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הוראות מרן ה'חזון איש' 

זצ"ל בענייני בחירות

אגודה אחת בלבב שלם:

מועצת הקהילות של אגודת 
ישראל במודיעין־עילית 

התכנסה לישיבתה הראשונה 

עשרות נציגי מועצת הקהילות 
השתתפו במעמד פתיחת 

המטה הראשון של 'אגודת 
ישראל' בעיר בני ברק

עמודים ב, ד

‰סלמ‰ בעז‰: בע˜בו˙ נפיל˙ ר˜ט‰ על בי˙ ב˘רון 
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מאת סופרנו הצבאי

'בטעות'  הירי  לאחר  ימים   10
לגוש דן – ובזמן שראש הממשלה 
בחמאס  הברית,  בארצות  נמצא 
לעי־ ישראל  את  לגרור  מחליטים 
בבוקר   05:18 בשעה  נרחב:  מות 
ור־ השרון  באזור  אזעקה  נשמעה 
קטה שנורתה מעזה פגעה ישירות 
בבית של משפחה ביישוב משמרת 
– 120 ק"מ מהרצועה. שבעה בני 

אדם נפצעו. 
גם  רקטות  נורו  יותר  מאוחר 
הופ־ ברזל  כיפת  שדרות –  לכיוון 

תקף  האוויר  חיל  בתגובה  עלה. 
יעדים רבים ברצועה. אמש הכריזו 
הפסקת  על  הפלסטיניים  הפלגים 

אש. ישראל טרם הגיבה לדיווחים.
המשותף  החמ"ל  הודיע  אמש 
סוכם  כי  בעזה  הטרור  ארגוני  של 

מצרי  בתיווך  אש,  הפסקת  על 
'אל  ברשת   .22:00 בשעה  שתחל 
מצריים  גורמים  כי  דווח  ערביה', 

באופן  לעצור  מישראל  דרשו 
על  הצבאית.  הפעולה  את  מיידי 
הפלסטינים, נטען, איימו המצרים 

לתיווך  חסות  להעניק  שיפסיקו 
את  ינצרו  לא  אם  הפלגים  בין 
הר־ לאמיתות  האש. כאינדיקציה 

בעזה  ממשל  גורמי  הודיעו  גיעה 
הממשלתיים,  הסקטורים  כל  כי 
ברצועה,  החינוך  מערכת  כולל 

יפעלו היום כרגיל.
עם זאת, למרות הדיווחים על 
אל  הרקטות  מטחי  אש,  הפסקת 
עוטף עזה נמשכו עד חצות. סמוך 
לשעה 23:20 נורו רקטות אל מר־
כז הנגב. בין היתר דווח על ירי אל 
נתיבות ואל המועצה האזורית בני 
בעזה  צה"ל  תקיפות  גם  שמעון. 
הים  חיל  ירה  השאר  בין  נמשכו: 
חאן  נמל  לעבר   22:30 בסביבות 
האוויר  חיל  של  טיס  וכלי  יונס, 
מזרחית  קרקעי  תת  מתקן  הפציץ 
יש־ בכיר  הגדר.  ליד  עזה  לעיר 

המאמר המלא: עמוד ו

פרשנות //  מרדכי גולדמן

הטילים המתעטשים
חמאס מאיים: "מוכנים 

למאבק, מחיר גבוה 
 / עמ' ולכל טיפשות" 

זו הרקטה שנורתה 
לשרון: בסיס איראני 

 / עמ' ועם טווח משופר 

הערב הילולת כ"ק מרן אדמו"ר 
ה'ישועות משה' מויזניץ זי"ע

מאת כתב 'המבשר'

המוני בית ישראל מכל שדרות 
ומחר  הערב  יעלו  החרדי  הציבור 

כ' באדר ב', להתפלל ולשפוך שיח 
ציון  ע"י  והפרט,  הכלל  לישועת 
קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר מויזניץ 

התרגשות וציפיה בקרב אלפי 
חסידי צאנז בכל אתר ואתר לקראת 

מעמדי ההוד 'טהורים יירשוה'
בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א ^ מחר 

יום רביעי אור לכ"א אדר ב' 

וההתרגשות  התכונה  גוברת 
לקראת מעמדי ההוד 'טהורים יר־
שב־ צאנז  בקרית  שייערכו  שוה', 

לכ"א  אור  רביעי,  יום  מחר  נתניה, 
חסידי  המוני  יתלכדו  בהם  אדר,  "ישועות ומופתים כ' אדר 

אצל הב"ח בקראקא"
של  קדישא  ההילולא  לקראת 
שמואל  ב"ר  יואל  רבינו  הרה"ק 
יומא  אשר  זיע"א  הב"ח  בעל 
הערב  יחול  קדישא  דהילולא 
תבל  רחבי  מכל  אלפים  אדר)  (כ' 
לפקוד  ההילולא  במהלך  צפויים 
את הציון הקדוש אשר בעיר קרא־
יד  על  המקומי  החיים  בבית  קוב 
להעתיר  זי"ע,  הרמ"א  הכנסת  בית 
והפרט  הכלל  לישועת  בתפלות 
ולהיוושע בפקודת ישועה ורחמים 
לתל  בשנים  שהפך  הקדוש  בציון 
על  ישועות  סיפורי  לאחר  תלפיות 
האח־ בשנים  שנתפרסמו  טבעיים 
רונות בכח התפילה בציון הקדוש.

 – המצויינת"  ציון  נא  "הושע 
"אין לב שלא התחבר לתורתו של 
הכל  בו  במקום  זי"ע"  הב"ח  רבינו 
הזכות  את  לנו  אין  ונקבע,  מוכרע 
כן.   – להב"ח  אבל  דעה,  לחוות 
כאן  להביא  נהדר  ומה  איך..  ועוד 
הג־ 'שם  (בספרו  החיד"א  דברי 
כל  תורה  הב"ח  כשלמד  דולים') 
חולה שהיה נכנס בד' אמותיו היה 

לבוא  טוב  ובכן  מחליו,  נתרפא 
ללמוד בספריו בציון קדשו משום 

הגאון רבי יעקב אברהם כהן שליט"א
רב שכונת רמת הצפון – ירושלים ובעל 'עמק המשפט' ו'עמק הפרשה'

עמוד ו

וירא אליכם כבוד ד'

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ז

  המשך בעמ' ז

  המשך בעמ' ז



יום ג', י"ט באדר ב' תשע"ט | המבשר | עמוד ב

מאת מאיר ברגר

במו־ בבית  הרקטה  פגיעת 
של  ופציעתם  משמרת  שב 
מובילה  שם  משפחה  בני  שבעה 
בזירה  חריפות  תגובות  לשורת 

הפוליטית.
אבי  העבודה,  מפלגת  בכירי 
והאלוף  לב  בר  עומר  ח"כ  גבאי, 
האישים  היו  רוסו,  טל  במיל' 
שהגיעו  הראשונים  הפוליטיים 

למשמרת.
המשך  את  רואים  "אנחנו 
מה  בטחון.  ואין  מדיניות  האין 
שחוטפים תושבי העוטף מדי יום 
מרגישים עכשיו מדי פעם תושבי 
ולעשות  לשבת  צריך  המרכז. 

מדיניות ברורה", אמר טל רוסו.
תקף  גבאי  אבי  העבודה  יו"ר 
הממשלה,  ראש  את  הוא  גם 
הבטחון  למצב  אחראי  "נתניהו 
ההרתעה  את  איבד  הוא  הירוד. 
הוא  נתניהו  החמאס.  את  וחיזק 
ולא  דיבורים  של  ממשלה  ראש 
ושר  ממשלה  ראש  מעשים.  של 
את  החזיר  נתניהו  כושל.  בטחון 
בי־ וכעת  עזה  בעוטף  הבטחון 

שנות  לתחילת  הארץ  מרכז  שובי 
החמישים".

היפים  "הנאומים  לדבריו, 
מעביר  שנתניהו  הכסף  ומזוודות 
לחמאס לא מספקים בטחון. הגיע 
הזמן שנתמודד עם חמאס באומץ 
נתניהו  נתניהו.  של  בפחדנות  ולא 
הברית  בארצות  להישאר  יכול 

את  שישאיר  בהסברה.  ולעסוק 
להם  שיש  לאלו  והבטחון  העשיה 

תכניות מעשיות".
הגיב  גנץ,  בני  לבן,  כחול  יו"ר 
השרון  אזור  לעבר  הרקטה  לירי 
של  לפתחו  האחריות  את  והטיל 
ראש הממשלה: "נתניהו איבד את 
הבטחון ואזרחי ישראל חווים שוב 
הפ־ בבית  ישירה  ופגיעה  אזעקה 

עם בשרון. המציאות שבה חמאס 
הופך את ישראל לבת ערובה היא 
נתפסת.  ובלתי  תקדים  חסרת 
בטחונית  רגל  בפשיטת  מדובר 
ולשוב  מיד  לארוז  חייב  ונתניהו 
לישראל כדי לטפל בהסלמה הח־

מורה", אמר גנץ.
בתוקפנות  מגיב  שאינו  "מי 
לחמאס,  פרוטקשן  ומשלם  וכוח 
על  להתקפות  בביטול  מתייחס 
בהתקפה  וזילזל  הדרום,  תושבי 
על  טילים  כעת  מקבל  ת"א  על 
דע־ תנוח  עכשיו  גם  האם  השרון. 

תו עם הודעת חמאס על טעות או 
שיואיל סוף סוף להתרכז בבטחון 
בע־ בעיסוק  ולא  המדינה  אזרחי 

איחולי  שולח  המשפטיים.  נייניו 
הוסיף  לפצועים",  מהירה  החלמה 

גנץ.
נתניהו.  את  תקפו  מימין  גם 
קרסה",  הישראלית  "ההרתעה 
אמרו ב'הימין החדש' בתגובה לי־

ביושר:  לומר  "וצריך  הרקטה.  רי 
שח־ החמאס.  מול  נכשל  נתניהו 
מלהרוס  הפחד  המחבלים,  רורי 
מול  ההבלגה  מחבלים,  בתי 

הביאו  אלה  כל   – לדרום  הטילים 
מיש־ לפחד  להפסיק  חמאס  את 

טוב  ממשלה  ראש  נתניהו  ראל. 
כהונתו  שתחת  כושל,  בטחון  ושר 
בו־ ברק,  את  בטחון  לשרי  מינה 
וכולם   – עצמו  ואת  וליברמן  גי 
את  למנות  הזמן  הגיע  נכשלו. 
את  לנצח  כדי  הבטחון  לשר  בנט 

חמאס".
בר־  3 מספר  יוגב,  מוטי  ח"כ 
וחבר  הימין  מפלגות  איחוד  שימת 
כי  מזכיר  והבטחון,  החוץ  ועדת 
ואפילו  צוללות,  לא  חקירות,  "לא 
למי  טראמפ.  של  המאה  תכנית  לא 
ששכח, מערכת הבחירות הזו החלה 
להתעלם  ננסה  עוד  כל  עזה.  בגלל 
ההתפרעויות  הבלונים,  משגרת 
אותם  נמצא  כך  בעוטף,  והמרגמות 
כל  את  והופכים  אותנו  רודפים 
שה־ לפני  רגע  עזה.  לעוטף  ישראל 
שמאל מוציא לדרך התנתקות נוס־

פת, כדאי לבחון היטב את תוצאות 
ההתנתקות הקודמת".

יו"ר  הירש,  גל  במיל.  תא"ל 
הפכו  נפץ  "בלוני  מגן:  מפלגת 
ממשיכה  כעת  שבשגרה,  לדבר 
הנעשה  הרקטות  וירי  ההסלמה 
נוספים  לאזורים  חודר  'בטעות' 
הגדו־ המפלגות  כך  בתוך  בארץ. 

לות עסוקות בהשמצות ובצוללות 
בא־ שחשוב  למה  לדאוג  במקום 
לספי־ סוף  לשים  הזמן  הגיע  מת. 

נים ולהתעסק בדברים המהותיים 
ובעיקר  הציבור,  את  המטרידים 

לדאוג לבטחונם".
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להוציא את היוזמה מחמאס 
עד לכתיבת השורות הללו טרם נודע אם הממשלה 
עשר  משעה  אש  להפסקת  מצרים  הצעת  את  קיבלה 
המשיכו  היעודה  השעה  לאחר  גם  מקום  מכל  בלילה. 
עוטף  יישובי  לעבר  מהרצועה  טילים  לשגר  המחבלים 
הציעו  שהמצרים  האש  הפסקת  אם  ידוע  לא  גם  עזה. 
כוללת גם הפסקת ההפגנות וההתפרעויות על הגדרות 

והפסקת מוחלטת של טרור הבלונים.

הבטחון  ושר  הממשלה  ראש  הורה  אמנם  אם 
הבטחון  מערכת  צמרת  עם  טלפונית  בהתייעצות 
הטילים  מירי  יחדל  חמאס  אם  התקיפות,  את  להפסיק 
עם  העימותים  בסבבי  ביותר  הקצר  הזה,  הסבב  אז  כי 
חמאס, ועל אף הצלחת התקיפות של חיל האוויר לרבות 
ככשלון  יירשם  הנייה  חמאס  מנהיג  של  משרדו  פיצוץ 
מדיני חמור יותר. הפסקת אש בטרם חמאס יוכה מכה 
מגבלות  עצמו  על  ויקבל  אש  להפסקת  ויזעק  אנושה 
זה  שאין  נכון  עכבר.  הוליד  ההר  בבחינת  היא  חמורות 
מכך  חמור  אבל  בחירות.  לפני  לעימות  להיכנס  רצוי 
חלש  כמנהיג  ולהצטייר  מפלה מדינית־בטחונית  לספוג 

ומבוהל לפני בחירות.

גם הפעם הוכיח חמאס כי הוא אשר קובע את סדר 
הטיל  ירי  את  הארץ.  בדרום  ישראל  של  הבטחוני  היום 
למושב משמרת בשרון שבחסדי השם לא גרם לפגיעות 
בנפש, אפשר להבין רק כהתגרות של חמאס בישראל. 
לעימות  שואף  אינו  חמאס  המודיעין  הערכות  לפי 
כולל. הוא משווע להסדרה שתביא להרגעת התושבים 
המתקוממים בשל המחסור והעוני ובכל זאת הוא תקף 
משום שהעריך כי סמוך כל כך לבחירות ולחג הפסח לא 
חמאס  חריף.  תגמול  נגדו  לנקוט  ישראל  ממשלת  תהין 
מתנגדת  הבטחון  מערכת  כי  מהידיעות  עידוד  שאב 
לעוצמת התגובה. ברצותו הוא משגר טילים לעבר מרכז 
צה"ל  דובר  אש.  הפסקת  מבקש  הוא  וברצותו  הארץ. 
ועוצמתן  האוויר  חיל  תקיפות  המשך  כי  אמש  הבהיר 
של  הנגד  לצעדי  ובהתאם  מצב  בהערכות  תלויה  תהיה 

חמאס. 

אתמול היה אמור להיות יום חג לנתניהו עם חתימת 
הנשיא טראמפ על הכרה אמריקאית בריבונות ישראל 
נאומו  על  לוותר  עליו  כפה  חמאס  אולם  הגולן.  על 
באיפא"ק ולקצר את שהותו ולשוב ארצה. היום יתברר 
עם  הסבבים  בתולדות  ביותר  הקצר  יהיה  הסבב  אם 
חמאס או שהוא יחזיר את ההרתעה הישראלית לתקנה 

וייטול מחמאס את היוזמה.

נפילה
זה לא היה יומו הגדול של 

נתניהו.
יום  הראשוני  בתכנון 
להיות  היה  אמור  אתמול 
פרשת  תיקבר  שבו  היום 
חמור.  קבורת  הצוללות 
הסגלגל,  החדר  במבואת 
מראש,  שהוכן  בנאום 
את  להשיק  נתניהו  התכוון 
לשבועיים  הפתיחה  יריית 
המרוץ  של  האחרונים 
האמריקנית  ההכרה  בדמות 
בגולן  הישראלית  בריבונות 
מספרים  הייתם  שאם  (הכרה 
לכל  קיומה  אפשרות  על 
היו  הם  בתפקיד,  קודמיו 
תרופות  על  לכם  ממליצים 
אופציה  עם  סביר  במינון 
להוספה, ככל שההפרעה לא 

תחלוף).
נישא  נתניהו  של  הנאום 
מפעם  ארוך.  היה  אכן  והוא 
טראמפ  התאפק  לא  לפעם 
הדפים  חבילת  לעבר  והציץ 
הפרקים  ראשי  היו  שבה 
מסוים  בשלב  נתניהו.  של 
בין  נע  הנשיא  כי  היה  נראה 
השבחים  לנוכח  רוחו  קורת 
בכל  (לא  לראשו  שהורעפו 
בינו  השוואה  שומע  הוא  יום 
לבין המלך כורש) לבין קוצר 
רוחו לנוכח העובדה שהאורח 
ברצינות  התייחס  לא  החליט 
לדברי המארח לאמור: "כעת 
מר נתניהו יאמר כמה מילים" 
נאום  נשא  זאת  ובמקום 

בחירות מלוטש.
על  לחתום  ישב  טראמפ 
העניק  ההיסטורית,  ההכרה 
לנתניהו  החתימה  עט  את 
אבל  מהגולן  יין  ממנו  וקיבל 
בעוד הנשיא וראש הממשלה 
שושן  העיר   – לשתות  ישבו 

נבוכה.
ישראל התעוררה אתמול 
למטח של טיל שנחת על בית 
מתל  צפונה  השרון,  באזור 
הטיל  פגע  אלמלא  אביב. 
ופצע  כליל  אותו  הרס  בבית, 
ישראל  הדיירות,  אחת  את 
ולהכיל,  לעכל  ששה  היתה 
לעשות  ולא  ולקלל  להקל 
שלם  כשבית  אבל  מאומה. 
בנס  ואך  חרבות  לעיי  הופך 
אין קרבנות בנפש, גם ישראל 
אינה  נתניהו  של  הזחוחה 
היום  לסדר  לעבור  יכולה 
במבצע  יצאה  היא  ולפיכך 
שמי  מעל  קולית  על  הרעשה 
ריקים  מבנים  והפגזת  עזה 
בזה אחר זה ברחבי הרצועה.

מצעד  אל  חזרנו  שוב 
הציפיה  של  האיוולת 
בעוד  אש  להפסקת  הנואשת 
היום.  סדר  את  קובע  חמאס 
השלישית  הפעם  זו  היתה 
בה תכניתו של נתניהו לצאת 
בחו"ל  להישאר  או  לחו"ל 
מגחמות  כתוצאה  נקטעת 
צמאי  וראשיו  הטרור  ארגוני 
אתמול  נקרע  נתניהו  הדם. 
בין הרצון להישאר עוד יממה 
רצונו  לבין  באיפא"ק  לנאום 
במתרחש  שליטה  להפגין 
שעונה  כמי  הבטחוני  בתחום 
הממשלה  ראש  התואר  לשם 

ושר הבטחון.
יעדיף  הוא  הזה  היום  את 

לשכוח.

תאונה
הגדול  יומו  היה  לא  זה 

של גנץ.
ביומרה  אותו  החל  הוא 
גדולה תוך כניסה ללוע הארי 
הרטורי של נאום בפני ועידת 
וטובים,  רבים  איפא"ק. 
של  המרים  שונאיו  לרבות 
בקול  תהו  הממשלה,  ראש 
של  התמוהה  הנסיעה  לפשר 
שבועיים  לו,  לא  לשטח  גנץ 
אבל  הבחירות.  לפני  בלבד 
היועצים המנחים אותו סברו 
הזירה  אל  נשלח  וגנץ  אחרת 
ענק  במסכי  שהצטיידה 
צדי  משני  טלפרומפטר  של 

האולם.
דקלום  היתה  התוצאה 
ידיים  תנועות  רצוף  מביך, 
איומה,  גוף  ושפת  גמלוניות 
סיים  עתה  שזה  ילד  שהזכיר 
ומתעקש  לקרוא  ללמוד 
הסיום  במסיבת  נאום  לשאת 

בפני כל תלמידי בית הספר.
מנת  רק  היתה  זו  אבל 
נמהרת  בהחלטה  הפתיחה. 
לא  לראיון,  גנץ  שוגר 
מראש,  מוקלט  ולא  ערוך 
כדי  החדשות,  למהדורת 
לנוכח  משנתו  את  להרצות 
שנוצר.  הבטחוני  הכאוס 
אולי  יכול  תאונה  המונח 
בדו־ שאירע  מה  את  לסכם 

שם.  להתנהל  שהתיימר  שיח 
באמת  לא  שהוא  לכך  מעבר 
ידע להסביר במה, אם בכלל, 
לעת  שונה  מדיניותו  תהיה 
חדשה  שאלה  כל  כזאת, 
נענתה  לעברו,  שהופנתה 
חזרה  עוויתות,  בסדרת 
מילים  של  ונשנית  חוזרת 

ואובדן עשתונות.
לא  כבר  הוא  לעימות 

יגיע.

אילוזיה
האיש שחזר מהכפור.

כמעט  שפרס  לאחר 
הוכרז למי שידע לנקוב בשמו 
של יו"ר הבית היהודי, לפתע 
שמו הגיח. אחד החברים אמר 
כי בממשלה הבאה ידרשו את 

תיק הבטחון לרפי פרץ.
ההומור יפה לימי חרדה.

היום קבלת הקהל של ועד הישיבות בבני 
ברק לבני הישיבות ואברכי הכוללים

בקבלת הקהל שתיערך היום בבני ברק יעניקו נציגי ועד הישיבות בארץ ישראל מענה במגוון 
נושאים הנוגעים למעמדם של תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים ^ בהיכלות התורה החלה 
החלוקה הגדולה בימים אלו של שוברי 'מלבושי כבוד' לקראת חג הפסח הבעל"ט לתלמידי 

הישיבות והאברכים, אשר נכנסו לתוקף בתחילת השבוע

ההיקף  רבת  מפעילותו  כחלק 
ישראל  בארץ  הישיבות  ועד  של 
למענם של תלמידי הישיבות ואב־
בבני  היום  תתקיים  הכוללים,  רכי 
המ־ נציגי  ידי  על  קהל  קבלת  ברק 
הישיבות,  ועד  של  לפניות  חלקה 
הניתן  ככל  להקל  כוונה  מתוך  זאת 
הנושאים  במגוון  מענה  ולהעניק 
התלמידים  של  למעמדם  הנוגעים 

והאברכים.
בש־ סיוע  יינתן  היתר  בין 

יימסרו  ישיבה,  בן  מעמד  מירת 
תיאום  לאחר  זאת  דיחוי  טופסי 
כן,  כמו  בירושלים,  המרכז  עם 
בענין  והכוונה  הדרכה  תינתן 

חד־ כוללים  וכן  בישיבות  הכרה 
בעז"ה  להיפתח  האמורים  שים 
בזמן קיץ הבעל"ט, קביעת מועדי 
לצו  מרוכז  באופן  התייצבות 
יציאות  דחיות,  ולהגשת  ראשון 
מוסדות  לתלמידי  סיוע  לחו"ל, 

תורה טיכוניים ובעלי תשובה.
שנ־ וכוללים  ישיבות  כן  כמו 

'מלבושי  שוברי  לחלוקת  רשמו 
הבעל"ט  הפסח  חג  לקראת  כבוד' 
במקום  הערכות  את  לקבל  יוכלו 
הר־ מחלקת  עם  מוקדם  בתאום 

ווחה במשרדי הוועד. 
נכנסו  וההנחות  ההטבות 
כמפורט  אלו,  בימים  כבר  לתוקף 

התחייבות  מתוך  השוברים  בדפי 
של הרשתות להגעת כל הסחורה 
החדשה מיד לאחר הפורים, מהלך 
זה נועד להקדים את הלחץ הגובר 
כשבכך  לחג,  הסמוכים  בימים 
ניתן יהיה לקבל שירות מיטבי ע"י 

הרשתות השונות כראוי וכיאות.
ראשי  עודכנו  אלו  בימים 
והנהלותיהם  והכוללים  הישיבות 
בבני  הקהל  קבלת  קיום  בדבר 
רוח  לקורת  זוכה  כשהדבר  ברק, 
כאמור  הקהל  קבלת  מרובה, 
5 צפניה  ברחוב  היום  תתקיים 
13.00 השעות  בין  ברק  בבני 

ל־15.00 בצהריים.

על רקע נפילת הרקטה בשרון: 

ביקורת מימין ומשמאל: 
"נתניהו חיזק את החמאס"

בימין ובשמאל הגיבו בחריפות לנוכח פגיעת הרקטה בבית במושב משמרת ^
גנץ: "פשיטת רגל בטחונית של נתניהו" ^ הימין החדש: "ההרתעה קרסה"

פיגוע ירי בבית אל: ילד כבן 7 נפצע 
באורח קל, סריקות אחר המחבל

צה"ל סורק אחר מפגע שביצע ירי מהכפר דורא אל קרא לכיוון היישוב בית 
אל ^ הפצוע פונה לשערי צדק בהכרה כשמצבו יציב

מאת סופרנו הצבאי

ברצו־ צה"ל  תקיפות  ברקע 
לעבר  הרקטות  ומטחי  עזה  עת 
התרחש  ושדרות,  העוטף  יישובי 
ביהודה  נוסף  ירי  פיגוע  אמש 
בית  ביישוב  הפעם   – ושומרון 
אל. על פי הודעת צה"ל, ילד כבן 
7 נפצע באורח קל ופונה לקבלת 

טיפול בבית החולים בעקבות ירי 
לעבר בית אל מכיוון הכפר דורא 

אל קרא. 
הילד  מד"א,  הודעת  פי  על 
לבית  ופונה  קלה  מפציעה  סבל 
סו־ כשהוא  צדק  שערי  החולים 

ידו.  ובכף  באצבעו  מפציעה  בל 
של  אפשרות  על  דווח  תחילה, 
מה־ או ירי באוויר  פליטת כדור 

לאחר  דקות  מספר  אולם  כפר, 
מכן אישר צה"ל כי מדובר בנסיון 
במרחב  סריקות  והחלו  פיגוע 
החולים  מבית  המפגעים.  אחר 
שערי צדק נמסר כי הילד, הסובל 
מפצע בכף ידו השמאלית, נמצא 
הוא  מלאה.  ובהכרה  יציב  במצב 
כירו־ פרוצדורה  לעבור  מתוכנן 

רגית בחדר ניתוח.

