי דער סדר איז אז מעלין בקודש ולא מורידין 
אז אויף א איד ליגט א פליכט צושטייגן אין קדושה און גיין 
העכער און העכער בדרגת הקדושה איז דער שטייגער אין 
וויל  הקדושה  מקור  דער  איז  עס  וואו  הימעל  אין  הימעל. 
שכינה  זיין  צו  משרה  מטרה  די  איז  דארטן  פארקערט.  מען 
איז  דאס  און  קדושה  די  פון  אראפ  גייט  מען  און  בתחתונים 

מעלה  איז  מען  אז  נישט  ווערט  התעלות  דער  התעלות.  די 
די קדושה נאר נאכדעם וואס די קדושה איז אויסגעארבעט 

געווארן צוקענען שורה זיין בתחתונים.
בית  דעם  בויען  צו  געקומען  איז  עס  ווען  דעריבער 
דעם  רבינו  משה  פאר  געוויזן  האט  הקב"ה  און  המקדש 
משכן פון פייער וואס איז גרייט אויבן אן הימעל, האט מען 
בתחתונים,  שכינה  זיין  משרה  פון  ווילן  דער  לויט  דארטן 
דעם  פון  וואס זענען הייליגער  כלים  די  ערשט  אויסגעבויט 
משכן און ערשט שפעטער האט מען געבויט דעם היכל, וואס 
דאס  אז  זעענדיג  רבינו  משה  און  קדושה,  אין  שוואכער  איז 
איז דער סדר אין הימעל, האט ער געזאגט פאר בצלאל זאל 

אזוי בויען.
אזוי  טאקע  איז  דאס  אז  פארשטאנען  האט  בצלאל  נאר 
אין הימעל ווייל דארט איז דער סדר פארקערט, אבער דא 
אונטן אין הימעל וואו עס איז דער סדר צו גיין פון אונטן אויף 
דעם  וועגן  און  מורידין  ולא  בקודש  מעלין  בבחינת  ארויף 
דארף מען צום ערשט בויען דעם משכן וואס איז שוואכער 

אין קדושה און שפעטער די כלים עולה צו זיין בקדושה.

ככל אשר אני מראה אותך
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קאפיטלען  ווייטערדיגע  זיינע  אין 
שילדערט ר' אלי' אין א ברייטער פארנעם די 
אנגייענדע אידישע קהילה אין מאסקעווע, 
אין  געבליבן  איז  וואס  קהילה  לעצטע  די 
א  פאר  האט געדינט ברובו  לאנד, וועלכער 

קהילה פון אור אלטער איד.
האט  רעגירונג  רוסישע  די  אז  סיבה  די 
שול  אלטער  אור  די  אויפגעלעזט  נישט 
האבן  זיי  אז  דעם,  פון  גענומען  זיך  האט 
געוואלט איבערלאזן א רעשטל פון אידן צו 
קענען באווייזן די וועלט אז אידישקייט אין 

רוסלאנד ווערט נישט באקריוודעוועט.
געווען  איז  קאומניסטן  די  פון  שיטה  די 
פרייער  א  לאנד  דאס  איז  שטיינס  מען  אז 
זיין  וואס  טון  איר  אין  קען  יעדער  לאנד, 
פארשפרייט  מען  ווילאנג  באגערט,  הארץ 
נישט  טוט  מען  און  אידישקייט  קיין  נישט 
איבערצייגן אנדערע צוגיין אין די אידישע 
זיין  קען  אזוי  ווי  פרעגן  איר  וועט  און  וועגן 
אז מיט דעם אלעם איז מען נישט אידיש איז 
זייער תשובה געווען אז די אידן זענען נישט 
אינטעריסירט עפ"ל, ווען דער אמת איז אז 

זיי דערדרוקן אידישקייט אן אויפהער.
ר'  ווען  צייט  יענער  אין  געווען  איז  עס 
אידן  אנדערע  טויזנטער  ווי  זיך  האט  אלי' 
אידישקייט  צו  דערנענטערן  געוואלט 
זיך  האט  פלעמעל  זיין  וואס  דעם  נאך 

דער  אין  באזוכט  און  אויפגעפלאמט 
אידישער שול אין מאקסעווע און שילדערט 

וואס זיינע אויגן האבן דארט צוגעזען.
פארמאגענדיג  נישט  אלי':  ר'  שרייבט 
ווירטשאפט,  רבנישער  געהעריגער  קיין 
דאס  אויך  האט  רעגירונג  די  ווייל 
באגרעניצט, איז דער שול געווען ווי א שיף 
אן א רודער און זיך נישט געפירט געהעריג, 

זיכער נישט אין דעם רוחניות'דיגן זין.
שול  דער  איז  צייט  יענער  אין 
געפירט  כלה,  ועד  מהחל  ווירטשאפט, 
אדער  גבאי,  שול  דער  דורך  געווארן 
וועמען מען האט אין שול בא'טיטול'ט דער 
פרעזידענט אין שול, א איד מיט זיין נאמען 

קאפלאן.
ווי ר' אלי שילדערט איז קאפלאן געווען 
א  פון  מוסטער  א  זיין  צו  פון  ווייט  זייער 
זיין  און  מענטש  באזעסענער  נארמאלער 
זיין  פון  לערנען  מען  קען  אומגעזעצטקייט 

שטייגער אין עסן. 
קאפלאן  זיך  פלעגט  טעגליך  טאג 
עסן  און  שול  פון  צענטער  אין  אנידערזעצן 
צוטרינקענדיג  צוויבל  גרינע  שטיקער 
צומאל  אויך  און  וואדקע  אביסל  דערצו 
אביסל פלייש. דער זעלבער רוטין האט זיך 
און  טאג  א  מאל  עטליכע  איבערגעשפילט 
איז קיין איינמאל נישט נמאס געווארן פאר 

קאפלאן.
נאר דער עיקר אנגייענדע ווירטשאפט, 
געשטעל  דער  געגעבן  אים  האט  וועלכער 
פון אן אומסטאבילער מאן איז געווען דער 
שטייענדיג  שול.  אין  פירערשאפט  געלט 
אין שפיץ פון די געלט איינקופטן וועלכער 
מצות  די  ווי  שול,  אין  אנגעקומען  זענען 
וועלכער פלעגן אנקומען פון די וועלט, האט 
קאפלאן אויף זיי ארויפגעלייגט א שטייער 
אריינגעברענגט  אים  האט  שטייער  די  און 

גרויס געלט.
א פעקל מצה האט געקאסט צוויי רובל, 
ווען באמת האט עס קאפלאן באקומען ממש 
אומזינסט און געפאדערט געלטער פון דער 

עולם.
די קארופטירטע צושטאנד אין שול און 
עס  אז  צוגעברענגט  אויך  האט  ובהו  תוהו 
רבנישער  געהעריגער  קיין  זיין  נישט  זאל 
קאפיטעל  באזונדערער  א  און  ווירטשאפט 
פאר זיך באשרייבט ר' אלי' וואס די רעגירונג 
אונטערגענומען  האט  מאסקעווע  אין 
מיט  רב,  האבן  זאל  שטאט  די  אז  וועלנדיג 
אהערשטעלן  קענען  זיך  זאלן  זיי  וועמען 
פאר אן אמעריקאנער דעלעגאציע וואס איז 
אמעריקאנער  דער  פון  שפיץ  אין  געקומען 
אויסערן מיניסטער, א איד, וועלט באקאנט 

אלץ הענרי קיסנדזשער.

הארט נאך אויסגאנג פון ליכוד פריימעריז:

פרישער אנקעטע צייגט אז ליכוד פארטיי שטייגט 
אין מאנדאטן און ציט אן אזויפיל ווי 32 מאנדאטן

נתניהו לויבט נצחון און פאקט אז זיין אפאנענט סער איז אריינגעקומען פערטער אין די רייע און 
נישט ערשטער – ערשטער זיץ געווינט פארלאמענט הויפט יולי איידלשטיין

ביי א דראמאטישע און היסטארישע סאמיט צווישן כאמאס און יו.ען. פירער:

כאמאס פארשפרעכט דויערהאפטיגע שטילקייט 
ביי עזה גרעניץ אין אויסטויש פון יו. ען. 
פארזיכערונג אז זי וועט באקומען וואס זי וויל
טיילווייזער ליסטע פון כאמאס פאדערונגען איז אפענע גרעניצן צווישן עזה און עגיפטן – 
כאמאס פאדערט אויך אז מדינת ישראל זאל טראנספערן קאטארישע געלט אן באדינגען!

דעם  נאך  שעות  געציילטע 
ענדגילטיג  איז  עס  דער  וואס 
איבער  געווארן  אויסגערופן 
ליכוד  דער  אין  אויסגאנג  וואל 
פארטיי, האט א פרישער גאלאפ 
דורך  געפירט  דורך  אנקעטע, 
פירמע  'סעמיט'  בארימטע  די 
פארטיי  ליכוד  אז  געצייגט 
ווי  אזויפיל  אן  ציט  און  שטייגט 
32 אין די וואלן, מיט 2 מאנדאטן 
האט  אנקעטע  דער  ווי  מער 

געוויזן א טאג פריער.
די  פאר  נייעס  גוטע  די 
דעם  נאך  קומט  פארטיי,  ליכוד 
וואלן  פריימעריז  דער  וואס 
פארטיי  ליכוד  די  אינערהאלב 
אין  גינסטיג  געארבעט  האט 
נתניהו,  פון  אינטערעסן  די 
א  דערפון  ארויסגייענדיג 

לייטישער זיגער.
האט  מטרות  מערערע 
נתניהו געשטעלט צו דערגרייכן 
ביי די יעצטיגע פריימעריז וואלן 
געזיגט.  ער  האט  אלע  אין  און 
צווישן די צילן איז געווען אז זיין 
נישט  זאל  סער  גדעון  אפאנענט 

אנציען דער ערשטער זיץ. 
אז  ווערן  באטאנט  מוז  עס 

וואלן  פריימערייז  יעצטיגע  די 
איבער  געווען  נישט  זענען 
זיין  ווייל  נתניהו,  פון  קאפ  דער 
דערוועלט  שוין  איז  מאנדאט 
פריער,  יאר  א  מיט  געווארן 
די  פארטיי.  די  אינערהאלב 
געווען  איז  וואלן  יעצטיגע 
די  באקומען  זאל  ווער  איבער 
ערשטע  די  זייענדיג  בענקלעך 
נתניהו  נאך  פארטיי  דער  אין 
און די ליכוד פירער האבן מורא 
א  איז  עס  ווער  סער,  אז  געהאט 
לאנגיעריגער ליכוד פארטיי און 
פון  אפאנענט  פערזענליכער  א 
ערשטע  די  אנציען  וועט  נתניהו 
איז  דערווייל  אבער  בענקל, 
פערטע  די  געקומען  אריין  ער 
האט  בענקל  ערשטער  דער  און 
ביז  דער  אדלשטיין,  געווינען 
דער  פון  פארזיצער  יעצטיגער 

פארלאמענט.
פון  איינס  געווען  איז  סער 
מיטגלידער  פארטיי  מערערע 
אויף  זיך  ציילן  עס  ווער 
קאנדידאטן  דרויסענדיגע 
נתניהו  האט  דערביי  אויך  און 
הילכיגער  א  אפגעצייכענט 
די  אין  אריינברענגענדיג  זיג, 

פרישע  צוויי  פארטיי  ליכוד 
קאנדידאטן אין זיין אינטערעסע 
יואב  געווען  איז  זיי  צווישן  און 
בארקאט,  ניר  און  גאלאנט 
פון  מעיאר  געוועזענער  דער 

ירושלים.
נתניהו  פאר  געווינס  א  נאך 
האט  פארטיי  די  אז  געווען  איז 
געדאנק  זיין  פרא  געשטימט 
צוזעצן  רעכט  די  האבן  זאל  ער 
אזוינע  בענקלעך  געוויסע  אויף 
און  באגערט  הארץ  זיין  וועמען 
געגעבן  אים  האבן  וויילער  די 

דער כח.
האט  אנקעטע  פרישע  די 
פארטיי  דער  אז  געוויזן  אויך 
שטייט  עס  ווער  לישראל,  חוסן 
שטייגט  גאנץ,  פון  שפיץ  אין 
אויך אין די אנקעטעס און אז זי 
בענקעלעך  זעקס  מיט  שטייגט 
פירערשאפט  איר  אין  אויב 
שליסט זיך אן דער געוועזענער 

גענראל גאבי אשכנזי.
אשכנזי האט די וואך געזאגט 
אז ער האט נאכנישט באשלאסן 
אדער  אנשליסן  זיך  וועט  ער  צי 
וועט  החלטה  די  אז  און  נישט 

קומען אין די קומענדיגע טעג.

