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עם תום הספירה הסופית של כל קולות הבוחרים – בפער של 71 קולות בלבד: 

קידוש שם שמים: יהדות התורה עלתה לשמונה מנדטים
יהדות התורה זכתה ל־249,049 קולות שתורגמו ל־8 מנדטים ^ הידיעה על הכרזתה הרשמית של ועדת הבחירות התפשטה עד מהרה 
כאש בשדה קוצים והעבירה קול רינה במחנות המוני בית ישראל ^ עוד על פי התוצאות: הליכוד ירד ל־35 מנדטים, הימין החדש בחוץ

מאת מאיר ברגר

שמחה, התרגשות וקורת רוח בקרב שלומי אמוני ישראל די בכל אתר 
הספירה  כתום  שהתקבלה  והמרהיבה  התקדימית  התוצאה  לאור  ואתר 
מתברר  מהספירה  בישראל:  הבוחרים  כלל  קולות  של  והרשמית  המלאה 
היא  התורה  בהצבעתם:  הכריזו  נפשות  אלף  וחמישים  למאתיים  קרוב  כי 
של  הרשמית  הכרזתה  על  הידיעה  מוחלפת.  תהא  לא  התורה  זאת  חיינו. 
ועדת הבחירות התפשטה עד מהרה כאש בשדה קוצים והעבירה קול רינה 
במחנה. תחושת השמחה נוספה לעליצות השמחה בטהרתה לקראת הת־
קדש ליל הסדר, החג בו עם ישראל חוגג את חירותו ומייחל לחירות הנצח.

בתום ספירת הקולות הסופית 
התורה  יהדות  רשימת  כי  התברר 
זכתה ל־249,049 קולות שתורגמו 
מדיווח  עולה  כך   – מנדטים  ל־8 
שפר־ המרכזית  הבחירות  ועדת 

הבחירות  תוצאות  את  אמש  סמה 
לנ־ היום  שיימסרו  כפי  הרשמיות 
שיא המדינה ויפורסמו ברשומות.

הרשמיות:  התוצאות  ואלו 
רשי־ מנדטים,  ל־35  ירד  הליכוד 

מת כחול לבן מקבלת אף היא 35 
כאמור  התורה  יהדות  מנדטים. 
 8 עם  ש"ס  גם  כך  מנדטים,   8 עם 

מנדטים.

יהדות התורה מבהירה:

"נעמוד בתוקף על כך שמי שלומד תורה ותורתו 
אומנותו יוכל להמשיך ללמוד באין מפריע" 

מאת כתב 'המבשר'

המגעים  כינון  לקראת 
הע־ רקע  ועל  הקואליציוניים 
מנדטים  ל־8  המבורכת  ליה 
התורה'  'יהדות  סיעת  מבהירה 
יעמדו  התורה  יהדות  חברי  כי 
ללמוד  שחפץ  מי  שכל  כך  על 
על  לשקוד  להמשיך  יוכל  תורה – 

תלמודו.  
המ־ לגידול  התייחסו  תחילה 

על  לקב"ה  מודים  "אנחנו  בורך. 
הסיעתא דשמיא הגדולה שקיבל־
נו 8 מנדטים באופן חסר תקדים".

התכ־ "הסיעה  כי  דיווחו  עוד 
בישיבה  התורה'.  'דגל  בבית  נסה 
הכנסת  חברי  הנציגים  השתתפו 
הרב  ברשימה  ו־10   9 ומקומות 

חסיד והרב ברוכי".
"הסיעה  כי  הבהירה  בהמשך 
קיבלה החלטה שאנחנו נעמוד על 

ותורתו  תורה  שלומד  מי  שכל  כך 
ללמוד  להמשיך  יוכל  אומנותו 
בתו־ כך  על  ונעמוד  מפריע  באין 

קף". 
לא  הסיעה  כי  הובהר  עוד 
חוזרות  לבחירות  להוביל  תירתע 
תתקבל.  לא  ועמדתה  במידה 

לראשי  מודיעים  אנחנו  "במקביל 
בכו־ להישאר  הארץ  בכל  המטות 

וחלילה  וחס  במידה  מלאה,  ננות 
הנושא הזה לא ייפתר.

שום  לנו  ואין  זאת  "הוכחנו 
חוז־ בבחירות  להתמודד  בעיה 

רות", חתמו את הודעתם.

סגן השר הרב פרוש בעקבות העדכון אודות עליית יהדות התורה ל־8 מנדטים: 

"החיבור עם 'יחד' ותוספת החיזוק של חסידי חב"ד חברו 
למיצוי הפוטנציאל הפנימי של רשימת יהדות התורה"

מאת מאיר ברגר

תוצאות  עדכון  בעקבות 
מהן  הבחירות  בוועדת  האמת 
התברר כי רשימת יהדות התורה 
אמר  מנדטים,  לשמונה  עלתה 

כי  פרוש  מאיר  הרב  השר  סגן 
מדובר בתוצאה ישירה של החי־
ערב  שנעשו  הייחודיים  בורים 
הבחירות לצד הירתמותו המוח־
לטובת  החרדי  הציבור  של  לטת 
חיזוק רשימת היהדות הנאמנה.  

יש  ובראשונה  "בראש 
כל  על  עולם  לבורא  להודות 
שרשימת  כך  על  והחסד  הטוב 
לעליה  זכתה  התורה  יהדות 
על  קול  אלף  כ־40  בדמות  נאה 

נתניהו החל בסדרת מפגשים עם 
ראשי הקואליציה המסתמנת

מאת מאיר ברגר

ראש  המו"מ  כינון  לקראת 
קיים  נתניהו  בנימין  הממשלה 
פגישות  הממשלה  ראש  אתמול 
עם יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ 
איחוד  יו"ר  ועם  ליברמן  אביגדור 

מפלגות הימין רפי פרץ. 
לאחר  נמסר  ביתנו'  מ'ישראל 
התקיימה  השיחה  כי  הפגישה 
בנושאי  ונגעה  נינוחה  באווירה 
בטחון, דת ומדינה ועליה וקליטה.