באירוע חגיגי ובהשתתפות מנהלי וראשי מד"א:

סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן חנך את יחידת 
הצנתורים החדשה במרכז הרפואי 'מעיני הישועה'

ח"כ  שר הבריאות  סגן  במעמד 
המרכז  הנהלת  ליצמן,  יעקב  הרב 
והנהלת  הישועה  מעיני  הרפואי 
הצנתורים  יחידת  נחנכה  מד"א, 
הפועל  הלב  שבמרכז  החדשה 
הר־ במרכז  החדש  האשפוז  בבנין 

פואי מעיני הישועה. 
נקבעו  ומכונן  מרשים  באירוע 
שבמ־ הצנתורים  ליחידת  מזוזות 
הכוללת  לקרדיולוגיה  היידן  רכז 
לב,  נמרץ  טיפול  צנתורים,  יחידת 

מכון הלב ומרפאות.
וסקירה  משותף  סיור  לאחר 

ד"ר  הלב  מערך  מנהל  שמסרו 
נמרץ  טיפול  ומנהל  אגרנט  אורן 

כללי פרופ' אליהו פטריק סורקין, 
התכנסו המשתתפים באולם הכי־

נוסים לאירוע חגיגי בראשות סגן 
ב"ב  עיריית  ראש  הבריאות,  שר 
הרב אברהם רובינשטיין והנהלות 

מעיני הישועה ומד"א.
נס  על  הועלה  החגיגי  במעמד 
מעיני  של  הלב  מערך  של  ייחודו 
הרו־ של  ומקצועיותם  הישועה 

פאים הבכירים.
לשבח  הדוברים  ציינו  כן 
של  המיוחד  הפעולה  שיתוף  את 
הנהלת מד"א וכל עובדי ומתנדבי 

הארגון עם בית החולים.
בהש־ כיבדו  המעמד  את 

מנהל  דורי  חיים  מר  תתפותם 
אילן  מר  במד"א,  ירקון  מרחב 
ירקון,  מרחב  מנכ"ל  סגן  מועלם 
רפואה,  אגף  סמנכ"ל  סטרוגו  ד"ר 
פרמדיקים  רפואה,  אגף  נציגי 

ומתנדבים.

בסייעתא דשמיא

יהדות התורה והשבת
אגודת ישראל - דגל התורה

רגע לפני

חוזרת חלילהשההיסטוריה

עשרות נציגי מועצת הקהילות השתתפו במעמד פתיחת 
המטה הראשון של 'אגודת ישראל' בעיר בני ברק

הראשון  המטה  פתיחת  במעמד 
הבחי־ לקראת  ישראל'  'אגודת  של 
הגורלית,  והמערכה  הקרובות  רות 
והח־ התורה  בעיר  אמש  שהתקיים 

עשרות  השתתפו  ברק,  בני  סידות 
נציגי מועצת הקהילות ובתי הכנסת 

בעיר, ובמרכזם חברי מועצת העיר.
הרב  המעמד  את  והנחה  פתח 
מועצת  חבר  שטיצברג  שמחה 
עמד  בדבריו  המטה.  ויו"ר  העיר 
בבחירות  הבוערים  הנושאים  על 
הכל  לעשות  ושצריכים  הקרובות 
יעלו  לא  וגנץ  לפיד  של  שהצמד 
דברים  נשא  לאחריו  לשלטון. 
קופרב־ יוסף  ר'  הרה"ג  נלהבים 

ישראל  אגודת  יו"ר  שליט"א  רג 

מוטרדים  ישראל  שגדולי  ואמר 
שנוצר  מהמצב  ומודאגים  מאוד 
ממשלה  תהיה  שלא  מהחשש 
שהיה  כפי  החרדי  לציבור  טובה 
לע־ צריכים  האחרונה,  בקדנציה 

בין  מלא  ובשיתו"פ  באחדות  בוד 
כל נציגי הקהילות השונות להביא 
עוד ועוד קולות כי בנפשנו הדבר.

לאחר מכן נשאו דברים חברי 
דיבר  בתחילה  ב"ב.  העיר  מועצת 
סגן ראש העיר הרב יהושע מנדל 
למצות  שצריכים  בכך  שהרחיב 
את המירבי על מנת להביא כל קול 
וקול. בכל הערים מסתכלים לערי 
המרכז ובפרט לעיר בני ברק, פה 
מקצועית  בצורה  עובדים  אנחנו 

מרן  דברי  את  הזכיר  כן  וטובה. 
שנשא  שליט"א  מויזניץ  אדמו"ר 
ש'אגודת  בנתניה  בכנסיה  במשאו 
פוליטית  מפלגה  לא  היא  ישראל 
– אגודה היא הסמל של הקנאות'. 
לדעת  צריכים  הציבור  נציגי  אנו 
הנציגים  שאנחנו  הפעילות  שכל 
עושים וכל הפעילות שעשה הרב 
האחרונה  בקדנציה  זייברט  חנוך 
הנר־ מהפעילות  יוצא  פועל  היא 

חבת של נציגי אגודת ישראל, ואנו 
חבים להם הכרת הטוב.

אמר  לנגסם  מאיר  חיים  הרב 
רואה  הוא  כי  הקצרים  בדבריו 
בימים אלו כשמבקרים אצל מרנן 
להזמינם  שליט"א  האדמו"רים 
א'  ביום  שיתקיים  הגדול  לכינוס 
הת־ עיה"ק  בירושלים  הבעל"ט 

המערכה  לקראת  רבתית  עוררות 
צרי־ למה  מבינים  ואינם  הגדולה, 

כים בכלל לעורר את הציבור, הרי 
שצריכים  לבד  מבין  דעת  בר  כל 
של  שהרשימה  כדי  הכל  לעשות 

יהדות התורה תגדל.
הרחיב  אברמוביץ  פרץ  הרב 
הקהילות,  מטה  של  בפעילות 
הצי־ לכלל  הדואגים  שהנציגים 

מועצת  תחת  ומאוגדים  בור 
להביא  הכל  יעשו  הקהילות 
קהילה  וכל  הקולות,  מירב  את 
וקהילה תיקח עליה את האחריות 
במאת  תצביע  שלה  שהקהילה 

האחוזים.
מזכ"ל  זייברט  חנוך  הרב 
העיר  ראש  ומ"מ  ישראל  אגודת 
לעשות  שצריכים  בדבריו  הרחיב 
מבפנים,  הקולות  את  להביא  הכל 
והח־ החסידיות  הקהילות  מתוך 

להשקיע  פחות  השונות,  צרות 
מבחוץ,  קולות  להביא  כוחות 
האחרונות  בבחירות  שראינו  כפי 
בעיריות שהשקענו כוחות להביא 
הצי־ את  והפסדנו  מבחוץ  קולות 

לדעת  צריך  חסיד  כל  שלנו.  בור 
רבי  לו  שיש  יודע  שהוא  שכמו 
הרבי  ובסוף  רבי  איזה  משנה  ולא 
כך  וענין,  דבר  בכל  עליו  משפיע 
רצונם  הגורלית  במערכה  פה  גם 
שהציבור  ישראל  גדולי  כל  של 
במידה  בהמוניו.  להצביע  ייצא 
שהיו  נראה  הבחירות  יום  ובסוף 
השם  95 אחוז הצבעה אין קידוש 
לא  אחד  שאף  מזה.  יותר  גדול 
יחשוב שנתניהו הוא החבר שלנו, 
שלא  למצב  יגיע  והוא  במידה 
יהיה  שלא  בגלל  אותנו  יצטרך 
אותנו  יעיף  הוא  כוח  מספיק  לנו 
כולנו  במקומנו.  אחרים  ויכניס 
לזה  מעבר  שבסוף  לדעת  צריכים 
ישראל  שגדולי  קורא  קול  שיש 
להישמע  וצריכים  עליו  חותמים 
כל  צריכים  רבותינו,  להוראות 
אחד לעזור לשני ורק באם נרחיב 
הקולות  את  להביא  הפעילות  את 
מצוות  את  לקיים  נוכל  המירביים 

גדולי ישראל.
דברים  נשא  המעמד  לסיום 
המטה  מנהל  דרנגר  ישראל  הרב 
הח־ בנקודות  שהרחיב  בב"ב, 

הבחירות  מטה  בעבודת  שובות 
בתפוקה  הבחירות  ליום  וההכנה 

המירבית. 

מנהליםשיח
מנהלי מוסדות, סמינרים, גני ילדים, תלמודי תורה, 

ישיבות קטנות וגדולות, ראשי כוללים ומוסדות החינוך המיוחד
הינכם מוזמנים למפגש ושיח בעיר בני ברק

 עם סגן שר החינוך
הרב מאיר פרוש

 שיסקר את מה שהתחולל במשרד החינוך בארבע השנים האחרונות, 
וכן ידון על האתגרים והמשימות לקראת השנים הבאות.

ממתינים לבואכם!

הכנס יתקיים היום בחיפה

בסייעתא דשמיא

 באולם האירועים
שעל ידי מוסדות סערט ויז'ניץ

רחוב מקור ברוך 11
בשעה 14:30 בדיוק!

יהדות התורה והשבתהאמת ברגע 
אגודת ישראל - דגל התורה

הינכם מוזמנים לסדרת מפגשים
פתוחים לקהל הרחב עם סגן שר החינוך

הרב מאיר פרוש
שבת אחים ושיח אגודאי בסוגיות העומדות

על סדר יומה של היהדות החרדית ברמת הכלל והפרט

אגודאישולחןבסייעתא דשמיא
בבית משפחת ויספיש  בביתר עילית,

החוזה מלובלין 37, בשעה 21:00

והערב:
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רבבות אלפי ישראל בכל מקומות מושבותיהם 
מתאחדים יחד עם מאורי הדור, מרנן ורבנן שרי 

התורה והחסידות שליט"א ומבקשים

בעצרת תפילה והתעוררות לחיזוק חומות הדת בארץ הקודש והצלחת

אל מול הסכנות האורבות לפתחה של היהדות החרדית ואל מול מבקשי רעתנו 
המבקשים למחוק את הישגיה של יהדות התורה בקדנציה הנוכחית, נתאחד כולנו 
כאיש אחד בלב אחד, למעמד נשגב ורווי הוד קדומים, לאמירת שמע ישראל וקבלת 

עול מלכות שמים, בהשתתפותם של שרי התורה והחסידות, מאורי דרכנו.

המעמד יתקיים בע״ה בבנייני האומה
ביום ראשון, כ״ד אדר ב׳ תשע"ט

 רשימת המוקדים 
המלאה תפורסם 

בהמשך

בסייעתא דשמיא
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וירא אליכם כבוד ד'
השבוע  בפרשת  לומדים  אנו 
זה  משה  ויאמר  ו)  ט,  (ויקרא 
וירא  תעשו  ה'  צוה  אשר  הדבר 

אליכם כבוד ד'.
קריאת  לדורות  מהדהדת 
רבן  ידי  על  זה  פסוק  והמחשת 
בעל  הגה"ק  מרן  ישראל  של 
חיים  והחפץ  ברורה  המשנה 
על  עומד  ישראל  בית  שכל  זי"ע 
הכנסיה  פתיחת  במעמד  פסקיו, 
שנת  (וינה  הראשונה  הגדולה 

הק־ של  ומטרתה  תכליתה  של  בהקשר  תרפ"ג), 
היו  וכה  ולדורות.  לשעה   – ישראל  אגודת  מת 
דבריו: "התאספנו כדי לבקש תרופה לגוף החלש 
של היהדות. רוצים אתם לדעת היכן לבקש את 
הרפואה? הבה ואספר לכם. מעשה בחולה שס־

בל כאבים באברים שונים, וכשביקשו הרופאים 
הרופא  פתאום  ראה  השונים,  לאברים  רפואות 
את  להחיש  ציוה  מיד  מפעולתו,  חדל  שהדופק 
התרופה הראשונה להחזיר את מהלך הדופק על 
לה־ והראשונה  הדחופה  התרופה  והנמשל:  כנו. 

ריץ את מחזור הדם בעורקי היהדות היא התורה. 
כשהתורה בסכנה כל קיומנו בתורת עם, בסכנה. 
הצילו איפוא את הדופק היהודי, בנו את מוסדות 
ותי־ תורה  התלמוד  בתי  את  והישיבות,  התורה 
נוקות של בית רבן. תנו לילדי ישראל הצעירים 
אשר  הדבר  זה   – אבות  בדרכי  ללכת  להתחנך 

ציוה ה' תעשו, וירא אליכם כבוד השם".
הגדול  הכהן  מפי  למשמע  יתרגש  לא  מי  לב 
וק־ לשעתה  קדושה  שהיא   – זו  קדושה  קריאה 

דושה לעתיד לבוא.
לפני  אח"כ:  חיים  החפץ  מרן  המשיך  עוד 
את  השני  אלכסנדר  ביקר  שנה  מששים  יותר 
הוילנאי,  הפלך  אזור  אל  בהיכנסו  וילנא.  מחוז 
חיי  לבטחון  האחריות  שר ־הפלך  על  הוטלה 
המלך ובני לוויתו. בהיכנסו אחר כך בגבול מחוז 
המחוז,  מושל  על  אחריות  אותה  הוטלה  העיר, 
הכפרים  כל  זקני  וגם  העיר,  מושל  על  כך  ואחר 
שה־ בעת  זו  אחריות  עליהם  לקבל  צריכים  היו 

אבל  כך.  על  השתומם  ההמון  בגבולם.  בא  מלך 
בתחומו  וראש  נשיא  כל  מאד,  הוא  נכון  באמת 
הדרגה  לא  שבגדולים,  כגדול  האחריות  נושא 
הד־ וכן  האחריות.  אם  כי  הגדלות,  את  מסמנת 

זה  נעלה  תפקיד  האלוקי.  היעוד  שומרי  עם  בר 
אחריו  האלוקים,  איש  משה  מקודם  עליו  קיבל 
כפני  יהושע  פני  חמה,  כפני  משה  פני  יהושע, 
וכו'.  התנאים  המלכים,  השופטים,  אחריו  לבנה, 
שבדורנו  עד  כמלאכים,  ערכנו  לפי  היו  הם  גם 
באחריות  חלק  נושא  מישראל  ופרט  פרט  כל 
זו. אבל הדורות מתמעטים והולכים, והאחריות 
להתאחד  היחידים  צריכים  ולכן  מנשוא,  כבידה 
בכוחות  ביחד,  הזה  הנשגב  התפקיד  את  ולמלא 
משותפים – התאחדות זו היא חותמה של אגודת 

ישראל" עכתו"ד הק'.
רבינו  של  הנוקבים  דבריו  המפורסמות  מן 
בזה"ל:  קסח)  אות  ג  (שער  תשובה  בשערי  יונה 
את  לעבוד  הקדש  וקהלות  עם  ראשי  "בהתאסף 
להם  להעמיד  הסכמות  ומסכימים  יתברך,  השם 
מצוות, הנה הם מקדישים את השם יתגדל וית־

מלך  בישורון  'ויהי  ה)  לג,  (דברים  שנאמר  קדש, 
ונאמר  ישראל',  שבטי  יחד  עם  ראשי  בהתאסף 
אלקי  עם  נאספו  עמים  'נדיבי  י)  מז,  (תהלים 
אברהם כי לאלקים מגיני ארץ מאד נעלה', נקרא 
שבטים,  עשר  שנים  שהם  מפני  'עמים',  ישראל 
כענין שנאמר (דברים לג, יט) 'עמים הר יקראו', 
'עם  אמר  כן  על  השם,  את  לעבוד  אחד  עם  והם 
מג־ נקראו  והשרים  והמלכים  אברהם',  אלקי 

פירוש:  מגן'.  'משחו  ה)  כא,  (ישעיה  מלשון  נים, 
כי  יתעלה,  השם  את  לעבוד  נאספו  עמים  נדיבי 
מלכיהם ושריהם לאלקים, שהם עבדיו ואמוניו, 
מגננו  לה'  'כי  יט)  פט,  (תהלים  שנאמר  כענין 
. 'מאד נעלה' – שהקדוש  ולקדוש ישראל מלכנו'
ברוך הוא מתעלה ומתהלל באסיפתם ועבודתם. 
והאיש הפורש מדרכי הצבור הנה הוא כמקטרג 
המקד־ מכלל  וכיוצא  השם,  עבודת  הסכמת  על 

שים את השם, ומראה עצמו כי לא יחפוץ להיות 
את  מחלל  הוא  הנה  בכתבם,  ולהכתב  בסודם 
בוזים  שהן  שזכרנו  הכתות  בכלל  והוא  העבודה, 
את דבר השם ואין להם חלק לעולם הבא, והש־

נית – כי הן מניאים לב חלושי הדעות בפרישתם 
מדרכי הצבור, והנם מן המחטיאים את הרבים", 

עכלה"ק.
מרן הגה"ק האמרי אמת זי"ע (בכנסיה הנ"ל) 
ציטט את דברי רבינו יונה הנ"ל והוסיף עליו דב־

רים מבהילים בזה"ל: "כשאגודת ישראל תתנהל 
רק בהדרכת מועצת גדולי התורה והיראה, הרי 
יונה  שרבינו  מצוות',  להם  להעמיד  'הסכמות  זה 

של  דבריו  סיום  ובכוח  מזכיר, 
בשמו  מבקש  אני  יונה  רבינו 
הצטרפו  שטרם  היראים  מכל 
ויצטרפו  שיתבוננו  ל"אגודה", 
לאגודת ישראל, משום שזה חי־

זוק הדת וחיזוק תורה הקדושה. 
אני מלמד זכות על יראי ה' הללו, 
תיקו־ לעשות  שצריך  בחשבם 

הדבר,  וכן  אגו"י,  בהנהגת  נים 
אחרי  בירור  צריך  טוב  דבר  כל 
ששלמה  המנורה  את  בירור, 
המלך עשה, זיככו אלף פעמים, כדאיתא בגמרא 
(מנחות דף כט ע"א) הכניסו לכור אלף פעמים", 

עכתודה"ק.
של  נדיר  מכתב  לאחרונה  לידי  המציאו 
המלחמה  לאחר  בארה"ב  תורה  של  עולה  מקים 
היה  שכידוע  זצ"ל,  קוטלר  הגר"א  מרן  הנוראה, 
לה־ לארץ  להגיע  בחירות  מערכת  בכל  טורח 

שנת  של  ובבחירות  ולזרזם,  ההמונים  את  להיב 
כבר  בחייו,  האחרונות  הבחירות  שהיו  תשכ"א 
בזה"ל:  מכתב  שיגר  הוא  אז  ואו  מאד,  חלש  היה 
וכבר הורו גם זקנים, מאורי ישראל וגדולי הדור 
האחרון – מרן הגאון בעל 'אבן האזל' זצ'ל, ומרן 
הגאון בעל 'חזון איש" זצ"ל, ועוד לפני שנתיים, 
בבחירות האחרונות, יצאה לאור מכתבו של מרן 
הגאון דבריסק זצ"ל, בקריאה נלהבת על החובה 
הקדושה לחזק את ידם של הנאמנים לדבר ה' על 

ידי בחירת יראים וחרדים", עכ"ל.

***
שפ־ דבר  אנו,  בזמננו  כזאת  שלעת  כמדומה 

תים אך למחסור, כשכל עתיד עולם התורה מוטל 
על כף המאזניים, מחד, ומאידך כל גדולי וצדיקי 
של  הנשגבה  בקריאה  מתאחדים  שליט"א  הדור 
'מי לה' אלי', לב מי לא ירעש ולא יפחד להישאר 
שאנן ושליו, ולא חלי ולא מרגיש כי עתידנו וע־

תיד כלל ישראל כולו מוטלת בסכנה, ואין לך יום 
שאין קללתו מרובה משל חברו, גזירות חדשים 
בכ־ המחבלים  שועלים  של  הפירצות  לבקרים, 

הצניעות  בגדרי  וההתדרדרות  ההפקרות  רמים, 
והקדושה של כרם בית ישראל. וכל אחד ואחד 
מאתנו אחראי גם לכלל ישראל כולו שלא יקויים 
ח"ו אזהרת הקב"ה 'כי יראה בך... ושב מאחריך', 
לכלותינו,  העומדים  מכל  עלינו  יגן  מי  אז  ואו 

ומכל העמים האכזריים אשר סביבותינו.
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מצאנז כבר היטיב 
בכינוס  קדשו  במשא  שנים  שש  לפני  להתריע 
בשנת  הבחירות  (לקראת  בירושלים  שהתקיים 
תשע"ג) בראשותם של מרנן ורבנן גדולי ישראל 
שליט"א בזה"ל: "הנה על התורה בעצמה אין לנו 
בדברי  אנו  מובטחים  כבר  כי  ולחשוש,  לדאוג 
התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי שאמר (שבת 
מישראל.  תורה  שתשתכח  ושלום  חס  ב)  קלח, 
בעזר  יתרבו  ואף  יהיו  בוודאי  תורה  לומדי  גם 
לזה,  זה  ערבים  ישראל  כל  הרי  אולם  השי"ת, 
ומיליוני היהודים דרי ארצנו הקדושה – מה יהא 

עליהם.
כל  אשר  שנה  משישים  למעלה  כבר  "זה 
למ־ הוא  ישראל  בארץ  ישראל  כלל  של  הקיום 

אין  כאן  היהודי  הישוב  כל  הטבע.  מדרך  עלה 
באויבינו  מתבוננים  כאשר  טבעי  הסבר  שום  לו 
צד  מכל  אותנו  המקיפים  מספר,  לאין  הרבים 
הוא  לבם  משאלת  ושכל  זיינם  כלי  והמשחיזים 
שלא ישאר משונאיהם של ישראל שריד ופליט 
בארצנו  הישוב  קיום  שכל  ומוסכם  ברור  ח"ו. 
לומדי  בזכות  רק  הינו  ובהווה  בעבר  הקדושה 
שתמכו  בכך  לכן,  תורה.  מוסדות  וריבוי  התורה 
זכות  נמשך  התורה,  בלומדי  זעיר  בחלק  לפחות 
יושבי  לכל  דגרמא  ובגרמא  בעקיפין  התורה 
הארץ, ונתקיים בהם מאמרם ז"ל (מכות י, א) מי 
גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה, שערי ירושלים 
שהיו עוסקים בתורה... כאשר לא יהיה את זכות 
התורה שתגן, מי יודע מה יולד יום והמצב יהיה 
שהסכנה  לבנו  על  לשים  עלינו  ביותר.  מסוכן 
הרוחנית של מיעוט התורה, גוררת אחריה סכנה 
מוטל  לכן  כולו.  הכלל  על  ביותר  גדולה  גשמית 
התורה  גדולי  בקול  לשמוע  ואחד  אחד  כל  על 
הרהור  שום  בלי  לנו,  יורו  אשר  ככל  ולעשות 

ופקפוק כלל וכלל" עכתו"ד.
חש־ ונחשב  בואו  לסיום,  אחרונה  ונקודה 

של  כוחה  אם  למחרת  יקרה  מה  עולם,  של  בונו 
היהדות הנאמנה לא יגדל ח"ו, מי יצהל ומי יש־

בסימן  די  אין  האם  יישלו...  ומי  יישקט,  מי  מח, 
זה לבד בכדי להבין שבהגדלת כוחה של היהדות 
החרדית, יש בזה [כמבואר גם ברבינו יונה הנ"ל] 

משום יתגדל ויתקדש שמיה רבא.

ערך והביא לדפוס: יעקב רייניץ

הגאון רבי יעקב אברהם כהן שליט"א
רב שכונת רמת הצפון – ירושלים ובעל 'עמק המשפט' ו'עמק הפרשה'

סגן השר הרב מאיר פרוש במפגש 'שיח מנהלים' בירושלים:

"אם לא נהיה שוב בעמדת השפעה נעמוד מול השלכות רוחב פוגעניות ליהדות החרדית"
במהלך המפגש הציג הרב פרוש את הישגי הקדנציה החולפת והציג את היעדים לקדנציה הבאה ^ בסיום הכנס חשף סגן השר מכתב ממרן הגאון רבי ניסים קרליץ שליט"א 

מבחירות תשס"ו שסיפר על החשיבות העצומה שייחס מרן בעל ה'חזון איש' זצוק"ל להשתתפות בבחירות ^ היום יתקיים מפגש 'שיח מנהלים' בחיפה

מאת י. ברזל

הגיעו  מוסדות  מנהלי  עשרות 
אתמול בצהריים למפגש ישיר של 
החינוך  שר  סגן  עם  מנהלים'  'שיח 
לדון  מנת  על  פרוש  מאיר  הרב 
בצרכי מערכות החינוך החרדיים. 

בהצלחה  התקיימו  עתה  עד 
רבה מפגשי 'שיח מנהלים', למנה־

הדרום  המרכז,  באזור  מוסדות  לי 
וירושלים. 

מנהלי  השתתפו  במפגש 
ספר,  בתי  ילדים,  מגני  המוסדות 
סמינרים  תורה,  תלמוד  תיכונים, 
מיוחד.  חינוך  ומוסדות  ישיבות 
מנהלי מוסדות החינוך, שנפגשים 
סגן  עם  קבוע  באופן  ומשוחחים 
את  להציג  הפעם  התבקשו  השר, 
המו"מ  לקראת  שלהם  הצרכים 
לא־ בע"ה  שיתקיים  הקואליציוני 

חר הבחירות הקרובות.
הרב  הציג  המפגש  בתחילת 
האחרו־ ההישגים  שורת  את  פרוש 

נים שהושגו הודות למאמץ משותף 
יהדות  של  הכנסת  חברי  כלל  של 
בתקציבי  ממהפך  החל  התורה, 
הישיבות והכוללים, המיזם המיוחד 
תכנית  המתמודד,  הנוער  לטובת 
הרוויזיה  החרדי,  לחינוך  חומש 
הוספת  הפטור,  מוסדות  ברישוי 
מאות כיתות הלימוד לכל הגילאים 
החר־ הילדים  גני  לשדרוג  ותקנים 

דיים ושיפור מעמד הגננות.
אחורי  את  סקר  פרוש  הרב 
במהלך  הפעילות  של  הקלעים 
עמם  הקשיים  על  ודיבר  השנה 
התמודד לאורך הקדנציה, בעיקר 
ההסכם  למימוש  שקשור  במה 
התנגדויות  מול  אל  הקואליציוני, 
המשפטיים  והיועצים  האוצר 

שניסו להפריע כל העת. 
הרב  סיפר  הסקירה  במהלך 
הקדנציה  במהלך  כיצד  פרוש 
התקצוב  הורדות  תוקנו  החולפת 
של תקופת פירון, והמימון הוחזר 
תלמידי  בנוסף,  הקודם.  לתקצוב 
של  לתקצוב  זכו  מחו"ל  ישיבות 
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הג־ הישיבות  ותקציב  הישנות 
שניים,  מפי  ליותר  זינק  בוהות 
תשלום  קיבלו  הישיבות  כאשר 
שנה  כמעט  על  רטרואקטיבי 
שנוותר  מאיתנו  "ביקשו  לאחור. 
וקיב־ התעקשנו  אבל   ,2015 על 
תקציב  כיום  רטרואקטיבית.  לנו 
על  עומד  והכוללים  הישיבות 
מיליארד מאתיים וחמישים אלף". 
חישוב  לפי  כי  אמר  פרוש  הרב 
התקצוב,  העלאת  בזכות  שעשה, 
קיבל  אברכים,   30 לו  שיש  כולל 
יותר מ־400 אלף שקל ב־4 השנים 

האחרונות.
הרב פרוש הציג את ההישגים 
הקייטנות  לתקצוב  הקשור  בכל 
לרעה,  בהם  הופלו  שהחרדים 

שמזוהה  הדגל  תכנית  את  והזכיר 
תכנית  פרוש:  הרב  עם  ביותר 
החרדי.  בחינוך  לבינוי  החומש 

במ־ הכיתות  מספר  את  "הכפלנו 
מ־8,000 החומש.  תכנית  סגרת 

פרוש  הרב  כיתות".  ל־16,500 

הופתע  עצמו  הוא  כיצד  תיאר 
החינוך  של  הפרישה  מהיקפי 

החרדי. 
"בהתחלה סימנו את הנקודות 
בארץ שבהם יש חינוך חרדי והג־

ענו ל־14. ואז נכנסו ראשי העירים 
גילינו  מעמיק  ובניתוח  החרדיות 
חינוך  בהם  שיש  ערים   21 שיש 
עזרה  הזו  הצוות  עבודת  חרדי. 
לה־ החינוך  משרד  לפקידי  מאוד 

כשלא  האוצר,  פקידי  עם  תעמת 
אלא  הקיים  החסר  את  מיפינו  רק 

גם ניסנו לייצר צפי קדימה".
השיפור  על  דיבר  פרוש  הרב 
להגנה  הקשור  בכל  המשמעותי 
על עצמאות החינוך החרדי. "היינו 
מוסדות  סעיף  את  לתקן  צריכים 

שהתנה  פירון  מתקופת  הפטור 
וק־ ליבה,  ללימוד  בכפוף  תקצוב 

שמגדירות  חדשות  תקנות  בענו 
נקבעו  התקנות  פטור.  מוסד  מהו 
מועצות  נציגי  הרבנים  עם  יחד 
להגיד  יכול  ואני  התורה,  גדולי 
הר־ מכילות  החדשות  שהתקנות 

לחינוך  ועצמאות  מרחב  יותר  בה 
הש־ לענייני  הקשור  בכל  החרדי 

שהיו  ההתחייבויות  מאשר  קפה, 
לפני התקנות החדשות".