מדינת  ווען  צייט  א  אין 
ישראל קאכט זיך מיט וואלן און 
פראגע  פאלעסטינער  די  אויך 
האט  ארענע,  די  אויף  ערשיינט 
א  אפגעשפילט  וואך  די  זיך 
צווישן  סאמיט  היסטארישער 
פראקציעס  כאמאס  צוויי 
פארשטייער  עגיפטישע  און 
פארשטייער  ען.  יו.  אויך  און 
איינצושטעלן  גרייטונג  אין 
א  אלעמאל  פאר  איינמאל 
דויערהאפטיגער שטילקייט ביי 
אויסטויש  אין  גרעניץ,  עזה  די 
פון פריוועלעגיעס און א לאנגער 
כאמאס,  די  פון  ליסטע  שאפינג 
אראפגעלייגט  האט  זי  וועלכער 
אויסטויש  אין  טיש  דעם  אויף 

פון שלום אין דעם ראיאן.
געווען  איז  סאמיט  דער 
ווייל  בלויז  נישט  היסטאריש 
ערשטע  סאמע  די  פון  איז  עס 
איז  כאמאס  ווען  פעלער 
אזא  אויף  איינצוגיין  גרייט 
נאר  הסכם,  דויערהאפטיגער 
א  נאך  קומט  עס  ווייל  אויך 
צוויי  די  וואס  צייט  לענגערער 
זעצן  כאמאס  פון  פראקציעס 
און  טיש  איין  ביי  צוזאמען  זיך 

עפענען די נושאים אינאיינעם.
כאמאס  איז  היינט  צו  ביז 
דער  אין  צעטיילט  געווען 
אינטערנאציאנאלער פראקציע, 
אין  געשטאנען  איז  וועלכער 
שפיץ פון די העניע פירערשאפט 
דער  געווען  איז  ווייטער  און 
אין  פראקציע,  נאציאנאלער 
ווען  סינוואר,  יחיא  פון  שפיץ 
זיין  צו  ציט  זיי  פון  יעדער 
געמיינזאמקייט  די  און  ריכטונג 
איז  גרופעס  צוויי  די  צווישן 
ברעקלעדיג,  היבש  און  שוואך 
אבער יעצט איז אין דעם געביט 

אנטשטאנען א טויש.
דער  איז  סיבה  א  נאך  צוליב 
און  היסטאריש  געווען  סאמיט 
זייער  ביי  ווייל  געווען  איז  דאס 
דיסקוטירט  מען  האט  זיצונג 
צווישן  איבערגאנג  דער  איבער 
וועט  וועלכער  מצרים,  און  עזה 
אפען,  ברייט  ווערן  געעפענט 
די  פון  איבערזיכט  דער  אן 
פירערשאפט  פאלעסטינער 
דער  רשות  וועמענס  אונטער 
ביז  געווען  איז  שטח  דאזיגער 

היינט.
זיך  האט  זיצונג  דער  ביי 

פירערשאפט  כאמאס  די 
טאטאלער  א  צו  פארפליכטעט 
דעם  קעגן  ווען  שטילקייט 
וועט מדינת ישראל ערלויבן אז 
אירע  קאנטראלירן  זאל  עגיפטן 
מדינת  זאל  אויך  און  גרעניצן 
די  בלאקירן  נישט  מער  ישראל 
עזה  צו  אן  קומט  וואס  געלטער 
דורך קאטאר און אין אויסטויש 
די  וועלן  באדינגען  צוויי  די  פון 
די  אראפלייגן  כאמאסניקעס 

געווער.
פארשטייער  כאמאס  די 
א  געפאדערט  אויך  האבן 
ען.  יו.  די  פון  פארפליכטיגונג 
פארשטייער  יו.ען.  דער  און 
מעלידאנאוו  מזרח  מיטל  צו 
אנוועזענד  דארט  געווען  איז 
א  ברענגענדיג  זיצונגען  די  ביי 
ישראל  מדינת  אז  פארזיכערונג 

וועט אננעמען די הצעה.
א  איז  יעצט  שיינט  עס  ווי 
וועט  ענדליך  אז  מעגליכקייט 
מדינת  זייט  דרום  דער  אין 
ישראל זיין שלום ושלוה, אבער 
זיין  צו  פרי  צו  נאך  איז  עס 
זענען  דערווייל  ווייל  פרייליך, 

די פלענער שאקלדיג.

מאת כל איש אשר ידבנו לבו ערציילונג 

אמאל אנגעקומען  איז  תניא  בעל  דער הייליגער 
היינט  אז  געהערט  האט  ער  און  שטאט  א  אין 
גרויסארטיגע  א  פארקומען  וועט  אויפדערנאכט 
איינגעלאדנט  איז  ער  וואו  צו  שטעטל,  אין  חתונה 

אנטייל צונעמען.
אין שטעטעל האט זיך גערוישט. אלע זענען געווען 
האט  יעדער  חתונה,  די  צו  הכנות  די  מיט  פארטאן 
אנטייל גענומען. דער האט געבאקן, דער האט געקאכט, 
אבער אינמיטן העכסטן ברען פון די הכנות האט זיך א 

שווארצער וואלקן אראפגעלאזט אויפ'ן שטעטעל.
דער שטעטעל איז געווען א רוסישער שטאט, און 
אין די צייט פון די רוסן האט יעדער בחור געדארפט 
זיך  האט  עס  און  מיליטער,  די  אין  שטעלן  זיך 
חתן  דער  האט  טאג  יענעם  אין  אז  ארויסגעשטעלט 
אין  שטעלן  זיך  דארף  ער  אז  באפעל  זיין  באקומען 
אנהייבן  און  פארהערן  די  אריבערגיין  צו  מיליטער 

זיין דינסט אויף מיליטער.
שטאט  אין  געווען  איז  וואס  התניא  בעל  דער 
האט הערנדיג די נייעס זיך גלייך אריינגעלייגט אין 
מען  אזאנס  וואס  צוזען  ברייט  די  אין  און  לענג  די 
צום  געוואנדן  ערשט  צום  זיך  האט  ער  טאן.  קען 
מיליטער הויפט פון שטאט, און אים פראבירט מיט 
גוטענס איבערצורעדן ער זאל באפרייען דעם בחור 
פון מיליטערדינסט, אבער דער מיליטער הויפט איז 
געווען א שטייפער, און ער האט נישט מסכים געווען 

צו באפרייען דעם בחור.

אבער נאכדעם וואס מען האט אים געמוטשעט, 
האט ער זיך אנגערופן אז פאר טויזנט רובל וואלט ער 
מסכים געווען צו באפרייען דעם בחור, אבער בתנאי 
אז דאס געלט מוז ער האבן ביי זיך אין די הענט ביז 

היינט ביינאכט.
טויזנט רובל! איז א פארמעגן פון געלט, און אזא 
סומע איז געווען כמעט אוממעגליך צוזאמענצושטעלן 
אין איין טאג, האבן צו זיך די עסקנים געקלערט און 
אפילו  פון  התניא  בעל  דעם  אפצורעדן  פראבירט 
פראבירן, אבער דער בעל התניא האט נישט געהויבן 
קיין הענט. ער האט געבעטן פון דעם פרנס הקהילה 
אידן  אלע  פון  ליסטע  א  צוזאמשטעלן  אים  זאל  ער 
אין שטעטל צו וועמען מען קען זיך ווענדן און לויט 

די ליסטע האט ער אנגעהויבן ארומגיין נאך געלט.
בעל  פאר'ן  איבערגעבן  האט  פרנס  דער  ווען 
איד  איין  אז  אויפגעמערקט  רבי  דער  האט  התניא 
פעלט פון די ליסטע. דער איד איז געווען א גרויסער 
עושר, אבער איז געווען זייער א קארגער. ווען אימער 
א  געגעבן  ער  האט  צדקה  בעטן  אים  פלעגט  איינער 
געלט  די  פלעגן  געווענליך  און  קאפיקע,  זילבענער 
גייער צוריקווארפן די קאפיקע אין פנים, אזוי אז די 
אידן אין שטאט האבן זיך שוין מייאש געווען פון גיין 
ארויפגעלייגט  נישט  אפילו  און  געלט,  נאך  אים  צו 
התניא  בעל  דער  אבער  רשימה,  די  אויף  נאמען  זיין 
האט זיך איינגע'עקשנ'ט. ער האט געזאגט אז ער וויל 

דווקא יא ארויפגיין צו אים אין שטוב.

פארשטייער  חשובע  פון  דעלעגאציע  די  ווען 
אין שפיץ פון דעם בעל התניא זענען אנגעקומען צו 
און  אויפגענומען  זיי  ער  האט  שטוב  אין  עושר  דעם 
ווי זיין שטייגער האט ער ארויסגעצויגן פון טאש א 
בעל  פאר'ן  דערלאנגט  עס  און  קאפיקע  זילבערנע 
זיך  און  גענומען  עס  האט  התניא  בעל  דער  התניא. 
באדאנקט ווען ער גרייט זיך ארויסצוגיין פון שטוב.

דער עושר זעענדיג אז דער רבי נעמט זיין מתנה 
און ווארפט עס נישט צוריק אין פנים האט געבעטן 
פון דעם רבי'ן זאל בלייבן, און ער האט געזאגט פאר'ן 
רבי'ן אז דאס געלט וואס ער האט געגעבן איז זיכער 
זייער ווייניג, און ער וויל געבן נאך. ער האט געגעבן 
נאך צען רובל, און נאך צען רובל, ביז די סומע האט 

געגרייכט טויזנט רובל.
שפעטער האט ער דערציילט פאר'ן בעל התניא 
נאר  קארגער  קיין  נישט  אויס  נאטור  פון  איז  ער  אז 
געבעטן  איד  א  אים  האט  צוריק  יאר  עטליכע  מיט 
זילבערנע  די  געגעבן  יענעם  האט  ער  און  צדקה, 
אין  צוריקגעווארפן  עס  האט  איד  יענער  קאפיקע. 
דעם  פון  געווארן  געטראפן  זייער  איז  ער  און  פנים, 
צוריקגעשמיסן  אזו  עס  האט  יענער  וויאזוי  וועג 
ווען  ביז  אז  זיך  ביי  באשלאסן  האט  ער  אז  פנים  אין 
איינער וועט מקבל זיין די נדבה וועט ער נישט געבן 
עפעס אנדערש, און היינט איז געווען דער ערשטער 
נדבה,  די  אים  פון  גענומען  האט  איינער  וואס  מאל 

דעריבער האט ער געגעבן מער געלט.
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ירושלים | מבנים ומגרשים
מטר   160 כ  מגרש  גוש80  באזור 
340 חלקה  תתי   3 ל  מאושרת  תבע 
שח   5.000.000 רק   80 מרתף   + מטר 
אפשרות לעשית התר בתמא, הקודם 
זוכה! 052-7658-638 "היימשע תיווך 

הנדלס"
[20050352]

מטר   180 כ  מגרש  פולנסקי  באזור 
8 לעשית   38 לתמא  עקרוני  אישור 
4.700.000 רק  מרתף   + דיור  יחידות 
052-7658-638 זוכה!  הקודם  שח 

"היימשע תיווך הנדלס"
[20050351]

בבית ישראל בנין כ 300 מטר מחולק 
24000 חודשית  תשואה  דירות   7 ל 
וחצי  קומה  להוספת  אפשרות  שח, 
052- זוכה!  הקודם   5.500.000 רק 

7658-638 "היימשע תיווך הנדלס"
[20050350]

ירושלים | חנויות ומחסנים
בכיכר השבת 80 מטר קומת כניסה + 
23000לחודש  רק   1- קומה  מטר   50
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051176]

בלב גאולה להשכרה לכל מטרה 200
052- פגז  מקום  כניסה  קומת  מטר 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051175]

ירושלים | בנינים
בנין  מציון  תורה  באזור  להשכרה 
ולכל  למוסד  מטר   400 כ  מושקע 
מטרה רק 26000 שח לחודש הקודם 
זוכה! 052-7658-638 "היימשע תיווך 

הנדלס"
[20050353]

בני ברק | מכירה
למכירה בקרית הרצוג רח' אברמסקי 
סוכה   + מחסן   + חדרים   4 דירת 
ממוזגת, 3 כיווני אויר מטבח משופץ. 

לפרטים: 054-8439980
[20051566]

יפהפיות  5ח'  בבניה  צייטלין  באזור 
"אפיק- מ.שמש  י.הורים   + מרווחות 
053-3128884 נכסים" 03-5791514

[20051529]

נוף  יפהפיה +  חדשה  רמבם 3  באזור 
"אפיק-נכסים"  מיידי!  1,670,000ש"ח 

03-5791514
[20051528]

באזור ריינס פנטהאוז ק"ה + מעלית + 
גג בטאבו + נוף מיידי 2,600,000ש"ח! 
053- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20051527]

במחיר  ירדו  חזקה!!  מציאה 
75מטר  חד'   3 רוקח  שמעון 
רק  היימשע  בנין  מאד  משוקעת 
052-7658-638 ש''ח   1690.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050848]

 ??? דירתכם  את  למכור  מחפשים 
דירתכם  שווי  הערכת  מחפשים 
ל'  תיווך  היימשע  תשלום??  ללא 
052-7658-638 לשרותכם  הנדלס 

סיוע והכוונה ללא תשלום
[20050839]

זוויעל  ממול  חד'   3.5 הנביא  שמואל 
ודושינסקי, אפשרות להרחבה גדולה 
2,200,000 שרותים,  ו-3  חד'   2  +
053-  ,02-5379474 תיווך  ק"א.  ש''ח 

3179474
[20050498]

מציאה  מציאה!  הגיוועלדיגע 
חד   2.5 לפידות  ישראל  בבית 
רק  מטר   35 יחידה   + מטר   50
052-7658638 שח   1860.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050494]

אמונים  "בשומרי  מזומן  "לבעלי 
יחידת דיור 38 מטר מפוארת + סוכה 
כ  חודשית  תשואה  750.000שח  רק 
"היימשע   052-7658-638 שח   4000

תיווך-הנדלס"
[20050425]

במלכי  מזומן!  לבעלי  מציאה! 
ק"ג  חדשה  מטר   100 חד   4 ישראל 
רק  חודש   24 תוך  כניסה  מעלית 
052- למטר)   21000) 2100.000שח 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20050424]

מיר  לישיבת  צמוד  ישראל  בבית 
מטר   100 כ  של  בנין  עם  קטן  מגרש 
2320.000 רק  שח   15000 ב  מושכר 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20050423]

ק"ג  מטר   137 דירת  הכהן  בעלי 
052-7658-638 3900.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050422]

מציאה!!  הגיועלדיגע  במחיר  ירדו 
90 דירת  יעקב  בעין  בבלעדיות! 
אפשרות  מטר,   5.30 גובה  מטר, 
להגיע ל 200 מטר מידי (באישור כל 
הקודם  ש''ח  רק 2300.000  השכנים) 
זוכה! 052-7658-638 "היימשע תיווך 