"הצדדים החליטו להתניע את 
שהנשיא  לאחר  מיד  ומתן  המשא 
ראובן ריבלין יטיל על נתניהו את 
מלאכת הרכבת הממשלה", נמסר.

ראש  נפגש  מכן  לאחר 
איחוד  יו"ר  עם  הממשלה 
הפ־ תום  עם  הימין.  מפלגות 

פגישה  "היתה  כי  נמסר  גישה 
בימים  יימשכו  והמגעים  מצוינת 

הקרובים".
לאחר הפגישה אמר רפי פרץ 
כי "הבעתי אמון בראש הממשלה 
אצל  להיות  ששמחתי  לו  ואמרתי 
את הכף לבחיר־ הנשיא ולהכריע 

תו להרכבת הממשלה".
ביחד.  שנעמוד  ספק  לי  "אין 
אנחנו נהיה בית איתן של הציונות 
שאמרנו  כפי  ומבקשים,  הדתית 
החי־ תיק  את  הבחירות,  בתחילת 

נוך והמשפטים", הוסיף.

לקראת הרכבת הממשלה:

הסתיימו ההתייעצויות אצל נשיא המדינה; 65 המליצו על נתניהו
65 חברי כנסת המליצו לנשיא המדינה להטיל על בנימין נתניהו את הרכבת הממשלה הבאה. 45 חברי כנסת 
המליצו על בני גנץ. 10 לא המליצו כלל ^ בשיחה עם הנשיא אמרו נציגי 'כולנו' כי לפי שעה אין משא ומתן 

להצטרפות המפלגה לליכוד ^ היום צפוי הנשיא להטיל את הרכבת הממשלה על נתניהו

מאת מאיר ברגר

רי־ ראובן  המדינה  נשיא 
בסבב  אתמול  המשיך  בלין 
ההתייעצויות עם נציגי סיעות הכ־
נסת, שימליצו לו על מי להטיל את 

מלאכת הרכבת הממשלה הבאה.
במסגרת ההמלצות, נתניהו קי־

בל 65 ממליצים ובני גנץ עם 45, מה 
להטיל  המדינה  נשיא  את  שיחייב 

על נתניהו את הרכבת הממשלה.
שהגיעה  הראשונה  המשלחת 
להגשת  השני  ביום  הנשיא  לבית 
נציגי  משלחת  היתה  ההמלצות 
על  שהמליצה  העבודה  מפלגת 
שלהם  כמועמד  גנץ  בני  ח"כ 
יו"ר  הבאה.  הממשלה  להרכבת 

נכון  אמר "לא  גבאי  אבי  המפלגה 
שנים  הרבה  כך  כל  יהיו  שאנשים 
באותו תפקיד. יחד עם זאת, העם 
את  וקיבל  הכל  שמע  החליט, 

ההחלטה".
טל  לח"כ  פנה  ריבלין  הנשיא 
מה־ לפרוש  שלא  לו  וקרא  רוסו 

רבות  פעמים  "חשבתי  תפקיד: 

אנשים  מרחיק  הצינון  חוק  כי 
צורך.  בה  שאין  לתקופה  מצוינים 
אני יודע שאם תצא ייכנסו אנשים 
  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

מאיר יחזקאל גולדמן
בהר"ר שמואל הי"ו

ישיבת בית אברהם סלונים י־ם
בני ברק

בלומה הלשטוק
בהר"ר יצחק הי"ו
סמינר הישן ביתר
ביתר עילית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום רביעי, י"ב בניסן תשע"ט
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הסתיימו ההתייעצויות אצל נשיא המדינה; 65 המליצו על נתניהו

שהח־ שמי  טוב  אבל  מצוינים, 
למדינה  לתרום  רוצה  שהוא  ליט 

יישאר בה".
סיעת  המליצה  מכן  לאחר 
בני־ על  להטיל  ביתנו  ישראל 

הרכבת  מלאכת  את  נתניהו  מין 
אמרה  מלינובסקי  ח"כ  הממשלה. 
בסיטואציה  "אנחנו  לריבלין: 
לוקחים  כסיעה  אנחנו  מורכבת. 
הציבור  של  מגן  להיות  עצמנו  על 
החילוני, לצד כבוד לציבור הדתי. 
חשוב  הקואליציה  בהרכבת  גם 

שהאיזון יישמר".
סיעת  נציגי  נכנסו  אחריהם 
הכ־ חברי  הימין',  מפלגות  'איחוד 
בצלאל  יוגב,  מוטי  פרץ,  רפי  נסת 
שהמליצו  סילמן,  וע'  סמוטריץ' 
על  הממשלה  הרכבת  את  להטיל 

בנימין נתניהו.
"אנחנו  לריבלין:  אמר  פרץ 
מפלגה אחת שנבחרה ביחד ולכל 
שנבקש  הכרזנו  הדרך  כל  אורך 
מכבוד הנשיא שנתניהו יהיה ראש 
הממשלה הבא וכך גם הבוחר אמר 

את דברו".
לנשיא  אמר  סמוטריץ'  ח"כ 
את  לקיים  צריך  "בדמוקרטיה  כי 
יום  של  בסופו  הבוחר.  של  רצונו 
מפל־ החסימה.  באחוז  לטפל  יש 
גות הימין איבדו שבעה מנדטים".