הבאה,  לקדנציה  הקשור  בכל 
לשיפור  חזון  הציג  פרוש  הרב 
של  מעמיקה  ולבחינה  התקצוב 
של  למימון  הקיימות  ההגדרות 
ו־75 פטור  למוסדות  אחוז   55

בטקס חגיגי הושק סניף אגודת ישראל 
באשדוד – כתובת ועוגן לכלל ולכל פרט

בסניף יוגש סיוע לכל יהודי ואברכים מתנדבים החלו למסור דברי תורה 
ויהודים פתאום החלו להבין ששיעור תורה זה מתוק

סניף אגודת ישראל בעיר אש־
מרכזית  כתובת  להיות  הפך  דוד, 
התקיים  ואתמול  פרט,  ולכל  לכלל 

טקס חגיגי לציון השקתו.
השקה אמרו – ובעוד בציבור 
מהתחלת  נובע  המושג  הכללי 
או  סירה  אניה,  שיט:  כלי  הפעלת 
'הש־ תורה,  של  בציבור  צוללת, 

מחובר  של  קדוש  מושג  היא  קה' 
מתחבר  טהרה,  מקוה  לטהור. 
זה,  וחיבור  הגשמים,  מי  לאוצר 
ההופך את המקוה לחלק מהאוצר 
נקרא   – לטבילה  כשר  נעשה  וכך 

'השקה'. 
מקוה  של  חיבור  כמובן  יש 
מילוי  עובר  שבו  'זריעה',  שנקרא 

מי המקוה דרך האוצר. 
בטקס פתיחת הסניף באשדוד, 
בחרו את המונח 'השקה', כי סניף 
אגודת ישראל כבר פועל זה כמה 
דומה,  הדבר  למה  משל  חודשים. 
מלא  כבר  שהוא  טהרה  למקוה 
במים, ועתה נותר רק לחבר אותו 
ב'השקה' לאוצר מי הגשמים. סניף 
ופועל,  פועם  כבר  ישראל  אגודת 

והטקס בא לסמל את חיבורו הב־
החיים,  המים  באר  אל  פוסק  לתי 
היום  עד  וחופרים  חפרוה  באר 
שרים, גדולי עולם נבג"מ ולהבדל 

לחיים טובים מרנן שליט"א.
כי  בהערכה,  צוין  בטקס 
הנחות־אבן־פינה,  לחוג  במקום 
מציינים בשמחה מקום שכבר פו־
עתי־ הצהרות  ולא  ומתפקד,  על 

ולייחל  להמתין  שצריכים  דיות 
למימושן. 

בא־ התכנסו  בערב  אתמול 

נציגי  אחת,  גג  קורת  תחת  שדוד 
ובעיריה,  בכנסת  ישראל  אגודת 
ישראל  אגודת  של  הרבנים  ועדת 
יש־ אגודת  סניף  חברי  באשדוד, 

נלבבת,  התכנסות  באשדוד.  ראל 
החוגים  כל  של  התלכדות  בסימן 
של  דגלה  תחת  מסתופפים  אשר 
התחדשותו  למען  ישראל,  אגודת 
של הסניף, שהוא עצמו אבן פינה 

לכל דבר שבקדושה.
את המעמד פתח והנחה מנהל 

והם  וחינוך  רווחה  לבריאות,  שקלים  מיליארדי  בתקציב  "יש 
לקחו את זה ונתנו למפלגות החרדיות"

(יאיר לפיד) 

יאיר לפיד לא לומד מהנסיון. גם לא מהשיעור הכואב שלמד 
כשר אוצר בקדנציה הקודמת, כשהבטיח ללכת לחרדים ולהביא 
ממשיך  הוא  היום,  גם  ריקות.  בידיים  וחזר  הכסף,  כל  את  מהם 
"המיליארדים"  על  הפופוליסטיות  הסיסמאות  את  לשווק 
כל  מקור  כביכול  ישראל,  אזרחי  חשבון  על  לחרדים  שהולכים 
הצרות התקציביות של ישראל הוא בתקציבים הזעומים שמופ־

נים לעולם הישיבות ומוסדות התורה. 
לפיד  הוא  הגדול  השקר  לחשיפת  מרצונו  שלא  שגרם  מי 
החרדים  את הנציגים  להותיר  בשעתו  שהתעקש  בעצמו. אחרי 
הישיבות,  תקציבי  על  זעם  בחמת  והסתער  לקואליציה  מחוץ 
גילה לפיד את מה שבסתר ליבו הוא ידע כל הזמן – שהכסף לא 
הקיצוץ  למרות  כי  גילו  ישראל  אזרחי  הבא,  בשלב  שם.  נמצא 
גזירות  לספוג  עדיין  נדרשים  הם  לחרדים  בתקציבים  המובטח 
תקציביות בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים. זה היה השלב 
של  אוצרותיהם  על  שהאגדה  עתיד  יש  מצביעי  רוב  הבינו  בו 

החרדים לא היתה ולא נבראה.
הנה ציטוט מטור נוקב שפרסם באותם ימים עורך דה מרקר, 
"האוויר  בישראל.  החדים  הכלכליים  מהכותבים  רולניק,  גיא 
לבועת  הכוונה  אין  רולניק. "לא,  כתב  מהבועה",  לצאת  ממשיך 
הטייקונים, המינופים והאג"ח... הכוונה היא לבועת השוויון בנ־
טל והאויב החרדי, שנופחה כאן בשנים האחרונות ובשנה האח־

החברתיים  לצרכים  גם  ואולי  פוליטיים –  לצרכים  במיוחד  רונה 
התרחש..  מהבועה  האוויר  ביציאת  הראשון  השלב  כולנו.  של 
והחרדים  האוצר  תיק  את  קיבל  לפיד  שיאיר  שאף  כשהתברר 
מחוץ לקואליציה, רוב הקיצוצים והעלאות המסים לא קשורים 

לחרדים".
מדוע לפיד לא למד לקח וממשיך גם היום לשווק את המש־

להתממש.  נועדה  לא  מעולם  שהיא  משום  הזו?  השקרית  וואה 
של  רדוד  ציבור  בקרב  מנדטים  השגת  לשם  כולה  נועדה  היא 
שונאי חרדים שלא מתעניין באותיות הקטנות. למרבה הצער, מי 
שנופלים בחדווה בפח הם רבים מאנשי התקשורת, שלא מפס־

פסים הזדמנות להדהד את תעמולת ההסתה. מה שיותר מצער, 
מצביעים  מספיק  שיש  ההבנה  זו  מהסקרים,  להסיק  שניתן  כפי 
שקונים את הסחורה הגרועה הזו. התפקיד שלנו הוא להתגייס 
בכל הכוח כדי להבטיח שלפיד ושקריו יישארו גם הפעם מחוץ 

לקואליציה ולכל עמדת השפעה פוליטית. 

שלמה גרין בשינוי אדרת //

איפה הכסף

אגודה אחת בלבב שלם:

מועצת הקהילות של אגודת ישראל במודיעין־
עילית התכנסה לישיבתה הראשונה 

סגן שר הבריאות הרב ליצמן: "משימתנו במערכת הבחירות להגדיל את כוחנו שנוכל לשמור טוב יותר על המחויבויות הרוחניות נוכח הסכנות 
שבפתח" ^ סגן שר החינוך הרב פרוש: "אגודת ישראל מציגה מצע אידיאולוגי של מסירות ונאמנות לגדולי ישראל ולתורה הקדושה בלבד. על כך 
גאוותינו וזה מחייב אותנו" ^ ח"כ הרב אייכלר: "אם לא תהיה יהדות התורה חזקה לא נוכל לבלום את הנסיונות לפגוע בציפור הנפש היהודית" ^

המיועד לח"כ הרב טסלר: "עלינו להשכיל לצאת מהאדישות ולפעול בשיתוף פעולה של כל הקהלים"

מאת כתב 'המבשר'

מרוממת  אחדות  בתחושת 
ובאו  התאספו  קודש  ושליחות 
החסידיות  הקהילות  נציגי  אמש 
מודיעין  והחסידות  התורה  בעיר 
הנאה  שמים  לשם  לכינוס  עילית 
הוכרז  בו  לעולם,  ונאה  לצדיקים 
בעיר  הקהילות  מועצת  כינון  על 
המועצות  בשרשרת  נוסף  כנדבך 
הדומות שנוסדו בימים אלו ברחבי 

הארץ.
בהופעתם  כיבדו  הכינוס  את 
אגודת  של  החכי"ם  ארבעת 
הרב  ליצמן,  יעקב  הרב  ישראל, 

הרב ישראל אייכלר  מאיר פרוש, 
והרב יעקב טסלר, שטרחו והגיעו 

מזכ"ל  לצד  ומאשדוד,  מירושלים 
התנועה הרב זייברט שהגיע מבני 

העיר  מועצת  חבר  עם  יחד  ברק 
תושב  מנדל  יהושע  הרב  ברק  בני 

העיר לשעבר. 
הסבו  ערוך  שולחן  סביב 
שכל  המקומיים  הנציגים  שורת 
של  עשיר  בעבר  נושא  מהם  אחד 
למען  משגשגת  ופעילות  עשיה 
הקהילות  וחברי  בכלל  התושבים 
בפרט. התחושה שריחפה באוויר 
שעוד  היסטורי  רגע  של  היתה 
של  רגע  לעתיד.  ויילמד  ייזכר 
עוצמה  רב  פעילות  מנגנון  השקת 
המחובר  הקדוש  הציבור  למען 
מיסו־ ישראל  אגודת  של  לרעיון 

דם של שרפי עליון מאורי הדורות 
זצוקללה"ה ויבדלחט"א.

יעקב  הרב  הבריאות  שר  סגן 
עלינו  כי  בנאומו  אמר  ליצמן 
הב־ שבמערכת  כך  על  להודות 
החרדי  הציבור  הנוכחית  חירות 
לא נמצא במוקד הסערה על רקע 
הישי־ בני  מעמד  להסדרת  החוק 

בות.
הנושא  לא  זה  ב"ה  "אמנם 
אנו  זאת  בכל  אך  הסערה,  שבעין 
הסכנה  גדולה.  בסכנה  נמצאים 
היא הן מבחוץ והן מבפנים. מכיוון 
שמסתמן שיהיו הפעם אחוזי הצ־
לקום  עלולה  מאוד,  גבוהים  בעה 

ממשלה מסוכנת. הן אם זה מבית, 
הקואליציה,  בתוככי   – כלומר 
של  מכלאיים  ותורכב  שיתכן 
שייכים  שאמנם  שונים  אישים 
כל  נגד  סדורה  משנתם  אך  לימין 
מבחוץ,  והן  לנו,  והיקר  הקדוש 
גנץ  בני  ומרעיו.  לפיד   – כלומר 
איתנו  לחתום  מוכן  שהוא  אומר 
שני  נמלא  שאנו  הסכמות  דף  על 
אך  שליש,  ימלא  והוא  שליש, 
לדעתי מספיקה לנו שורה בודדת 
אחת. אנחנו צריכים מילה אחת – 

בלי לפיד".
הסכנה  את  מכירים  כולנו 
גם  מאידך  לפיד,  של  הגדולה 
התמודדנו  הנוכחית  בקדנציה 
שבת  כמו  רוחניות  בעיות  עם 
שהופיעו  הבחירות  שאילולא 
לפתע היינו נזקקים לייצר בעטיין 
השת־ ב"ה  ביותר.  חמור  משבר 
וכעת  יכולתנו,  ככל  ועשינו  דלנו 
המשימה להגדיל את כוחנו שנוכל 
המחויבות  על  לשמור  יותר  עוד 

הרוחניות נוכח סכנות אלו".
לפרט.  העשיה  במישור  "אף 
אין כמעט משפחה בישראל שלא 
שיניים  טיפולי  זה  אם  בנו.  נעזרה 
זה  ואם  לקשישים,  או   ,18 גיל  עד 

יהדות התורה והשבת
אגודת ישראל - דגל התורה

050-4112255הרב שמחה שטיצברגיו"ר המטה

053-3195554ישראל דרנגרמנהל המטה
054-8528074עוזר: שמחה ב. פינגרהוט

i0527176481@gmail.com052-7176481גזברות

052-7650058משה דוד לוימטה מחשוב
050-4160802אריה רוזן - תמיכת תוכנה

052-7145333פרץ אברמוביץמטה יום בחירות
052-7135857עוזר: יוסף צבי גליק

יצחק רוזנגרטןמטה רכב
053-3132239מאיר רינגל

053-3140236יחיאל ברייערמטה בתי אבות ומגזרים מיוחדים

040-4160792דוד לרנרמטה איוש קלפיות
052-7144155נח מרגליות

052-7173808ישראל מנלהמטה מחשוב - יום בחירות
054-8415965יהושע קרוטהמרמטה נתונים ומידע

052-7618945דוד אברמוביץמטה מזון
054-8596671מנחם מנדל אשרמטה לוגיסטיקה ותפעול

050-4123470חיים קוסטליץמטה מגזרים חסידיים

053-3103002יוסף גרליץמטה קהילות ובתי כנסת
053-3104190יוסף יעקובוביץ

058-3202444שלמה ארשטייןמטה חסידי גור
050-4106475יעקב שמשון מרגליותמטה חסידי ויז'ניץ
052-7650422יהושע ויינברגרמטה חסידי בעלזא

052-7668211יוסף מרגליתמטה עולים ושפות זרות
053-3187535בערל כהןמטה כח אדם ומבצעים

בבסיייעעתאא דדששמיא

מטה הבחירות - בני ברק
G8055000@gmail.com • 03-8055000 הירקון 67 בני ברק • טלפון ראשי

לבירורים בנושאים כללים, תעודות זהות, התנדבות, הסעות ועוד
ניתן לפנות למטה המרכזי 

03-8055000

  המשך בעמ' ח

  המשך בעמ' ח

  המשך בעמ' ח

י כראו בו  לנהוג  יש   - שבקדושה  דברים  מופיעים  זה  בעמוד 
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שמחת פורים לכל יהודי

חב"ד חתמה בהצלחה את 'מבצע פורים' הענק; 
שמחת החג למאות אלפים בכל רחבי הארץ

הקודש  בארץ  חב'ד  חסידי  אלפי  חודשים:  במשך  אליו  שנערכו  לוגיסטי  מבצע  היה  זה 
נטלו חלק ב'מבצע פורים" בהוראתו של כ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל והביאו 
את שמחת החג למאות אלפי יהודים̂  הם קראו להם מגילה, חילקו משלוחי מנות, רקדו 

עמם, שימחו את ליבם, והפיצו את מצוות החג באמצעות חומרי הסברה

גלים  השורות  כתיבת  בשעת 
רחבי  מכל  מרהיבות  תמונות  של 
אגודת  צעירי  אל  זורמות  הארץ 
פורים'  מ'מבצע  תמונות  חב"ד, 
בע־ בהצלחה  שנחתם  תשע"ט 
חושפות  התמונות  שבת.  רב 
המבצע  של  המלא  הסיפור  את 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  בשעתו  שיזם 
שרק  זצוק"ל,  מליובאוויטש 

הולך וגדל מידי שנה בשנה. 
חלק  נטלו  המרשים  במבצע 
ובראשם  חב"ד  חסידי  אלפי 
בתי  מנהלי  השלוחים,  מאות 
כל  המבצע,  על  שפקדו  חב"ד, 

אחד בתחום שליחותו. 
הם ערכו קריאות מגילה ללא 
מנות,  משלוחי  חילקו  הפסקה, 
מצוות  על  הסברה  חומרי  הפיצו 
מושקעות,  סעודות  קיימו  החג, 
הפורים  שמחת  את  והביאו 
היו  הם  יהודים.  אלפי  למאות 
בבתי  רפואה,  בבתי  מקום:  בכל 
אבות, אצל כוחות הבטחון – וגם 
והמרוחקים,  הנידחים  במקומות 
בקמפוסים,  ציבוריים,  במרכזים 

במשפחות נפגעי טרור, ועוד. 
בצעירי  המסורת,  כמיטב 
המאמצים  מירב  את  עשו  חב"ד 
בכדי להנגיש את המבצע במגוון 
עצום  שפע  באמצעות  דרכים, 
צעירי  ממטה  ועזרים.  כלים  של 
מאות  יצאו  חב"ד  בכפר  חב"ד 

לידיהם  היישר  פריטים  אלפי 
החל  והשלוחים:  החסידים  של 
בחומרי  וכלה  המנות  ממשלוחי 
של  כולל  בסך  מדובר  ההסברה. 
שיוצרו  שונים  פריטים  שישים 

בכמויות אדירות. 
הארצית,  הפעילות  לצד 
ערכו  חב"ד  אגודת  צעירי  אגפי 
פעילות ייעודית. כך, למשל, אגף 
'חב"ד בבית הרפואה' קיים פעי־

לות מרגשת עם מאושפזים, אגף 
עם  פעילות  ערך  בעליה'  'חב"ד 
אלפי דוברי רוסית, 'אגף לנפגעי 
בקרב  ביקורים  שיבץ  הטרור' 
טרור,  נפגעי  משפחות  אלפי 
'אגף הדוברות' הביא את שמחת 
'אגף  התקשורת,  למערכות  החג 

תורניים  פרסומים  הפיק  תורה' 
הפורים  לכבוד  תורה  לשיעורי 

ועוד כהנה וכהנה. 
הדמעות  את  "כשראיתי 
בעת  המאושפזים  של  בעיניים 
בפו־ שקיימנו  המגילה  קריאת 

לחוויה  הצצה  קיבלתי  רים, 
אנשים  שעוברים  המטלטלת 
שמחת  את  אליהם  שמביאים 
נמ־ הם  בו  המצב  למרות  החג, 

יצחק  יוסף  הרב  אומר  צאים", 
השליחות  מפעל  יו"ר  אהרונוב, 
מאות  "להכפיל  הקודש,  בארץ 
זו,  לשמחת  שזכו  יהודים  אלפי 
החסידים,  אלפי  של  בזכותם 
ולהבין את העוצמה האדירה של 

המבצע הקדוש והנשגב הזה".

בהשתתפות רבנים, מורי הוראה ורופאים

מכבי שירותי בריאות, איחוד הצלה ואסותא 
אשדוד, יקיימו 'קו פתוח' ייחודי על שאלות 

בנושאי רפואה והלכה הנוגעים לפסח
בימים הקרובים תופץ רשימת התרופות של מכבי שירותי בריאות שאושרו ע"י בד"ץ 

העדה החרדית • סניפי מכבי שירותי בריאות בכל רחבי הארץ יוכשרו לקראת חג 
הפסח הקרב • כמדי שנה לקראת חג הפסח, תקיים הנהלת 'מכבי שירותי בריאות' את 

מכירת החמץ הנמצא בכל מוקדי המערך הרפואי ברחבי הארץ • עלון הלכתי רפואי 
מיוחד יופק בשפות לשון הקודש, אנגלית וצרפתית, ויופץ בעשרות אלפי עותקים 

במרכזי מכבי ובבתי חולים אסותא ובריכוזים החרדיים

במכבי  נערכים  שנה  כמדי 
קיומו  לקראת  בריאות  שירותי 
הציבור  לשאלות  פתוח'  'קו  של 
ובסוגיות  והלכה  רפואה  בענייני 
הנוגעות למעשה חג הפסח. כאשר 
נרחב  פתוח'  'קו  יתקיים  השנה  גם 
– שיפעל בשיתוף פעולה מלא עם 
אל  כאשר  הצלה'.  'איחוד  ארגון 
ומורי  רבנים  יתכנסו  אחד  שולחן 
הוראה יחד עם מומחי ורופאי מכ־
בי שירותי בריאות ו'איחוד הצלה' 

ויענו לשאלות הפונים. 
הפסח,  חג  לקראת  כידוע 
הק־ רבות  שאלות  מתעוררות 
ובייחוד  והלכה  לרפואה  שורות 
לפסח.  כשרות  לתרופות  בנוגע 
יזמה  בריאות',  שירותי  'מכבי 
הקו  רעיון  את  רבות  שנים  לפני 
חברים  אלפי  מקבלים  בו  הפתוח 
והלכה  רפואה  בנושאי  מענה 
בנושא  ובייחוד  לפסח  הקשורים 
רעיון  לפסח.  הכשרות  תרופות 
זה הפך לנחלת הכלל כאשר מכבי 
את  וקובעת  שמובילה  זאת  היא 
היא  החרדי,  במגזר  היום  סדר 
החשיבות  את  שזיהתה  זאת  גם 
כדי  והלכה,  רפואה  צוותי  לשלב 
תוך  משותף  מקצועי  מענה  לתת 

התייעצות לכל הפונים.
במכבי  שיתקיים  הפתוח  בקו 
רבנים,  ישתתפו  הדרום  מחוז 
לשאלות  ויענו  ורופאים,  מו"צים 
וצריכת  בריאות  בענייני  הציבור 
יע־ הרבנים  הפסח.  בחג  תרופות 

מן  לפונים,  ועצות  תשובות  ניקו 
הרבנים  לצד  שלהם.  הרב  הידע 

יענו מומחי מכבי. 
נערכים  עברו,  משנים  מנסיון 
מח־ פניות  אלפי  יגיעו  כי  במכבי 

ברי מכבי לקו הפתוח שייענו ע"י 
הרופאים.  וטובי  הרבנים  גדולי 

שביעות  נרשמה  קודמות  בשנים 
מהמענה  הפונים  בקרב  רבה  רצון 
המהיר ומהשירות המיוחד של קו 
פעי־ לשבח  ציינו  אף  והפונים  זה 

בהנהלת  מכבי.  של  נוספות  לויות 
ליזום  שמחים  "אנו  אומרים  מכבי 
מעניקה  אשר  זו  חשובה  פעילות 
נהנים  אשר  מכבי,  לחברי  מענה 
בנושא  הקופות  כל  חברי  מכך 
מכבי  של  הקשר  והלכה.  רפואה 
מדי  עצמו  את  מוכיח  לקהילה 
שנה. מכבי הצליחה להביא שירות 
מקצועית  רפואה  המאגד  ייחודי 

והלכה".
הנהלת  מקיימת  שנה,  כמדי 
'מכבי שירותי בריאות' את מכירת 
החמץ הנמצא בכל מוקדי המערך 
מכירת  הארץ.  ברחבי  הרפואי 
החמץ תבוצע השנה על ידי מנהל 
משה  הרב  החרדי  למגזר  השיווק 
ירושלים  מחוז  וראש  שלזינגר 

והשפלה מר גידי לשץ.
במקביל תפיץ מכבי גם השנה 
רשי־ את  עותקים  אלפי  בעשרות 

מת התרופות המעודכנת הכשרות 
גם  יופץ  המדריך  בנוסף,  לפסח 
המרקחת  בבתי  וכן  במרפאות 
מכיל  המדריך  הרופאים.  ואצל 
בד''ץ  ע''י  שאושרו  תרופות  אלפי 
הרוקחות  ואגף  החרדית  העדה 

של מכבי.
מנהל השיווק של מכבי למגזר 
החרדי, הרב משה שלזינגר, מציין 
הפסח  חג  לפני  רבים  חודשים  כי 
למצוא  הרוקחות  באגף  עמלים 
לחג.  כשרות  לתרופות  פתרונות 
לתת  רבה  חשיבות  רואים  במכבי 
למגזר  קשובים  ולהיות  מענה 
לקחת  בפסח  המקפידים  ולאלו 
מכבי  בנוסף,  כשרות.  תרופות 
לק־ פתוח  קו  שנה  מדי  מקיימת 

ראת חג הפסח, משום שחשוב לנו 
לכל  רפואי־הלכתי  מענה  לספק 
דורש ומבקש. השאלות הנשאלות 
המבוט־ של  לבריאותם  מהותיות 
לה־ באפשרות  מדובר  שכן  חים, 
תייעץ עם רופא ומורה־הוראה בו 
הלכתיות  תשובות  לקבלת  זמנית 

במקום. 
כי  שלזינגר  הרב  הוסיף  עוד 
הקו־ כל  בין  הנחשון  היתה  מכבי 

ורפואי  הלכתי  מענה  לתת  פות 
ולכלל  למבוטחים  החגים  בערבי 
ידי  על  מופעל  זה  קו  האוכלוסיה. 
הכיפו־ ויום  הפסח  חג  לפני  מכבי 
מענה לשאלות  מנת לתת  רים על 
ההלכתיות הרבות של הציבור על 
ידי מורי הוראה וצוות רב מקצועי 
של רופאים מומחים מטעם מכבי 

שירותי בריאות".