הנדלס"
[20050349]

חד   4  !! ר'מודיעין  אזור  בגאולה! 
50 להוספת  התחיבות   + מטר   100
מטר ושיפוץ כל הבית רק 23000שח 
"היימשע   052-7658-638 למטר 

תיווך-הנדלס"
[20050250]

ק"ב  כ"א,   3 מטר,   120 חד   4 בבלוי 
חניה   + שח   1000 ב  מושכר  מחסן   +
פרטית, חזית רק 2580.000 שח -052

7658-638 "היימשע תיווך -הנדלס"
[20050248]

ירושלים | השכרה
חדרים   5 דירת  החיים  גשר  ברח' 
מרוהטת משופצת ממוזגת ומטופחת 
050- לפרטים:  נוף  מרפסת   +

4100074/050-4182542
[20051521]

מושקעת,  חד',   6 שלום,  בדובר 
"תיווך  בלעדי!  מידית,  מרוהטת, 

היימיש" 0527-649-565
[20051516]

מרפסות   2  + רייקה  חד'   3 צבי  בנוה 
אהרון  קדושת   * גמיש  ש''ח   6,000
מרוהטת  מרווחת,  מושקעת  חד'   4
052- תיווך  ש''ח   8,000 ברמה 

7158059
[20051090]

קומת  מטר   200 גאולה  במרכז 
חולים  לקופת  מתאים  כניסה 
לחודש  שח   60000 רק  וכדומה 
תיווך  "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20050615]

בהמ"ג 4 חד' 100 מ"ר מרפסת גדולה 
משיב  במנחם  נהדרת   * ש''ח   6,500
מציאה  מרפסת,  יח"ה,   + מ"ר   100

6,200 ש''ח . תיווך 052-7158059
[20050499]

מדהימה  פנטהוז  דירת  חיים  בדברי 
 ,40 לעוד  בניה  התר   + מטר   180
שיא  מיקום  וחזית,  מדהים,  נוף 
052-7658-638 4650.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051352]

בבלוי דירת בונבונירה 3 חד 80 מטר 
052-7658- שח   2070.000 רק  ק"א 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051351]

צבי  נווה  באזור  ומבינים  למשקיעים 
עם  מטר   240 כ   1- מחסנים  קומת 
ליחידות  לחלוקה  נורמלים!  חלונות 
052-7658-638 שח   2200.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051231]

ישראל!!  בזוננפלד-בית  מציאה! 
עליונים  חלונות  עם  מחסנים  קומת 
1000.000 רק   2- קומה  מטר,   130
תיווך  "היימשע   052-7658-638 ש"ח 

הנדלס"
[20051230]

 - ברוממה"  "הבית  הבוטיק  בפרויקט 
ק"ד,  מטר   94 -4חד'  אלחנן,  אור  רח' 
20 חניה   + מטר   10 מחסן   + מעלית 
מטר עם חלון רק 2500.000שח -052

7658-638 "היימשע תיווך- הנדלס"
[20051229]

חד   2.5 לפידות  ישראל  בבית 
היימשע  רק  בניין  מטר  כ50 
052-7658-638 1250.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051224]

לבעלי הון עצמי גדול! באזור בעלזא 
 + מטר   150 חד   4.5 שלום!  דובר 
חודשית  תשואה  דיור  יחידות   4
40 מחסן   + כ13000ש"ח  מהיחידות 
052-7658- 5170.000ש"ח  רק  מטר 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051222]

ישראל  בבית  נדירה!  מציאה 
יחידה   + מטר   65 חד'   3 קארו 
רק  מבוי   + מטר   8 של  לבודד 
חודשית  תשואה  1460.000ש"ח 
5000ש"ח (התחילו הליך תמ"א 38
לחידוש כל הבית) 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051133]

ק"ג  מטר   73 -3חד'  בבהרן! 
לבעלי  1400.000ש"ח  רק  מעלית 
משכנתא  אפשרות  ללא  מוזמן 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051131]

בעזרת תורה! 5 חד' -137מטר ק"ב 
חזית ונוף רק 3690.000ש"ח -052
7658-638 "הימשע תיווך-הנדלס"

[20051130]

ברוממה,  היוקרתי!!  בפרויקט 
98- 4חד  רווחה  לשערי  צמוד 
רק  ק"ד  מטר   16 מרפסת   + מטר 
חודש  כ-6  כניסה  2520.000ש"ח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051129]

בשיא!!  ישראל  מלכי  בגאולה 
מושכרת  מטר   92 א'  קומה  דירת 
לחנות חזית לגאולה רק 2370.000
"היימשע   052-7658-638 ש"ח 

תיווך-הנדלס"
[20051128]

80 -3חד'  תדהר  הבירה-  בארזי 
מטר + התר בניה לעוד 30 מטר ו-2
2230.000ש"ח  רק  ק"ב  מרפסות 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051127]

160 ק"ב  חד'   6 יוסף  אוהלי   80 גוש 
חסד 4 תורת  דרסטית!  ירידה   * מ"ר 
חד' * רח' חזן פינת דוד חדשה! תיווך 

053-3179474 ,02-5379474
[20050984]

דברי  מאוד!  מיוחדת  בבלעדיות! 
4 מסדר,  טאבו  ק"א,  3חד'  חיים 
 + ק"כ  אלפנדרי   * מ"ר   90 מרפסות 
יח"ד חצר . תיווך 02-5379474, -053

3179474
[20050983]

מגורה"  "אחוזי  היוקרה  בפרויקט 
98 חד   4 רווחה  שערי  יד  על 
רק  ק"ד  16מטר  מרפסת   + מטר 
052-7658-638 2520.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050865]

מפוארת  חדרים,   4 בכדורי 
מרפסת  נוחה,  קומה  ומרווחת, 
גדולה, + מחסן וחניה, שוורץ נדל"ן 

052-765-6888
[20051481]

קומה  מיוחדת,  חדרים   5 בכדורי 
גבוהה, נוף מדהים, + מחסן וחניה, 
052- נדל"ן  שוורץ  מיידית.  כניסה 

765-6888
[20051480]

אילן,  לבר  קרוב  הנביא  בשמואל 
אוויר,  כיווני   3 מיוחדת,  חדרים   4
נוחה,  קומה  עשיר,  טכני  מפרט 
052-765- נדל"ן  שוורץ  סוכה,  מ. 

6888
[20051479]

גבוהה,  תקרה  מ"ר,  באהליהב 218 
כ"א,   4 ענקיות,  מרפסות   ,7 קומה 
נדל"ן  שוורץ  וחניה.  מחסן   + נוף, 

052-765-6888
[20051478]

140 חדשה,  חדרים   5 באהליהב 
מרפסות  גבוהה,  תקרה  מ"ר, 
נוף,  הרחבה),  ענקיות, (אפשרויות 
052- נדל"ן  שוורץ  וחניה.  מחסן   +

765-6888
[20051477]

מיוחדת ! בגוש 80, 4 חד' מרווחת 
מרפסת  גבוהה,  ברמה  ומושקעת 
מעלית,  ק"ג,  חזית,  גדולה,  סוכה 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20051476]

220 עד  דירה   ,80 בגוש  בלעדי! 
הקונה,  דרישת  לפי  תכנון  מ"ר, 
מרפסות,   2 אוויר,  כיווני   4 ק"ב, 
052- נדל"ן  שוורץ  מיידית,  כניסה 

765-6888
[20051475]

4 ברוך,  במקור  בשוק!  חדשה 
כיווני  א',  קומה  מרווחת,  חדרים 
סוכה  מרפסת  מעולים,  אויר 
052-765- נדל"ן  שוורץ  גדולה, 

6888
[20051474]

קומה  ענקית,  דירה  בסורוצקין, 
להשכרה  יחי'   + מעלית,   + נוחה, 
מרפסות   + חללים,   + מחסנים   +
052-765- נדל"ן  שוורץ  ענקיות, 

6888
[20051473]

2.5 גאולה,  במרכז  בבלעדיות! 
חדש,  מטבח  שמורה,  חדרים 
קומה ב', כ-60 מ"ר, 3 כיווני אוויר, 
רק  גדולות,  סוכה  מרפסות   2
1,750,000 ש"ח, שוורץ נדל"ן -052

765-6888
[20051472]

מטר   106 -4חד'  משה  לגבעת  צמוד 
108  * 2550.000ש"ח  רק  בבניה 
רק  לכניסה  מוכנה  חדשה  מטר 
052- ק"ה  מעלית  2760.000ש"ח, 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051439]

72 חד   3 ילין  בדוד  מזומן!  לבעלי 
052- 1430.000שח  רק  ק"א  מטר 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20051437]

לבעלי מזומן! במנחת יצחק 2 יחידות 
תשואה  חלל   + אחת  כל  מטר   35
חודשית 8100 שח רק 1350.000ש"ח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20051436]

צבי  בנווה  מציאה!  מזומן!  לבעלי 
יחזקאל מקלט 210 מטר עם חלונות 
לבית  במיוחד  מתאים  למכירה  וגובה 
ציבורי  מוסד  כל  או  ישיבה  כנסת 
052-7658-638 2100.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051435]

דו-פלקס  מפתח  דמי  משה  בזכרון 
שח   1550.000 רק  חד'   5 מטר   120
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051414]

חלל   + מטר   73 חד   3 באלקנה 
הרחבה  אפשרויות   + מטר  כ-60 
052-7658-638 1950.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051353]

 / בבלוי  דרושה  רציניים  לקונים 
'עסקת  לפחות.  מ'   80 אחינועם 
המאה ייעוץ נדלן' - 100% אמינות 
058-32-250- מקצוענות.   100%

.90
[20051532]

ל4 מחולקת  מ"ר   135 תורה,  בעזרת 
נוף,  חצר,  מ"ר   50 דיור  יחידת   + חד' 
"תיווך  ש"ח   4,450,000 מושקעת!! 

היימיש" 0527-649-565
[20051517]

מטר   90 חד'   4 באריאל  מציאה!! 
דיור  יחידות   2  + וחדשה  מפוארת 
תשואה  50מטר  אחד  כל  בונביורות, 
רק  9000ש"ח  מהיחידות  חודשית 
052-7658-638 4100.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051505]

בגובה  מטר   92 חד   4 שערים  במאה 
להרחבה  אופציות  מלאת   5.30
052- 2280.000שח  רק  ולהכפלה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051487]

אופציה   + מטר   72 חד'   3 באלקנה 
מידית לחדר רביעי ואופציות נוספות 
052-7658-638 ש"ח   1950.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051486]

מבחר  הנדלס:  -ל'  תיווך"  "היימשע 
האזורים  בכל  למכירה  דירות 
ומחירי  טובים  במחירי  החרדים 
מאגר  ברשותינו  כן  כמו  מציאה, 
אדיר של לקוחות רצינים שמחפשים 
צבי  נווה  גאולה  אזורי  בכל  דירות 
ללא  ויעוץ  נכס  הערכת   ,80 וגוש 

תשלום 052-7658-638
[20051485]

הדר-שמואל  בעץ  ממש!  של  מציאה 
הנביא 4.5 חד' 82 מטר ק"ג + אופציות 
1870.000ש"ח  רק  תמא38,  או  בגג 
052-7658-638 זוכה!  הקודם 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051484]

למשקיעים  נדירה  הזדמנות 
הנביא  בשמואל  שמבינים: 
 + משופצת  מ'   75 חדרים   4
הגג.  על  בניה  היתר   + מזגנים 
ייעוץ  המאה  עסקת   .1,750,000
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות.058-32-250-90.
[20051539]

א'  קומה  מ'   75 ח'   3 החיים  בגשר 
2,500,000 שמורה.  מרפסות.   2  +
ייעוץ  המאה  עסקת  ש''ח. 
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות.058-32-250-90
[20051538]

מרפסת   + א'  קומה  ביונה  מ'   80
גבוהה.  ברמה  משופצת  סוכה. 
מושכרת  יחידות   2 ל  מחולקת 
 .2,200,000 ש''ח.   8000 ב- 
נדל"ן  ייעוץ  המאה  עסקת 
100% אמינות,   100%  -

מקצוענות.058-32-250-90
[20051537]

המאה!!  בעסקת  השבוע  מבצע 
ייעוץ  המאה  עסקת  חינם!  למוכר 
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות.058-32-250-90.
[20051536]

בבית  דרושה  רציניים  לקונים 
המאה  'עסקת  מרווחת.   3 ישראל 
ייעוץ נדלן' - 100% אמינות 100%

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051535]

במעלות  דרושה  רציניים  לקונים 
דפנה / רמת אשכול 110 מ' קומה 
 - נדלן'  ייעוץ  המאה  'עסקת  נוחה. 
מקצוענות.   100% אמינות   100%

.058-32-250-90
[20051534]

במקור  דרושה  רציניים  לקונים 
ייעוץ  המאה  'עסקת  מ'.  ברוך 110 
100% אמינות   100%  - נדלן' 

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051533]

מדהים:  במבצע  המאה'  'עסקת 
המאה  עסקת  עלינו.  עו"ד  לרוכש 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 
058-32-250- מקצוענות.   100%

90
[20051545]

למשקיעים.  אמיתית  הזדמנות 
מ'   25 בטאבו  דירה  במא"ש 
שכנים  חתימות  עם  גג   +  .650,000
המאה  עסקת  בלבד.   200,000 ב 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 
058-32-250- מקצוענות.   100%

.90
[20051544]

במקור  חדרים   3 בהזדמנות: 
 .3000 - ב  מושכרת  יחידה   + ברוך 
עסקת  בלבד.  ש''ח   2,500,000
100%  - נדל"ן  ייעוץ  המאה 
058- מקצוענות.   100% אמינות, 