להקים  קרא  סמוטריץ' 
אחדות  "ממשלת  ימין.  ממשלת 
הציבור.  של  רצונו  את  תשקף  לא 
צריכה לקום ממשלה ימנית וצרי־

כה להיות ממשלה של העם כולו, 
ולהיות  למיעוט  קשובה  להיות 
קשובה לכל העם ולקיים דיאלוג".
לנ־ המליצו  מרצ  סיעת  נציגי 

שיא להטיל על בני גנץ את הרכבת 
זנדברג  ח"כ  מרצ  יו"ר  הממשלה. 
הפסיד  השמאל  "לצערי  כי  אמרה 
את  מקבלים  ואנחנו  בבחירות 
הכרעת העם. המילה שמאל הפכה 
נו־ אנחנו  אבל  וגנאי  למושמצת 

שאים אותה כדגל. מרצ סימנה דרך 
הצבעה  דיכוי  איומים,  גם  וחוטפת 
מצלמות.  ידי  על  מצביעים  ודיכוי 
להילחם  באופוזיציה  תהיה  מרצ 
תמורת  הסיפוח  ובברית  בסיפוח 

חילוץ נתניהו מכתב אישום".
נציגי מפלגת 'כולנו' של משה 
כחלון המליצו על נתניהו להרכבת 
ריבלין  לנשיא  וסיפרו  הממשלה 
כי לפי שעה אין משא ומתן להצ־

משא  לליכוד. "אין  שלהם  טרפות 
היה  לא  'כולנו'.  של  בשמה  ומתן 
ואין כזה נכון להרגע. דיבורים יש 

עם כולם בכל מיני מעגלים".
הוסיף:  פולקמן  רועי  ח"כ 
אני  ממלכתי.  קו  מובילים  "אנחנו 
לליכוד  נחבור  שלא  מתחייב  לא 
בעתיד. ניכנס למו"מ ומה שמשרת 

אותנו יהיה על השולחן".
רע"מ־בל"ד  המפלגות  נציגי 
אמרו בפגישתם עם הנשיא ראובן 
לא  נתניהו  "מבחינתנו  כי  ריבלין 
ראוי להיות ראש ממשלה. מאחר 
אלטר־ מציעה  לא  מפלגה  ואף 

לא  אנו  הכיבוש,  לסיום  נטיבה 
ממליצים על אף מועמד".

ראש  צפויים  הערב  כי  נודע 
בבית  להיפגש  והנשיא  הממשלה 
נתניהו  על  יטיל  ריבלין  הנשיא. 

את הרכבת הממשלה.
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עורך אחראי: יום טוב רובין
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אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

ויאמן העם כי פקד ה'
התקדש  לליל  וממתינים  מחכים  שהם  מקום  בכל  יהודים 
ויקיימו  כמצווה  בשמחה  יסבו  ומרורים,  מצות  יאכלו  בו  חג 
ישראל  שעם  שנה  מאות  ותשע  מאלף  למעלה  לבנך'.  'והגדת 
ומקדש  מצרים,  מארץ  צאתו  יום  את  בשנה  שנה  מדי  חוגג 
עבדים,  בית  משערי  בו  יצא  אשר  היום  את  ובדיצה  בחדוה 
הגדולים  והנפלאות  הנסים  סיפורי  טומאה.  שערי  מקום 
כולם  לנכד.  ומסב  לבן  מאב  לדור,  מדור  בדייקנות  עוברים 
שם  אשר  המופתים  עיזוז  את  בהתרגשות  מספרים  כאחד 
אדוננו על אדמת בני חם. בכל דור ודור חייב אדם לראות את 
עוברת  אכן  זה  וברגש  ממצרים,  יצא  עצמו  הוא  כאילו  עצמו 
שלהבת האמונה בא־ל מוציאנו ממצרים, אשר עשה לאבותינו 

ולנו את כל הנסים האלו.

על  האמונה  שירת  של  נצח  תוי  פורטים  זה  קדוש  בליל 
כל  של  חלקו  שהן  וההתעלות  ההתרוממות  הנשמה.  נימי 
האמונה  מן  כחן  שואבות  כהלכתו,  הסדר  עריכת  בעת  יהודי 
התמימה המפכה בעוז בסדר הקדוש. הליכות ליל הסדר, כל 
מנהגים  ספור  אין  בקרבם  אוצרים  כמסורתן,  ועדה  קהילה 
נחלי  הוא  בהן  השזור  הקו  אשר  והנהגות  הלכות  ומסורות, 
הדלת  מפתיחת  החל  פנימה.  בלבבות  דרכן  הנמסכים  אמונה 
לכבודו של אליהו הנביא זכור לטוב ומזיגת הכוס בעבורו עד 
הקושיות.  וארבע  ה'קדש'  באמירת  המקודשות  לנוסחאות 
אמרו חכמים על הכתוב הנאמר בשיר השירים 'תשורי מראש 
במצרים,  ישראל  שהאמינו  האמונה  בזכות  היא  כי  אמנה' 

כנאמר ויאמן העם.

של  ימים  הם.  אמונה  של  ימים  המצות –  חג  התקדש  ימי 
חכמים  אמרו  מצרים.  יציאת  מופתי  וסיפור  לבן  אב  הגדת 
אף  על  האמונה.  בזכות  אלא  ממצרים  אבותינו  נגאלו  לא  כי 
האפשרות  את  אין  וכי  ממצרים,  היוצא  עבד  אין  כי  הידיעה 
 – ארצו  שערי  על  פרעה  ששם  ובריח  מנחושתיים  לצאת 
האמינו ישראל כי הגאולה בא תבוא. גם בתוך הגלות ובעמקי 
גם  ישראל.  את  ה'  פקד  כי  וזכרו  העם,  ויאמן  קיימו  קשייו, 
צאתנו  כימי  כי  הובטחנו  כאשר  כך,  תהיה  העתידה  הגאולה 
נזכה  במהרה  כי  תפילתנו  נפלאותיו.  ה'  יראנו  מצרים  מארץ 
כל  יראו  גבורותיו,  אומץ  יראנו  במלוכה  אדיר  בבוא  לראות 
לגאול  יבוא  אשר  ובארץ  בשמים  אלקינו  אחד  כי  ארץ  מלכי 

מבין האומות חד גדיא.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

כל קול
נער הייתי וגם בגרתי.