הקו הפתוח שנערך בערב יום הכיפורים תשע"ט

קידוש ה' במחסומים 

ביטוי הולם | ש. תפילינסקי

לתוך  נולדנו  הקדושה  בארצנו  כאן  אנו 
מחקרים  פשוטה.  לא  בטחונית  מציאות 
כחרדתי  חי  הממוצע  הישראלי  כי  קובעים 
במינון מסוים, אף שהוא עצמו אינו חש בכך. 
זו גם הסיבה לצפירות הרבות בכבישי הארץ 

שקנו להם 'שם טוב' בעולם.
למחסומים  רבים  באזורים  גם  התרגלנו 
אפשרית.  זווית  בכל  בטחוני  בידוק  ועמדות 
לדמיין  כבר  קשה  אלו  במחוזות  למתגוררים 
פתע  מחסומי  ללא  רגיל  כביש  נראה  כיצד 
וקבע, וכיצד יתכן לנוע על כביש שעות רבות 

ללא עצירת ביניים למבדק שגרתי.
הנהגים  עצמו.  למחסום  שהתרגלו  גם  יש 
לאיש  לב  שמים  ובקושי  בטבעיות  נעצרים 
המקדם את פניהם בשאלת הזדהות בסיסית, 
על  ללחוץ  ונערכים  בנימוס  עונים  בעודם 

הדוושה להמשך הנסיעה.
הפרוצדורה  הציבוריים,  באוטובוסים 
עולים  האחראים  נוספות.  שניות  נמשכת 
לסיבוב מהיר על האוטובוס, בוחנים בזריזות 
את קהל הנוסעים ומוודאים כי אין שום דבר 
או אדם מחשיד. הציבור המנומנם בקושי שם 
לפעמים  ואף  קרואים,  הבלתי  לאורחים  לב 
מכניסים  שהם  הקור  ועל  עליהם  מתכעס 

איתם פנימה אל האוטובוס המחומם.
שכן  חם  לב  בעלי  יהודים  גם  ראינו  אבל, 
במטרה  שהוצבו  יהודים  לאותם  לב  שמים 

חשובה מאוד עבור בטיחותנו.

שהם  מבחינים  עליהם.  גם  חושבים  הם 
בחורף,  מקור  וסובלים  במעיליהם  מתכרבלים 
ולחילופין משרב בקיץ. מבינים לליבם ולעבודתם 
את  מקדמים  ולפחות  והמשעממת,  הסיזיפית 
שנצטווינו  כפי  ובשמחה  פנים  במאור  פניהם 

לקבל כל אדם בסבר פנים יפות ובשמחה. 
מאחלים להם 'בוקר טוב', 'צהרים טובים' 
להם  מודים  השעה.  לפי  הכל  טוב',  'ערב  או 
מקרב לב על עזרתם המסורה ומברכים אותם 

בהמשך הצלחה בכל אשר יפנו.
התפקיד  נושאי  אף  הפלא,  למרבה 
מצד  הזו  האנושיות  גילוי  נוכח  מתרגשים 
הנוסעים המנומנמים והמפוהקים, וזה מזרים 
כנראה  הם  אף  הדרך.  להמשך  חיזוק  להם 

יצורי אנוש.
קידוש ה' נפלא נוצר מהעובדה כי יהודים 
מתייחסים  ומצוות  תורה  שומרי  מאנ"ש 
במאור פנים אף ליהודי שאינו בדיוק מזדהה 
עם דעותיהם והשקפותיהם לעת עתה, כי כך 

היא דרכה של תורה.
מרגש  מחזה  זה  היה  האחרון,  בפורים 
למחסומים,  הצמוד  הזעיר  בקיטון  לראות 
בקפידה  ארוזים  מנות  משלוחי  עשרות 
ידי  מתנת  ועיטורים.  גוונים  בשלל  ומעוצבים 
נוסעים יקרים ששלפו מהחלון 'משלוח מנות' 
למען  במשמרת  הניצבים  אלו  עבור  מעוצב 
ישראל  אהבת  פסה  שלא  ללמדנו  הציבור. 

מקרבנו ב"ה. 

יו"ר ועדת הפנים: "היועמ"ש לא צריך להתערב 
בנושא נמל התעופה 'שדה דב' הצבאי"

"אנחנו במצב בטחוני רגיש ולכן אין מקום ליועמ"ש להתערב בנושא בטחוני 
קריטי כמו פינוי שדה דב הצבאי", אמר יו"ר ועדת הפנים ח"כ יואב קיש

מאת דוד שמואלי

אתמול  דנה  הפנים  ועדת 
המשפ־ היועץ  של  בהנחייתו 
מראש  המונעת  לממשלה,  טי 
בנימין  הבטחון  ושר  הממשלה 
נמל  בנושא  החלטה  לקבל  נתניהו 

התעופה 'שדה דב' הצבאי.
נתניהו  פנה  לחוק,  בהתאם 
הב־ משרד  למנכ"ל  ליועמ"ש, 
האוצר  משרד  ולמנכ"ל  טחון 
סגירת  דחיית  בנושא  להיוועצות 
הודיע  היועמ"ש  הצבאי.  דב  שדה 
הממשלה  לראש  שאסור  בתגובה 
לאחר  עד  בנושא  החלטה  לקבל 

הבחירות.
פה  הצביעה  הפנים  ועדת 
להעביר  לממשלה  לקריאה  אחד 
בארבעה  שתדחה  מהירה  חקיקה 
חודשים את סגירת שדה דב, וזאת 
כדי לאפשר הקמת ממשלה יציבה 
וכדי ששר הבטחון שימונה לאחר 
הבחירות יוכל לקבל את ההחלטה 

לפי שיקוליו.
יו"ר  (הליכוד),  קיש  יואב  ח"כ 

לחכות  צריך  "לא  אמר  הוועדה, 
כדי  מגורים  בית  על  טיל  שיפול 
בטחוני  במצב  שאנחנו  להבין 
רגיש. ישנם נושאים בטחוניים על 
אירוע  עומד  בראשם  אשר  הפרק 
מול עזה שיכול להתגלגל גם לפני 
ההח־ את  לדחות  צריך  הבחירות. 
הצבאי  דב  שדה  סגירת  על  לטה 

בארבעה חודשים.

נכס  הם  התעופה  ''שדות 
שיש  מאוד  מצומצם  אסטרטגי 
כזו  החלטה  ישראל.  למדינת 
תעופה  שדה  פינוי  של  דרמטית 
שכזו  מתוחה  בתקופה  צבאי, 
מקום  אין  מחדש.  להיבחן  חייבת 
ליועמ"ש להתערב בנושא בטחוני 
דב  שדה  פינוי  כמו  וקריטי  רגיש 

הצבאי", הבהיר קיש.

אשדוד: קשיש נספה בשריפה
מאת חיים מרגליות

באש־ קטלנית  שריפה 
נשרף   70 כבן  קשיש  דוד: 
בש־ שפרצה  בשריפה  למוות 
בה  דיור  ביחידת  הבוקר  עות 

התגורר. 

בבוקר   8:00 השעה  בסביבות 
פרצה שריפה ביחידת דיור ברחוב 
למקום  באשדוד.  נחמיה  הנביא 
משטרה  וכוחות  כבאים  הוזעקו 
האש  כבאי  של  טיפולם  ובמהלך 
בזירה אותר דייר היחידה כשהוא 
נעול בחדר. לאחר חילוצו ועל אף 

הרפואה,  כוחות  פעולות  מאמצי 
נקבע מותו. 

יחד  ישראל  משטרת  חוקרי 
עם חוקר שריפות ממערך כבאות 
נסיבות  בבדיקת  החלו  והצלה 
ידועה  טרם  זה  ובשלב  האירוע 

סיבת השריפה. 
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יום ג', י"ט באדר ב' תשע"ט | המבשר | עמוד ו

עוד צעד היסטורי של הנשיא טראמפ לטובת ישראל

טראמפ חתם: ארה"ב מכירה בריבונות ישראל בגולן 
ראש הממשלה השוהה בוושינגטון נפגש עם נשיא ארה"ב בבית הלבן ^ לאחר מכן חתם טראמפ על ההצהרה 

מול המצלמות: "אני נוקט צעד היסטורי" ^ נתניהו השווה אותו למלך כורש ולבלפור: "העם בישראל מודה לך" ^
סוריה תקפה את המהלך בחריפות: "ארה"ב הפכה את עצמה לאויבת הראשית של הערבים"

מאת כתב 'המבשר'

דונלד  הברית,  ארצות  נשיא 
פגישתו  בפתח  חתם  טראמפ 
עם ראש הממשלה בנימין  אתמול 
רש־ אמריקנית  הכרה  על  נתניהו 
מית בריבונותה של ישראל ברמת 
הגולן. החתימה באה לאחר מפגש 
שערכו השניים בבית הלבן. לאחר 
המנהיגים  שני  הפומבית  החתימה 

נשאו הצהרות לתקשורת.
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
הראית  דונלד,  היקר  אמר: "חברי 
בי־ דופן  יוצאת  תמיכה  בעקביות 
עצ־ על  להגן  שלנו  בזכות  שראל, 

אתה  נרתע,  לא  לעולם  אתה  מנו. 
מודה  ואני  היום,  כולל  שם,  תמיד 
לך". נתניהו התייחס גם לאירועים 
בעזה:  צה"ל  ולתקיפת  בישראל 
לעומק  מעזה  רקטה  נורתה  "היום 
ומ־ אנשים  שבעה  פצעה  ישראל, 

תוכם שני ילדים. למזלנו אף אחד 
את  תסבול  לא  ישראל  נהרג.  לא 
בזמן  זה.  את  אסבול  לא  אני  זה, 
מגיבה  ישראל  מדברים,  שאנחנו 

בכוח רב לטרור".
לטראמפ  שוב  פנה  הוא 
מצדך  נדיב  מאוד  היה  "זה  ואמר: 
כאן  אותי  ולפגוש  אותי  להזמין 
לאורך  לך.  מודה  אני  הלבן.  בבית 
במערכת  היתה  ישראל  השנים 
לא  אבל  ארה"ב,  עם  טובה  יחסים 
היה לה חבר טוב יותר ממך. אתה 
שהטלת  בסנקציות  זה  את  מראה 

שהכ־ זה  את  הראית  איראן,  על 
של  הבירה  כעיר  בירושלים  רת 
השגרירות.  את  והעברת  ישראל 
היום,  גם  והראית  ועשית.  אמרת 
בהכרות  שלך,  הרשמית  בהצהרה 
הגו־ ברמת  ישראל  של  בריבונות 

לן. זה יום היסטורי, חבריי.
את  תפסה  ישראל  "ב־1967 
עצמה  הוכיחה  שמאז  הרמה, 
שוב  סוריה  שבהמשך  מכיוון 
הגולן  רמת  ישראל.  את  התקיפה 
לבלום  מסוגלת  שהיא  הוכיחה 
וכך  הראשונית  המתקפה  את 
יכולנו להחזיר מלחמה אף שהיינו 
להכיר  שלך  ההחלטה  במיעוט. 
הגולן  רמת  על  ישראל  בריבונות 
היא היסטורית. היו הצהרות מצד 
מנהיגים לא יהודים ובשם אנשים 
הלורד  כורש,  המלך  בהם  שלנו, 
והנשיא  טרומן  הנשיא  בלפור, 
אדוני  ואתה,  טראמפ.  ג'יי  דונלד 
רק  לא  זאת  עשית  אתה  הנשיא, 
עם  פעמיים  אלא  אחת,  פעם 
לגבי  שלך  האמיצות  ההצהרות 

ירושלים והיום לגבי רמת הגולן.
בזמן  מגיעה  שלך  "ההצהרה 
שבו רמת הגולן חשובה מאוד לנו, 
עצמה  את  לבסס  מנסה  כשאיראן 
בסוריה. לאורך הגבול סוריה יורה 
לא  אנחנו  שטחנו.  לעבר  טילים 
שלנו.  השטח  על  פעם  אף  נוותר 
הגולן',  עם  'העם  משפט,  לנו  יש 
אבל תודות לך אנחנו יודעים שיש 

הגולן:  עם  שעומדים  עמים  שני 
באמריקה.  והעם  בישראל  העם 
ישראל:  אזרחי  כל  של  בשמם 
על  תודה  טראמפ,  הנשיא  תודה 
החברות שלך, ועל כל מה שעשית 
חזקה  תהיה  שלנו  שהברית  כדי 

יותר מתמיד".
טראמפ  אמר  דבריו  בפתח 
הל־ לבית  הבא  "ברוך  לנתניהו: 

שעושה  מיוחד  אדם  בן  אתה  בן, 
התייחס  הוא  נהדרת".  עבודה 
לירי הרקטה לשרון ואמר: "אנחנו 
בישראל  חברינו  עבור  מתפללים 
בזכותה  מכירה  ארה"ב  כזה.  בזמן 
מפני  עצמה  על  להגן  ישראל  של 
מת־ שישראל  הבזויה  המתקפה 

אני  היום  יום.  בכל  איתה  מודדת 
נוקט צעד היסטורי כדי לקדם את 
להגן  ישראל  מדינת  של  יכולתה 
איראן  של  פעולות  עצמה.  על 
בסוריה, כולל חיזבללה, ממשיכות 
פוט־ להיות  הגולן  לרמת  לגרום 

רוצים  לא  אנחנו  לתקיפה.  נציאל 
הבוקר  כמו  מתקפות  עוד  לראות 
צפונית לתל אביב. בפגישה שלנו 
דיברנו  הממשלה  וראש  אני  היום 
על האיומים האלה במזרח התיכון 

ובחוץ.
הב־  – שלי  המשטר  "תחת 

חזקה  לארה"ב  ישראל  בין  רית 
של  בירתו  היא  ירושלים  מתמיד. 
הש־ את  רצו  והם  היהודי  העם 

הרבה  במשך  שם  שלנו  גרירות 

שנים, ועשינו את זה. בנינו את זה 
הג־ מעסקת  יצאנו  דולר.  במיליון 

רעין וקיימנו סנקציות על איראן. 
גדולות,  השפעות  לסנקציות  יש 
מאז  מדינה  אותה  לא  היא  איראן 
נירתע  לא  אנחנו  נכנסתי.  שאני 
מוות  על  שמדברת  מהדיקטטורה 
ולהרג  לישראל  מוות  לאמריקה, 
ניתן  לא  אנחנו  היהודי.  העם  של 

להם אפילו לשקול את זה".
החוץ  משרד  מסר  בתגובה 
שזועקת  "בתוקפנות  הסורי: 
ואחדות  ריבונות  כלפי  לשמים 
אדמות סוריה, נשיא ארה"ב הכיר 
בצירוף רמת הגולן הסורי הכבוש 
הזו  ההחלטה  הציונית.  ליישות 
בין  החזקה  הברית  את  ממחישה 
מתו־ בתוקפנות  וישראל  ארה"ב 

וזה  הערבית,  האומה  כלפי  כננת 
הראשי  לאויב  ארה"ב  את  הופך 
בכל  מגנה  סוריה  הערבים.  של 
תוקף ובכל צורה ואופן את ההח־

בכל  ומדגישה  האמריקנית  לטה 
כוחה שגם היקום בעצמו לא יכול 
ההיסטורית  העובדה  את  לשנות 
שהגולן היה ויישאר ערבי. שחרור 
הקיימים  האמצעים  בכל  הגולן 
הוא  הסורית  למולדת  וחזרתו 
לנ־ לערעור.  ניתנת  שאינה  זכות 

שיא האמריקני אין זכות או תוקף 
סמכותי לתת לגיטימציה לכיבוש 
ולכפיית בעלות של אדמות האח־

רים בכח".

09-9564000
קניון ארנה הרצליה

מגוון אפשרויות לאירועים בחדר פרטי

בס"ד

04-614-1111
yaelhotels@gmail.com 4

053-313-1884 04-614-1111
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ALFA

בעקבות ההסלמה: לא יתקיימו לימודים באשקלון 
ובחוף אשקלון; מקלטים נפתחו בערים במרכז

בעקבות המתיחות בדרום, הנחה פיקוד העורף את תושבי עוטף עזה לקיים לא לקיים ארועים מעל 300
איש והנחה לקיים לימודים עם מרחבים מוגנים בלבד ^ בנוסף, נקראו החקלאים לתאם כל עבודה חקלאית 

^ עיריות ברחבי הארץ הנחו לפתוח מקלטים
מאת כתב 'המבשר'

הנחו  בדרום  ההסלמה  לנוכח 
אביב־ תל  של  הערים  ראשי  אמש 
הרצליה,  גן,  רמת  גבעתיים,  יפו, 
רעננה  סבא,  כפר  השרון,  רמת 
וראשל"צ על פתיחת כלל המקלטים 
בבאר  גם  העירוניים.  והחמ"לים 
מק־ לפתוח  העיריה  החליטה  שבע 
עם  בתיאום  החינוך  משרד  לטים. 
לגבי  הנחיות  העביר  העורף  פיקוד 
שיהיו  עזה,  עוטף  באזור  הלימודים 

הבוקר,   5:00 לשעה  עד  תקפות 
אשק־ אופקים,  נתיבות,  ביישובים 
מרחבים,  האזוריות  המועצות  לון, 

חוף אשקלון ובני שמעון.
לי־ לקיים  יש  ההנחיות,  לפי 

מיגון  מרחב  בתוך  ורק  אך  מודים 
תקני בלבד. טיולים ופעילות חוץ 
בית באזורים הללו אסורה בהחלט 
– הנחיות מיוחדות לטיולים יופצו 
בנפרד. בכל ספק יש לערוך בירור 
וחדר  הרלוונטיים  הגורמים  מול 
בית  חוץ  לפעילות  יציאה  מצב. 

עזה  עוטף  לאזור  מחוץ  ספרית 
ספציפי  אישור  קבלת  מחייבת 
של פיקוד הדרום / אוגמ"ר עזה / 
תזמון   – הסעות  רלוונטי.  חטמ"ר 
של  מאורגנות  הסעות  והנחיות 
תלמידים יבוצע בהתאם להוראות 

האוגמ"ר / חטמ"ר.
יישו־ גם  הודיעו  יותר  מוקדם 

מקלטים.  פתיחת  על  בדרום  בים 
בין היתר נפתחו מקלטים באשק־
לון, בקרית מלאכי וביישובי המו־

במועצה  מרחבים.  האזורית  עצה 

על  הודיעו  אשקלון  חוף  האזורית 
ביטול הלימודים היום. 

מר־ האזורית  המועצה  ראש 
על  הוא  גם  הנחה  חג'ג'  שי  חבים 
קרית  מעיריית  מקלטים.  פתיחת 
הערכת  "לאחר  כי  נמסר  מלאכי 
הנחיה  שאין  ולמרות  נוספת  מצב 
העיר  ראש  הורה  העורף,  מפיקוד 
אליהו ללו זהר על פתיחת מקלטים 
מב־ אנו  העיר.  ברחבי  הציבוריים 

בבניינים  המקלטים  מבעלי  קשים 
הפרטיים לפנות אותם בהקדם".

זו הרקטה שנורתה לשרון: 
בסיס איראני עם טווח משופר

למרות שמדובר ברקטה לא חכמה, הטווח שלה הפך אותה לנשק אסטרטגי 
של חמאס ^ זו הרקטה מייצור עצמי בעזה, שמבוססות על הפאג'ר שהצליחה 

לפגוע במושב משמרת בשרון, מרחק של כ־120 ק"מ מעזה

מאת סופרנו הצבאי

הרקטה שנורתה לעבר ישראל 
מאז  ביותר  הרחוק  ליעד  הגיעה 
ההערכות,  לפי  איתן.  צוק  מבצע 
רפיח  מאזור  ששוגרה  הרקטה, 
המבוססת  עזה,  רצועת  שבדרום 
האיראנית  הפאג'ר  רקטת  על 

ומיוצרת ברצועת עזה. 
הרקטה  ההערכות  אחת  לפי 
 ,M-75 היא מהסוג המכונה בעזה
על שם הטווח שלה בקילומטרים. 
לנוכח העובדה שהגיעה גם לטווח 
מתחזקת  קילומטרים,  כ־120  של 
מקצה  עברה  שהיא  ההערכה 
ובכמות  הקרב  בראש  שיפורים 
לפ־ לה  שאפשר  מה  הנפץ,  חומר 

במושב  בבית  ישירה  בצורה  גוע 
רב.  כה  להרס  ולגרום  משמרת 
כתוצאה  נפגעו  במושב  בתים   30

מההדף של הפגיעה.
לשי־ נכנסה   M-75ה־ רקטת 

ענן  עמוד  מבצע  במהלך  מוש 
ושוגרה לראשונה לעבר תל אביב 
נרשם  ירי  אותו  לאחר  וירושלים. 
בריח  בושם  של  במכירותיו  זינוק 
הבושם  שמו –  עקב  בעזה  הדרים 

נקרא 'M-75' על שם הרקטות.
הרקטה  כי  פורסם  בעבר 
שמקורה  טכנולוגיה  על  מתבססת 
לרקטת  כחיקוי  ונבנתה  באיראן, 
שעל  למרות  האיראנית.  הפאג'ר 
הרקטה לא מורכבת מערכת הנחיה 
והדיוק שלה מוגבל, הטווח הארוך 

אסטרטגי  לנשק  אותה  הפך  שלה 
עבור גורמי הטרור ברצועת עזה. 

הרקטה  נוספת,  הערכה  לפי 
לו  קורא  שהחמאס  מסוג  היתה 
R-160, שלפי התכנון אמורה לה־

דומה  הזו  הרקטה  חיפה.  עד  גיע 
האיראני,   '5 ל'פאג'ר  במאפייניה 
באמצעות  מושג  המוגדל  והטווח 
R-160ה־ הרקטה.  גוף  הארכת 

לרקטות  גם  במאפייניו  דומה 
M-302 שהסורים מייצרים ואשר 
בהצלחה  חיזבללה  שיגר  כמותן 
במקור  השניה.  לבנון  במלחמת 
זהו העתק של רקטה סינית כבדה. 
במהלך   R-160 כבר  שיגר  חמאס 
עד  הגיעה  הרקטה  איתן',  'צוק 

זכרון יעקב אבל לא הסבה נזק.

מתיחות שיא גם בבתי הכלא: חיפושים 
והגבלות מצד שב"ס נגד מחבלי חמאס 
בעקבות תקיפת סוהרים בידי אסירים בטחוניים, פעלו יחידות מיוחדות בתאים בבתי הכלא השונים 

^ האסירים לא יצאו ליותר משעה ביום, הופסקו ההעברות בין בתי הכלא ^ הרקע: חסימת הטלפונים 
הניידים ^ בארגוני הטרור הפלסטיניים מאשימים כי זו העילה להסלמה הנוכחית

מאת סופרנו הצבאי

ושורת  בשב"ס  שיא  מתיחות 
הבט־ האסירים  נגד  מהלכים 
בעקבות  הפלסטיניים:  חוניים 
סוהרים  של  הדקירה  אירועי 
צעדים  שב"ס  נוקט  ראשון  ביום 
הכ־ חמאס  מחבלי  נגד  קשים 
אתמול  ומאז  בישראל,  לואים 
בא־ חיפושים  מבוצעים  בבוקר 
השו־ הכלא  בבתי  שלהם  גפים 
ביחידות  מלווים  סוהרים  נים. 

'דרור',  כגון  מיוחדות  מחוזיות 
'מצדה' ו'נחשון' פועלים במטרה 
למצוא טלפונים ניידים, דוקרנים 

ועוד.
לא  בשב"ס  הוחלט  בנוסף 
מהתאים  האסירים  את  להוציא 
ביום,  לשעה  מעבר  בחצר  לטיול 
בא־ פעילויות  הופסקו  כן  וכמו 

בתי  בין  אסירים  והעברת  גפים 
הכלא. על רקע אירועי יום האת־

מול – הן בבתי הכלא והן ההסלמה 
בדרום – הודיע שב"ס שהוא ערוך 
בכוחות מתוגברים על מנת למנוע 
הסדר.  והפרות  בסוהרים  פגיעה 
סוהרים  לרצוח  ניסו  הם  "אתמול 
כוונתם",  שזאת  מידע  לנו  ויש 

נמסר.
הודיעו  האיסלאמי  בג'יהאד 
ישראל  "פשעי  כי  שלשום  כבר 
 – המצב"  את  ישנו  האסירים  נגד 
רקטה  שוגרה  מכן  לאחר  ושעות 
מרצועת עזה לאזור השרון, לרא־

שונה מאז מבצע צוק איתן. שעות 
מב־ לקריסת  שגרם  השיגור  לפני 

נה במושב משמרת ולפציעתם של 
שבעה בני אדם, אירע פיגוע בכלא 
ובנסיון  נדקרו,  סוהרים  קציעות. 
להשתלט על אסירי חמאס נפצעו 
שמצבם  שניים  בהם  אסירים,   11

קשה.
לעבר  הירי  לאחר  שעות  כמה 
הג'יהאד  מנהיג  הוסיף  השרון, 
איום  נחאלה,  זיאד  האיסלאמי, 
פגיעה  מפני  הזהיר  ובו  נוסף 
תגו־ תגרור  פגיעה  "כל  ברצועה: 

אותה  בעקבות  עוצמתית".  בה 
הירי,  לפני  ושעות  בכלא,  תקרית 
"העם  האיסלאמי:  בג'יהאד  אמרו 

שלנו לא יעזוב את האסירים לבד. 
תו־ את  תראה  הפושעת  ישראל 

צאות תוקפנותה כזעם נגד חייליה 
ואזרחיה".

שונה  תגובה  מסרו  בחמאס 
וק־ קציעות  בכלא  האירוע  לאחר 
ואפ־ נרחבת  תמיכה  "לייצר  ראו 

והפלגים  הגורמים  מכל  קטיבית 
האמצעים  בכל  הפלסטיני,  בעם 
והכלים. יש לפעול במהירות בכל 
והד־ המוסדות  כל  ועם  הכיוונים 

האסירים  על  להגן  מנת  על  רגים, 
ישראל  על  ולכפות  הפלסטינים 
להפסיק את הפשעים האלה נגדם 
חמאס  זכויותיהם".  את  ולכבד 
האדם  זכויות  ארגוני  לכל  קרא 
באופן  ולפעול  לשתוק,  להפסיק 
האסירים,  על  להגן  כדי  מיידי 
קץ  ולשים  חייהם  את  להציל 
המתמשכים  הישראלים  לפשעים 

נגדם.
בארץ  השונים  הכלא  בבתי 
חמאס.  אסירי   1,400 שוהים 
העי־ החל  שבועות  מספר  לפני 

בעקבות  שב"ס,  מול  שלהם  מות 
ההחלטה למסך את אזורי התאים 
בטלפונים  שימוש  ולמנוע  שלהם 
אסי־ דקרו  ראשון  ביום  הניידים. 
קציעות  בכלא  סוהרים  שני  רים 
קשה  באורח  נפצע  מהם  אחד   –
והשני קל. גם כמה אסירים נפצעו 
אתמול  גם  ההשתלטות.  במהלך 
חמאס  אסיר  ניסה  הצהריים  לפני 
באמצעות  סוהר  לדקור  בקציעות 
לפני  נוטרל  אך  מאולתר,  דוקרן 

שהצליח לפגוע בו.
שהותקפו,  הסוהרים  אחד 
את־ אמר  שילואן,  שגיא  כלאי 

בשב"ס  "אנחנו  בנס:  שניצל  מול 
האסירים  מול  יום  יום  עובדים 
מאוד  חזקים  אנחנו  הבטחוניים. 
שצריך.  כמו  העבודה  את  ועושים 
על  שלנו  המשימה  את  מבצעים 
מצבו  על  ביותר".  הטוב  הצד 
לפגי־ חשש  היה  "בהתחלה  אמר: 

עה בעורק או משהו, ולכן זה היה 
כשהגעתי  וחמור.  מלחיץ  מאוד 
את  לעצור  הצליחו  החולים  לבית 
הדימום והתברר שזה קרוב מאוד 
בסדר".  הכל  במזל,  בנס,  לעורק. 
את  שיסיים  שלאחר  הוסיף  הוא 
לשי־ לחזור  אם  יחליט  ההחלמה 

רות.