.32-250-90
[20051543]

 + מ'   25 יחידה  הכהן  באדוניהו 
חצר 10 מ' שכירות כ- 3600-3800. 
940,000 ש''ח. עסקת המאה ייעוץ 
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051542]

ברוך  במקור  למבינים:  מציאה 
2  + א'  קומה  מרווחת  חדרים   2
דיור  יחידת   + סוכה  מרפסות 
בניה   .3300 ב  מושכרת  חדשה 
המאה  עסקת   2,100,000 בהיתר. 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 
058-32-250- מקצוענות.   100%

.90
[20051541]

מ"ר   80 הבירה  בארזי  חדרים   3,5
 .2,250,000 מזגנים   + שמורה 
עסקת המאה ייעוץ נדל"ן - 100%
058- מקצוענות.   100% אמינות, 

.32-250-90
[20051540]

לוחפון מידע נדלן למכירה והשכרה, ֳ
02-80- מנוי  דמי  ללא  נופש  ומידע 
באתר  מידע  עדכון  חדש!   30-444
דוא"ל   co.il.8030444 בכתובת 

gmail.com@8030444
[20049060]

ירושלים | מכירה

אופציות  עם  מ'   70 כ  באלקנה 
המאה  עסקת   .1,950,000 ענקיות 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 
058-32-250- מקצוענות.   100%

.90
[20051550]

 + מ'   100 דרושה  רציניים  לקונים 
המאה  עסקת  הבירה.  בארזי  חצר 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 
058-32-250- מקצוענות.   100%

.90
[20051549]

בעזרת  דרושה  רציניים  לקונים 
ייעוץ  המאה  עסקת  מ'.  תורה 120 
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051548]

אפשרות  מ'   135 כ  צבי  בנווה 
לחלוקה ל 4 יחידות כ 20,000 למ'. 
עסקת המאה ייעוץ נדל"ן - 100%
058- מקצוענות.   100% אמינות, 

.32-250-90
[20051547]

בישא  למשקיעים!  בהזדמנות 
2 ל  מחולק  חדשה  מ'   150 ברכה 
למ'.   21,000 כ  דרישה  לפי   3 או 
עסקת המאה ייעוץ נדל"ן - 100%
058- מקצוענות.   100% אמינות, 

.32-250-90
[20051546]

דירה  בוטיק  בבנין  לנדא!  ליד 
מרפסת   + 110מ"ר  4ח'  אחרונה! 
"אפיק- 3כ"א  מוגבהת  ק.קרקע 

נכסים" 03-5791514
[20051526]

5ח'  זכאי/יהודה-הנשיא  בן  באזור 
יח"ד  שתי  גדולה +  סוכה  חזית +  ק"א 
2,830,000ש"ח!  רק  בק"ק  מושכרות 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20051525]

162מ"ר  עזרא/ויזניץ  באזור 
חזית  ק"ב  יח"ד   + משופצת  6ח' 
03- "אפיק-נכסים"  3,150,000ש"ח 

5791514
[20051524]

במפלס  230מ"ר  נדיר!  פנטהאוז 
מושקעת  ענקיים!  ומטבח  סלון  אחד 
עם  בנוי  גג   + מרהיב  נוף   + מפוארת 
כניסה נפרדת 4,500,000ש"ח "אפיק-

נכסים" 03-5791514
[20051523]

מתמחים  נכסים"  "לכוביצקי 
מוזמנים  מובילים  בפרויקטים 

למשכנינו החדש רש"י 28
[20051513]

ויפה  מושקעת  חד   3 העיר  במערב 
03- נכסים"  "לכוביצקי  לנוף  פתוחה 

729-7690
[20051512]

מפרט  בבניה  חד   4 אהרון  ברמת 
03-729- נכסים"  "לכוביצקי  עשיר 

7690
[20051511]

חניה   + אכלוס  לפני  חד   4 ג  בשיכון 
"לכוביצקי נכסים" 03-729-7690

[20051510]

2  + חזית  ויפה  גדולה  חד   5 בלנדא 
נכסים" -03 "לכוביצקי  בטאבו  חניות 

729-7690
[20051509]

בני ברק | השכרה
בגלריה  משרדים  בב"ב  להשכרה 
שונים  בגדלים  מבוקש  באזור 
מיידית  לכניסה  מצוינים  במחירים 

052-7133387
[20051563]

מרוהטת  מ"ר   45 חד'   2.5 חדשה 
מיידי  ש''ח   3,700 3.5 קומה  בחזו"א 

050-4120568
[20051558]

מרוהטת  יפהפיה  חדשה  במלצר 2.5 
קומה נוחה 3,900ש"ח "אפיק-נכסים" 

03-5791514
[20051530]

 + ק"ד  חדשה  3ח'  הרצוג  באזור 
מעלית 4,500ש"ח "אפיק-נכסים" -03

5791514
[20051522]

מועצה אזורית 
ברנר

www brener org il

david@brener org il
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טהורה,  ויראה  התורה  אהבת  ספג 
באמונה ותמימות בצדיקי הדור.

כוס  את  שתה  צעיר  כנער 
אחריה  האיומה.  בשואה  התרעלה 
ובד־ ישראל,  לארץ  לעלות  ביקש 

ברומא  ומחצה  כשנה  התעכב  רכו 
בשקידה  למד  שם  שבאיטליה, 
והתקרב  הגולה',  'מאור  בישיבת 
אפ־ רבי  הגאון  הישיבה  למייסד 

קובנה  של  רבה  זצ"ל,  אשרי  רים 
ובעמ"ח שו"ת ממעמקים, ולהגה"צ 
ראש  זצ"ל  מושקוביץ  אייזיק  רבי 

הישיבה.
אל  התחבר  ההיא  בתקופה 
ובהגיעו  ויזניץ,  חסידי  חבורת 
ויזניץ  בישיבת  ללמוד  נכנס  ארצה 
אז  כבר  אביב.  בתל  אז  ששכנה 
בתורה  יגע  עצום,  כמתמיד  נודע 
שעות רבות במשך היממה יחד עם 
גיסו הגה"צ המפו' רבי אברהם צבי 
מעלבארן,  גאב"ד  זצ"ל  בעק  הלוי 
מלבד  שנה.  כחצי  לפני  שנלב"ע 
בהתמדה  למד  הגמרא,  לימודי 
ונבחן  דעה,  יורה  שו"ע  גם  נפלאה 
לפני  בחור  בעודו  ה'הוראה'  על 
שלפני  גילה  בהזדמנות  נישואיו. 
על  פעם!   200 חזר  למבחן  שנגש 

החומר.
המאור  אל  נפשו  בכל  התקשר 
הגדול מרן ה'אמרי חיים' זי"ע, וזכה 

ממנו לקירבה יתירה.
עבורו  חיפש  לפרקו  בהגיעו 
 – זי"ע  משה'  ה'ישועות  מרן  רבו 
שידוך   – ויזניץ  ישיבת  ראש  אז 
בהתמ־ להמשיך  שיוכל  מתאים, 

והמנוח  כחפצו,  הק'  התורה  דת 
הצדקנית  זוג'  עם  ביתו  את  הקים 
שנלב"ע  ע"ה  בריינדל  מרת מרים 
הרה"צ  של  בתו  חודשיים,  לפני 
זצ"ל.  בעק  הלוי  יוסף  ישעיהו  רבי 
בט"ו באב תשי"ג התקיימה שמחת 
החתונה  ויז'ניץ.  בקרית  הנישואין 
בהנהגת  הישיבה,  בהיכל  נערכה 
חיים'  ה'אמרי  מרן  של  הרוממה 
שהו  לחתונה  החופה  בין  זי"ע. 
בבית ראש הישיבה, מרן ה'ישועות 

משה' זי"ע.
התגוררו  נישואיהם  אחרי 
גבעת  ברח'  וחצי  חדר  בדירת 
והרבי  ויזניץ.  בקרית   6 פינחס 
כך  על  מאד  שמח  משה'  ה'ישועות 
שהם זכו לדירה משלהם, באומרו: 
ולוואי והייתי רואה את כל תלמידי 

מסודרים כמו ר' אלקנה.
בכולל  למד  אלקנה  רבי 
נובהרדוק,  ובכולל  וואלוז'ין 
והגה  ישב  שעות  גבי  על  שעות 
היו  לימוד  מסגרות  חמש  בתורה. 
משתתף  היה  בהן  היום,  במשך  לו 
מויזניץ  אדמו"ר  מרן  בתורה.  ויגע 
שר'  לו  זכור  כי  מספר,  שליט"א 
מע־ גאב"ד  גיסו  עם  למד  אלקנה 
ורצופות,  רבות  שעות  זצ"ל  לבורן 
מבלי להפסיק כלל. במשך שלושה 
קיבל  לא  לאחר הנישואין,  חדשים 
לו  היה  לא  מהכולל,  מילגה  עדיין 
אז  אכלו  והם  לחם,  לקנות  במה 
כשהתחיל  ביום.  פעמיים  ענבים 
ל"י  לו 30  היו  מילגה,  לקבל  אח"כ 
לחם  לקנות  גם  שהספיק  לחודש 

וגם לענבים.

מרן  ביקשו  שנים  כמה  לאחר 
לשמש  שיבוא  זי"ע  חיים'  ה'אמרי 
כמשגיח רוחני בישיבת ויזניץ, ומאז 
מילא את תפקידו בנאמנות, כשהוא 
עומד בקשר קרוב ותמידי עם מרנן 
משה'  וה'ישועות  חיים'  ה'אמרי 
הב־ את  לרומם  התמסר  הוא  זי"ע. 

חורים בתורה ובעבודת השם, וזכה 
לראות פרי עמלו בהמוני תלמידים 
המכירים לו טובה. כן שימש במשך 
תקופה כמשגיח רוחני בארה"ב בי־

מרדכי'  ה'אור  מרן  כ"ק  של  שיבתו 
מויזניץ־מאנסי זצוק"ל.

וזוג'  הוא  עברו  תשמ"ה  בשנת 
לגור  חודשיים,  לפני  שנלב"ע  ע"ה 
שיוכלו  נעלה  במטרה  בארה"ב, 
לעזור לילדיהם היושבים ועוסקים 
יהיו  שלא  נפשם  להרחיב  בתורה, 
להם דאגות וטרדות פרנסה. קשה 
זוג'  עם  יחד  מסירותו  את  לתאר 
ע"ה למען ילדיהם, שיוכלו לעסוק 
ר'  הדעת.  הרחבת  מתוך  בתורה 
אלקנה אף הלך בכל זמן פנוי לקבץ 
מעות לקופת רמבעה"ן ולמשפחות 

נזקקות.
לארה"ק,  שבו  תשס"ז  בשנת 
ולשמ־ הצאצאים  הפצרות  לאחר 

חתם של המשפחה המורחבת, וכך 
זכו בני המשפחה לשהות בקרבתם 
בשנים  עת.  בכל  בצילם  וליהנות 
אולם  כוחותיו  הוגבלו  האחרונות 
מדי  מלהגיע  ויתר  לא  זאת  למרות 
יום לתפילות ולשיעורי תורה בכו־

בקרית  נחום'  'חזון  בתים  בעלי  לל 
ע"י  הנמסרים  בשיעורים  ויזניץ, 

הרבנים הגאונים שליט"א.
היה מקבל כל אחד בסבר פנים 
יפות, ועל אף יסוריו היתה צהלתו 
מעל  מש  לא  חיוכו  תמיד,  בפניו 
פניו, והיה שמח עם כל אחד ואחד 
האחרונות  בשנים  אליו.  שניגש 
חלה במחלה קשה, והרופאים הפ־

ליאו את כוח הסבל שלו, ולא הבינו 
איך הוא שורד את היסורים העזים. 
ביום כ"ט בכסלו, נר ה' דחנוכה 
ר'  ע"ה,  זוג'  עליו  נפטרה  השנה, 
השתתף  מאד.  אותה  ביכה  אלקנה 
הש־ ימי  בסיום  המצבה  בהקמת 

עלה  השלושים  בסיום  וכן  בעה, 
סיום  בסעודת  והשתתף  קברה  אל 

משניות.
ביום שני השבוע הובהל לבית 
החולים במצב קשה, ולמחרת ביום 
ג' השיב נשמתו לבוראה כאשר כ־5

מניינים מצאצאיו, חתניו שליט"א, 
נכדיו וניניו שיחי', משוררים ברגש 
רב ניגוני אמונה ודביקות. ביציאת 
הייחוד  פסוקי  נאמרו  הנשמה 
מן  נפרד  וכך  עצומה,  בהתעוררות 

העולם כשבת שחוק על פניו.
למחרת  התקיימה  ההלוויה 
בשעות לפנה"צ מביתו בקרית ויז־

שם  ויזניץ,  החיים  בית  לעבר  ניץ, 
נכרה קברו ליד קבר זוג', ונתקיים 
לא  ובמותם  'בחייהם  הכתוב  בהם 

נפרדו'.
הותיר אחריו משפחה מפוארת 
ומבורכת, בנין וחתנין רבנן ותלמי־
דיהון. בניו: הרה"ח רבי אליהו יצ־
חק אייזיק מאנטוורפן, הרה"ח רבי 
חתניו:  פארק.  מבורו  יהודה  משה 
קליין,  שאול  משה  רבי  הגאון 
ראב"ד  מאיר,  זכרון  בי"ד  דומ"ץ 
בד"ץ ויזניץ ורב שכונת אור החיים 
בני ברק. הגאון רבי צבי הירש ויז־

בד"ץ  וחבר  ויזניץ  חסידי  רב  ניצר, 
רבי  הרה"ג  אשדוד.  הקריות  רבני 
ברוך שטרן והרה"ג רבי יוסף דסקל 
מקרית ויזניץ בני ברק. נכדים וני־

מבורך  ישרים  דור  נינים,  ובני  נים 
ההולכים בדרך התורה והחסידות.