חלק  נטלתי  חלדי  בימי 
פעיל בצוותי הסברה ואסט־

בחירות  מערכות  של  רטגיה 
המוחות  טובי  נדרשו  בהן 
או  האדיש  למצביע  להבהיר 
הסגולי  כוחו  את  המתלבט 

של הקול האחד. 
שהעסיקו  תחקירנים 
המער־ של  ההסברה  מטות 
המו־ במישור  השונות,  כות 

ניציפלי כמו בזירה הארצית, 
מוחשיות  דוגמאות  הביאו 
הפסדים  או  נצחונות  של 
צורבים על חודם של קולות 
היו  הללו  הנתונים  בודדים. 
הסברה  לחומרי  מנוצלים 
לפקוח  שנועדו  מחודדים 
באוזני  ולצעוק  נרדמים  עיני 

חלשי שמע.
שוב  אתמול  מיום  החל 
בשורות  אדם  יצטרך  לא 
עלינו  הבאות  המערכות 
יהדות  בשירות  לטובה, 
ממרחק  להביא  התורה, 
קולות,  ואחד  שבעים  לחמו. 
לא יותר, הפרידו בין המנדט 
יהדות  של  לשמיני  השביעי 
להסביר  צריך  לא  התורה. 
הדרמטי,  ההבדל  את  לאיש 
בין  הקולוסלי,  התהומי, 
שמונה  לבין  מנדטים  שבעה 

מנדטים ליהדות התורה. 
שורה  הקרוב,  בטווח 
משמעותיות  החלטות  של 
רק  נגזרות  ופרסונליות 
שיהדות  העובדה  מכוח 
הש־ המפלגה  היא  התורה 

לכך,  מעבר  בגודלה.  לישית 
ניצבת  התורה  כשיהדות 
הנוכ־ הקדנציה  אורך  לכל 

חית, ולא רק בשולחן המו"מ 
עם  כמפלגה  הקואליציוני, 
לכך  יש  מנדטים,  שמונה 
משמעות רבת משקל ותוקף. 
להימנע  היה  עלול  זה  וכל 
אילו לא היו לטובתה שבעים 

ואחד קולות בלבד.

אין קול
חסרה  היתה  אחת  תיבה 
הוד־ של  הארוך  המלל  בכל 
אתמול  ביום  בנט  נפתלי  עת 
צל  כל  מעל  שהתברר  לאחר 
מפ־ של  הקץ  הקיץ  כי  ספק 

לגת הימין החדש. 
לא  כללה  שלו  ההודעה 
פחות משלוש מאות שמונים 
ואחת מילים אבל תיבה אחת 
הופי־ לא  אותיות  ארבע  בת 

עה בה. טעיתי.
לנכון  מצא  בנט  נפתלי 
על  ליטול  בכשלון,  להודות 
האחריות  את  בלבד  עצמו 
הדבר  את  לומר  לא  אבל  לו 
המתבקש ביותר לעת כזאת: 
בערב  כשהחלטתי  טעיתי 
סגרירי אחד לפרוש באבחה 
אותי  שאימצה  מהמפלגה 
לעומד  בי  ובחרה  חיקה  אל 
אחת  בבת  לנטוש  בראשה, 
שלי  הבית  שהיתה  מפלגה 
רצופות  שנים  שש  במשך 
המשפטים  שרת  עם  ולצאת 
לא  לארץ  פקוחות  בעיניים 

זרועה.
טעיתי כשהייתי משוכנע 
יוסיף  הזה  הנמהר  הצעד  כי 
שהוא  בשעה  לימין  קולות 
לימין,  קולות  הוריד  רק 
הגחמה  ומפלגת  אני  גם  כי 
שהתייצבתי בראשה לא חצו 
את אחוז החסימה וגם איחוד 
את  סיימו  הימין  מפלגות 
מנדטים  חמישה  עם  המרוץ 
התו־ היתה  זאת  לא  בלבד. 
צאה שלה ייחלתי כשדהרתי 
לעבר הכפלת הכוח תוך כדי 
על  רהב  סיסמאות  השמעת 
לא  לספק  עומדים  שאנו  כך 
פחות מאלטרנטיבה לשלטון 

הימין הקיים. טעיתי.
הד־ את  לומר  במקום 

הללו,  המתבקשים  ברים 
העדיף בנט לכתוב את ההפך 
מסר  זה  חינוך  הגמור: "כשר 
לכל  להעביר  רוצה  שאני 
עם  אדם  וכל  יזם,  תלמיד, 
לעולם  תוותרו.  אל  חלום, 
למען  במערכה  תוותרו  אל 
זה  אם  גם  ראויה.  מטרה 

נראה חסר סיכוי".
יכול  שמחנך  נכון  זה 
למחונכיו  להחדיר  וצריך 
ולשאוף  לחלום  עליהם  כי 
כל  לו  אין  אופן  בשום  אבל 
לפעול  להם  להטיף  צידוק 
ולהיות  מזיקה  בהרסנות 
לא  עליהם  כי  משוכנעים 
לוותר, גם אם מה שמאמינים 
בו נראה חסר סיכוי ותוצאה 
לא  נזק  להסב  עלולה  מרה 
למאווייהם  עצמם,  להם  רק 
גם  אלא  ולחלומותיהם, 
נמנים  שהם  המחנה  לכל 

עמו.
חינוך כזה כמוהו כהטפה 
את  שקוראים  למחונכים 
להפנימם  ועלולים  הדברים 
להם  אל  האות  בהינתן  כי 
בספינה  חור  לקדוח  להסס 
שזו  מאמינים  רק  הם  אם 
הדרך הטובה ביותר להוביל 

אותה לחוף מבטחים.

קול צרוד
עקום  שמאלני  ראש  רק 
מצ־ הצבת  על  למחות  יכול 
קלפיות  של  בשורה  למות 
לברך  במקום  הערבי  במגזר 

עליה בקול.
כי השמאל יקדם כל הפ־

תשרת  רק  היא  אם  חוק  רת 
את עמדתו.

קידוש שם שמים: יהדות התורה עלתה לשמונה מנדטים
זוכה  חד"ש־תע"ל  רשימת 
העבודה  רשימת  מנדטים,  לששה 
זוכה לששה מנדטים, רשימת יש־

מנדטים  לחמשה  זוכה  ביתנו  ראל 
הימין  מפלגות  איחוד  ורשימת 

זוכה לחמשה מנדטים.
לארבעה  זוכה  מרצ  רשימת 
מנדטים, רשימת כולנו זוכה לאר־

בעה מנדטים ורשימת רע"מ־בל"ד 
זוכה לארבעה מנדטים.