‰סלמ‰ בעז‰: בע˜בו˙ נפיל˙ ר˜ט‰ על בי˙ ב˘רון 
‰ופˆˆו מטרו˙ בעז‰ וחמ‡ס ‰‚יב בס„ר˙ ˘י‚ורי ר˜טו˙

בנוגע  הדיווחים  על  הגיב  ראלי 
למגעים להפסקת אש: "הכל תלוי 

בהתנהגות חמאס".
עם  החלה  ההסלמה  כאמור, 
לעבר  טווח  ארוכת  רקטה  שיגור 
בני  שבשרון.  משמורת  היישוב 
לפני  שניות  התפנו  וולף  משפחת 

ני־ וחייהם  לממ"ד  רקטה  נפילת 
נפצעו,  אדם  בני  שבעה  בנס.  צלו 
בינוני  במצב   60 כבת  אשה  בהם 
קלות  כוויות  הדף,  פגיעות  עם 
כבת  אשה  מרסיסים,  ופציעות 
מר־ פציעות  עם  בינוני  במצב   30
הפ־ קל.  נפגעים  וחמישה  סיסים, 

ופונו  מד"א  ידי  על  טופלו  צועים 
סבא.  בכפר  מאיר  החולים  לבית 
חרדה  נפגעי  מספר  טופלו  בנוסף 
למ־ בדרכם  קל  שנפצעו  ובודדים 

רחב המוגן.
הרקטה,  שיגור  בעקבות 
הצהריים  אחר  פתח  האוויר  חיל 
הר־ ברחבי  תקיפות  של  בסדרה 

הודיע  לערך   17:45 בשעה  צועה. 
דובר צה"ל כי "צה"ל החל לתקוף 
חמאס  הטרור  ארגון  של  מטרות 
הפלסטינים  עזה".  רצועת  לאורך 
'אשקלון'  מוצב  הותקף  כי  דיווחו 
דווחו  תקיפות  חמאס.  של  הגדול 
סודאניה  באזור  החוף  באזור  גם 
שב־ אזור   – עזה  לעיר  שמצפון 

חמאס.  של  הימי  הכוח  שליטת 
עוד דווח על תקיפות באזור רפיח 

שבדרום הרצועה.
קרב  מטוסי  תקפו  מכן  לאחר 
של חיל האוויר בנין בן שלוש קו־

מטה  שכן  שבו  עזה  ברצועת  מות 
בשכונת  הבנין  חמאס.  של  סודי 
הכללי,  הבטחון  את  שימש  סברא 
הצ־ והמודיעין  הכללי  המודיעין 

המשיך  במקביל  חמאס.  של  באי 
ריקים  טילים  לשגר  האוויר  חיל 
'הקש  שנקרא  בנוהל  לבניינים 
משרדי  הותקפו  בנוסף  בגג'. 
בשכונת  חמאס  של  הפנים  בטחון 

רימאל.
הת־ התרחבו  ערב  לקראת 
השמיד  האוויר  וחיל  קיפות 
חמאס  מנהיג  של  משרדו  את 
בשכונת  היא  גם  הנייה  איסמעיל 
קודם  עזה.  העיר  במערב  רימאל 
אזהרה  טילי  למקום  שוגרו  לכן 

שנועדו  בגג'  'הקש  נוהל  במסגרת 
תקיפה  על  לפלסטינים  לאותת 
ולמנוע פגיעה בפלסטינים שאינם 

מעורבים בטרור. 
זמן קצר לאחר מכן נורו מטחי 
ויישו־ שדרות  אל  כבדים  רקטות 
בעיקר  עזה,  בעוטף  נוספים  בים 
האזורית  המועצה  ישובי  לעבר 
וכן  נשמעו  אזעקות  הנגב.  שער 
יירוטים של כיפת ברזל. המטחים 
התגברו לאחר השעה 21:00. אחת 
בבית  ישירות  פגעה  הרקטות 
בשדרות אבל לא התפוצצה. בעל 

הבית נכנס לממ"ד ולא נפגע.
דובר צה"ל טוען שמבנה המטה 
שהותקף  רימאל  בשכונת  הסודי 
גם  משמש  ענן  עמוד  במבצע  גם 
בנכס  "מדובר  צבאיות:  לפגישות 
צרכים  שמשמש  מרכזי  שלטוני 
צבאיים של חמאס". מצה"ל נמסר 
של  הצבאי  המודיעין  מחלקת  כי 
ומח־ איסוף  על  אחראית  חמאס 

ישראל.  מדינת  נגד  מודיעין  קר 
של  מרכזי  שלטוני  בנכס  "מדובר 
לת־ במקביל  שהותקף  חמאס 

ברצועת  צה"ל  שמבצע  קיפות 
עזה". 

החל  הירי  לאחר  מיד  כבר 
של  לאפשרות  להיערך  צה"ל 
ברצועת  מוגבל  קרקעי  מבצע 
אתמול  עיבה  האוויר  חיל  עזה. 
ברזל.  כיפת  סוללות  פריסות  את 
חטיבות  משתי  חיילים  אלפי 
השריון),  של  ו־7  (גולני  סדירות 
החוד  אוגדת  מפקדת  עם  יחד 
ומעליהם  לדרום,  שהוקפצו   36
לשטחי  הגיעו  אוגדה 36,  מפקדת 

של  האימון  ולבסיסי  היערכות 
האפש־ משימתם  הדרום.  פיקוד 

עזה  לרצועת  להיכנס  תהיה  רית 
במידת   – מוגבל  קרקעי  למבצע 
מצב  להערכת  בכפוף  הצורך, 
באחת  בהסלמה.  להחרפה  וביחס 
כבר  שעברה  בשנה  ההסלמות 
וג־ דומים  כוחות  לדרום  הוזרמו 

דולים אך לא הופעלו.
בצהריים  החל  צה"ל  בנוסף 
לפי  עזה.  בעוטף  כבישים  לחסום 
הערכת  "לאור  הצבא,  הודעת 
שיפור  מצעדי  וכחלק  המצב 
על  עזה  באוגדת  הוחלט  המוכנות 
הסמוכים  וצירים  אזורים  חסימת 
הוחלט  בנוסף  המערכת.  לגדר 
חקלאיות  עבודות  עצירת  על 
המער־ לגדר  הסמוכים  במרחבים 

החסומים  והצירים  האזורים  כת". 
כוללים את 'גבעת קובי' בשדרות, 
גבעת הפעמונים, אתר 'חץ שחור', 
גבעת נזמית, גבעת הפרש הבודד, 
מרדכי  יד  צומת  מכיוון   4 כביש 
מכיוון   25 וכביש  העשרה  לנתיב 

צומת סעד לקיבוץ נחל עוז. 
בטחון  גורמי  הנחיות  פי  על 
הופסקה תנועת הרכבות בין אש־

רכבות  שעה  לפי  לשדרות.  קלון 
בקו הנגב המערבי (רעננה – באר 
את  ותסיימנה  תחלנה  שבע) 
תחנות  אשקלון.  בתחנת  נסיעתן 
תיסג־ ושדרות  נתיבות  אופקים, 

במקביל  חדשה.  להודעה  עד  רנה 
מה־ התבערה  בלוני  שיגור  נמשך 

אותרו  בצהריים  אתמול  רצועה. 
סמוך  גת,  בקרית  כאלו  בלונים 

לפסי רכבת. 

רקטה  נורתה  שבו  הראשון  היום  היה  תשס"א  בניסן  כ"ג 
עש־ עזה  עוטף  על  נורו  מאז  עזה.  עוטף  יישובי  לעבר  מעזה 

רות אלפי רקטות. ז' באדר ב' תשע"ט, היתה הפעם הראשונה 
דן  גוש  לעבר  שלו  הירי  טווח  את  להרחיב  הצליח  שחמאס 
ולהרגיל את תושבי ישראל שירי על גוש דן מדי פעם זה מצב 
כפופה  תהיה  כולה  ישראל  יימשך,  הנוכחי  הקצב  אם  סביר. 
למקל־ ידהרו  ומיליונים  חמאס,  אנשי  של  הרגעיות  לגחמות 

טים לפי החלטות שיתקבלו בעזה. 
שבועיים.  לפני  המרוסנת  התגובה  היה  הקדמון  החטא 
בטעות.  מקורו  הירי  כי  חמאס  גרסת  את  אז  קיבלה  ישראל 
המתועדת  בהיסטוריה  היום,  עד  מדינה  שאף  מאוד  מעניין 
אבל  בטעות.  טילים  שכונותיה  על  מעולם  ירתה  לא  כולה, 
את  משבשים  ברצועה  חמאס  פעילי  של  תזונה  בעיות  אולי 
יכולת התפקוד שלהם ומדרדרים אותם לעבר טעויות נדירות 

שהספרות הרפואית אינה מכירה. 
בתירוץ  שוב  להשתמש  ניסה  חמאס  אתמול  למעשה, 
הזה, אבל הפעם בשדרוג קל. לטענתם, מזג האוויר גרם לכך 
פשוט  לקור  חשופים  שהיה  הטילים  האם  נורו.  שהטילים 
לעבר  רצונית  לא  בדהרה  ופתחו  כהוגן,  התעטשו  הצטננו, 
של  בהיסטוריה  ביותר  הגדולות  ההוריקן  בסופות  השרון? 
אסיה,  את  שתקפו  ביותר  הקטלניים  הצונאמי  ובגלי  ארה"ב 
האוויר  מזג  בעקבות  התעטשו  טילים  כי  נודע  לא  מעולם 

ושוגרו סתם כך.
המ־ בדרכו  זה  את  עושה  והוא  ישראל,  על  צוחק  חמאס 

כעת  רוצה  לא  שנתניהו  יודע  חמאס  והזדונית.  ניפולטיבית 
מלחמה. בחירות ומלחמה לא הולכים טוב ביחד. מלחמה עם 
עזה היא לא כמו תקיפת הכור בסוריה. מדובר במלאכה מלו־

כלכת מאוד שכוללת מיליונים במקלטים, אזרחים שנלקחים 
לבתי חולים והלוויות קורעות לב של חיילים. נתניהו לא רוצה 

את זה, לא עכשיו.
לוושינ־ אחריו  שרדף  אחרי  בעורפו.  נושף  גנץ  שני,  מצד 
גטון, כעת הוא רודף אחריו גם לעזה, ומתכוון לזנב בו על כל 
תגובה שהיא פחות ממלחמה כוללת ברצועה. נתניהו בדילמה 
אכזרית. דווקא אחרי כמעט ארבע שנים של כהונה, חמאס 
מתעלל בו ומציב אותו בפני ברירות בלתי אפשרויות. נתניהו 
הוכיח שבהפעלת כוח הוא מפגין ריסון מפתיע. השאלה היא 
האם ההנחות הללו תקפות גם בתקופת בחירות. נכון לאמש, 
התקיפות בעזה, עדיין לא מתקרבות לשבירת כלים. העובדה 
שחמאס לא המשיך בירי לעבר המרכז, מלמדת שהם עדיין 

לא השתכנעו שמתוכננת לנו מלחמה.
כל עוד ישראל לא תצא למלחמה כוללת בעזה בעקבות 
עד  ניצחון.  של  'וי'  לעצמו  לסמן  יוכל  חמאס  דן,  לגוש  הירי 
הוא  דן  גוש  לעבר  ירי  כי  קבעה  ההרתעתית  התפיסה  היום 
לפני  הוכיח  כבר  חמאס  כוללת.  מלחמה  של  הפתיחה  יריית 
שבועיים שאפשר לירות טילים על גוש דן והשמיים לא יפלו. 
יוכיח  חמאס  הזה,  בסבב  הכלים  את  תשבור  לא  ישראל  אם 
שהוא הצליח לשבור גם את המיתוס הזה, והירי הבא לגוש 

דן הוא רק עניין של זמן.

מרדכי גולדמן  פרשנות //

הטילים המתעטשים

חמאס מאיים: "מוכנים למאבק, 
מחיר גבוה לכל טיפשות"

בעוד צה"ל נערך בעוטף עזה ומזרים עוד כוחות, מזהירים בחמאס: "העלות 
תהיה גבוהה מההערכות, מוכנים למאבק ההגנה על עמנו"

מאת סופרנו הצבאי

לת־ צה"ל  היערכות  רקע  על 
קיפה איים אמש חמאס כי המחיר 
מההערכות  גבוה  יהיה  שיגבה 
מוכן  הגיע  כי  ואומר  הישראליות 
הכי־ של  טיפשות  "כל  הזה,  ליום 
וההת־ עזה  נגד  הישראלי  בוש 
על  גבוהה  תהיה  עלותה  נגדות, 
עצמו  את  ימצא  והוא  הערכותיו 
ליום  המוכנה  חזקה  התנגדות  מול 
ההרתעה  למאבק  ומוכנה  הזה, 

ולהגנה על עמנו".
מנהיג חמאס איסמאעיל הנייה 
הדגיש את נכונות הארגון להגיב: 

"הסוגיה הפלסטינית נמצאת תחת 
מתקפה כוללת ברמות שונות בי־

ובעזה,  המערבית  בגדה  רושלים, 
הכלא  בבתי  האסירים  נגד  וכן 
עם  להתמודד  עלינו  הישראליים. 
המתקפה הכוללת הזו בקו לאומי 
האחים  עם  גבוה  ובתיאום  אחיד 
הערבים. ירושלים מאחדת אותנו, 
הגדה  אותנו,  מאחדים  האסירים 
השיבה  וצעדות  אותנו  מאחדת 
לשום  ניכנע  לא  אותנו.  מאחדות 
על  האדומים  הקווים  של  הפרה 
לה־ תוכל  ההתנגדות  ישראל.  ידי 

רתיע אותה". 
של  המשותף  בחמ"ל  גורמים 

הזהירו  בעזה  הצבאיות  הזרועות 
יש־ הסלמה  כל  כי  יותר  מוקדם 

מיידית:  בתגובה  תיענה  ראלית 
רצועת  לעבר  ישראלית  "תקיפה 
עזה והרחבת ההפצצות ייענו בכך 
יהיו  הישראליות  המטרות  שכל 

על כוונת ההתנגדות". 
הצבא  את  מזהירים  "אנחנו 
ההתנגדות  את  מלבחון  הישראלי 
אמרו  חריפה",  מתגובה  שיופתע 
"התגובה  בעזה,  המשותף  בחמ"ל 
שהכיבוש  כך  קולקטיבית,  תהיה 
לא יוכל לשאת אותה". לפי אותם 
אינטנסיבי  תיאום  קיים  גורמים, 

בין כל "כוחות ההתנגדות".
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זצוק"ל בעל 'ישועות משה', באהל 
שבבית־ זצוק"ל  ויזניץ  אדמו"רי 
מאיר  זכרון  שבת'  'שומרי  החיים 
שנים  שבע  במלאות  בני־ברק, 

להסתלקותו.
ובאים  עולים  הק'  הציון  אל 
ישראל,  בית  המוני  שנה  מידי 
הכמהים  לה,  ומחוצה  מהארץ 
ונשגב  צדיק  האי  אל  ומייחלים 
הנאמן,  הרועה  אל  ומתרפקים 
להיפקד  עלינו  טוב  ימליץ  למען 
א־ל  והן  ורחמים.  ישועה  בדבר 
כביר תפילת רבים לא ימאס, בת־

קוה שבזכותו יושפעו ישועות וכל 
מילי דמיטב לכלל ולפרט.

אדמו"ר  מרן  הגדול  בנו 
שול־ את  יערוך  שליט"א  מויז'ניץ 

חנו הטהור הערב בביהמ"ד הגדול 
יעלה  מכן  ולאחר  ויז'ניץ,  בקרית 

אל הציון הק'. 
מויז'ניץ  אדמו"ר  מרן  כ"ק  בנו 
שולחנו  את  יערוך  שליט"א, 
הגדול  בביהמ"ד  הערב  הטהור 
לפנות  ומחר  ויז'ניץ,  חסידי  מרכז 

ערב יעלה אל הציון הק'. 
יתענגו  הטהורים  בשולחנות 
אמרות  זיו  מנועם  ההמונים  קהל 
זי"ע  האדמו"ר  מרן  של  הקודש 
לבם  את  להלהיב  כדי  בהם  שיש 
ובמה־ ית"ש,  לבורא  ישראל  של 
לכם יעמדו בניו מרנן האדמו"רים 
הנאצ־ חייו  אורחות  על  שליט"א 
בוראו  את  עבד  בהם  בקודש  לים 
במסירות נפש כחד מקמאי, ודרכי 
חייו  בימי  המופלאים  עבודתו 

דביקות  של  אחת  רציפות  שהיו 
ית־ מצוותיו  ועשיית  הק'  בתורתו 

ברך בהתלהבות דקדושה.
בכל  ויזניץ  חסידי  בריכוזי 
בהן  הילולא  סעודות  יערכו  אתר 
יעלו ותיקי התלמידים והחסידים 
משנות  וזכרונות־הוד  עובדות 

הנהגתו בקודש.
נשלמו  ויזניץ  אדמו"רי  באהל 
ההכנות לקליטת ההמונים שיגיעו 
לרווחת  הק'.  הציון  על  להשתטח 
'מצמיח  ועד  הקים  העולים  המוני 
בית  ע"י  מיוחד  מתחם  ישועות' 
בכל  כיבוד־קל  יוגש  בו  החיים, 
שעות היממה. מטעם 'המרכז העו־

למי – קהל חסידי ויזניץ' נמסר על 
נשים  לכניסת  המיוחדות  השעות 

לאהל הק', בין השעות 8-10.
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איראן: לפחות 11 נהרגו 
בשטפונות באזור שיראז

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

נהרגו  אדם  בני   11 לפחות 
העיר  בסביבות  האחרונים  בימים 
כתוצאה  איראן,  שבדרום  שיראז 
שגרמה  מרובים,  גשמים  מירידת 
התק־ כלי  מוסרים  כך  לשטפונות. 

שורת במדינה. 
האח־ בשנים  סובלת  איראן 
ובעבר  חריפה,  מבצורת  רונות 
ישראל  את  מנהיגיה  האשימו 

ומדינות אחרות בכך שהן גורמות 
לאדמתה של איראן להיות צחיחה 
כפי  עננים',  'גניבת  ידי  על  יותר, 
לשעבר  האיראני  הנשיא  שטען 

מחמוד אחמדינג'אד. 
המדינה  שבדרום  העובדה 
בימים  מרובים  גשמים  ירדו 
משמחת  דווקא  האחרונים 
המ־ למרות  האיראנים,  את 

אדם  בחיי  כך  על  ששילמו  חיר 
כאמור. 

מלבד הציפיה לגשמים החלה 
האחרו־ בשנים  להפעיל  איראן 

של  יותר  נכון  לניהול  תכנית  נות 
שבדיקות  לאחר  המים,  משק 
גדול  שחלק  גילו  מומחים  שערכו 
יכול  המדינה  של  מההתייבשות 
מנו־ היו  המים  אם  להימנע  היה 

בעיקר  יותר,  טובה  בצורה  צלים 
על  שמתבסס  החקלאות  בענף 
חס־ ובלתי  שקולה  בלתי  השקיה 

כונית. 

פולין: הרשויות ימנעו את כניסתו של 
מכחיש השואה אירווינג לתחומי המדינה

שר החוץ הפולני, יאצק צ'פוטוביץ', אמר במסיבת עיתונאים בוורשה כי 
ממשלת פולין תמנע ככל את כניסתו של אירווינג, לאחר שהציע בשבועות 

האחרונים סיורים פומביים במחנות ההשמדה בפולין

בעודו מרצה עונש מאסר בגין עבירות מרמה 
– 'עקץ' אזרחים נוספים במיליוני שקלים

מאת חיים מרגליות

בתל  המחוזי  המשפט  בית 
שלושה  של  דינם  את  גזר  אביב 
עבירות  שורת  בגין  משפחה  בני 
השלושה  חמורות.  והונאה  מרמה 
פר־ בשתי  הסדר  במסגרת  הודו 
ומתוחכמות,  שונות  הונאה  שיות 
בעבירות שבוצעו בין 2018־2013

מתלו־ ממאתיים  למעלה  וכללו 
ננים. אחד מהם ביצע את העבירות 
מהכלא באמצעות שימוש בטלפון 
מרצה  שהוא  כך  כדי  תוך  בלבד, 
הוא  מרמה.  עבירות  בגין  מאסר 
עם  יחד  משפחתו  בני  את  הפעיל 
טלפניות  כלל  אשר  עובדים  מערך 

ואנשי קשר מאוקראינה.
כוללת  הראשונה  הפרשה 
דרושים.  מודעות  של  פרסום 
עבודות  הן  שפורסמו  העבודות 
פריקת  כגון  ופיזיות  מזדמנות 
לאחר  גבוה.  שכר  עבור  מכולות, 
נהגו  פועלים,  כמאה  של  גיוסם 
ארוכים,  ימים  במשך  להעבידם 
שלשלו  העבודה  שכר  את  אולם 
לפועלים  להעביר  מבלי  לכיסם 
מרמה  באמצעות  פרוטה.  לא  אף 
זו הצליחו לגרוף במרמה סכומים 

של כ־1.2 מיליון ש"ח.
השניה,  הפרשה  במסגרת 
את  להונות  תכנית  הנאשם  הגה 
משטרת התנועה ונהגים תמימים, 
פיקטי־ חברה  הקמת  באמצעות 

בית בשם 'החברה להסבת וביטול 
הציעה  החברה  תנועה'.  דוח"ות 
לכל  דו"חות'  'הסבת  שירותי 

תנועה  דו"ח  להעביר  שחפץ  מי 
בתמורה  אחר  שם  על  ונקודות 

לתשלום.
לשם הוצאה לפועל של תכנית 
המרמה, פרסם מודעות של הצעות 
עבודה  הציע  בהן  כוזבות,  עבודה 
רשיון  ברשותו  שמחזיק  מי  לכל 
הנא־ כנהג.  לעבוד  ומעוניין  נהיגה 

שם דרש ממועמדים פוטנציאליים 
של  צילומים  לרשותו  להעביר 
זהות.  ותעודות  נהיגה  רשיונות 
של  פרטיהם  לרשותו  משהועברו 
שלהם,  הנהיגה  ורשיונות  הנהגים 
אנ־ של  דו"חות  של  הסבה  ביצעו 

שים אשר פנו לחברה הפיקטיבית 
של  שמם  על  תנועה',  'דו"חות 
כל  עבודה,  מחפשי  נהגים  אותם 

זאת ללא ידיעתם של האחרונים.
הס־ את  כיבד  המשפט  בית 

הצדדים  הגיעו  אליו  הטיעון  דר 
שבע  המרכזי  הנאשם  על  והטיל 
שנות מאסר במצטבר לעונש מא־

בנוסף  זאת  כעת.  מרצה  אותו  סר 
לפיצוי בסך 100 אלף ש"ח. על שני 
שלוש  הוטלו  האחרים  הנאשמים 
שנות מאסר וקנס בסך 2,500 ש"ח 

כל אחד.

מאת א. למל

הודיעו  בפולין  הרשויות 
הם  ישראל,  בקשת  בעקבות  כי 
מכחיש  של  כניסתו  את  ימנעו 
לפולין,  אירווינג  דיוויד  השואה 
תיירים  להוביל  יוכל  לא  והאיש 
על  ההשמדה  במחנות  בסיור 
לפיה  טענתו  את  להוכיח  מנת 
השואה  מימדי  על  "הסיפורים 

היו מוגזמים".
יאצק  הפולני,  החוץ  שר 
במסיבת  אמר  צ'פוטוביץ', 
ממשלת  כי  בוורשה  עיתונאים 

כניס־ את  ככל  תמנע  פולין 
הציע  שאירווינג  לאחר  תו, 
סיורים  האחרונים  בשבועות 
ההשמדה  במחנות  פומביים 

בפולין.
השואה  והכחשת  "שלילת 
הפולני,  החוק  פי  על  אסורות 
בברכה  יתקבל  לא  הוא  ולכן 
רוצה  והוא  במידה  בפולין  כאן 
דעותיו",  את  ולהציג  להגיע 
אירווינג  צ'פוטוביץ'.  אמר 
הידיעות  לסוכנות  אישר  עצמו 
'רויטרס' כי הוא אכן מציע סיור 
וכי  ההשמדה  במחנות  מודרך 

עם  לפולין  להגיע  מתכוון  הוא 
יותר  מאוחר  הסיור  משתתפי 

השנה.
ההחלטה של ממשלת פולין 
אירווינג  של  כניסתו  את  למנוע 
דרשה  שישראל  לאחר  מגיעה 
ממשלת פולין למנוע את כניסתו 
המפורסם  השואה  מכחיש  של 
לאחד  נחשב  אירווינג  לשטחה. 
המפורסמים  השואה  ממכחישי 
האחרו־ בשנים  וכתב  בעולם, 

הכחיש  בהם  רבים  ספרים  נות 
מליון  שישה  נרצחו  בשואה  כי 

יהודים.

הרפואה הישראלית במרכז מפת הקרדיולוגיה 
העולמית בכנס האירופי להפרעות קצב

מאת מאיר קליין

מנהל  גליקסון,  מיכאל  פרופ' 
הר־ במרכז  המשולב  הלב  מערך 
פואי שערי צדק הציג השבוע בכנס 
קצב  להפרעות  האירופי  האיגוד 
בליסבון,  שנערך  ל־2019   EHRA
האירופאים  המנחים  הקווים  את 
אוזנית  'אוטם  להשתלת  החדשים 
הכ־ וועדת  בראש  שמאלית'.  עליה 
תיבה האירופית עמדו פרופ' גליק־

יחידת  מנהל  וולף,  רפאל  וד"ר  סון 
מחלות לב מבניות בשערי צדק.