הרה"ח ר' אלקנה אוביץ ז"ל

אגודת ישראל בירושלים יוצאת לשבוע מיוחד של קבלות קהל לציבור הרחב

החינוך  שר  סגן  ידי  על  שבוע  מדי 
בירושלים  ישראל  אגודת  ויו"ר 
קהל  שמקבל  פרוש  מאיר  הרב 
ערב  מדי  הציבור  לפניות  בלשכה 
שבת עד חצות היום, וקבלת הקהל 
של סגן ראש העיר הרב יוסף דייטש 
המקבל קהל מדי שבוע בימי רביעי 
מתקיימת  גם  כך  הצהרים.  לפני 
והמסורתית  הקבועה  הקהל  קבלת 
ירושלים  למען  התנועה  יו"ר  של 
יום  מדי  מילר,  חיים  הרב  ותושביה 

חמישי בשעות הצהרים. 
קב־ השבוע  יתקיימו  היתר  בין 

לות קהל גם בנושאים הבאים: ביום 
בנושא  קהל  קבלת  תתקיים  שני 
הרב  ידי  על  חינוך  מוסדות  רישוי 
בעל  למומחה  שנחשב  בריל  אריה 
אלו  בשעות  כאשר  זה,  בתחום  שם 
ייעוץ  חינוך  מוסדות  מנהלי  יקבלו 
המוס־ לרישוי  הנוגע  בכל  והכוונה 

הסבוכה  הבירוקרטיה  ובנבכי  דות 
בנושא הזה.

קבלת  תתקיים  שלישי  ביום 
עסקים  לבעלי  מיוחד  לסיוע  קהל 

במט"י  המימון  מחלקת  ידי  על 
אשראי  בגיוס  שמתמחה  ירושלים, 
בירושלים  עסקים  ובעלי  ליזמים 
הל־ בגיוס  הוא  הדגש  והסביבה. 

וואות בתנאים טובים, ריבית נמוכה, 
לי־ תסייע  אשר  וכו',  נוחה  פריסה 

עסק,  להקים  עסק/מעונין  זם/בעל 
שעות  העסקית.  הפעילות  בקידום 
סטבי־ מתן  עם  יבוצעו  קהל  קבלת 

מטרת  מימון.  מחלקת  מנהל  סקי, 
ראשוני  אבחון  ביצוע  היא  הפגישה 

ובדיקת היתכנות לגיוס הלוואות.
שעות  תערך  זה  ביום  בנוסף 
בת־ עומק  ייעוץ  למתן  קהל  קבלת 

לקבוצות  וסיוע  המשכנתאות  חום 
המשכנתאות  יועץ  ידי  על  רכישה 
בעלי  הולצמן  דוד  הרב  המוערך 
שבימים  כידוע  המשכנתא'.  'עולם 
אלו הסיוע והייעוץ בכלל התחומים 
המ־ מבני  לרבים  ביותר  נחוץ  הנ"ל 

רבים  קשיים  בעקבות  החרדי,  גזר 
שחווים נוטלי המשכנתאות ע"י כלל 
זאת  ובעקבות  בישראל,  הבנקים 
בירושלים  אגו"י  במרכז  החליטו 
לקיים קבלת קהל נוספת בנושא זה.

והכוונה  ייעוץ  יתקיים  כן  כמו 
עבודה  למבקשי  תעסוקה  בנושאי 
ידי  על  מקצוע,  ללמוד  ולמבקשים 
הרב הלל שטיין והרב יצחק הורביץ 
בה־ המתמחה  'למעשה',  מארגון 

למקומות  ובהכוונה  והתאמה  שמה 
החרדי,  לציבור  המותאמים  עבודה 
בנושא  ונצורות  גדולות  ופועלים 

חשוב זה.
לפ־ הלשכה  צוות  פועל  בנוסף 

במשך  השבוע  בימות  הציבור  ניות 
שוט־ קהל  בקבלת  היום,  שעות  כל 

פת לסיוע במימוש הזכאות להנחות 
בקשות  בהגשת  טיפול  בארנונה, 
העירוניים  למוסדות  וטפסים 
הקשור  בכל  ועזרה  והממשלתיים 
ובין  הפרטי  האזרח  שבין  לממשק 
אלו  בקשות  השונות.  הרשויות 
הנמרץ  הצוות  ידי  על  מטופלות 
לקידום  במקביל  במקום,  הפועל 
הסדרת  כדוגמת  רוחב  פתרונות 
בתחום  ליקויים  ותיקון  בעיות 
טיפול  בעיר,  הציבורית  התחבורה 
ועוד  ואזוריות  שכונתיות  בבעיות 

ועוד. 

הכספים  שנת  תחילת  עם 
במ־ ומבקשים  מזכירים  הנוכחית 

רכז אגו"י מכלל התושבים הזכאים 
להנחה בארנונה, להזדרז ולהסדיר 
להם  המגיעה  ההנחה  את  מיידית 
יגררו  שלא  ע"מ  החוק,  פי  על 
עיקולים  נוספות,  להוצאות  אח"כ 
ריביות וכדו', מאחר וישנם תיקים 
ההנחה  בקשת  לאחר  שעוברים 
לדרישות  או  בשטח,  לבדיקה 
מסמכים נוספות, ועקב כך בקשת 
מס'  במשך  להיגרר  יכולה  ההנחה 
חודשים. אי לכך מומלץ כבר מע־
כשיו להתארגן ולהגיש את בקשת 
ראש  כאבי  לחסוך  ע"מ  ההנחה 

וטרחה מיותרת.
בירושלים  ישראל  אגודת  מרכז 
לברר  וניתן   ,2 פרס  ברח'  ממוקם 
הניתנים  השונים  השירותים  אודות 
 .02-5385251 שמספרו  בטלפון  בו 
צוות הלשכה לפניות הציבור מבקש 
להדגיש שהקבלת הקהל על ידי כל 
היועצים האמורים, תתקיים רק על 
המ־ של  בטלפון  מראש,  תיאום  פי 

רכז וקביעת תור בצורה מסודרת.

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון



המבשר | יום וערש"ק, ג' באדר א' תשע"ט | עמוד יט

יפה  לזו"ץ  הרי"ם  בחידושי  חד'   2
סוכה.   + וממוזגת  מרוהטת  מושקעת 

050-4194113 03-5797566
[20051520]

משופצת,  ק"א  בנורוק  חד'   2.5
052- לל"ת.  מיידי,  ממוזגת, 

7166804/3
[20051489]

בני ברק | משרדים
להשכרה בבני ברק משרדים בגלריה 
שונים  בגדלים  מבוקש  באזור 
מיידית.  לכניסה  מצוינים  במחירים 

052-7133387
[20051554]

ביתר עילית | מכירה
העיר  כיכר  באזור  בשוק!  חדשות 
לנוף  שפונה  ענקית  מרפסת   + 3חד' 
גינה  4.5חד',  לוי  בקדושת   * מחסן   +
בניה  היתר  חלל,נוף,  מרפ',  גדולה, 
באוהב   * כ50מ''ר  של  להרחבה 
 + חלל   + צמוד  מחסן   + 5חד'  ישראל 
דירות -  מבחר  ועוד  כ100מ''ר *  גינה 

תיווך אמינות 02-5802563
[20051555]

ישמח  ומשקיעים!  לשותפים 
88 א'  דירה  דירות   2 ישראל 
תהליך   + מטר   70 ב'  דירה  מטר, 
דירה  לכל  מטר   70 לעוד  התר 
052-7658-638 2060.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051447]

גדול!  עצמי  הון  לבעלי  מציאה! 
3 משותף  טאבו  ישראל  ישמח 
70 לעוד  תוספת   + מטר   70 חד 
052-7658-638 שח   790.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051446]

בקדושת לוי 4 חד 107 מטר ק"א + 4
מחסנים סה"כ 60 מטר כניסה פרטית 
חלל   + ליחידות  והכנה  חלונות  עם 
צמוד 30 מטר רק 2130.000שח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051269]

120 חד   4 משותף,  טאבו  בחבד 
חד 130  5  * 1200.000ש"ח  רק  מטר 
אפשרות  1300.000ש"ח  רק  מטר 
"היימשע   052-7658-638 למשכנתא 

תיווך-הנדלס"
[20051232]

ק"ב  משותף  טאבו  ויז'ניץ  באדמורי 
גדולה  מרפסת   + מטר   125 חד   5
052-7658-638 1350.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051110]

משותף  טאבו  ויז'ניץ  באדמורי 
רק  מטר   10 מרפסת   + מטר   65
ק"ג,  פסח  עד  כניסה  760.000שח 
מעלית, נוף 052-7658-638 "היימשע 

תיווך-הנדלס"
[20051109]

משותף!  טאבו  מלובלין!  בהחוזה 
מידית  אופציה   + מטר   85 3חד  ק"א! 
1060.000שח  רק  נוסף  לחדר 
052-7658-638 זוכה  הקודם  כל 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051108]

חד   3 שאול  באבא  משותף!  בטאבו 
65 מטר + מרפסת 12 מטר + אופציה 
680.000שח  רק  מטר  כ40  להרחבה 
200.000שח)  למשכנתא  (אפשרות 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20050940]

בבעל  למשקיעים  ממש!  מציאה 
210 סה"כ  דיור  יחידות   4 התניא! 
בחודש  ב-10000שח  מושכרת  מטר 
2320.000שח  רק  בטאבו,  צמוד  גג   +
052-7658-638 זוכה!  הקודם  כל 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050939]

88 חד   3 ישראל!  בישמח  מציאה 
מחסן  לצרוף  מידית  אופציה   + מטר 
רצפה  גבי  על  חדר  ולעוד  לבית 
052-7658-638 1500.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050904]

ישראל  בישמח  ממש!  מציאה 
מידית  אופציה   + מטר   88 חד   3
 + מטר   15 נוסף  לחדר  בריצפה 
לדירה  לחבר  שאפשר  צמוד  מחסן 
052-7658-638 1520.000שח  רק 

"היימשע תיווך הנדלס"
[20050880]

באוהב  החדש  בפרויקט  מציאה! 
מטר   220 קומות   3 קוטג  ישראל 
ליווי  2360.000שח  רק  לנוף  פתוח 
בנקאי מלא 052-7658-638 "היימשע 

תיווך-הנדלס"
[20050691]

יחידות   2  + מטר  חד 100   4 בהחידא 
1600.000שח  רק  ממש  חדשה  ק"ב 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20050682]

מטר  חד 87  לוויזניץ 3  קרוב  במוצפי 
חלל   + מטר   70 להרחבה  אופציה   +
052- 1360.000שח  רק  מטר   60 כ 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20050525]

במחיר!בקדושת  ירדו  "מציאההה" 
2  + מטר   105 חד   4 מפוארת  לוי 
תשואה  בגג  גדולות  דיור  יחידות 
רק 2315.000 שח  כ 10000  חודשית 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20050427]

110 חד   4 בחדשים  ישראל  באוהב 
חדשה  מרפסת  מטר   30  + מטר 
1670.000שח  רק  נוף  ק"א  חדשה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20050426]

אשדוד | מכירה
בראש  בטוחה  קנייה  בשוק,  חדש 
לפרויקט  מלא  בנקאי  ליווי  שקט, 
 % של  נמוך  עצמי  הון   ,38 תמ''א 
ש''ח  אלף   300 עד   204 מ-   ,15
פי  על  התשלום  שאר  בלבד, 
לתקופת  מוגבל  הלקוח,  רצון 
וגג.  גן  חדרים   4-5 המבצע,דירות: 
מחירי  יושר,  דרכי  בלעדי  שיווק 

שוק סבירים, 0583250259
[20048879]

אלעד | מכירה
הגדול  המבחר   ! לאנ"ש  התיווך 
שרות   ! ליטאי   - בחסידי  לדירות 
054-  - קזן"  "תיווך   ! ואמינות 

8420522
[20036408]

בית שמש | מכירה
מושכר  יחי"ד   + בקריה  חדרים   4
גמיש  ב-1.860.000  ש"ח  ב-2500 
130 ב'  רמה  במרכז  חדרים   5.5  *
נוף  מרפסת   + מ"ר  אופציה 40   + מ"ר 
תיווך  רכטשפר  חיים  ב-2.060.000 

הנדלניס"ט 0527630605
[20051349]

קרית גת 
דירות  מבחר  פלוס"  "המתווך 
האיזורים  בכל  ולמגורים  להשקעה 
934.000 בבעלזא  חד   3 בבלעדיות 
קומה 2 חד  הישנה 4  בקריה  גמיש * 
קוטג'  חד 699.000 *  במתחרדים 3   *
4 1.750.000 משופצת  גינה   + חד   6
655.000 4 קומה  בהשופטים  חד 
054- נמירובסקי  יהושע  לשרותכם 

844-70-24
[20051553]

והשכרה  למכירה  דירות  דרושות 
גת.  ובכרמי   * ובסביבתה   * בקריה. 

תיווך אייזנבאך 058-3273747
[20051552]

ק"ד  לקריה  מאוד  קרוב  חדרים   3
במתחרדים  חדרים   3  *  680.000
חדרים   4 מציאה    *  640.000 ק"ד 
3  *  .  830.000 החרדית  בקריה 
חדרים סמוך לקריה ק"א 760.000
בקריה  מטר   160 חדרים   6  *
החדשה ק"ד 1.500.000 ועוד מגוון 

נכסים לשרותכם 0533161345
[20051405]

 *   500.000 חדרים   2 להשקעה 
550.000 ק"ג  חדרים   3 להשקעה 
4 620 ק"ב  חדרים   3 להשקעה   *
800.000 לקריה  סמוך  חדרים   *
בקריה  חדרים   3  * ג.  קומה 
מגוון  ועוד  ק"א 950.000  החדשה. 