פי  על  נותרות  לכנסת  מחוץ 
מפלגות  הרשמיות  התוצאות 
שזכו  וגשר,  זהות  החדש,  הימין 
לא  אך  משמעותי  קולות  למספר 

עברו את רף אחוז החסימה.
לאחר הודעת ועדת הבחירות 
הגיב יו"ר 'יהדות התורה', סגן שר 
ליצמן  יעקב  הרב  ח“כ  הבריאות 

מדבר  המבורך  הגידול  כי  ואמר 
בעד עצמו. 

הודו  היסטוריה!  "עשינו 
להצלחה  שזכינו  על  טוב  כי  לד‘ 
הבחירות  במערכת  דרמטית 
מנ־  8 של  מדהים  להישג  והגענו 
של  עליה  התורה.  ליהדות  דטים 
אלף   30 מעל  ותוספת  מנדטים   2
קולות לעומת הבחירות הקודמות 

זו בשורה מרגשת. 
הגדולה  האחדות  "בזכות 
ברכ־ בזכות  בבחירות,  שהובלנו 

שהתייצבו  ישראל  גדולי  של  תם 
במשותף ברחובה של עיר, בזכות 
החרדי  הציבור  כל  התגייסות 
שיתוף  ובזכות  ושבטיו,  לעדותיו 
להישג  הגענו  ’יחד‘,  הקהלים  כל 

הגדול ברוך השם. 
להוביל  "נמשיך  כי  אמר  עוד 
בכוחות  יחדיו  התורה  יהדות  את 
משותפים ובאחדות בין כל הנצי־
שמים  שם  ולקדש  והקהלים  גים 
בקדנציה נוספת למען עולם התו־
למותר  ישראל.  אזרחי  וכלל  רה 
עקרו־ על  נוותר  לא  כי  להדגיש 
ונפעל  הערכיים  בנושאים  נותינו 
כפי הוראות מועצת גדולי התורה. 
ועדת  ויו"ר  התורה'  'דגל  יו"ר 
הכספים ח"כ הרב משה גפני הגיב 
העדכון  על  רוח  בקורת  הוא  אף 
המבורך בכוחה של יהדות התורה. 
וחמישים  כמאתיים  עם  "יחד 
התורה'  'יהדות  בוחרי  איש  אלף 
אני שמח על הסיעתא דשמיא הג־
מההצלחה  התקדים  חסרת  דולה 

אמר  המנדטים",   8 של  הגדולה 
הרב גפני. 

במספר  המשמעותית  "העליה 
הבוח־ במספר  ובעיקר  המנדטים 

במפלגות  ורע  אח  לזה  שאין  רים 
מסירות  של  תוצאה  הם  אחרות 
והסב־ ענקית  פעילות  גדולה, 

לראשי  מודה  אני  מוצלחת.  רה 
'דגל  ולנציגי  והסניפים,  המטות 
שעמדו  ואתר  אתר  בכל  התורה' 
במסי־ תמיד,  כמו  משמרתם  על 

המערכה.  להצלחת  קץ  אין  רות 
ונעשה  כך  על  אותם  מברכים  אנו 
עם  את  לשרת  השם  בעזרת  הכל 
שעומדים  הנושאים  בכל  ישראל 

על סדר היום בכלל ובפרט".
הסופיות  בתוצאות  העדכון 
יהדות  שסיעת  לאחר  התקבל 
התורה פנתה בסוף השבוע האחרון 
חנן  השופט  הבחירות  ועדת  ליו"ר 
פר־ את  לדחות  בדרישה  מלצר 

לבדיקת  עד  הסופי  התוצאות  סום 
התורה  ביהדות  לעומק.  הנתונים 
המוקדם  החלקי  הפרסום  על  קבלו 
לא  והבקשה  במידה  כי  והבהירו 
תתקבל, יהדות התורה תנקוט בכל 
האפשריים  המשפטיים  הצעדים 

על מנת לתקן את הדרוש תיקון.
ואכן לאורך כל השבוע האחרון, 
הבחי־ בוועדת  ישראל  אגודת  נציג 
ול־ יוסטמן  אברהם  הרב  עו"ד  רות 

צידו נציג 'דגל התורה' בוועדה הרב 
אברהם וובר, נלחמו על הישארותו 
של המנדט השמיני ברשימת יהדות 

התורה ובס"ד הצליחו. 

"החיבור עם 'יחד' ותוספת החיזוק של חסידי חב"ד חברו 
למיצוי הפוטנציאל הפנימי של רשימת יהדות התורה"

הקודמת.  הבחירות  מערכת  פני 
הגידול המבורך הזה תורגם בסופו 

של יום לשמונה מנדטים".
ישראל  שעם  היא  "המשמעות 
ולציית  שמים  שם  לקדש  בחר 
התורה  שרי  הדור  ומאורי  לגדולי 
והחסידות שקראו לחזק את רשימת 

יהדות התורה", אמר הרב פרוש.
פרוש  הרב  התייחס  בדבריו 
המר־ להישג  שהובילו  לגורמים 
למק־ היתה  רבה  "חשיבות  שים. 

באמצעות  זכינו  לו  הקולות  סום 
הזד־ וזו  הק'.  הקהילות  מועצת 

הפעילים  לאלפי  להודות  מנות 
והמפוארות  הרבות  מהחסידויות 
במרץ  שפעלו  הקהילות  וראשי 
עד  לרגע  נחו  ולא  נדלה  בלתי 

סגירת הקלפיות". 
קולות  למקסום  "מעבר 
הקהילות הק', אין ספק שהחיבור 
הבחי־ במערכת  שנרשם  החזק 

'יחד'  תנועת  עם  הנוכחית,  רות 
והחיזוק  ישי,  אלי  הרב  בראשות 

תרמו  חב"ד  מחסידי  שקיבלנו 
חזקה  התלכדות  לאווירת  רבות 
יותר, של כלל הקהילות הק' סביב 

רשימת יהדות התורה". 
הכח  "בעזרת  כי  אמר  לסיום 
ובברכתם  משולחינו  שקיבלנו 
והח־ התורה  שרי  של  ובהכוונתם 

סידות, נעמוד על המשמר במהלך 
בכל  הקואליציוני  ומתן  המשא 
הנוגעים  העקרוניים  הנושאים 
בעז־ יהא  וה'  החרדית  ליהדות 

רינו". 