'שערי  גליקסון,  פרופ'  לדברי 
צדק' הנו המרכז הרפואי הראשון 
ברא־ הטכנולוגיה  את  שאימץ 
להיום  ונכון  כעשור  לפני  שיתה 
ב'שערי  שוטף  בשימוש  נמצאת 
צדק' ובעוד מספר מרכזים בארץ. 
ישראלים  רופאים  של  "מינויים 
הכ־ מהווה  אירופי  מסמך  להוביל 
הק־ של  ובמובילות  ביכולות  רה 

ובמיומנות  הישראלית  רדיולוגיה 
המשולב  הלב  מערך  צוות  של 

בשערי צדק", כך אמר. 
המנחים  הקווים  פרסום  עם 
להוביל  גליקסון  פרופ'  הוזמן 
ההנחיות  מסמך  כתיבת  את  גם 
מבצע  לב –  לקוצבי  האירופאיות 

רב משתתפים שייערך כשנתיים.
במושב  הכנס,  באותו  כן,  כמו 
הוצג  דרך,  פורצי  מחקרים  של 
שנוהל  מרכזי  רב  ישראלי  מחקר 

ומערך  גליקסון  פרופ'  ידי  על 
לקח  צדק  בשערי  המשולב  הלב 
RAISE ששמו  המחקר  חלק.  בו 
דו  קיצוב  בטכנולוגית  עסק   CRT
ספיקת  לאי  מקובל  טיפול  חדרי, 
הלב, ונכללו בו 170 חולי אי ספי־

קת לב מכל רחבי הארץ ב־2012 – 
2016. המחקר זכה להדים נרחבים 
בקרב הקהילה הרפואית העולמית 
ומאמר יפורסם בקרוב בכתב העת 

האירופאי להפרעות קצב.

המשפחה שביתה נפגע מהרקטה: "ישנתי 
בסלון והרצתי את כולם לממ"ד – היה לנו נס"

מאת כתב 'המבשר'

ששה בני משפחת וולף נפצעו 
הרקטה  מפגיעת  בבוקר  אתמול 
משמרת.  במושב  המשפחה  בבית 
לבי־ שוחררו  כבר  מהם  שלושה 
השלוש,  בת  הילדה  הסבא,   – תם 
והתינוקת  האמא  דניאל.  והאב 
באשפוז  נשארות  שנה  החצי  בת 
בבית החולים מאיר ואילו הסבתא 
הועברה  בינוני,  באורח  שנפצע 
שנ־ לאחר  בילינסון  החולים  לבית 
ונזקקה  בגבה  רגיש  במקום  פגעה 
בת 12 ילדה  יותר.  מורכב  לטיפול 
למחלקה  עברה  בשכנות  שגרה 
מאיר  החולים  בבית  אורתופדית 

וצפויה לעבור ניתוח ברגל.
שאירע  את  תיאר  וולף  דניאל 
לפנות   5:20 בשעה  למשפחתו 
"אני  הרקטה:  פגיעת  עם  בוקר, 
מזל  האזעקה.  את  ששמע  היחיד 
ושמעתי  בסלון  ישנתי  שבמקרה 
בלילה  מאוחר  במקרה  זה.  את 
יש־ הגדולה,  הילדה  את  הרדמתי 

בתי עם הטלפון, בום, נרדמתי, וזה 
ושמעתי  התעוררתי  שקרה.  מה 

ברמה  בקטנה,  ממש  האזעקה  את 
של 4 בסולם של 1 עד 10".

היחיד  היה  דניאל  למעשה, 
את  שהעיר  זה  והוא  שהתעורר, 
לממ"ד.  אותם  והריץ  הבית  בני 
שהחדרים  בגלל  להיות  "יכול 
אף  אבל  שמעו,  פחות  אז  סגורים, 
ממני.  חוץ  מזה  התעורר  לא  אחד 
מדי,  יותר  לעשות  הספקנו  לא 
שהיה  משער  אני  מהר.  קרה  הכל 
עד  דקה  חצי  עד  שניות   20 לנו 
לממ"ד,  הילדות  את  שהכנסנו 
אתה  אלא  חושב,  ממש  לא  ואתה 
ומנסה  החלון  את  מושך  פשוט 
יכולתי  לא  הדלת.  את  לסגור 
בחוץ  היתה  שלי  אמא  כי  לסגור 
ואבא שלי הלך להביא את אחותי 

הקטנה מבחוץ". 
שהיתה  שלי,  "אמא  לדבריו, 
זאת  היא  לממ"ד  המטבח  בין 
במזל  ואחותי  שלי  אבא  שנפגעה. 
השני,  בבית  המנעול  להם  נתקע 
והם היו בחצר כשזה קרה. פתאום 
היה  כך  אחר  שקט.  ואז  בום,  היה 
מקום.  בכל  וצרחות  אבק  המון 
עד  הרצפה  על  דיממה  שלי  אמא 

הציל  הממ"ד  הגיע.  שהאמבולנס 
לנו את החיים! יש פה הרבה נסים 
מהפגיעה  נהרגו  הכלבים  שקרו. 
שאמא  מקווה  ניצלנו.  אנחנו  אבל 
בס־ יהיו  וכולם  בסדר  תהיה  שלי 

דר". 
בסדר,  שלי  הגדולה  "הבת 
האוזן.  מאחורי  נפצעה  הקטנה 
אנחנו מנסים לעודד אותם. ראיתי 
אני  שלי.  הבית  של  התמונות  את 
אבל  מבין,  ולא  פוליטיקאי  לא 
אפשר  אי  כי  פתרון  למצוא  צריך 
לחיות ככה. זה לא משנה אם ראש 
או  בנט  נתניהו,  הוא  הממשלה 

כחלון".
"אני לא הגעתי לממ"ד", סיפר 
היתה  "האזעקה  רוברטו.  הסב 
ועש־ ובחמש  דקות,  ו־18  בחמש 

בום  שמעתי  בום.  היה  כבר  רים 
לי  ואין   – הסתכלתי  בום,  ועוד 
בית, וכמעט לא היתה לי משפחה. 
אם הם לא היו קמים (מהמיטות) – 
לא היתה לי משפחה. הממ"ד הזה 
הציל את החיים שלנו. כל מי שלא 
בפועל.  מסתכן   – לממ"ד  הולך 

ומה עכשיו? ממשיכים הלאה".

הערב הילולת כ"ק מרן אדמו"ר ה'ישועות משה' מויזניץ זי"ע

"ישועות ומופתים כ' אדר אצל הב"ח בקראקא"
אלפי  בקבר.  דובבות  ששפתותיו 
ובפרט  הב"ח  אצל  נושעו  יהודים 
עכשיו  בספריו,  למדו  אשר  אלו 
במוחש,  ולראות  להצטרף  הזמן 
חדש'  'בית  לך  מסדר  הצדיק  איך 
יואל  לרבינו  ולתת  ח'יי,  ב'ני 
לפעול  זי"ע  הב"ח  בעל  מקראקא 
החיים,  את  לך  לשנות  בשבילך!! 
לבריאות  ולמשפחתך  לך  לדאוג 
ונחת דקדושה מהילדים, לפרנסה, 
לאושר ועושר, לשפע! הצדיק לא 
נשאר חייב לאף אחד, שלח לו את 
שמך ותן לו להושיע אותך! תרום 
הנק־ אורחים  להכנסת  יפה  בעין 

ראת על שמו 'צדקת הב"ח', ואתה 
בדרך לישועה!!

עם  בקרב  עצומה  התלהבות 
המגבית  פתיחת  לרגל  סגולה 
'צדקת  אורחים  הכנסת  לטובת 
מחר,  שיתקיים  קראקא'   – הב"ח 
פתיחת  לקראת  נערכים  בארגון 
המגבית בסימן "ישועות ומופתים 
מהערב  החל  ב"ח"  הייליגען  ביים 
בלילה  מחר  ועד  ההילולא  ליל 
מוצאי ההילולא לקליטת כל הש־

המיוחדת  לתפילה  שיועברו  מות 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  אצל  וברכה 

מתולדות משה שליט"א.
קול־ קראקא  אורחים  הכנסת 

טת את האלפים
צדקת  בארגון  שנה  כמדי 

קראקא  אורחים  הכנסת   – הב"ח 
ובהנאה  רוח  בקורת  מציינים 
לק־ הקמפיין  הצלחת  את  מרובה 

ליטת האלפים אשר באים לחסות 
ההילולא  במהלך  הצדיק  בצל 
ישועות  ולפעול  אדר  בכ'  שחל 
מציינים  בארגון  ונצורות.  גדולות 
המקום  להכשרת  המאמצים  את 
ומתחם הציון הקדוש, ושינוע של 
ישראל  מארץ  וציוד  מזון  טונות 
לקליטת  נדרשו  אשר  לפולין 
לציון.  העולים  הנוהרים  אלפי 
שעות  כל  במהלך  שנה  כמידי 
הציון  ברחבת  ההילולא מוגשים 
הקדוש ב"אוהל הענק" שנבנה על 
עשיר  כיבוד  הרמ"א  ביהכנ"ס  יד 
מרק  קוגלים  כגון  שולחנות  על 
מתקיימים  כן  ומזונות,  וקפה  חם 
וקומזיצים  סוערים  ריקודים 
ארגון  של  מאורגנת  תזמורת  ע"י 
מ־10,000 למעלה  הב"ח'.  'צדקת 
כוסות קפה ועוגיות בוקר מוגשים 
ההילולא, לטובת  יום  במהלך 

שיח  ולשפוך  להתפלל  הבאים 
המסוגל  הקדוש  בציון  לבם  צקון 

לכל הישועות.
ישועות ומופתים כ' אדר אצל 

הב"ח בקראקא
ומופתים  ישועות  סיפורי 
מסופרים בין אלפי הבאים לפקוד 
הב"ח  רבינו  של  הקדוש  ציונו  את 
הלימוד  ובפרט  התפילות,  זיע"א 
בספריו על קברו מחולל מופתים, 
ואנשים ללא ספור נושעו במרוצת 
התקיימו  ומשאלותיהם  השנים, 
במלואן. "וכידוע שהמקום מסוגל 
לכל המעוכבי שידוך שיזכו לבנות 
השמות  כל  בקרוב".  חדש'  'בית 
4:00 בשעה  למחר  עד  שיגיעו 
יועברו  ההילולא)  (יום  אחה"צ 
מרן  כ"ק  של  המיוחדת  לתפילה 
שליט"א,  משה  מתולדות  אדמו"ר 
על  הזכה  בתפילתו  יזכיר  אשר 
ובפרטות,  במתינות  ושם  שם  כל 
הטלפוני  במוקד  להצטרף  ניתן 
כ'  ומופתים  'ישועות  שעות   24
אדר אצל הב"ח': 0722-51-9696

יפעל  זי"ע  הקדוש  רבינו  ובוודאי 
והמ־ התורמים  כל  על  בשמים 

סייעים שיזכו לישועה. אתה חייב 
ששמך יהיה שם!

לאזכרה  לתפילה  המלא  שמו 
בן  יואל  רבי  הרה"ק  נר  ולהדלקת 
רבי שמואל זיע"א, זכותו הגדולה 

תעמוד לנו ולכל ישראל. 

התרגשות וציפיה בקרב אלפי חסידי צאנז בכל אתר 
ואתר לקראת מעמדי ההוד 'טהורים יירשוה'

ולומדיה,  התורה  לכבוד  צאנז 
בלגיונו  השותפים  כאחד  כשכולם 
בתורה  ויגילו  ישישו  מלך,  של 
ובעמליה, יחד עם הוקרת תומכיה.

חג  לובשת  צאנז  הקודש  חצר 
לק־ דרוכה  בציפיה  ומתעטפת 

ראת המעמדים אשר יהיו נזכרים 
בית  ממלכת  לתפארת  ונעשים 
מלך,  ובהדרת  עם  ברוב  צאנז, 
בהשתתפות אלפי חסידים ואנשי 
שיגיעו  ואתר,  אתר  מכל  מעשה 
צבאם  ועל  שבת,  בבגדי  עטורים 

כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א.
ית־ ההוד  מעמדי  במסגרת 
וכינוסים,  מעמדים  שורת  קיימו 
והכנסת  כתיבת  בסיום  החל 
כלל  ע"י  נכתב  אשר  התורה  ספר 
ואתר,  אתר  מכל  צאנז  חסידי 
קדושה,  ובשותפות  חדא  בצוותא 
כ"ק  של  הטהורה  נשמתו  לטובת 
ה'שפע  בעל  הגה"ק  אדמו"ר  מרן 
חיים' זיע"א, ולזכותו של כ"ק מרן 

האדמו"ר שליט"א.
נס  על  יעלו  אף  חגם,  ביום 
לייסוד   (63) "החן"  שנת  ציון  את 
עיר מלוכה – קרית צאנז בנתניה, 
מתוך שבח והודיה להשי"ת על כל 
הטוב והחסד אשר גמלם מאז נוס־

דה הקריה ע"י כ"ק מרן האדמו"ר 
עם   – הנה  ועד  זיע"א,  הגה"ק 
לשם  הפאר  ממלכת  התפתחות 
ולתפארה, תחת דגלו של כ"ק מרן 
האדמו"ר שליט"א, המלאך המכה 
'גדל',  להם  ואומר  קדקודם  על 
כל  צועדת  הבהיר  לאורו  אשר 

העדה הקדושה.
הרבתית,  התורה  שמחת  לעת 
בשותפות  יחד  כולם  יתכנסו  גם 
הק־ תמיכתם  את  ויעניקו  איתנה 
למען  לב,  בכל  והתמידית  בועה 
התורה  'היכלי  ממלכת  החזקת 
במעמד  צאנז',  דחסידי  והחסד 
בע־ שייערך  קדומים,  הוד  רווי 

ספר  הכנסת  לאחר  יום  של  רבו 
למעמד  הכניסה  להיכל.  התורה 
כרטיסי  באמצעות  תתאפשר  זה 
אחד  כל  המפנים  בלבד  הכניסה 
הגדול  בהיכל  המיועד  למתחם 

'היכל רוזנברג' ובקומת הגלריה.

האח־ ובחודשים  בשבועות 
מטה  עבודת  מתבצעת  רונים, 
ממושכת ע"י כלל צוותות ההפקה 
ההפקה  חברת  עם  יחד  והארגון, 
אפרים  הר"ר  של  בניהולו  'אפקט' 
בסייעתא  להפיק  כדי  זילברברג, 
להנאת  ומתוקן  נאה  דבר  דשמיא 
אתר  מכל  המשתתפים  אלפי 
בית  ממלכת  ולתפארת  ואתר, 

צאנז.
ייצא  הקדוש  התורה  ספר 
וססגונית  מרשימה  בתהלוכה 
כ"ק  בראשות  תורה,  של  לכבודה 
מרן האדמו"ר שליט"א, מביתו של 
הרב ישראל פולק שליט"א, עורך 
יערך  שם  לצמא',  'מרווה  ומו"ל 
האותיות.  כתיבת  סיום  מעמד 
בסיום התהלוכה ברחובה של עיר, 
יוכנס ספר התורה הקדוש אל בית 
של  הקודש  במשכן  אשר  המדרש 
שם  שליט"א,  האדמו"ר  מרן  כ"ק 
נבנה וחודש ברוב פאר והדר ארון 

הקודש לכבוד המעמד.
כו־ כל  גם  ושופץ  חודש  כך, 

'היכל  הגדול  בהיכל  המזרח  תל 
הוקם  במרכזו  אשר  רוזנברג', 
מעץ  ומפואר  מגולף  קודש  ארון 
כראוי  ולתפארת  לשם  אומנותי, 
ומיוחד  מרשים  בביצוע  וכיאות, 
ע"י נגריית 'גילופי מלכות' של הר' 
יוחנן אייזין, יחד עם עבודות הפי־

החינוך  קרית  רחבת  כל  של  תוח 
ליבו  מנדבת  אלו,  כל  חיים.  דברי 
שר  והמרומם,  הנכבד  הנגיד  של 
יחיאל  ר'  הרה"ח  והצדקה  החסד 
מיכל רוזנברג, בונה ומקים 'היכלי 

רוזנברג' בכל אתר ואתר.
מטעם הוועדה המכינה נמסר, 
בנתניה  צאנז  קרית  רחובות  כי 
צפויים להיסגר לתנועת כלי רכב 
החל משעות הבוקר של מחר יום 

ורק  אך  תתאפשר  והחניה  רביעי, 
לא  כן  כמו  המסומנים.  במתחמים 
לכל  רכב  כלי  חניית  תתאפשר 
התורה,  ספר  תהלוכת  ציר  אורך 
הח־ אלפי  להשתתף  צפויים  בה 

אנשים  נערים,  עם  זקנים  סידים, 
נשים וטף.

ב'בחצרות  נערכים  במקביל, 
דחסידי  החבורות  ארגון  החיים' 
לפני  אהבה  מנחת  להגשת  צאנז, 
שליט"א,  האדמו"ר  מרן  כ"ק 
מקבלים',  'וכולם  מבצע  במסגרת 
נער  ועד  מזקן  החסידים  אלפי  בו 
טבא  בפתקא  עצמם  על  קיבלו 
לה־ פרטית  טובה  קבלה  אישית, 

לזכותו  השם,  בעבודת  תחזקות 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  ולכבודו 

שליט"א, כהכרת תודה וטובה.
יחדיו  יוגשו  הפתקאות  אלפי 
ספר  הכנסת  של  המרגש  במעמד 
לאחר  הקודש,  לארון  התורה 
 – במקום  שייערכו  הש"ס  סיומי 
לסיים  צאנז  הקודש  בחצר  כנהוג 
עם  יחד  פה  שבעל  תורה  את  אף 
התורה  ספר  והכנסת  השלמת 

שבכתב.
'יום  רביעי  יום  מחר  ייערך  כן 
הבחורים  כשאלפי  תורה',  שכולו 
מש־ החל  בתורה  יהגו  והאברכים 
כהכנה  המוקדמות,  הבוקר  עות 
דרבה לקראת מעמדי ההוד. יצוין, 
הקדו־ הישיבות  רשת  תלמידי  כי 

אף  זכו  צאנז  חסידות  של  שות 
התורה  בספר  אותיות  לרכוש  הם 
גפ"ת  דפי  לימוד  תמורת  הקדוש 

כהכנה לקראת המעמדים.
חי  בשידור  יועברו  המעמדים 
במערכת קול צאנז 072-3152000

שלוחה 2
בכל  צאנז  חסידי  כאמור, 
בהתרג־ מתכוננים  ואתר  אתר 

ונערכים  המעמדים  לקראת  שות 
כפי  רבתית.  בהכנה  לקראתם 
מאורגנות  הסעות  ייצאו  שנמסר, 
והולכת  צאנז,  חסידי  ריכוזי  מכל 
ונשלמת ההיערכות לקליטת קהל 
להשתתף  המגיעים  חו"ל  אורחי 

באירועים המרגשים.
גדולים יהיו המעמדים לכבוד 

התורה, עמליה ותומכיה!

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון
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בסיעוד שזה עתה נמצא בתהליכי 
שייצא  בתקוה  סופיים  אישור 

לפועל.
נכנסה  גרמן  הגברת  "כאשר 
החזירה  ראשית  היא  לבריאות 
לאוצר את התקציב של 80 מיליון 
הב־ לסל  להביא  שעמלנו  ש"ח 
ליל־ שיניים  טיפולי  עבור  ריאות 

דים. היא סברה שזה מיועד בעיקר 
עבור הילד החרדי. למעשה, כיום 
ללא  המדינה  ילדי  כל  מזה  נהנים 
יוצא מן הכלל. זאת, מעבר לסיוע 

פרטי רפואי לכל דורש.
מועצות  תכנון  "כאמור, 
הקהילות הוא ישן כבר, ואינו כרוך 
ביקרתי  אישי  באופן  בבחירות. 
למטרת  בעיר  כאן  פעמים  כמה 
זו  היתה  דורש.  לכל  וסיוע  עזר 
משרד  של  המשפטית  היועצת 
לקבל  עליי  שאסרה  הבריאות 

ישראל,  אגודת  במשרדי  קהל 
מציאת  של  בתהליך  פתחנו  וכעת 
קהל  שנקבל  יתכן  לבעיה.  פתרון 
בבתי אברכים כפי שעשינו בעבר 
בימי תחילת העיר מודיעין עילית. 
בעז"ה עם כוחות משולבים של כל 
של  טל  נזריק  היקרים,  הנציגים 
הארצית  ישראל  לאגודת  תחיה 

ובשם ה' נעשה ונצליח".
מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
פרוש התייחס לתפקידם של נצי־

גי אגודת ישראל. "ראשית, עלינו 
ישראל  אגודת  נציגי  כי  לדעת 
ועושים  בעשיה  ביותר  מצוינים 
עומ־ אנו  נאמנה.  מלאכתם  את 

ביותר,  רגישים  בתפקידים  דים 
סבל  החרדי  שהציבור  בתחומים 
כל  את  לתקן  ועמלים  קשות  בהם 

הטעון תיקון.
לא  על  עמלנו  זו  "בקדנציה 
בעייתיים,  סעיפים  מ־21  פחות 

פי־  – לפיד  גזירות  מזמני  חלקם 
קודמות  מתקופות  וחלקם  רון, 
בהם  לתקן  היה  עלינו  אשר  יותר, 
שנוצרו  הקשים  העיוותים  את 
דרכה  את  המצרים  אלו  ידי  על 
זאת,  כל  הנאמנה.  היהדות  של 
של  ונוקבת  קבועה  בקרה  תחת 
וישיבות,  כוללים  מוסדות,  מנהלי 
כבר  אם  ובודקים  אותנו  המלווים 
ניקינו לגמרי את האורוות או לאו.
"אומרים כי כאן במודיעין עי־

זאת  הצבעה,  אחוזי   90 ישנם  לית 
הרב  העיר  ראש  של  ניהולו  תחת 
מקפיד  סדרתי  שבאופן  גוטרמן 
בשבוע  רק  המטה  את  לפתוח 
הכל  כאשר  לבחירות,  האחרון 
 – ויחיד  אחד  מסר  תחת  מתנהל 

הנאמנות לגדולי ישראל.
גוטרמן  הרב  עם  מזדהה  "אני 
החשובה  הנקודה  זו  כי  ומסכים 
לג־ הנאמנות  הציבור.  עבור  ביותר 

דולי ישראל. על כך גאוותינו כי אנו 
אמי־ יהדות  על  השומרת  המפלגה 

תית, שורשית, מסורתית ואותנטית 
החרדי  שהציבור  מה  וזה  ביותר, 
צריך. מצע אידיאולוגי של מסירות 
ולתורה  ישראל  לגדולי  ונאמנות 
הקדושה בלבד. בכל זאת, אני רוצה 
להוסיף ולומר כי אבי ז"ל היה אומר 
זצוק"ל:  מבריסק  הרב  מרן  בשם 
פאר א יחיד דארף מען רייסן וועל־

טן... [- עבור יחיד צריכים להרעיש 
עולמות].

של  דרכה  כי  סבר  ז"ל  "אבי 
לפעול  אף  היא  ישראל  אגודת 
הכלל  צרכי  למען  נפש  במסירות 

רק  ולא  המישורים,  בכל  והפרט 
לשמור על קדשי ישראל מבחינה 

רוחנית גרידא.
תשמ"ד,  בשנת  "בצעירותי, 
בעיריית  לפעילות  נכנסתי  כאשר 
שלושה מנדטים  אז  היו  ירושלים, 
מנדטים  ושני  ישראל  לאגודת 
ספק  שללא  אז  אמרתי  לפא"י. 
על  תישאר  אשר  היא  אגודה 
שהיא  מכיוון  זאת,  לנצח,  המפה 
היהדות  שמירת  למען  הן  פועלת 
האותנטית בגאון והן למען הפרט, 
שהדגישה  האחרת  כמפלגה  ולא 

רק את העשיה למען הפרט.
להצהיר  יכולים  אנו  "כיום 
עומדת  ישראל  אגודת  כי  בגאון 
הנשגבות  המטרות  בשתי  בכבוד 
במסירות  פועלים  נציגיה  האלו. 
נפש הן למען קדשי ישראל וצרכי 
והשורשית,  האמיתית  היהדות 
והן למען כל פרט ופרט, והדברים 
כוללים את כל הנציגים שלנו ללא 
גאוותינו,  כך  על  הכלל.  מן  יוצא 

וזה גם מחייב אותנו.
"אנו גאים על כך שחוק דיחוי 
של  שמה  על  רשום  ישיבות  לבני 
אגודת ישראל, לאחר שהרב יצחק 
מאיר לוין ז"ל ייסד אותה לפני 70 
שנה, וזה מחייב אותנו להיות ער־

בים על כך שחוק זה ייוותר כמות 
שהוא עד ביאת הגואל.

ששום  כך,  על  אחראים  "אנו 
אנו  יתגייס.  לא  תורה  הלומד  בחור 
נושאים באחריות זו, מפני שחוק זה 
שהגאולה  זמן  וכל  שמנו,  על  רשום 
זה  חוק  בעד  נילחם  אנו  תגיע  לא 

ובעד כל החוקים לשמירת הסטטוס 
קוו – כי אנו המפלגה השומרת על 

היהדות האמיתית כאמור.
נצי־ כל  עם  יחד  ה',  "בעזרת 

בשיתוף  היקרים,  הקהילות  גי 
אל  להגיע  נצליח  כביר,  פעולה 
על  לשמור  שלנו.  המשימות  שתי 
הנאמנות לתורה כפי שאומר הרב 
צרכיו  בכל  לפרט  ולסייע  גוטרמן 
כפי שלימדו אותנו. בשם ה' נעשה 

ונצליח".
ח"כ הרב ישראל אייכלר אמר 
פוע־ אנו  שאמרו,  כמו  כי  במשאו 
לים בשני המישורים, הן במלחמה 
בעשיה  והן  ישראל,  קדשי  למען 
בכינוס  "השבוע  ולפרט.  לכלל 
אחד  כל  הנציגים  סיפרו  באשדוד 
סיפור אישי כיצד עזרו ונעזרו עם 
אפשר  מסוכן.  זה  כיום,  נציגינו. 
עוד לקבל כתבי אישום על העזרה 

לזולת... 
השבת  שנקרא  פרה  "בפרשת 
התו־ חוקת  'זאת  על  קוראים  אנו 

כך  כי  הכל  עושים  יהודים  רה'. 
טעם  עם  זה  אם  הן  תורה,  ציוותה 

והן בלי טעם.
הולכים  אנחנו  "למעשה, 
ציוו  הדור  שגדולי  מכיוון  לכנסת 
שמצביעים.  הסיבה  גם  וזו  אותנו, 

לא שואלים שאלות. אבל יש לזה 
שאנחנו  והישגים  הסברים  גם 
מצליחים להשיג עבור בני התורה 
במו־ פה  למשל  הנה  והאברכים. 

למען  רבות  פעלנו  עילית  דיעין 
לעיר  בכניסה  הפקקים  שחרור 
לפעול  נמשיך  הבאה  ובקדנציה 

בזה".
בדבריו תקף הרב אייכלר את 
מתווה  בענין  דעתו  על  גנץ  בני 
והזכיר  בפורמים  וההכרה  הכותל 
כי גם בליכוד יש זרמים שפועלים 
להכרה ברפורמים. "אם לא תהיה 
לב־ נוכל  לא  חזקה  התורה  יהדות 

בציפור  לפגוע  הנסיונות  את  לום 
הנפש היהודית".