נכסים לשרותכם 0533161345
[20051404]

צפת | מכירה
מניבים  צימרים   2  + חד'   7 וילה 
עצי  עם  חצרות   2 בנויה,  בריכה 
לראות!  שווה  לכינרת,  ונוף  פרי 

053-3199682
[20051551]

אחיסמך 
חדרים   3 דירות  באחיסמך! 
בבניין   1,090,000 מ  החל  בבניה 
בוטיק דירות 4 ו 5 חדרים החל מ 
1,290,000 וכן דירות גן וגג גדולות 
ומרווחות החל מ 1,750,000 נדל"ן 

אחיסמך 086335335
[20049841]

דירות למכירה 
דירה?  לשכור  או  לקנות  מחפש 
עוד  פנה  דירה?  משכיר  או  מוכר 
03-8022222 הארץ"  ל"לוח  היום 

הפרסום חינם
[20041263]

דימונה | מכירה
דירות  ולמשקיע...  למחותונים... 
מ300.000 בדימונה  למכירה 
בראש  הנכס  ניהול  ומעלה 
ירושלמי"  "ילין  תיווך  שקט 

0527133430
[20051203]

מפוארת ֹ וילה  צפת  כנרת-  נוף  נופש 
מקומות)   45  -  50) סוויטות   10
החורף  לשבתות  מיוחדים  מחירים 
Nof0583208091@ 0583208091

gmail.com
[20050219]

נופש?  דירת  מחפש  צימר?  מחפש 
מושלם  לנופש  עכשיו  התקשר 
ללא  ניתן  השירות   1700-707-509

עלות.
[20047926]

מול  חלומית  במושבה  נופש  וילת 
שבתות  לקבוצות,  מתאים  הכינרת 
בריכת  השנה,  ולימות  וחתן  גיבוש 

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

צפת 

מירון,  הרי  מול   ,10 בהאר"י  בעתיקה 
חדרי   2 מ"ר,   60 חדשה,  חד'   3 דירה 
 ,(2/5) מיטות   7 מטבח,  סלון-  שינה, 
נדנדה,בימי  מרפסת,  נפתחת,  ספה 
החול: 300 ש''ח לזוג, חמישי- מוצ"ש 
לקבל  ניתן  למשפחה.  ש''ח   1000

תמונות 052-7614435
[20050449]

3 מדהים!  נוף  בצפת,  נופש  דירת 
צמודה  חניה  וסלון,  שינה  חדרי 

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

בצפת העתיקה צימרים מפוארים, 
חצר,  לשבת,  מאובזרים  ז'קוזי, 
דירה  וכן  צמודה,  וחניה  מרפסת 

ליד העתיקה 052-2840299
[20047893]

בית חלקיה 

נופש ברמה גבוהה, וילה יפהפיה, 28
053- ובריכה.  אטרקציות   + מיטות 

3130052-1
[20043044]

טבריה 

ומפוארת  חלומית  נופש  סוויטת 
בק.  מיטות,  כ- 15  מדהים,  נוף  עם 
וימים.  לשבתות  בטבריה,  צאנז 

לפרטים: 054-8462877
[20042486]

קוממיות 

ונקיות  מטופחות  מלונית,   + דירה 
חצר   + אולם   +  15-50 מ  במיוחד, 

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

תפרח 

חדרים  יפיפה,  קמפוס  להשכרה 
 + מדשאה  וממוזגים,  מרווחים 
ומוצלת,  ענקית  פעילות  חצר 
055- לקיטרינג.  אפשרות 

6781772
[20048569]

עד  המושב,  במרכז   - היימישער 
ומתקני  גדולה  חצר  מיטות,   55
גנרטור.  מדשאות,  שעשועים, 
08-9926198  ,052-7612965

טלפקס
[20040560]

בית מאיר 

נופש  דירות  מדהים,  נופש  מתחם 
בריכה   + חד'   8 מיטות)   12 ו-   15)
בנפרד),  גם  (להשכרה  וגדולה  חמה 
פרטיות מוחלטת, גן אירועים ובוסתן 
02- מאיר  בית  במושב  משחקים, 
1agamaim@gmail.  ,5344514

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

גליל נחל כזיב 

נקיה,  פסטורלית,  אירוח  וילת 
סנוקר,  מחוממת,  בריכה  ומרווחת. 
פינג פונג, מול ב"כ, 8 חדר"ש מזוג 
דקות   20) חתן.  שבתות  איש,   -35
ממירון,  דקות   25 הנקרה,  מראש 
אקסטרים,  מונפורט  לאגם  סמוך 
ניתן  קניון)  החלקרח,  קארטינג, 
לשכור קומת סויטות מזוג עד 10. 

050-5808989
[20046272]

מירון 

ענקית,  חצר  מושקעת,  חדשה  וילה 
חורף  מבצעי  השנה,  ולימות  לחגים 

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

בר יוחאי 

 + ומפוארים   חדשים  צימרים 
ג'קוזי + מרפסת נוף + גינה ומתקני 

חצר ממולץ!. 077-7990764
[20049879]

ירושלים 

בגוש  ממוזגת  מטופחת,  חד'   5 דירה 
80 לשבתות וימים. 052-7691007

[20051518]

דירות  מבחר  גאולה"  "תיווך 
בשכונות מרכז ירושלים לשב"ק / 
וארוכות.  קצרות  ולתקופות  חגים 

052-7143111
[20050756]

הקרוב  בגאולה"  "הבית 
משה'  'זכרון  לשטיבלאך 
ברמה  אירוח  דירות  בניין 
02-5641111 להזמנות  גבוהה. 
b5641111@gmail.com - -

www.habayitbgeula.com
[20048022]

דירה  שערים  ובמאה  בגאולה 
לפסח,  וממוזגת,  מפוארת  חדשה, 
לימים ולשבתות, במחיר נח. -050

4109434
[20041631]

השכרת רכבים ִ

מכירה  ובעולם,  בארץ  רכב  השכרת 
נחמיה  ובאמינות.  בשירות  וליסינג, 

אלבוים 052-715-2486
[20045497]

בכל  סניפים  רכב,  השכרת  'הרץ' 
והאמינות  השירות  עם  הארץ, 
052- גרוס.  חיים  של  הידוע 

7617828
[20044739]

לכל ֶ הסעות   - ההסעות  מרכז 
בני  ירושלים,  נתב"ג,  הארץ  חלקי 
10/14/16/20/23 רכבים  ברק 
באישור  אדיבים,  נהגים  מקומות, 

משרד התחבורה. 053-4112154
[20050148]

מכל  רשבסקי,  יאיר  הסעות  מוקד 
חדשים  רכבים  מקומות,  מקום, 8-23 
שרות  הוגנים,  מחירים  בלבד, 
די  אונז  ביי  שעות,   24 ואמינות, 
זאך!  ערשטא  די  איז  מענטשליכקיט 

053-310-20-26
[20043211]

רכבים  הסעות"  "שלוימל'ה 
חדשים ומפוארים 2018, ירושלים, 
נסיעות  וארועים,  נתב"ג  ברק,  בני 
מקומות.   14-16-20 העיר,  בתוך 

053-3150159 ,053-3188842
[20040846]

המקורי!  ה-99  הדקה  הסעות 
חדשים,  וטנדרים  מיניבוסים 
ממוזגים ומפוארים במחירים ללא 
 / קוי  רב   02-5025252 תחרות. 

0527-10-10-20
[20040492]

מזכיר/ה ַ יהדות  להפצת  לארגון 
 - מהבית  עבודה   - המשרד  לניהול 
התחלתי  שכר  נוחות,  שעות  ברובה. 
שקט  למשרד   * ש"ח.   6,000
שקטה,  לעבודה  מזכיר/ה  בירושלים 
 * ש"ח.  שכר 4,000  א-ה 9:00-14:00, 
לעבודה  פקיד/ה  ברק  בבני  לחברה 
ניסיון,  נדרש  לא  רגועה,  משרדית 

8,000 ש"ח. קריירה 072
[20051564]

שמש/ בבית  מכירות  אנשי  דרושים 
מסירות  יצוגיות  ירושלים/מודיעין, 

ואחריות לפרטים: 0587680822
[20051561]

מ"מ   .1 י-ם  חב"ד  לבנות  ספר  לבתי 
לתקופה במזכירות (תיכון) 2. לאחוזי 
 +  (2  +  1) בהנ"ח  קבועים  משרה 
bet- למייל  קו"ח  (יסודי)  מזכירות 

hana@zahav.net.il
[20051519]

דרוש  בירושלים  חסידית  לישיבה 
השעות: -9:00 בין  ניסיון  בעל  מזכיר 
או   02-6511120 לפקס:  קו"ח   14:00

gmail.com@6511128 :למייל
[20051508]

עובדת  דרושה  בני-ברק  טייץ  לחנות 
יוזמתית ונמרצת, בעלת מוסר עבודה 
לעבודה  לקידום  אפשרות  גבוה, 

במשמרות לפרטים: 05276-39568
[20051506]

ברק  בני  במרכז  יום  למעון  מטפלת 
תנאים  מלאה/חלקית  למשרה 

מצוינים למתאימה 03-5703853
[20051417]

אנשים  דרושים  גדולה  לחברה 
רציניים המעונינים לעבוד בשעות 
לעבודה  אפשרות  הפנויות. 
לאברכים.  גם  מתאים  מהבית. 

052-7606084
[20051314]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

דרוש עובד נקיון, לישיבה בירושלים, 
בשעות הבוקר בלבד, 052-7662256
[20050841]

לעסקים  שירות  הנותנת  לחברה 
לתיאום  מהבית,  לעבודה  פקיד/ה 
פגישות, ועוד. 3-4 שעות ביום, לא 
ש"ח.   3,800 בתחום.  ניסיון  נדרש 
מזכיר/ה,  בי-ם  עו"ד  למשרד   *
לשעה.  ש''ח   35 ניסיון,  נדרש  לא 
לב"ב  סמוך  רפואי  לארגון   *
6,300 נוחות,  שעות  מזכיר/ה, 

ש''ח. קריירה 072-22-222-62
[20043625]

וכל ֲ למבוגרים  ספיגה  מוצרי 
הום-פארמה  הנלווים  המוצרים 
הזמנות:  מוקד  הבית,  עד  מספקת 

052-7195050
[20050916]

עתיקות 
ישנים  ספרים  קונה  אספן 
אדמו"רים  ומכתבי  ועתיקים 
גם  וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 
וכן  במזומן.  משלם  בכמויות, 
אדמו"רים  לחתונות  הזמנות 
058-3-22- וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 

23-23
[20047215]

אולמות ָ
"פריילעך"  אולמי   - ברק  בבני  חדש 
מצוות,  לבר  שמחה  של  יוקרה 
צומת  וכנסים.  ברכות  שבע  אירוסין, 
058- להזמנות:  השומר  עזרא 

3215030
[20051559]

תמלול 
רב,  ניסיון  עם  מקצועי  מתמלל 
052- בתחום.  עבודות  מקבל 

7637743
[20051562]

טיסות 
ומנצ'סטר  לונדון  לבריטניה.  טיסות 
זולים  הכי  המחירים  בלבד! 

בהתחייבות! 8571355 - 054
[20049829]

במחירים  ומנצ'סטר  ללונדון  טיסות 
הכי  למחיר  מתחייבים  זולים!!  הכי 

נמוך!! 054-8571355
[20049322]

משכנתאות 
משכנתאות  יעוץ  הבית-  משכן 
עם  הסכמים  וביעילות  במהירות 
כל הבנקים במחיר הכי זול בשוק, 
שלמה   076-5410035 בדוק  זה 

מיר רעדן אידיש
[20049751]

דיו וטונרים 
סוגי  לכל  וטונרים  דיו  דיו-  סל 
חזקים  איכות,  של  מותג  המדפסות. 
להזמנות  הבית!  עד  משלוח  בשירות 

חייגו: 02-8000801
[20040391]

תפילין 
והמיוחדים  המהודרות  התפילין   *
בד"ץ  בהשגחת  "וקשרתם"  של 
של  חידוש  החרדית,  העדה 
אישי  לשירות  והידור.  פאר 

 * 0548466552
[20049860]

אורטופדיה 
כל   – אורטופדיה  נעלי  מחסן 
סקוני,  האורטופדיים  המותגים 
אסיקס  רוקפורט,  וולדלאופר, 
mbt סופט פלקס, ד"ר פלקס, נעלי
בארץ  זולות  הכי  שוויץ  תוצרת 
לגברים  וחול,  שבת  נעלי  ועוד. 
תקדים,  חסרי  במחירים  ונשים 

עזרא 66 ב"ב. 052-7196332
[20046689]

השבת אבידה 

Sent: מרים  אורי   :From

Wednesday, February 6, 2019

 :Subject 4:16: לוח המבשר PM To

יקר  זהב  צמיד  אבד  אבידה  השבת 

בשבט  ל'  שלישי  ביום  לבעליו  ערך 

באזור אולם היכל הנגינה בברכפלד/ 

חזור  באוטובוס  או  עילית  מודיעין 

רמות  מצומת  באוטובוס  או  לי-ם 

לכיוון רמת שלמה- רח
[20051565]

נמצאה טבעת זהב אתמול יום רביעי 

בביתר.  מוצפי  ברחוב  א'  אדר  א'   -

המאבדת יכולה לפנות לטלפון: -053

053-3128657 / 3128582
[20051560]

דף היומי בבלי: חולין עג    דף היומי ירושלמי: שביעית ה    חובות הלבבות:
חשבון הנפש השלישי (השכל)    משנה יומית: ב"מ י, ג-ד    הלכה יומית:
או"ח תנב, ו - תנג, א    רמב"ם יומי: מעשה"ק ז-ט    שו"ע הרב - רב יומי:
י, ד-ט    דף היומי - זוהר: משפטים, סעי' קה-קיז    חפץ חיים: עשין, יג-יד  

  העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' נד:
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:258:278:268:278:278:24סו"ז ק"ש מג"א
9:119:129:129:139:139:10סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:359:369:369:379:379:34סוף זמן תפלה מג"א
10:0510:0710:0610:0710:0710:04סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

11:5311:5511:5411:5611:5611:52חצות היום
12:2312:2512:2412:2612:2612:22מנחה גדולה

17:2417:2017:2117:2317:2217:19שקיעת החמה
זמנים למחר

4:574:584:584:594:594:56עלות השחר
5:365:385:385:385:385:36זמן ציצית ותפילין

6:266:356:276:296:306:25הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת

סופר פארם בקניון  054-8144505 שלמה המלך 9  שד' ממילא    אשדוד סופר פארם ממילא מוצ"ש    ירושלים
ביפר 03-6610666 למחרת,  עד 8:00  משעה 22:30  לילה  מידי  כונן:  רוקח  עד 22:30  משעה 10:00  נורדאו  רח'  אשדוד 

מנוי 23233

077-8880100 אבא  סופרפארם קניון אילון 6787820  ברל לוקר 3 שכונת פת    בני ברק פת פארם יום ו'    ירושלים
9558122 5259666 בן יהודה 14 מהשעה 16:00 עד 08:00  בית מרקחת פארמה בן יהודה הלל 165, ר"ג    תל אביב
סופר פארם ביג ק.אתא 7724034 שד' ניצה 8    חיפה המרקחה ראול ולנברג 18 מהשעה 16:00 עד 08:00    נתניה
077-8880130 חורב 15   סופר פארם ארמון 077-8880820 הנביאים 18 077-8880720 ההסתדרות 248   סופר פארם חורב
סופר פארם קניון  077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:30    חולון סופרפארם   רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח  077-8880660 גולדה מאיר 7 חולון    אשדוד חולון

כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

077- אילון קניון  סופרפארם  ברק בני  ג'ראח     שיך  רפואי  מרכז   5893796 ג'ראח שיך  מרפאת  ירושלים שבת    
מהשעה 09:00 איינשטיין 40   077-8880080 אביב רמת  קניון  פארם  סופר  אביב  תל  ר"ג     הלל 165,  אבא   8880100

גורדון  פארם  סופר    20:00 עד   08:00 מהשעה   124 גבירול  אבן  רח'   077-8881090 גבירול אבן  פארם  סופר    20:00 עד 
077-8881140 אלנבי 115 מהשעה  077-8880730 גורדון פינת דיזנגוף 129 מהשעה 08:00 עד 20:00  סופר פארם אלנבי
077-8882050 גני התערוכה 6  מהשעה 10:00 עד 20:00  סופר פארם יד אליהו 08:00 עד 20:00 סופר פארם נמל תל אביב
077-8882340 רח' קלמן מגן 3 מהשעה 09:30 077-8881490 יגאל אלון 51 מהשעה 10:00 עד 20:00  סופר פרם שרונה
077-8881370 עד 20:00  סופר  פארם איכילוב 077-8881070 ויצמן 14 א' מהשעה 10:00 עד 20:00  סופר פארם רמת החיל
077-8882530 רח איינשטיין 7 מהשעה 10:00 עד 20:00 רח הברזל 23 מהשעה  10:00 עד 08:00  סופר פארם נופי ים
שד'   077-8881300 יפו פארם  סופר  עד 08:00   מהשעה 10:00  דיזינגוף 208  רח'  ארלוזורוב  077-8882200  פארם  סופר 
077-8880650 דרך פנחס רוזן 72 מהשעה 08:00 עד 20:00 שאול המלך 4 מהשעה 08:00 עד 20:00  סופר פארם שיכון דן
077-8881950 אבן  077-8881300 שד' שאול המלך 4 מהשעה 20:00 עד 01:00 בלילה  סופר פארם קסטל סופר פארם יפו
077-8880650 דרך פנחס רוזן 72 מהשעה 20:00 עד  גבירול 153 מהשעה 20:00 עד 01:00 בלילה  סופר פארם שיכון דן
קניון  077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 20:00 עד 08:00 למחרת    נתניה 01:00 בלילה  סופר פארם מיניסטור
077-8880130 077-8880820 הנביאים 18   סופר פארם חורב סופר פארם ארמון 077-8880140 רח' הרצל    חיפה השרון
077-8880380 החרושת  077-8880720 ההסתדרות 248   סופר פארם חוצות המפרץ חורב 15   סופר פארם ביג ק.אתא
077-8881700 בר  077-8880790 שד' בן גוריון 6   סופר פארם ביג צ'ק פוסט - חוצות המפרץ 6   סופר פארם סיטי סנטר
077-8881110 077-8880200 שד ההסתדרות 55   סופר פארם האודיטוריום יהודה 111   סופר פארם סינמול לב המפרץ
הנשיא 134   סופר פארם רמת הנשיא 077-8880200 ההסתדרות 248   סופר פארם גרנד קניון 077-8880770/771 שמחה 
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 09:00 עד 01:00   077-8880960 בן  סופרפארם גולן 54    רמת גן
סופר פארם  מרום סנטר לנדאו 7 מהשעה 09:30 עד 24:00    חולון גוריון 183 מהשעה 10:00 עד 23:30   077-8880640
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 077-8880660 גולדה מאיר 7 חולון    אשדוד קניון חולון

רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 213.485-
אתמול: 213.495-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
13-7

תל אביב
17-11

חיפה
15-9

גולן
15-8

טבריה
18-11

גליל
10-6

באר שבע
18-7

אילת
21-11

מזג האויר
מעונן חלקית

היום - מעונן חלקית עם טמפרטורות 
רגילות לעונה. בצפון הארץ צפויים 

גשמים מקומיים, ברובם קלים.

שבת - גשם מדי פעם בצפון הארץ 
ובמרכזה. ייתכנו סופות רעמים 

יחידות. בצפון הנגב צפוי גשם מקומי. 
בחרמון יירד שלג. הטמפרטורות 

תהיינה מעט נמוכות מהרגיל בעונה.

ראשון - גשם לפרקים מצפון הארץ 
ועד לצפון הנגב מלווה בסופות 

רעמים יחידות. בחרמון יוסיף לרדת 
שלג. קיים חשש קל משטפונות 

בנחלי מדבר יהודה וים המלח. 
הטמפרטורות תהיינה נמוכות 

מהרגיל בעונה.

שני - מעונן חלקית עד מעונן ללא 
שינוי ניכר בטמפרטורות. עדיין 

צפויים גשמים מקומיים.

שניראשוןשבת

17 "  '  :   | 3  :  | ( "  ) 4    :   | 1   :

    

 10:00-12:30 ‘   17:00-22:00 11:00-14:00  ‘ -‘   “   :  ‘
10:00-12:30 ‘   17:30-21:30 ‘ -‘     

65.000 עותקים במהדורת ה"נטובמייל" חמשה ימים בשבוע ובמהדורה המודפסת65.000

מאות עסקאות אטרקטיביות מחכות לכם מידי יום בלוח
modaot@hamevaser.co.il לפרסום בלוח 02-5805802 שלוחה 3 או במייל

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 

שיעורים

 קול הלשון שיעורים במגוון שפות ונושאים. 03-6171111 קול החסידות שיחות ומאמרים דא"ח מהרבי 
מליובאוויטש ושיעורים בתורת החסידות בשפות שונות: 02-5381111 אוצרות ברסלב לשמיעת שיעורים 
-03 שבת:  לפני  משעתיים  שבת  פתוח לשאלות בהלכות  קו   02-9950000 ברסלב  מרבני  שונות  בשפות 
6161616 והגית שאלות בדיני שבת, יום ו' מ-8:00: 1-599-560-560 תמיכה לטיסות ללא סרטים: -1-707
707-613 שאלות בענייני שמיה"ל כל ערב מ-21:00 עד 22:00: 052-7629658 שיעורים בגמ' הלכה ומוסר:

03-6171001 מחודדים הקו לשמיעת סיכומי הדף היומי- 079-9379634

הכוונה וחינוך

המרכז  בני  שמע  09:00-15:00 03-6161067 ברק  בבני  הישיבות  לבני  והכוונה  יעוץ  הקשיבה  מרכז 
להכוונה וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א. ימים א', ג', ה', מ-20:30 עד 22:30. 02-6511613
פלא יועץ מרכז סיוע והכוונה בחינוך ושלום בית בראשות הרה"ג רבי דוד לוי שליט"א. א-ה 02-5827080

לב שומע מענה ללבטים ומצוקות. מוקד לצעירים. א'-ה': מ-21:00 עד 23:00. ירושלים 02-5312555. מרכז 
א'-ה':  לצעירות,  טלפוני  מוקד   .052-7632222 חסידי   052-7633333 כללי:   - דחופים  מקרים   .03-6145050
לישיבות  והכוונה  לסיוע  'אחינו'  מוקד  הישיבה  02-6512222 11:00 עד  מ-9:00  א'   ,23:00 עד  מ-21:00 
בינת הלב בהכוונת הגר"י לורינץ שליט"א מומחים ואנשי מקצוע מנוסים יעוץ וטיפול  1800-20-18-18
עמלנו מסגרות לנוער חרדי מתמודד בפריסה  דיסקרטי להורים בבעיות חינוכיות ורגשיות, 1599-590-590

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

03-6182647 03-6193582    בד"ץ מהדרין  הרב לנדא: 02-6700200    בד"ץ   בד"ץ העדה החרדית:
02- הדת: מחזיקי  בד"ץ      02-5421228 ישראל: אגודת  בד"ץ      08-9390816/7 רובין: הרב  בראשות 

03-6773330    כשרות למהדרין חקלאות ע"פ התורה בראשות הגר"י  5016777    בד"ץ שארית ישראל:
02-6550550    בד"ץ חוג חת"ס: אפרתי שליט"א ת.ד 155 יד בנימין 08-8634225     בד"ץ בית יוסף:

03-9317040 03-5792601    בד"ץ חוג חת"ס פ"ת:

בית הוראה: 

  'מנחת יצחק' העדה החרדית ירושלים 02-6222779 בתא קולי    קו ההלכה שע"י בתי ההוראה בנשיאות 
24 שעות ביממה מבית ההוראה שע"י הגר"מ  מרן הגר"נ קרליץ שליט"א 072-2152222  מענה הלכה
קוק  הגרב״צ  בראשות  ירושלים  הכללי  הוראה  בית  שע״י  ההלכה  שליט"א 073-7246000  מוקד  גרוס 

שליט״א 072-2133466

SALESALE

את/ה לא אח/ות, 
אבל רוצה לעזור לחולים?

יש לנו עבודה בשבילך !
בוא/י הצטרפ/י למשפחת 

מעיני הישועה. לעבודה
 מעניינת ומאתגרת במיוחד

העבודה במשמרות כולל סופ"ש

C
H

A
N

I

לפרטים: 
03-5770531 ,03-5771127

  



  

אחד:  בחג  שחלמתם  מה  כל 
סעודות  מפוארים,  בחדרים  אירוח 
טיולים,  פעילויות,  משובחות,  גורמה 
לילדים  קייטנה  הופעות,  אטרקציות, 
ועוד ים של חוויות. 

04-950-9000
            112

ה י ר ב ט  9 ל  ד י י ז  ' ח ר  | res@kinorothotel.co.il

פסח במלון כינורות 
פשוט להתמכר לצליל

כבישים בדרום נחסמו בעקבות השטפונות; 
בוצה דלפה מבריכה תפעולית במכרות צין

המשרד להגנת הסביבה מדווח שבעלי המפעל זומנו לשימוע על אף שלא נשקפה סכנה של חומרים 
מסוכנים בעקבות הדליפה

מאת חיים מרגליות

הגשמים העזים שירדו בעיקר 
לשטפונות  גרמו  הארץ,  בדרום 
וחסימת כבישים. כמו כן התרחשה 
במכרות  תפעולית  בבריכה  דליפה 
צין, אך לא היתה סכנה של חומרים 

מסוכנים.
נחסמו  השטפונות  בעקבות 
למצוקי  הערבה  מצומת   90 כביש 
 40 כביש  הכיוונים,  בשני  דרגות 
ציחור  לצומת  רמון  מצפה  מצומת 
גשר  כביש 234  וכן  הכיוונים  בשני 
הת־ שוטרי  הכיוונים.  בשני  צאלים 

וכיוונו  אלה  למקומות  הגיעו  נועה 
את התנועה לדרכים חלופיות.

הגשמים  בעקבות  כן,  כמו 
בו־ מי  גלשו  הנגב,  ברחבי  העזים 

מפעל  של  תפעולית  מבריכה  צה 
רותם אמפרט צין (מכרות צין) אל 
בורות הכריה של המפעל, בהיקף 

קוב.  מטר  בכ־100-200  המוערך 
והם  מסוכן  חומר  אינם  הבוצה  מי 
פוספט.  ממנו  שהופרד  חומר 
התפעוליות  מהבריכות  הגלישה 
מדובר  קצר.  זמן  אחרי  הופסקה 
דונם  כ־400  של  בשטח  בבריכות 

ובעומק ממוצע של מספר ס"מ.
הסביבה  להגנת  המשרד  נציגי 
הגיעו לשטח באופן מיידי, בחנו את 
הנחיות  והעבירו  במקום,  החלחול 
במאגר  העודפים  המים  לשאיבת 

וכן הנחיות תפעוליות אחרות.
הסביבה  להגנת  במשרד 
יצי־ לבחינת  דרישה  כי  אמרו 

הנדסית  מבחינה  הסוללות  בות 
המשרד  על־ידי  למפעל  הועברה 
האירוע,  לאור  וכעת,  לביצוע, 
בדיקת  את  להאיץ  המפעל  נדרש 
להגנת  המשרד  הסוללות.  יציבות 
הסביבה יבחן את נסיבות האירוע, 
לשימוע,  המפעל  מנהלי  את  יזמין 
שימוש  יעשה  הצורך  ובמידת 
העומדים  האכיפתיים  בכלים 

לרשותו.
חל־ מעונן  להיות  צפוי  היום 

רגילות  טמפרטורות  עם  קית 
צפויים  הארץ  בצפון  לעונה. 
קלים.  ברובם  מקומיים,  גשמים 
בשבת קודש צפוי גשם מדי פעם 
ייתכנו  ובמרכזה.  הארץ  בצפון 
הנ־ בצפון  יחידות.  רעמים  סופות 
גב צפוי גשם מקומי. בחרמון ירד 
מעט  תהיינה  הטמפרטורות  שלג. 