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

לאחר פרסום התוצאות הרשמיות:

בנט מודה בהפסד: "עשיתי כל מה שיכולתי; אני אחראי"
מאת מאיר ברגר

ולאחר  הבחירות  לאחר  שבוע 
מול  התכתשות  של  יממות  כמה 
הודה  המרכזית,  הבחירות  ועדת 
כי  בנט  נפתלי  החינוך  שר  אמש 
'הימין  כשמפלגת  בבחירות  כשל 
את  עברה  לא  בראשותו  החדש' 
על  אחריות  ולקח  החסימה  אחוז 

ההפסד.
שיכולתי  טוב  הכי  "עשיתי 
כשר,  שנים   6 בתום  העם.  למען 
של  שבוע  ועוד  קמפיין  ימי   100
אומר  אני  קול,  כל  למען  מאבק 
כתב  שיכולתי",  מה  כל  עשיתי 

בנט לתומכיו.
לא  שמאמציו  הודה  בנט 
להפסד.  אחריות  ונטל  הספיקו 

"אין לי טענות לאיש. אני ורק אני 
אחראי לתוצאה. יש כאלה שלעגו 
את  לעבור  הזה  המאמץ  על  לנו 
סף אחוז החסימה: זה פתטי, חסר 
סיכוי, נואש. לא נורא. אני מעדיף 
שחלקי יהיה עם המתאמצים בח־

זית ולא עם הלועגים מן היציע".
למרות  האתמול,  יום  לאורך 
נמשכה  הקולות  ספירת  סיום 
'הימין  נציגי  בין  ההתכתשות 
במפ־ הבחירות.  לוועדת  החדש' 

אותרו  כי  טענו  החדש  הימין  לגת 
משמעיים  וחד  חמורים  ממצאים 

המעידים על זיופים בקלפיות.
על  ביקורת  מתחו  בדבריהם 
המרכ־ הבחירות  ועדת  מנכ"ל 
הסכימה  שלא  עדס,  א'  עו"ד  זית, 
לתקשורת  ההודעה  עם  להמתין 

לכנסת,  הבחירות  תוצאות  על 
"החיפזון גבר על ההיצמדות לעו־

הוועדה  כה  שעד  "נציין  בדות". 
התנהלה דווקא בצורה ראויה תוך 
הכיוון  ששינוי  כך  פעולה,  שיתוף 
אמרו  תמיהה",  מעורר  הפתאומי 
התומכים  נתונים  והציגו  במפלגה 

לדבריהם בטענתם.
המ־ הבחירות  ועדת  בתגובה 
על  חריגה  במתקפה  יצאה  רכזית 
הב־ "ועדת  החדש.  הימין  מפלגת 

חירות המרכזית מצירה על כי היא 
בתו־ הראשונה  הפעם  זו  נאלצת, 
חסרי  לפרסומים  להגיב  לדותיה, 
מתוך  שנאמרים  ושחר  בסיס  כל 
מצוקה, אף שהיא מובנת, ומובילים 
בתוצאות  הציבור  אמון  לערעור 

הבחירות", נאמר בהודעה.

"71 קולות פחות, והיינו מאבדים את המנדט השמיני" 
חבר ועדת הבחירות עו"ד הרב אברהם יוסטמן, בשיחה מיוחדת עם 'המבשר' לאחר 

ימים של פעילות אינטנסיבית להחזרת הקולות האבודים והשגת המנדט השמיני

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הרשמית  הכרזתה  בעקבות 
של ועדת הבחירות, אודות החזרת 
התורה,  ליהדות  השמיני  המנדט 
הב־ הקלפיות  ספירת  סיום  עם 
עייתיים ותיקון הטעויות שאותרו 
הראשונה,  הקולות  ספירת  לאחר 
בראש  שעמד  מי  עם  שוחחנו 
החזית של המערכה מטעם אגודת 
ישראל, עו"ד הרב אברהם יוסטמן, 

חבר ועדת הבחירות. 
שוועדת  טענות  שומע  "אני 
לעשות  כביכול  ניסתה  הבחירות 
מאתנו  למנוע  כדי  שביכולתה  כל 
הרב  אומר  השמיני",  המנדט  את 
שיש  חושב  לא  אני  יוסטמן, "אבל 
מקום לטענות הללו ואין בהן צדק. 
בוועדה  שלי  הישירה  מהעבודה 
אני  שלה,  המקצועי  הדרג  ומול 
פעלו  דווקא  שהם  להעיד  יכול 
כנדרש, נתנו בנו אמון רב, והגישו 
לנו כל סיוע שהיינו צריכים לו כדי 
ולתקן  המדויקים  לנתונים  להגיע 
לא  שלב  בשום  הטעויות.  את 
להתחמק  שמנסה  מישהו  ראיתי 
או להטות את תוצאות הבחירות". 
למרות  כי  מציין  יוסטמן  הרב 
שנרשמו  קולות  אלפי  שאותרו 
אחרות,  מפלגות  על  בטעות 

חו־ על  המערכה  הוכרעה  בפועל 
שאנחנו  "כמו  קולות.   71 של  דם 
איתרנו בעיות וטעויות גם אחרים 
שהתעכבו  קלפיות  היו  איתרו, 
בין  הבחירות,  לוועדת  בהגעתם 
בגלל  כאלו,  קלפיות  ל־40   30
הנתונים  ובעדכון  בספירה  בעיות 
מהקלפיות  בחלק  הנתונים  ועוד. 
היו לרעתנו, והיו לנו רגעים רבים 
המאמצים  שכל  גדולה  חרדה  של 
בחסדי  אבל  לשווא,  הם  שלנו 
אל  להגיע  לבסוף  הצלחנו  שמים 
קולות  ב־71  אותו  ולעבור  היעד 