המיועד לח"כ הרב טסלר המ־
לשריפה  המצב  את  בדבריו  שיל 
ועלולה  בחוץ  המשתוללת  נוראה 
שנים  של  עמל  באחת  להרוס 
להיות  לא  להיזהר  "עלינו  רבות. 
וממשיך  בבית  התלוי  קיר  כשעון 
שהשריפה  עד  הרף  ללא  לתקתק 
אותו.  ומשתקת  אישית  בו  פוגעת 
עלינו להשכיל", קרא הרב טסלר, 
והאנוכיות  מהאדישות  "לצאת 
השרי־ את  לעצור  הכל  ולעשות 

בשיתוף  והמסוכנת  ההרסנית  פה 
פעולה של כל הקהלים".

הרב  המוכש"ר.  למוסדות  אחוז 
פרוש גם הביע תקוה להרחיב את 
מתמודד,  לנוער  לסיוע  המימון 
שקל  מיליון  ב־6  שהחל  מימון 
מיליון  ב־13  כיום  ואוחז  לשנה, 
ניתן  הסיוע  "כיום  לשנה.  שקלים 
לצ־ אבל  קטנות,  בישיבות  רק 

כיום  קיים  מתמודד  נוער  ערנו 
רוצים  ואנחנו  הגיל,  שכבות  בכל 
מת־ לנערים  גם  לסיוע  לחתור 
לישיבות  וגם  קטנה  לישיבה  חת 

גדולות".
חזונו  את  הציג  פרוש  הרב 
לקידום הצעת החוק שלו, להקמת 
מועצה לחינוך חרדי שכל הציבור 
יעד  "זה  חלק.  בו  ייקח  החרדי 
מובהק שלנו", הסביר הרב פרוש. 
לא  הוא  היום,  שהוא  כפי  "המצב 
מחוז  שיש  העובדה  עצם  תקין. 
שאחראי  החינוך  במשרד  חרדי 
ל־450 אלף תלמידים ואין בו מנהל 
חרדי, זה עצמו לא תקין. זה אומר 
שמבין  גורם  הרישוי  באגף  שאין 
באמת את המצוקה של מוסד חר־

די. אני כל הזמן אומר להם: אתם 
המוסדות  למנהלי  להגיד  צריכים 

תודה. הם הקימו מוסד עבור ילדי 
ישראל, בזמן שהמדינה לא עשתה 

את זה".
לעשות  מה  הרבה  עוד  "יש 
התחייבות  זה  הבאה,  בקדנציה 
להמ־ מתכוונים  שאנחנו  ברורה 
פרוש.  הרב  הצהיר  ולשפר",  שיך 
להיות  יכולנו  מאוד,  "השתפרנו 
לשכוח  אסור  אבל  טובים,  יותר 
הרבה  להיות  היה  יכול  שהמצב 
יותר גרוע. אני לא רוצה להעלות 
נהיה  לא  אם  יהיה  מה  דעתי  על 
לזה  יהיה  השפעה –  בעמדת  שוב 
אפילו  שקשה  רוחב  השלכות 
את  הוסיף  פרוש  הרב  לדמיין". 
הח־ הכוח  שחיזוק  מאליו,  המובן 

לשימור  המפתח  הוא  בכנסת  רדי 
ולשיפור  הקודמים,  ההישגים 

המצב הקיים. 
בשלב זה ענה סגן השר במשך 
מצד  שעלו  לשאלות  ארוכה  שעה 

מנהלי המוסדות. 
פרוש  הרב  חשף  הכנס  בסיום 
בשנת  שנערכו  מהבחירות  מכתב 
שאלה  הופנתה  כאשר  תשס"ו, 
למרן הגר"נ קרליץ שליט"א, האם 
בנות שלומדות בגייטסהד צריכות 

ובעקבות  לבחירות,  לארץ  לחזור 
האחרון  השיעור  את  יפסידו  כך 
ואת תעודת הגמר או שהדבר אינו 

כה דחוף.
המ־ את  הקריא  פרוש  הרב 

בסמינר  השאלה  "אודות  כתב: 
ישראל  ארץ  בנות  ע"ד  באנגלי' 
שיש להם זכות בחירה בארץ ואם 
יסעו יפסידו השיעור האחרון של 
החורף האם עליהם לבוא לבחור". 
הגר"נ  מרן  כתב  ובתשובתו 
שלמדתי  מה  "לפי  כך:  קרליץ 
מהוראות מרן החזון איש זצ"ל, יש 
לבטל שיעור כדי לבחור – שיכול 

להיות הכרעה על ידי זה". ס"צ.
"רק כדי שנבין כיצד הסתכלו 
גדולי  הבחירות  של  הנושא  על 
שמימיים",  אנשים  שהם  ישראל, 
מרן  "אם  לסיום.  פרוש  הרב  אמר 
הגר"נ קרליץ מעיד שכך מרן הח־

זה   – לנהוג  שצריך  הבין  איש  זון 
אומר לנו הרבה".

בטקס חגיגי הושק סניף אגודת ישראל 
באשדוד – כתובת ועוגן לכלל ולכל פרט
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הוא  מאיר.  ישראל  הרב  הסניף 
להם  וסיפר  המתכנסים  את  ברך 
הפעולה  דרכי  אודות  בקצרה 
בחודשים  רק  כה.  עד  הסניף  של 
האחרונים, עם חידושו של הסניף, 
למאתיים  קרוב  שעריו  את  פקדו 
מגוונים:  היו  התחומים  פונים. 
אר־ רווחה,  בנושאי  וסיוע  שרות 

נונה, קופ"ח, ביטו"ל.
בהיקף  חוצה,  הקרין  הסניף 
הרי־ מוקד  פעילות  של  נרחב 

לציבור  תורניים  ספר  לבתי  שום 
יהודים  אל  פנו  אברכים  הכללי. 
שאפשר לנסות למצוא אצלם אוזן 
את  שירשמו  לכך  והביאו  כרויה, 
ילמדו  ששם  ספר  לבית  ילדיהם 
ול־ ה'  את  ולברך  ישראל'  'שמע 
שמור את שבת קודש שלו־שלנו.

במקביל, קבוצת אברכים מת־
תורה  דברי  למסור  החלה  נדבים 
בשב־ שבת  מדי  השבוע,  בפרשת 

תו, בין קבלת שבת לערבית בבתי 
כנסת בעיר. יהודים פתאום החלו 
מתוק,  זה  תורה  ששיעור  להבין 
וכך צומחים לאיטם שיעורי תורה 

קבועים גם בימות השבוע.
יוסף  רבי  הרה"ג  התנועה  יו"ר 
הפסוק  את  הזכיר  קופרברג, 
אשר  הדבר  "זה  השבוע  בפרשת 
"הדבר"  הוא  מה  תעשו".  ה'  צוה 
זאת  אין  הכתוב?  מכוון  שעליו 
אותנו  מלמדת  שהתורה  אלא 
רק  דבר  עושים  יהודים  שכאשר 
להמ־ זוכים  הם   – הציווי  בגלל 

אנו  ה'".  כבוד  אליכם  "וירא  שך 
עבודה  הדשן,  בתרומת  מוצאים 
הפסוק  אבל  כפחותה,  הנראית 
מצווה ואומר: "והרים את הדשן", 
והתפקיד של סניף אגודת ישראל 
למצוא  הדשן,  בתוך  לחתות  הוא 
היהודי  הניצוץ  את  הרמץ  בתוך 

ולהרים ולהבעיר אותו. 
הרב  ח"כ  הבריאות  שר  סגן 
חשיבות  את  הדגיש  ליצמן  יעקב 
באשר  יהודי  לכל  לאזרח,  הסיוע 
במצוקה  שרוי  אדם  כאשר  הוא. 
עולמו,  כל  עכשיו  זה  בשבילו   –
לכן,  לו.  ומעיק  כתפיו  על  הרובץ 
לו.  לסייע  דרך  כל  למצוא  חובה 
הוא,  אף  להשתתף  הבטיח  הוא 

בכפוף לחוק, בקבלות קהל בסני־
פי אגודת ישראל בכל מקום, בכדי 

לעזור לכל אחד מכל חוג ומגזר.
שנוכל  בכדי  כי  הבהיר  להלן 
שבכנסת  מרע'  'סור  על  להילחם 
בעזרה  טוב'  ב'עשה  גם  ולעשות 
ובסיוע – חובה שתהיה לנו נציגות 
והדגיש  הוסיף  ליצמן  הרב  חזקה. 
ישראל  הרב  של  פעילותו  את 
לה־ לאות  ללא  שפועל  קופרברג 

הנמרץ  וכמעשהו  הסניפים,  קמת 
כן  באשדוד,  להפליא  והמצליח 

בערים נוספות.
מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
חשיבות  את  בנאומו  הזכיר  פרוש 
הפעילות של סניף אגודת ישראל 
תחת השם של אגודת ישראל וח־

לק שבחים לפעילי הסניף ולנציגי 
הציבור האגודאיים באשדוד.

'תו־ הסדר  כי  הזכיר  בדבריו 
כ־70  לפני  התקבל  אומנותו'  רתו 
אגודת  של  פועלה  בזכות  שנה 
אגודת  הזאת,  לעת  גם  ישראל. 
בעול  שנושאת  זאת  היא  ישראל 
לומד  שכל  ההסדר  על  השמירה 
לשכון  יוכל  הוא  באשר  תורה 
באהלה של תורה ללא טרדות וס־
נקציות כלכליות וכדו'. הוא מיקד 
את תשומת הלב לצורך שהציבור 
ימין,  המתקרא  בגוש  שגם  יידע 
ישנם פירות באושים אשר אוי לנו 

ממזימותיהם. 
ח"כ הרב ישראל אייכלר, יו"ר 
כי  הבהיר  הציבור,  פניות  ועדת 
את  מחייה  ישראל  אגודת  סניף 
דרכה  היתה  זו  הקד'.  התנועה 
מקדמת דנא, שסניפיה הם כתובת 
אידיש־ להפצת  ומוקד  אדם,  לכל 

קייט בכלל הציבור.
בהתייחסו לבחירות הקרובות 
בכנסת  נציגים  שתשעה  אמר 
ל"בעלי  ניתן  הדבר  בנו;  תלוי  זה 

בחירה".
מטעם ועדת הרבנים של העיר 
אשדוד, נשא דברים הרב אברהם 
שעלינו  שציין  אולבסקי  מרדכי 
של  אופיה  על  ולשמור  להתמקד 
אל  הקשיים.  כל  למרות  העיר, 
אפילו  פגיעה,  שום  על  לוותר  לנו 
קוו  הסטטוס  על  ביותר,  הקטנה 

בענייני יהדות ושבת.
ראש  סגן  וינגרטן  יחיאל  הרב 
אגודת  שסניף  כך  על  דיבר  העיר, 
החוליה,  הוא  האשדודי  ישראל 
את  שהקימו  למסורת  בהמשך 
הדור  גדולי  ע"י  ישראל  אגודת 
ישראל  אגודת  הקודם.  הדור  של 
אינה מפלגה של בחירות. זה יותר 
להפצת  המוקד  היא  שנה  ממאה 
יהדות ולסיוע לכלל ולפרט, וטוב 
ונאה עושים ראשי אגודת ישראל, 
בהקמת  כקדם,  ימים  שמחדשים 
סניף  כל  ואתר.  אתר  בכל  סניפים 
מוקד  יהדות,  של  עוגן  הוא  כזה, 
של סיוע לכלל, מקום שכל יהודי 
עצה  ולקבל  לבו  בו  להסיח  יכול 

ועזרה.
והשבת  התורה  יהדות  מועמד 
אמר  טסלר  יעקב  הרב  לכנסת, 
שלמרות  יודע  כאשדודי  שהוא 
 – בעיר  הקיימות  הקהילות  מגוון 
לדוגמה  סמל  היא  כאן  האחדות 
והרבה בזכות רבני הוועדה ושאר 
שיודעים  המקומיים  העסקנים 
לכבד ולהכיר בצרכים של הזולת. 
של  פעלו  את  לשבח  הוסיף  הוא 
שפועל  קופרברג  ישראל  הרב 
ע"מ  מנוח,  נותן  ולא  לאות  ללא 

באש־ כמו  הסניפים  את  להפעיל 
דוד גם בערים נוספות.

אגו־ מזכ"ל  זייברט  חנוך  הרב 
דת ישראל ומ"מ ראש עיריית בני 
ברק הזכיר שבמשך שנים אשדוד 
צביונה  על  להיאבק  צריכה  היתה 
הצליח  בידם  ה'  חפץ  ובעז"ה 
ויצליח. סניף אשדוד שמשרת את 
הציבור בצורה מעוררת השתאות 
כדוגמה  לשמש  צריך   – אמר   –
הקריאה  מכאן  נוספים.  למקומות 
מי  לכל  ובכלל  הציבור  נציגי  לכל 
שיכול לעזור ולסייע לפרט, להת־

גייס לעשות זאת במסגרת אגודת 
ישראל. 

יו"ר  השתתפו:  בהתכנסות 
קופרברג,  יוסף  הרה"ג  התנועה 
מאיר  הרב  ליצמן,  יעקב  הרב 
הרב  אייכלר,  ישראל  הרב  פרוש, 
זייברט,  חנוך  הרב  טסלר,  יעקב 
אפרים  הרב  וינגרטן,  יחיאל  הרב 
עז־ הרב  שוק,  שמואל  הרב  וובר, 
רא שור, הרב יהושע טננהויז, הרב 
אברהם מרדכי פלר, רבני הוועדה 
הרה"ג ר' שמעון פייבוש, הרה"ג ר' 
אברהם חיים ברנשטיין, הרה"ג ר' 
הרה"ג  זילברברג,  בנימין  אברהם 
ר' דוד שטיין, הרב אברהם מרדכי 
מנדל,  יהושע  הרב  וכן  אולבסקי, 
נתן  אברהם  הרב  לוי,  אשר  הרב 
שיליץ, הרב יהושע וינברגר, הרב 
ישראל מאיר, הרב ישראל קופר־

ברג והרב יצחק זנדמן. 

  המשך מעמ' ד

מועצת הקהילות של אגודת ישראל במודיעין-
עילית התכנסה לישיבתה הראשונה 

  המשך מעמ' ד

"אם לא נהיה שוב בעמדת השפעה נעמוד מול 
השלכות רוחב פוגעניות ליהדות החרדית"

  המשך מעמ' ד



המבשר | יום ג', י"ט באדר ב' תשע"ט | עמוד ט

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
2  + ק"ב  מ"ר   120 חד'   4  ,80 בגוש 
050- הרחבה  אפשרויות   + מרפסות 

4193764 או 058-3280333
[20052118]

80 חד   3 שטראוס  השבת  בכיכר 
למרפסת  התר   + מרפסות   2  + מטר 
1860.000שח  רק  כ"א   3 שלישית 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052116]

רק  מחסן   + מטר   115 חד   4 בבלוי 
2590.000 שח  * 3 חד מפוארת כ 80
052-7658- 2050.000שח  רק  מטר 

638 "היימשע תיווך -הנדלס"
[20052105]

מטר   104 חד   4 משה  לגבעת  צמוד 
ק"ה  חודשים   4 כניסה  לגמרי  חדשה 
מעלית רק 2550.000 שח -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052104]

נדיר למשקיעים! אזור זכרון משה 3
בעלות   + לחנות  מתאים  מטר  חד 60 
לבניה  גג   + מטר   60 מפתח  דמי  על 
 + מטר  מחסן 10   + לפחות  מטק   120
בור מים גדול רק 2650.000שח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052103]

6 יחידה   + מטר   67 חד   3 בקארו 
התחיבות   38 תמא   + מושכרת  מטר 
חודשית  תשואה  לגמרי,  חדש  לבית 
052- 1480.000שח  רק  5050שח 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052102]

כ80 חד   4 יחזקאל  הנביא  בשמואל 
ק"א  גדולה  מרפסת  מושקעת  מטר 
052- 1760.000שח  שיכונים  לא 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052101]

חנות  השבת  בכיכר  זוכה!!  הקודם 
052-7658- 4200.000שח  מטר   135

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052100]

יחידות   2  + מטר   90 חד   4 באריאל 
תשואה  אחד,  כל  מטר   45 של 
מאד  משוקעת  שח   9000 מהיחידות 
052-7658-638 4090.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052099]

חד  ברוך! 3  מקור  ממש!בלב  מציאה 
ומשרד  גדולה  מרפסת   + מטר   75
גבוהה  תקרה   + שח   800 ב  מושכר 
נוספת,  קומה  לחפירת  ואפשרות 
052-7658-638 1830.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052098]

שנכנס  בבלזר!!  החדש  בפרויקט 
לאישור אחרון! 2.5 חד 40 מטר + 36
1280.000ש"ח,  רק  צמוד  חלל  מטר 
רק  מרפסות   2  + מטר   40 חד"   2
052-7658-638 שח   860.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052072]

72 חד   3 לגאולה  קרוב  בשטראוס 
לעוד  התר   + סוכה   + קומה-ב  מטר 
052- 1820.000ש"ח  רק  מרפסת 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052019]

חד   3 במלאכי  מציאה!  הגיוועלדיגע 
75 מטר + 2 יחידות-דיור + גג 70 מטר 
052-7658-638 2870.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052018]

שמואל  הדר  בעץ  זוכה!  הקודם 
הנביא 4.5 חד 84 מטר + זכויות תמא 
38 רק 1765.000ש"ח 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052015]

הנביא  שמואל  בצומת  ממש!  מציאה 
מושקעת  מטר   80 חד   4 יחזקאל 
1760.000ש"ח  רק.  ביותר  ומטופחת 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052014]

חנות  השבת!  כיכר  בלב  מציאה!! 
רק  ביותר!!  מרכזית  מטר   135
052-7658-638 4200.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052013]

הכי  מיקום  ברוך!  במקור  מציאה 
מרפסת   + מטר  כ70  חד   3 טוב 
שח  ב800  משוכר  משרד   + גדולה 
052-7658-638 1830.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051963]

דיור  יחידות   2 במא"ש  מזומן  לבעלי 
6400 תשואה  כל-אחת  מטר  כ-25 
אפשרות  1230.000שח  רק  שח 
052- 630.000ש"ח  ב  אחד  לקנות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051962]

מטר   108 חד   5 בפולנסקי  מציאה!! 
2190.000ש"ח  רק  ק"א  משופצת 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051961]

4 בוטיק!  פרוקיט  ברוך!!  מקור  בלב 
חד   3.5  *  2400.00 רק  מטר   92 חד 
כניסה  שח   2150.000 רק  מטר   82
"היימשע   052-7658-638 חודש   12

תיווך-הנדלס"
[20051960]

זכות  מזומן!  ממש-לבעלי  מציאה 
שנלר  באזור  חדש  בפרויקט  לדירה 
052-7658-638 למטר  20.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051959]

מחולקת  מ"ר,   70 שערים  במאה 
ש''ח   6,400 ב-  מושכרת  יחידות,  ל-3 
1,650,000 ש''ח גמיש. 052-7158024
[20051950]

אילן,  לבר  קרוב  הנביא  בשמואל 
אוויר,  כיווני   3 מיוחדת,  חדרים   4
נוחה,  קומה  עשיר,  טכני  מפרט 
052-765- נדל"ן  שוורץ  סוכה,  מ. 

6888
[20051943]

140 חדשה,  חדרים   5 באהליהב 
מרפסות  גבוהה,  תקרה  מ"ר, 
נוף,  הרחבה),  ענקיות, (אפשרויות 
052- נדל"ן  שוורץ  וחניה.  מחסן   +

765-6888
[20051942]

2 חדרים,   3 ברוממה,  מציאה! 
גבוהה,  קומה  סוכה,  מרפסות 
052- נדל"ן  שוורץ  מיידית,  כניסה 

765-6888
[20051941]

מיוחדת ! בגוש 80, 4 חד' מרווחת 
מרפסת  גבוהה,  ברמה  ומושקעת 
מעלית,  ק"ג,  חזית,  גדולה,  סוכה 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20051940]

4 ברוך,  במקור  בשוק!  חדשה 
כיווני  א',  קומה  מרווחת,  חדרים 
סוכה  מרפסת  מעולים,  אויר 
052-765- נדל"ן  שוורץ  גדולה, 

6888
[20051939]

מרווחת  חדרים,   3 ברוך,  במקור 
קומה  גדולות,  מרפסות   2 + מאוד, 
שוורץ  גמיש,  ש"ח   2,400,000 א', 

נדל"ן 052-765-6888
[20051938]

קומה  ענקית,  דירה  בסורוצקין, 
להשכרה  יחי'   + מעלית,   + נוחה, 
מרפסות   + חללים,   + מחסנים   +
052-765- נדל"ן  שוורץ  ענקיות, 

6888
[20051937]

4 בסורוצקין  בשוק!  חדשה 
כיום  סה"כ  בנוי,  שלד   + חדרים 
סוכה,  מרפסת  חזית,  מ"ר,   135
להרחבה  נוספת  אופציה   + ק"ג, 
רק  בעיריה)  תיק  (נפתח  הגג,  על 
שוורץ  גמיש!  ש''ח,   2,890,000

נדל"ן 052-765-6888
[20051936]

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
[20051935]

מפוארת  חדרים,   4 בכדורי 
מרפסת  נוחה,  קומה  ומרווחת, 
גדולה, + מחסן וחניה, שוורץ נדל"ן 

052-765-6888
[20051934]

בכדורי  מבצע!  מבצע!  מבצע! 
דירות  מבחר  ירושלים),  (פסגות 
 + ומיוחדות,  מרווחות  חדרים   4-5
בקומות  דירה,  לכל  וחניה  מחסן 
גבוהות, במחירים מיוחדים לימים 
052-765- נדל''ן  שוורץ  ספורים, 

6888
[20051933]

מטר   135 חנות  השבת  כיכר  לב 
רק  שיש  מרכזי  הכי  במיקום 
052-7658-638 שח   4600.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051884]

מרפסת   + מטר   82 חד   3.5 בעמוס 
רק 1960.000שח -052 ק"א  מטר   10

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051765]

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"
[20051764]

קארו  ישראל  בבית  נדירה!  מציאה 
של  לבודד  יחידה   + מטר   65 חד'   3
1490.000ש"ח  רק  מבוי   + מטר   8
(התחילו  5000ש"ח  חודשית  תשואה 
הבית)  כל  לחידוש   38 תמ"א  הליך 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051763]

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"
[20051762]

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"
[20051761]

חזית  ק"ב  116מטר  חד   4.5 בבלוי 
ב1000 מושכר  מחסן   + מרפסות   +

3.5 חד' ק"כ  ש''ח רק 2600.000ש"ח �
2100.000ש"ח  רק  ביותר  מושקעת 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051759]

מאה שערים 3 יחידות דיור מושכרות 
סה"כ 75 מטר תשואה חודשית 7000
052-7658- 1650.000ש"ח  רק  שח 

638 "היימשע תיווך -הנדלס"
[20051758]

ק"א  מטר   90 גאולה  במרכז  חנות 
2360.000 רק  חזית  כדירה)  (רישום 
ש"ח 052-7658-638 "היימשע תיווך-

הנדלס"
[20051757]

בגאולה 2 יחידות דיור סה"כ 80 מטר 
לחודש  כ8000ש"ח  חודשית  תשואה 
052-7658-638 2130.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051756]

 + 75מטר  חד   3.5 חנה   80 בגוש 
ומרפסת  מטר   21 לעוד  בנעה  התר 
052-7658-638 שח   2300.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051755]

חד   3 במלאכי  החלטה!  למהירי 
תשואה- דיור  יחידות   2  + מטר   75
גג   + כ5000ש"ח  מהיחידות  חודשית 
052-7658-638 2870.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051754]

מ"ר   85 ק"ב  חד'   3 פנינה   80 גוש 
2,800,000 ש''ח * חנה 3.5 חד' ק"א 
מ"ר.  ל-22  אופציה  נטו  מ"ר   67
תיווך 02-5379474, 053-3179474

[20051692]

חד   3 ברוך  במקור  מזומן!  לבעלי 
רק  משופצת  ק"ב  מחסן   + מטר   78
052-7658-638 שח   1840.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051596]

בזכרון משה 3 חד 60 מטר + חלל 100
2600.000שח  רק  חלונות  עם  מטר 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051595]

הכביש  על  מטר   200 חנות  בגאולה 
חודשית  תשואה  שח   7500.000 רק 
ש"ח   60000 האחרונות  שנים  ב10 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051594]

כביש  מטר   130 חנות  השבת  בכיכר 
052- שח   4600.000 רק  הראשי 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051593]

חד'   4 יצחק  מנחת  דרסטית!  ירידה 
חד'  נחום 6  גאולה  בבלעדיות!  ק"כ * 
עוד  לבניה  אפשרות   + ל-2  מחולקת 
053-  ,02-5379474 תיווך  קומות.   3

3179474
[20051568]

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 
1770.000ש"ח  רק  תמא38,  או  בגג 
052-7658-638 זוכה!  הקודם 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051484]

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]

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]

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]

חד'   6 ק"ג  חדשה  סורוצקין  מיוחדת! 
בעלז  ק.  גדולה,  מרפסת   + מ"ר   150
* אוהליהב 6.5 חד' ק"ב גם מחולקת. 