נמוכות מהרגיל בעונה.
ביום ראשון צפוי גשם לפרקים 
מצפון הארץ ועד לצפון הנגב מלווה 
בחרמון  יחידות.  רעמים  בסופות 
קל  חשש  קיים  שלג.  לרדת  יוסיף 
משטפונות בנחלי מדבר יהודה וים 
נמו־ תהיינה  הטמפרטורות  המלח. 

כות מהרגיל בעונה. ביום שני יהיה 
שינוי  ללא  מעונן  עד  חלקית  מעונן 
צפויים  עדיין  בטמפרטורות.  ניכר 

גשמים מקומיים.

אזרח ישראלי נפצע קל מיידוי 
אבנים ליד כוכב השחר

ישראלי נפצע קל מאבנים שיידו ערבים לעבר רכבו 
סמוך לכוכב השחר ^ הוא פונה לבית החולים

מאת סופרנו הצבאי

בראשו  נפצע   45 כבן  גבר 
ער־ שיידו  מאבנים  קל  באורח 
ליישוב  סמוך  רכבו  לעבר  בים 
חובשים  בבנימין.  השחר  כוכב 
העניקו  מד"א  של  ופראמדיקים 
אותו  ופינו  רפואי  טיפול  לפצוע 
כרם  עין  הדסה  החולים  לבית 

בירושלים.
גליל  שלום  מד"א  פראמדיק 

חברנו  השחר  לכוכב  סיפר "סמוך 
ונזרק  פרטי  ברכב  שנסע  גבר  אל 
למחצבות.  בסמוך  אבנים  עליו 
סבל  מלאה  בהכרה  שהיה  הגבר 
גופו  בפלג  מדממת  מפציעה 
רפואי  טיפול  לו  הענקנו  העליון, 
דימומים  ועצירת  חבישה  שכלל 
ופינינו אותו לבית החולים הדסה 
הנו־ ויציב.  קל  כשמצבו  כרם  עין 

סעת שהיתה איתו לא נפגעה ולא 
נזקקה לטיפול רפואי".

300 חיילים אמריקנים יתאמנו בישראל 
עם צה"ל במסגרת תרגיל משותף

התרגיל המשותף של צה"ל וצבא ארה"ב נועד לחזק את שיתוף הפעולה בין שני 
הצבאות ולשפר את הכשירות להגנה מפני איומים שונים

מאת סופרנו הצבאי

בישראל  יחל  הבא  בשבוע 
המ־  '2019 פלקון  'ג'וניפר  תרגיל 
שותף לצה"ל וצבא ארצות הברית. 
השנתי  המפקדות  בתרגיל  מדובר 
שמתקיים בין צה"ל לשותף האמ־
ה־10  בין  יתקיים  התרגיל  ריקאי. 

ועד ה־14 בפברואר.
וההערכות  תכנון  מפגשי 
מספר  מזה  לפני  החלו  לתרגיל 

החלה  התרגיל  ולקראת  חודשים, 
לוגי־ והיערכות  תשתיות  פריסת 
האמרי־ הכוחות  לקליטת  סטית 

קאים.
חיזוק  הינן  התרגיל  מטרות 
והל־ התיאום  הפעולה,  שיתוף 

הצבאות,  שני  בין  ההדדית  מידה 
מפני  להגנה  הכשירות  שיפור  וכן 
לה־ נועד  התרגיל  שונים.  איומים 

פעולה  השיתוף  את  ולשמר  רחיב 
הצבאות  בין  העמוק  האסטרטגי 

והמדינות.
חלק  ייקחו  התרגיל  במסגרת 
ארצות  צבא  חיילי  ל־300  מעל 
מי־ צה"ל  חיילי  וכ־400  הברית 

ההגנה  מערך  ובהן  שונות,  חידות 
אגפי  האוויר,  חיל  של  האווירית 
יחידות  והמבצעים,  התכנון 
הרפואה.  וכוחות  לוגיסטיות 
תוכנן  התרגיל  כי  ציינו  בצה"ל 
האימונים  מגרף  כחלק  מראש 

השנתי.

בהנחיית המשנים ליועמ"ש בוטל האישור שניתן 
להקמת הפקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל 

סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן תוקף בחריפות את ההחלטה: "מדובר במרכיב חיוני וקריטי להגדלת שיעור הסטודנטים לרפואה בישראל"

מאת מאיר קליין 

ותקציב  לתכנון  הוועדה 
להשכלה  המועצה  של  (ות"ת) 
החליטה  (מל"ל)  בישראל  גבוהה 
שני־ האישור  את  לבטל  אתמול 
של  להקמתה  המל"ל  ידי  על  תן 
באוניברסיטת  לרפואה  פקולטה 
שהמשנים  לאחר  זאת,  אריאל. 
והגב'  נזרי  רז  המשפטי  ליועץ 
בדרישה  לות"ת  פנו  זילבר,  ד' 
בהחלטתה  מחודש  דיון  שתקיים 
לניגוד  חשש  בעקבות  הקודמת, 
הווע־ מחברות  אחת  של  עניינים 
הקמת  אישור  בעד  שהצביעה  דה 

הפקולטה. 
הות"ת  להחלטת  בתגובה 
הרב  השר  סגן  מסר  מאתמול, 

בה  חריפה,  תגובה  ליצמן  יעקב 
להקמת  האישור  את  לחדש  דרש 
הפקולטה: "מדובר במרכיב חיוני 

הסטודנ־ שיעור  להגדלת  וקריטי 
טים לרפואה בישראל", אמר הרב 

הדעת  על  מתקבל  "לא  ליצמן. 
הרפואה  מבוגרי  ויותר  שמחצית 

מבתי  מחו"ל  מגיעים  בישראל 
ספר שרמתם לא תמיד מספקת."

משה  הבריאות  משרד  מנכ"ל 
מצ־ "אנו  הוסיף:  טוב  סימן  בר 

ות"ת  של  ההחלטה  על  טערים 
נמ־ ההחלטה.  לשינוי  וקוראים 

ומנכל  יו"ר  עם  יחד  לעבוד  שיך 
להשלמת  להביא  מנת  על  ותת 

התהליך"
ההחלטה  את  תקף  כן  כמו 
שהצהיר  בנט,  נפתלי  החינוך  שר 
וכי  לוותר  מתכוון  אינו  הוא  כי 
כובד  כל  את  להטיל  מתכוון  הוא 
של  הקמתה  למען  שלו  המשקל 
הפקולטה. בנט הגדיר את האיסור 
כ"קרטל  הפקולטה  הקמת  על 

אוניברסיטאי". 

הטליבאן: "ארה"ב התחייבה להוציא מחצית 
מכוחותיה מאפגניסטן בתוך חודשיים" 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

'טליבאן'  הטרור  ארגון 
שלט  ואף  באפגניסטן,  הפעיל 
לפלישה  עד  שנים  במשך  בה 
כי  הודיע  לשטחה,  האמריקאית 
המתנהלות  השיחות  במסגרת 
האמריקאי,  הממשל  ובין  בינו 
מחצית  להסיג  ארה"ב  התחייבה 
מכוחותיה המוצבים באפגניסטן 

בתוך פחות מחודשיים. 
כי  דווח  הקודם  בחודש 
ישירות  שיחות  ניהלה  ארה"ב 
השיחות  הטליבאן.  נציגי  מול 
ובמסגרתן  בקטאר,  התקיימו 
אמריקאית  נסיגה  על  דובר 
מלאה משטחי המדינה שארה"ב 
כבר איבדה על אדמתה עשרות 

אלפי חיילים. 

לאפ־ פלשו  האמריקאים 
ה־11  פיגועי  בעקבות  גניסטן 
בספטמבר שבוצעו על ידי ארגון 
בראשותו  קאעידה'  'אל  הטרור 
הנשיא  לאדן.  בן  אוסאמה  של 
האמריקאי דאז, ג'ורג' בוש הבן, 
שלטון  בפני  אולטימטום  הציב 
בן  את  לידיו  להסגיר  הטליבאן, 
מתק־ בפני  להתייצב  או  לאדן, 

וכוחות  ארה"ב  של  כוללת  פה 
סירב  הטליבאן  ארגון  נאט"ו. 
להיכנע לאיום, וכעבור שבועות 
אחדים פלשה ארה"ב בכח גדול 
הארגון  את  והדיחה  למדינה 

מהשלטון. 
להתנהל  הטליבאן  חזר  מאז 
ואנשיו  דבר,  לכל  טרור  כארגון 
נגד  גרילה  מלחמת  מנהלים 
לממשלה  הכפופים  הכוחות 

הרשמית של אפגניסטן, כמו גם 
על  המוצבים  זרים  כוחות  נגד 

אדמתה. 
עם  האמריקאיות  השיחות 
הדיווחים  לפי  כוללות  הארגון 
הטלי־ ארגון  של  התחייבות  גם 

הרשמית,  בממשלה  להכיר  באן 
פוליטיות  בדרכים  ולהשפיע 
במקום בדרך של טרור. עם זאת, 
ממהרים  לא  בקאבול  כי  נראה 
של  ההתחייבויות  על  לסמוך 
המ־ את  ומעדיפים  הטליבאן, 

האמריקאית,  המעורבות  שך 
מכה  שהארגון  העובדה  לנוכח 
המדינה  של  הבטחון  כוחות  את 
לפועל  ומוציא  פעם,  אחר  פעם 
עשרות  עם  ראווה  פיגועים 
בתדירות  הרוגים,  מאות  ואף 

גבוהה. 

קולורדו: אדם הותקף על ידי 
פומה והרג אותה בידיים חשופות 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הפך  שבארה"ב  קולורדו  תושב 
לגיבור היום, לאחר שהצליח לנטרל 
אותו  שנשכה  מקומית,  הרים  פומת 

בפניו ובידיו, וניסתה להרוג אותו. 
הפקר  בשטח  לבדו  רץ  האיש 
סמוך לעיר פורט קולינס בקולור־
דו, כשלפתע שמע רחש מאחוריו. 
הוא הסתובב כדי לבדוק מה הגו־
שהס־ ולפני  ששמע,  לקולות  רם 

הותקף  המתרחש,  את  לבחון  פיק 
באגרסיביות על ידי חיית הטרף. 

הגבר  כי  נמסר  מהרשויות 
מאמץ  כל  עשה  חמוש,  היה  שלא 
הוא  הטרף.  מחיית  להינצל  כדי 
ולבסוף  רבה  בנחישות  בה  נאבק 
ולחנוק  אותה  להכניע  הצליח 
המחלקה  מנהל  למוות.  אותה 

האזורית לפארקים וחיות בר מא־
ששמו  הגבר  את  שיבח  לזלי,  רק 
תו־ "כשפומה  ואמר  פורסם,  לא 

קפת אותך, אתה צריך לעשות כל 
ממנה".  להינצל  כדי  שאפשר  מה 
היה  יכול  הזה  "המקרה  לדבריו, 

להסתיים בטרגדיה נוראה, ואנחנו 
שמחים שהאיש הצליח להציל את 

עצמו מהגורל האכזר". 
תו־ לחיה  נחשבת  ההרים  פומת 

מהזן  הפומות  כלל  בדרך  אך  קפנית, 
שחי בקולורדו אינן תוקפות בני אדם, 
ומעדיפות להימנע מעימות ישיר עמן. 
על פי הרשומות במדינה, במאה הש־

מ־20  פחות  בה  נהרגו  האחרונות  נים 
השנה  ב־20  פומות.  בידי  אדם  בני 
האחרונות נהרגו שלושה אנשים בל־

בד מהיתקלות עם פומות, ו־16 נפצעו. 
הח־ ממשפחת  היא  הפומה 
הנמר  לאריה,  בדומה  תוליים, 
יש  פומה,  השם  מלבד  והטיגריס. 
לה כ־40 שמות נוספים המקובלים 
היא  היתר  בין  שונים.  באזורים 
'אריה  'קוגר',  הרים',  'ארי  מכונה 

אמריקאי' ועוד.

עליה של 11 אחוזים 
בכניסות תיירים בינואר

מאת שלמה גרין

לישראל  נכנסו  ינואר  במהלך 
של 11.3  עליה  תיירים,  אלף   285.6
אחוז ביחס לינואר 2018 ועליה של 
סך  לינואר 2017.  ביחס  אחוז,  כ־35 
כל ההכנסות מתיירות בינואר 2019 

נאמדות ב־413 מיליון דולר.
 250.2 נרשמו  האוויר  דרך 

עליה  תיירים,  של  כניסות  אלף 
של כ־10 אחוז ביחס לינואר 2018 
ועליה של כ־32 אחוז ביחס לינואר 
2017. דרך היבשה נכנסו לישראל 
כלל  מתוך  תיירים.  אלף  כ־35 
היו  לישראל,  שנכנסו  התיירים 
 16 לעומת  יום  מבקרי  אלף  כ־36 
אלף  ו־12  אשתקד  בינואר  אלף 

בינואר 2017.
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