נוספים".
מתרחשות  באמת  איך  אז 
שבשבעה  כך  כל  חמורות  טעויות 
קו־ מאות  נרשמו  שונים  קלפיות 
לות על שמן של מפלגות אחרות? 
חריג  לא  שזה  טוען  יוסטמן  הרב 
מערכת  בכל  קורה  "זה  בכלל: 
ההכר־ כלל  בדרך  אבל  בחירות, 
על  באמת  היא  המנדטים  בין  עה 
יותר,  הרבה  גדול  קולות  מספר 
ופחות  לזה  לב  שמים  פחות  ולכן 
מדברים על זה. אני באמת מתכנן 
הלקחים  הפקת  בישיבת  להציע 
בוועדת  לקיים  צפויים  שאנחנו 
מש־ שינויים  לערוך  הבחירות, 
כדי  העבודה,  בשיטת  מעותיים 
שלא  הזאת  המבוכה  את  למנוע 

תחזור שוב". 
לציבור  כי  מציין  יוסטמן  הרב 
הרחב היה חלק משמעותי ומרכזי 
מאוד במערכה: "זה התחלק לשני 
חלקים. בימים הראשונים ביקשנו 
טעויות  לאתר  הציבור  עזרת  את 
שהמ־ הפרוטוקולים  בין  לכאורה 

שקיפים ערכו באופן עצמאי לבין 
במרכז  שהופיע  הרשמי  הרישום 
כך  הפנים.  משרד  של  הממוחשב 
קלפי  שרואה  שמי  ביקשנו  גם 
חריגות  תוצאות  עם  חרדי  באזור 
המון  קיבלנו  ואכן  אותנו  שיעדכן 
פניות שהיו מאוד מועילות וסייעו 

לנו רבות בעבודה. 
פרסמה  בערב  ראשון  "ביום 
הפרוטוקו־ את  הבחירות  ועדת 

הזה  הפרסום  הקלפיות.  של  לים 
המפלגות  את  משמש  כלל  בדרך 
לחברי  התשלומים  ביצוע  לצורך 
התפקידים,  ובעלי  הקלפי  ועדת 
אבל הפעם בגלל שהיו כמה וכמה 
פערים  על  תלויות  שהיו  מפלגות 
הפ־ יחסי,  באופן  מאוד  קטנים 

מיידית  נלקחו  הללו  רוטוקולים 
הקלפיות  מול  השוואה  לצורך 
שלנו  כשהאתגר  טעויות,  וחיפוש 
היה לעבור על מקסימום קלפיות 

במינימום זמן". 
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הדים רבים למכתבם המשותף 
הראשון של רבני העיר בני ברק

כבר בשבוע הראשון לתפקידם כרבני העיר בני ברק יצאו הרה"ג ר' חיים יצחק 
איזיק לנדא שליט"א והרה"ג ר' שבח צבי רוזנבלט שליט"א בקול קורא מיוחד 

הקורא לכל יהודי לחתום על שטר היתר עיסקא מידי שנה בשנה, ובכך הצטרפו 
לקריאת גדולי ההוראה ^ המודעות לנושא הריבית בימינו צריכה תיקון גדול  

ובהתלהבות  רב  בסיפוק 
החרדי  הציבור  בקרב  התקבל 
של  המשותף  הדרמתי  מכתבם 
שזה  שליט"א  הגאונים  הרבנים 
רב־ בכס  פאר  לכהן  הוכתרו  עתה 

נות העיר בני ברק.
הדגי־ קורא  הקול  במכתב 

החמירה  כמה  עד  הרבנים  שו 
ושהרי  ריבית  באיסור  תורה 
ישראל  באלוקי  ככופר  הוא 
שעל  כך  ועל  מצרים,  וביציאת 
החמירו  קודמים  שבדורות  אף 
היתר  על  להסתמך  שלא  רבים 
המציאות  מקום  מכל  עיסקא, 
מחומרא  אותנו  מביאה  בימינו 
למכשול, והמציאות כיום מביאה 
ל"ע  להיכשל  ה'  יראי  יהודים 
של  החמור  באיסור  בבלי־דעת 
היום־יומיים  בענייניהם  ריבית 

ובעסקים.
הרבנים  קוראים  כן  על  אשר 
ההוראה  גדולי  לתקנת  להצטרף 
ההוראה  בית  על  הטילו  אשר 
הרה"ג  בראשות  ריבית  לענייני 
ר' פנחס וינד שליט"א, לעורר את 
היתר  שטר  על  לחתום  הציבור 
בעת  בשנה,  שנה  מדי  עיסקא 
הזדמנות  בכל  או  חמץ  מכירת 
יזכרו  למען  הרב,  לפני  בבואם 
שכל התנהלותם היא על פי היתר 
עיסקא, ועל ידי זה יפרשו ויוסיפו 
נעשה  זה  שעסק  ועסק  עסק  בכל 
על פי היתר עיסקא שנחתם בפני 

הרב.
הדבר הראשון שראו הרבנים 
לנכון הוא להעמיד את נושא הרי־

בית על סדר היום, וכבר ביום שני 
הרב  עם  לנדא  הרב  ישב  שעבר 
את  לקדם  ניתן  איך  לראות  וינד 
הריבית  לאיסור  המודעות  נושא 
להמון  והחסידות,  התורה  בעיר 
העם הן בהתעסקות היומיות מול 
ברכישות  והן  השונים  הגופים 

עלתה  בשיחתם  ואחרות.  כאלו 
אף פעילותו הרבה של הרב לנדא 
זצ"ל, שכפי הידוע נושא הריבית 
היה קרוב לליבו, ובערוב ימיו אף 
עלה נושא היתר עיסקא לעסקים 
בכלל, ובפרט במקומות הנושאים 
שאנ־ מהודרת,  כשרות  תעודת 
נו־ המקום  שכאשר  סבורים  שים 

שא תעודת כשרות הרי שבוודאי 
ואשר  מוסדר,  הריבית  נושא  גם 
שכ־ ולוודא  לראות  חובה  כן  על 

מחשש  נקיים  יהיו  העסקים  לל 
איסור ריבית.