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]

 ??? 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]

ירושלים | השכרה
ברחוב תחכמוני קרוב למלכי ישראל, 
מפוארים  חדרים   4 קרקע.  קומת 
למשרד,  לקליניקה,  מתאים  וחדשים, 
פרטית,  כניסה  למגורים,  או  לחנות 
צביקה  תיווך  גדולות  חצרות  מיידי 

רוזן 052-763-4444
[20052106]

בשנלר יחידת דיור מפוארת 35 מטר 
מתפנת עוד חודשיים 5200 שח -052

7628-176 "היימשע תיווך - משה
[20051958]

דיור  יחידות   2 חכמה  בראשית 
להשכרה 35 מטר כל אחת מושקעות 
052-7628- לחודש  שח   3200-3500

176 משה, היימשע תיווך
[20051957]

פתחנו  הנדלס"  תיווך-  "היימשע 
דירות  להשכרה  מיוחדת  מחלקה 
השרות  כפי  העיר!  רחבי  בכל 
שוכרים  לכם.  המוכרים  והאמינות 
ומשכירים יפנו למשה 052-7628176
[20051956]

ריהוט   + ענקית,  חדרים  בתנובה 4 
ומיזוג,  חימום  נוחה,  קומה  מלא, 
פסח,  לאחר  כניסה  וחניה,  מחסן 
052- נדל"ן  שוורץ  ש"ח.   10,000

768-0724
[20051945]

בתנובה 2.5 חד' חדשה ומושקעת, 
 + סוכה,  מרפסת   + מלא,  ריהוט   +
מיידי.  ש"ח,   6,500 מדהים,  נוף 

שוורץ נדל"ן 052-768-0724
[20051944]

 *   *  $2,000 חד'   4 שפע  נופי 
(שמגר) 2 חד'  + מרפסת  *  * גוש 
בנפרד  סלון  מטבח  חד'   2.5 80
יפיפיה,מרפסת ענקית. תיווך -050

4168418
[20051569]

קומת  מטר   200 גאולה  במרכז 
חולים  לקופת  מתאים  כניסה 
לחודש  שח   60000 רק  וכדומה 
תיווך  "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20050615]

ירושלים | חנויות ומחסנים
מטר   200 גאולה  בלב  להשכרה 
42000 רק  הכי  הכי  מקום  מסחרי 
שח לחודש 052-7658-638 "היימשע 

תיווך-הנדלס"
[20052073]

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 | משרדים
חדרים   3.5 בגאולה,  להשכרה 
מרווחת + מרפסת, קומה א', כניסה 
(עם  גמיש,  ש''ח,   4,700 מיידית, 
052-768- נדל"ן  שוורץ  קבלה), 

0724
[20051946]

בני ברק | מכירה
3 חזית,  ק״ב,  חדרים,   3.5 בישעיהו, 
כ״א, משופצת, + אפשרות בניה - בגג 

״מקסימום-נדלן״ 052-2452820
[20052094]

למבקרים  בית-פתוח!   ,13 בתנאים 
בין   (29.3.19) ב'  אדר  כב  שישי  ביום 
3 יפיפיה,  ד.גן  -לל״ת!   10:00-11:11
חדרים, 70מ"ר + יציאה לחצר 70מ"ר, 

״מקסימום-נדלן״ 054-4340843
[20052093]

חזית  קד'  חד'   4 מלאכה  בבעלי 
מעלית חדשה מיידית 1,970,000ש''ח 
053- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20052087]

יפהפיה  ענקית   5 מינץ  באזור 
גדולים  ומטבח  סלון  כ-170מ"ר 
מעלית   + ק"ג  ענקית  מרפסת   +
03- "אפיק-נכסים"  2,700,000ש"ח 

5791514
[20052086]

כניסות   2 יפה  5ח'  ד.נכה  בלנדא 
03- "אפיק-נכסים"  2,550,000ש"ח 

5791514
[20052085]

יפהפיה  90מ"ר  4ח'  ס.אזר  באזור 
"אפיק  1,870,000ש"ח  ק"ג  כחדשה 

053-3128884 נכסים" 03-5791514
[20052084]

משופצת  6ח'  162מ"ר  ויזניץ  באזור 
חזית  ק"ב  מושכרת  יחידה   +
03- "אפיק-נכסים"  2,850,000ש"ח 

5791514
[20052083]

בני ברק | השכרה
א,  קומה  רחל,  בסמטת  חדרים,   3
מהיסוד  משופצת  פתוחה,  חזית 

"מקסימום-נדלן" 052-2452820
[20052095]

חצר   + 250מ"ר  פרטי  בית  להשכרה 
"אפיק-נכסים" 03-5791514

[20052091]

יפהפיות  יחידות  גבירול  באבן 
ק"ק  מאווררות  סוכות   + 45,35מ"ר 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20052090]

ענקית   4 פנטהאוז  רמב"ם  באזור 
כל  מעלית   + ק"ד  ענק!  מרפסת   +
הקומה 6,000ש"ח "אפיק-נכסים" -03

5791514
[20052089]

ביתר עילית | מכירה
6 מ"ר   12  + מ"ר   140 דירת 
נוף,   + אופציות   + מרפסת  חד', 
לל"ת.  ש''ח   1,870,000 משופצת, 

052-7117979
[20052114]

אפשרות  מטר   250 חלל  בברים 
הכיוונים  מכל  נורמלים  לחלונות 
052-7658-638 שח   620.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052097]

B בגבעה  מפוארת!!  בונבבונירה 
חלל   + מטר   140 חד   6 יצחק  פחד 
1860.000ש"ח  רק  לגמרי  חדשה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052074]

ישראל  בישמח  ממש!!  מציאה 
מידית  אופציה   + מטר   88 חד   3
לחדר נוסף על רצפת שכן + מחסן 
1450.000שח  רק  לדירה  צמוד 
תיווך- "הימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051885]

בהחוזה מלובלין 65 מטר 3 חד' טאבו 
200.000 משכנתא  אפשרות  משותף 
052-7658- ש''ח   750.000 רק.  ק"ב 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051760]

לשותפים  במחיר!!  ירדו  מציאה!! 
2 ישראל  ישמח  ומשקיעים! 
ב'  דירה  מטר,   88 א'  דירה  דירות 
70 לעוד  התר  תהליך   + מטר   70
1970.000שח  רק  דירה  לכל  מטר 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051447]

גדול!  עצמי  הון  לבעלי  מציאה! 
ישמח ישראל טאבו משותף 3 חד 
70 מטר + תוספת לעוד 70 גג 140
052-7658- שח   900.000 רק  מ"ר 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051446]

במחיר  ירדו  ממש  של  מציאה 
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 2000.000שח -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]

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]

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]

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. 

100 חד   4 משותף  טאבו  בהחידא 
ממש  חדשה  ק"ב  יחידות   2  + מטר 
052-7658-638 1600.000שח  רק 

"היימשע תיווך-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]

ביתר עילית | השכרה
משופצת  מ"ר,   140 חד'   6 דירת 
052- מיידי.  נוף,   + גבוהה  ברמה 

7117979
[20052115]

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]

בית שמש | מכירה
משותף  בטאבו  מזומן!  לבעלי 
מטר   180 חלל   + מטר   70 בסיני 
יחידות   5 או   4 ל  לחלוקה  אפשרות 
052-7658-638 שח   1000.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051597]

קרית גת 
למכירה  דירות  מבחר  הבית"  "תיווך 
ובכל  בקריה  נכסים  ניהול  ולהשכרה 
רחבי העיר יהושע עבער -0504-126

124
[20048907]

צפת | מכירה
ל4 יחידות  מחולק  מדו  למכירה 1 
מרוהטות קומפלט בצפת . מושכר 
ב9000 שח לחודש תיווך דויד סבן 

046921122
[20052108]

עתיק  נופש  בית  העתיקה  בלב 
גבוהה  תשואה  נוף.  ומושקע.  יפיפה 

600,000 ש"ח 03-5230030
[20051689]

קומה  שמש,  מרפסת   + חד'   4 דירת 
לכינרת,  נוף  ועליונה,  ראשונה 
אפשרות  ללא  כחדשה,  משופצת 
באזור  רגילה,  משכנתה  לנטילת 
052- חרדי.  בנין  חזק,  מתחרד 

7137930
[20049226]

אחיסמך 
חדרים   3 דירות  באחיסמך! 
בבניין   1,150,000 מ  החל  בבניה 
בוטיק דירות 4 ו 5 חדרים החל מ 
1,350,000 וכן דירות גן וגג גדולות 
ומרווחות החל מ 1,800,000 נדל"ן 

אחיסמך 086335335
[20049841]

דירות להשכרה 
דירה?  לשכור  או  לקנות  מחפש 
עוד  פנה  דירה?  משכיר  או  מוכר 
03-8022222 הארץ"  ל"לוח  היום 

הפרסום חינם
[20041264]

חווית ֹ ספסופה"   - הגפן  "אחוזת 
ומפואר,  חדש  במתחם  נופש 
מותאם לציבור החרדי, מחולק ל- 
שחייה  בריכת  אירוח,  סוויטות   7
נופש  מתקני  ענק,  חצר  מחוממת, 

ונוף גלילי מרהיב. 058-3255832
[20051822]

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 
3 דירה  מירון,  הרי  מול  בהאר"י, 
שינה,  חדרי   2 מ"ר,   60 חדשה,  חד' 
ספה   ,(2/5) מיטות   7 מטבח,  סלון- 
החול:  נדנדה,בימי  מרפסת,  נפתחת, 
300 ש''ח לזוג, באדר חמישי- מוצ"ש 
1000 ש''ח למשפחה, ר"ח ניסן 1200
פסח 7,000 הגדול 1,600,  שבת  ש''ח, 
052- לתמונות   . לילות)  ש''ח(9 

7614435
[20050449]

3 מדהים!  נוף  בצפת,  נופש  דירת 
צמודה  חניה  וסלון,  שינה  חדרי 

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

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 
יפיפה,חדרים  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]

אצולת אירופה - ספסופה 
מותאמת  יוקרה  וילת  סופסופ  חדש! 
סלון  מיטות,   21 החרדי.  לציבור 
מושקעות,  ענקיות  חצרות  ענק, 
איכותי,  גן  ריהוט  דשא,  מרחבי 
טרמפולינה,  מגה  וערסלים,  נדנדות 
מתחם  מנגל,  פינת  משחק,  שולחנות 
וסאונה -052 ג'קוזי  עם  פרטי  בריכה 

7162596
[20051897]

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]

אצולת צפת – הר כנען 
מחתם אירוח ענק 5 דונם, 21 חדרים 
חדשים, 80 מיטות, אולם אוכל, אולם 
לבית כנסת, ריהוט גן איכותי, נדנדות 
נוף  עם  מרפסת  חדר  לכל  וערסלים, 
למבצעי  חייגו  לכנרת,  עד  פסטורלי 

השקה אטרקטיבים 04-6037370
[20051899]

מירון 
למשפחות  במירון  ארוח  מילר 
קבוצות וזוגות + חדרי אוכל קרוב 
046989012 לרשב"י 0548594243

[20051879]

בר יוחאי 
 + ומפוארים   חדשים  צימרים 
ג'קוזי + מרפסת נוף + גינה ומתקני 

חצר ממולץ!. 077-7990764
[20049879]

אור הגנוז 
צימר לזוג / משפחה ג'קוזי, חצר עם 
אפשרות  טרמפולינה,   + מדהים  נוף 

לכל הפסח. 052-7655189
[20052117]

ירושלים 
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]

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]

בירושלים, ַ קולקשן  ליורו  מוכרת 
משמרות, דוברת שפות, נסיון, תנאים 

טובים. 050-4101002
[20052079]

בירושלים  לבנות  חרדית  לפנימיה 
נמרצת.  חברתי  לריכוז  מ"מ  דרושה 
לפקס:  קו"ח  "למשרה 321"  לציין  נא 

02-6259371
[20051886]

לעסקים  שירות  הנותן  למשרד 
פרוייקטים  למגוון  מזכיר/ה 
ניהול  יומנים,  ניהול  מעניינים, 
ביום,  שעות   3 לקוחות,  קשרי 
2,800 ש''ח * לחברה בי-ם פקיד/ה 
לעבודה מול לקוחות, ועוד. 8,000
פקיד/ה  בב"ב  לחברה   * ש''ח 
משרת  שקטה,  משרדית  לעבודה 
072- קריירה  ש''ח.   6,000 בוקר, 

22-222-62
[20051813]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

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]

ָ - היום  אחרי  הולך  הלילה  בקדשים 
חמישי  ביום  מחתן  בתורה  יגיע  ת"ח 
קדישא  דהילולא  יומא  ב'  אדר  כ"א 
מליזענסק  אלימלך  ר'  הרה"ק  של 

זיע"א. לתרומות: 054-8599138
[20052082]

עד  לאמריקאים,{קבלו}  הטבות 
אזרחות   + {שנתי}  לילד   1,400$
בהנחה  טיפול   + ונכדים.  לילדים 
באגרת ממשל. {חוקי} .08-866-0940
[20051834]

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]

ספרים 

ספרי  וכל  רמב"ם.  שו"ע.  ש"ס.טור. 

ישיבות  לחתנים  והדר",  "עוז 

וכוללים במחירים מוזלים משלוח 

לפרטים  תשלומים   10 עד  חינם 

והזמנות יצחק וויס 052-7199510
[20051515]

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 

במוצ"ש נשאר בתחנת ישעיהו- כיכר 
השבת מזוודה כחולה ומחולל חמצן. 

052-7600805
[20052113]

דף היומי בבלי: חולין קיט    דף היומי ירושלמי: תרומות כ    חובות הלבבות:
משנה יומית: סנהדרין א, ג-ד    הלכה יומית: חשבון הנפש הי"ט (ההצלה) 

או"ח תפא, ב - תפג, א    רמב"ם יומי: פרה אדומה יד - טומאת צרעת א  
שו"ע הרב - רב יומי: כה, לט - כו, ג    דף היומי - זוהר: תרומה, סעי' סט-פא  

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' עז:   חפץ חיים: לה"ר ח, ז  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

7:557:577:567:587:587:54סו"ז ק"ש מג"א
8:418:428:418:438:438:39סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:129:139:129:159:149:10סוף זמן תפלה מג"א
9:429:449:439:459:449:41סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

11:4511:4711:4611:4711:4711:44חצות היום
12:1612:1712:1712:1812:1812:15מנחה גדולה

17:5917:5517:5717:5717:5717:53שקיעת החמה
זמנים למחר

4:064:074:054:094:084:03עלות השחר
4:454:474:454:484:484:43זמן ציצית ותפילין

5:355:425:345:385:385:34הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
6762954 הר סיני 15, ב"ב    תל אביב הר סיני 052-4689736 קניון מלחה    בני ברק סופר פארם מלחה ירושלים
077-8880830 רח' שנקין  סופר פארם שנקין 077-8881140 רח' אלנבי 115 מהשעה 19:00 עד 01:00 סופר פארם אלנבי
עד 01:00 מהשעה 19:00  גבירול 124  אבן  רח'   077-8881090 גבירול אבן  פארם  סופר  עד 01:00 מהשעה 19:00   62
8331107 רח'  רפא-אל 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה סופרפארם מינסטור
077-8880100 סופרפארם 077-8880770/771 שד' בן גוריון 6    רמת גן סופר פארם סיטי סנטר שטמפר 14    חיפה
סופר  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון
פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 

03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 212.195-
אתמול: 212.215-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
13-8

תל אביב
17-12

חיפה
15-11

גולן
15-7

טבריה
19-11

גליל
11-6

באר שבע
17-9

אילת
23-13

מזג האויר
עלייה קלה בטמפרטורות

היום - מעונן חלקית. 
הטמפרטורות יעלו במעט אך 

עדיין נמוכות מהרגיל. יתכן 
טפטוף בצפון הארץ.

רביעי - גשם מדי פעם בצפון 
ובמרכז מלווה בסופות רעמים 

בודדות. טמפרטורות עדיין 
נמוכות מהרגיל לעונה.  

חמישי - מעונן חלקית עם 
עלייה קלה בטמפרטורת. 

שישי - מעונן עם גשם מקומי 
ברוב אזורי הארץ, יתכנו סופות 

רעמים בודדות.

שישיחמישירביעי

17 "  '  :   | 3  :  | ( "  ) 4    :   | 1   :

    

 10:00-12:30 ‘   17:00-22:00 11:00-14:00  ‘ -‘   “   :  ‘
10:00-12:30 ‘   17:30-21:30 ‘ -‘     

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  בהלכות  לשאלות  פתוח  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  03-6161067 09:00-15:00 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

> דרישות התפקיד:
• ניסיון של לפחות שנתיים בניהול משרד דינמי.

• ניסיון בגביה וניהול לקוחות וספקים.
• שליטה מלאה בכל תוכנות אופיס.

• יכולת עבודה ולמידה עצמית.
• תפקוד נכון ומתועדף במצבי לחץ.

• בעל/ת ראש גדול, זריזות ויסודיות, אמינות ואחריות.
• משרה מלאה.

קו"ח יש לשלוח לדוא"ל:
dmdmdm6421@gmail.com

למשרד פרסום באזור גוש דן
דרוש/ה

מנהל/ת משרד 
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מבחר דגמים
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רוסיה לאחר זיכויו של הנשיא טראמפ: 
"מוכנים לשיפור היחסים עם ארה"ב"

הניו יורק טיימס נאלץ לקבוע: "הוסרה העננה מעל הנשיא" 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

טרא־ דונלד  ארה"ב  נשיא 
המשיכו  בארה"ב  ותומכיו  מפ 
לאחר  הנצחון  חגיגת  את  אתמול 
התובע  של  הדו"ח  תקציר  פרסום 
את  המזכה  מולר,  רוברט  המיוחד 
לקשי־ חשד  מכל  טראמפ  הנשיא 
ממשלת  עם  חוקי  בלתי  קשר  רת 
הבחירות  שלפני  בתקופה  רוסיה 

לנשיאות.
טראמפ עצמו הגיב שעות לא־

חר פרסום תקציר הדו"ח, ואמר כי 
"חבל מאוד שהיינו צריכים לעבור 
הח־ לדבריו  הזאת".  החקירה  את 

רבות  פעמים  טען  שבעבר  קירה 
כי היא מונעת ממניעים פוליטיים, 

הממשל  על  שחור  כתם  הטילה 
פנס  מייק  הנשיא  סגן  האמריקאי. 
הצטרף לחגיגה ואמר כי "זהו יום 
שהנשיא  לאחר  לאמריקה,  חג 

זוכה מכל אשמה". 
יורק  'ניו  העיתון  אפילו 
טיימס', שנחשב למבקר חריף של 
ופומבי  מובהק  ולתומך  טראמפ 
נא־ הדמוקרטית,  המפלגה  של 

ויצא  המציאות  עם  להשלים  לץ 
אתמול עם כותרת "הוסרה העננה 

מעל הנשיא". 
עם זאת, בכירים במפלגה הד־
מתו־ מאוד  שהתאכזבו  מוקרטית 

שהתובע  בכך  נתלו  הדו"ח,  צאות 
שיבוש  סוגיית  את  השאיר  מולר 
סגורה,  בלתי  החקירה  הליכי 

לשיקול דעתו של התובע הכללי. 
להר־ יש  כי  טוענים  הדמוקרטים 

לשיבוש  בנוגע  החקירה  את  חיב 
חרף  טראמפ,  של  מצדו  ההליכים 
שאין  הכללי  התובע  של  החלטתו 
כאלו  מעשים  לביצוע  ראיות  כל 

מצדו של הנשיא. 
ממשלת  פרסמה  כך  בתוך 
רוסיה הודעה, בה היא מברכת על 
חשיפת האמת, ומצהירה כי רוסיה 
בענייניהן  התערבה  לא  מעולם 
וב־ זרות,  מדינות  של  הפנימיים 

מעולם  התערבה  לא  גם  זאת  כלל 
האמריקאית.  הבחירות  במערכת 
היחסים  לשיפור  מוכנים  "אנחנו 
שנ־ בהודעה  נאמר  ארה"ב,  עם 
ההחל־ "אבל  ממוסקבה,  מסרה 

גם  להתקבל  צריכה  כך  על  טה 
בוושינגטון". 

גילו  אף  טראמפ  של  בסיבתו 
מנצחים',  של  'נדיבות  אתמול 
דוב־ שפרסמה  רשמית  ובהודעה 

כי "הנשיא  נאמר  הלבן  הבית  רות 
הכ־ מהתובע  לבקש  מתכוון  אינו 
יריביו  נגד  בחקירה  לפתוח  ללי 
הפוליטיים". בכך רומז טראמפ כי 
מן הראוי היה לחקור את המניעים 
הפו־ הגורמים  ואת  נגדו  לחקירה 
אך  בניהולה,  שהתערבו  ליטיים 
בשלב זה הוא מעדיף שלא לעסוק 
במ־ הסאגה  מסיום  וליהנות  בכך, 
שפטית בעניינו, לאחר שזו הטילה 
עליו צל כבד כמעט מיומו הראשון 

בתפקיד. 

פרקליט המדינה בארה"ב ויליאם באר למשלחת אגודת ישראל באמריקה:

"ארה"ב מחוייבת לשמור על זכויות הדת של כל אזרח 
ולאפשר לו לקיים את מצוות דתו בכל מקום באמריקה"

הפגישה עם קבוצת הנציגים של אגודת ישראל באמריקה נערכה על רקע מקרים שהחלו להופיע בתדירות מעוררת דאגה

מאת א. למל

העניקה  מאז  חלפו  שנה   27
'אות  באמריקה  ישראל  אגודת 
כבוד הומניטרי' לפרקליט וויליאם 
באר, במסגרת הדינר השנתי לרגל 
מלאת 70 שנה לארגון, על עמדתו 
באחד  דתית  אפליה  נגד  האיתנה 
וכעת,  רוקלנד.  במחוז  הכפרים 
במעמדו  הפעם  באר,  וויליאם 
שוב  המדינה,  כפרקליט  החשוב 
נאמן.  כבן־ברית  עצמו  את  מוכיח 
במהלך פגישתו עם נציגי משלחת 
בא־ ישראל  אגודת  של  וושינגטון 
של  מחויבותה  את  הזכיר  מריקה, 
על  לשמור  הפדראלית  הממשלה 
זכויות הדת של כל אזרח בארצות 

הברית.
נפגש  באר  המדינה  פרקליט 

אגודת  של  הנציגים  קבוצת  עם 
מחלקת  בבנין  באמריקה  ישראל 
קנדי.  פ.  רוברט  ע"ש  המשפטים 
להופיע  שהחלו  מקרים  רקע  על 
סביב  דאגה,  מעוררת  בתדירות 
לחלוקה  בחוק  תקנות  של  סוגיות 
ואשר  אחרות,  ותקנות  לאזורים 
את  לבלום  נסיון  ברורה:  מגמתם 
התפתחותה של הקהילה היהודית 
האורתודוקסית, בפרט באזור של 

לייקווד ובצפון מדינת ניו יורק.
וויליאם  המדינה  פרקליט 
בין  זה  בתפקיד  שכיהן  באר, 
מילא  תשנ"א־תשנ"ג,  השנים 
שהוגשה  בתביעה  מרכזי  תפקיד 
נגד  תשנ"ב,  בשנת  לבית־המשפט 
לאסור  ניסו  שם  אירמונט,  כפר 
בשטח  בתי־כנסת  של  קיומם  על 
צמי־ את  לבלום  בנסיון  הכפר, 

תיק  במונסי.  הקהילה  של  חתה 
הוזכר  משפטי,  תקדים  שקבע  זה, 
משפטיות  תביעות  בעשרות  מאז 
המדינה  פרקליט  ולדברי  דומות, 
כיום  מטפלים  משרדו  אנשי  באר, 
במספר תיקים העוסקים באפליה 
דתית, סוגיה הנחשבת בעיניו בע־

לת עדיפות עליונה.
בשמחה  התקבלה  זו  ידיעה 
הרב  ביניהם  רבים,  על־ידי  רבה 
של  משרדה  מנהל  שנאל,  אבי 
אגודת ישראל בניו ג'רזי, שהתריע 
בפני פרקליט המדינה על מקרים 
ניו  בלייקווד,  דתית  אפליה  של 

ג'רזי.
המתגוררים  "כתושבים 
הראוי  מן  זו,  גדולה  במדינה 
בטוחים  ירגישו  דתיים  שאנשים 
חופש  על  מגנה  שהחוקה  בכך 
שנאל.  הרב  אמר  במלואו",  הדת 
המדינה  פרקליט  השנים,  "במשך 
שיוצא  כמי  עצמו  את  הוכיח  באר 
אלו,  זכויות  על  להגן  בנאמנות 
וכידיד אמת של קהילות רבות של 
מאמינים, ברחבי ארצות־הברית".

אף  באר  המדינה  פרקליט 
הביע את תמיכתו בזכות הבחירה 
נוספת  סוגיה  פרטי,  בבית־ספר 
כשהוא  לטפל,  משרדו  עתיד  בה 

מגן על זכות ההורים לבחור עבור 
ילדיהם מוסדות חינוך המשקפים 
בצורה הטובה ביותר את הערכים 
וסדרי העדיפויות שלהם. לדבריו, 
הוא מתכונן לקדם פיתוח תכניות 
המדי־ ברחבי  בתי־ספר  לבחירת 

נה.
והאנטי־ השליליות  כל  "עם 

ההזדמנות  סביבנו,  הגואה  שמיות 
פרקליט  עם  שיחה  לנהל  שלנו 
הוא  כיצד  ולשמוע  באר  המדינה 
הבלתי־מתנ־ תמיכתו  את  מבטא 
ומ־ מרגיעה  הדת,  בזכויות  צלת 

יחזקאל  הר"ר  אמר  מאוד",  חזקת 
של  הנאמנים  מועצת  חבר  בנט, 
"אנו  באמריקה.  ישראל  אגודת 
משותפת  עבודה  לקראת  מצפים 
במ־ האזרח  לזכויות  החטיבה  עם 

חלקת המשפטים, תחת מנהיגותו 
כדי  באר,  המדינה  פרקליט  של 
כל  של  זכויותיהם  כי  להבטיח 
בחו־ המעוגנות  אמריקה,  אזרחי 

להם  שיאפשר  דבר  יישמרו,  קה, 
לקיים את מצוות דתם בחופשיות, 
בכל מקום בו הם מתגוררים באר־

צות־הברית".

מקסיקו: כ־1,200 מהגרים 
נעים בשיירה לכיוון ארה"ב 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

השיירה  של  כשלונה  לאחר 
שיירת  מתארגנת  הקודמת, 
בין  הגבול  לכיוון  חדשה  מהגרים 
מוסרים  כך  ומקסיקו,  ארה"ב, 
פי  על  מקסיקניים.  תקשורת  כלי 
כ־1,200 מונה  השיירה  הדיווח, 
מהגרים ממדינות מרכז אמריקה: 
גואטמלה,  ניקרגואה,  הונדורס, 
קובה וכן מהגרים מאל סלבדור. 

עוד דווח, כי בשונה מהפעם 
שיירה  התארגנה  בה  הקודמת 
מק־ לגבולות  מחוץ  המהגרים 

מדינות,  כמה  דרך  ועברה  סיקו, 
של  בהתאגדות  מדובר  הפעם 
מהגרים רבים שהחלו את דרכם 
לעבר ארה"ב באופן יחידני, ורק 
התאגדו  במקסיקו  ששהו  בעת 

לכדי שיירה גדולה, בתקוה שב־
כך יקל עליהם לחצות את הגבול 
לזכות  הפחות  לכל  או  לארה"ב, 
לסיקור בתקשורת הבינלאומית, 
של  שבסופו  מקווים  שהם  מה 
ויביא  מטרתם  את  ישרת  דבר 
האמריקאים  הגבולות  לפתיחת 
אמ־ מרכז  ממדינות  למהגרים 

ריקה. 
כזכור, לפני חודשים אחדים 
ארה"ב  מקסיקו –  לגבול  הגיעה 
שיירה של אלפי מהגרים שעשו 
ארו־ שבועות  במשך  דרכם  את 

השיירה  ממשתתפי  חלק  כים. 
משמר  כוחות  עם  התעמתו 
נהדפו  אך  האמריקאים,  הגבול 
מעל גדר הגבול ולבסוף התפזרה 
את  השיגה  שלא  לאחר  השיירה 

מטרותיה. 

jpg.צילום: משה גרשבאום
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