עם  בשיחתו  רוזנבלט  הרב 
את  כל  ראשית  הביע  וינד  הרב 
קורת הרוח מהמציאות שהוכיחה 
בשנה  שנענה  מי  שכל  עצמה  את 
ההוראה  גדולי  לקריאת  שעברה 
וחתם על היתר עיסקא, חל אצלו 
הרי־ לאיסור  הקשור  בכל  שינוי 

במשהו  התקדם  אחד  וכל  בית, 
במודעות ובהתנהלות היומיומית 
מי יותר ומי פחות. אלא שכמובן 
על  בחיים  אחת  פעם  בחתימה 
תהיה  לא  עיסקא  היתר  שטר 
להביא  הרצויה  התועלת  בזה 
ההל־ פי  על  יחיה  שאדם  למצב 
לפרש  הצורך  את  והדגיש  כה, 
להיתר  בכפוף  שהוא  עסק  בכל 
ולכן  הרב,  בפני  שחתם  עיסקא 
כל  את  לקדם  איך  לראות  חובה 
הניתן,  ככל  רחב  באופן  הנושא 
בעסקים.  והן  הציבור  בכלל  הן 
את  הדגיש  אף  רוזנבלט  הרב 
כעת  עליו  המוטלת  האחריות 
הש־ למציאות  לדאוג  העיר  כרב 
כיחה בעיר שתתנהל כולה על פי 
עיסקא.  להיתר  ובכפוף  ההלכה 
שונים  בחידושים  דנו  הרבנים 
ידי  על  שהונהגו  יפות  ובחומרות 
כמומחים  וידועים  מופלגים  ת"ח 
הגר"י  כדוגמת  ריבית  בהלכות 
זצ"ל  שינלזון  והרב  זצ"ל  ברטלר 

ברור  היה  אחד  דבר  אך  וכיוצ"ב, 
והחומרות  החידושים  שלפני 
קודם  לראות  איך  לוודא  יש 
בשטח  מיושמת  ההלכה  שעיקר 

באופן מלא.
והשירותים  המסחר  עולם 
דרמטית  בצורה  השתנה  בימינו, 
קו־ בדורות  שהכרנו  מה  מכל 
בתש־ המאחר  כל  כיום  דמים, 

טלפון,  גז,  מים,  בחשמל,  לומים 
כאשר  ואפילו  בריביות,  מחוייב 
לקוחות  הרי  לשלם  מאחר  אינו 
פק־ דמי  משלמים  הגז  חברות 

לדירה.  הגז  לחיבור  כתנאי  דון 
ומוחזר  הצמדה  צובר  הפקדון 
חשבונות  הדירה,  מכירת  בעת 
לפי  הנגבים  היתרים  החשמל 
הערכה מוחזרים בתוספת ריבית 
ההתעסקות  כל  כחוק,  והצמדה 
עם הבנקים היא בריבית, כרטיסי 
אשראי, חוזי קניית ומכירת דירה 
וחוזי שכירות, פנסיה, חסכון לכל 
עם  גובלים  ועוד,  אלה  כל  ילד, 
התורה  מן  ריבית,  של  שאלות 

ומדרבנן.
זו  קודש  בקריאת  כאמור 
הצטרפו לקריאת גדולי ההוראה 
בית  לרבני  שהורו  שליט"א, 
ליטול  ריבית  לענייני  ההוראה 
חתמו  ואף  זה,  פרויקט  עצמו  על 
לחתום  יחיד  לכל  קורא,  קול  על 
ולהצהיר  עיסקא  היתר  שטר  על 
היתר  פי  על  שהא  עסק  בכל 
יצאו  אף  ההוראה  גדולי  עיסקא. 
הצו־ על  השנה  קודש  בקריאת 

שנה  מדי  יחתום  אחד  שכל  רך 
העיסקא,  היתר  שטר  על  בשנה 
לנהל  נזכור  כך  ידי  על  ובוודאי 
זה  יהא  ולא  כהלכה,  עסקינו  כל 
אשר נעשית  ברכת החמה  כמעין 
אחת לעשרים וכמה שנים שאינו 
הענין  למשנהו  אחת  מפעם  זוכר 

והמשמעות. 

בר המצוה הגדולה בעולם: 117 נערים יתומים חגגו עם 'כולל חב"ד'
117 נערים יתומים מכל רחבי הארץ חגגו בר מצוה מרגשת ומשותפת שארגן עבורם ארגון החסד 'כולל חב"ד', 
לרגל יום הולדתו ה־117 של כ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל ^ רבנים ראשיים, שרים וחברי כנסת, מכל 

סיעות הבית, עלו לברכם במעמד מפואר שהחל בכותל המערבי ונחתם בבנייני האומה 
יישכח.  שלא  אירוע  זה  היה 
אירוע  מרגש.  מפואר,  מושקע, 
שייחרט היטב בקשר המשתתפים 
המצוה  בר  רבות.  שנים  עוד  בו, 
הוותיק  החסד  ארגון  של  השנתית 
'כולל חב"ד', ל־117 נערים יתומים 
בירוש־ נערכה  הארץ,  רחבי  מכל 
המסו־ כמיטב  נערך  האירוע  לים. 
רת, ערב י"א ניסן, יום הולדתו של 
מליובאוויטש  האדמו"ר  מרן  כ"ק 

זצוק"ל. 
הכו־ ברחבת  נפתחה  החגיגה 

תל המערבי, שם התקבלו הנערים 
הנרגשים בתופים ובמחולות שה־
הקדושה.  הרחבה  כל  את  קפיצה 
עם בואם, קיבלו חתני בר המצוה 
זוגות תפילין, מתנת 'כולל חב"ד'. 
לאחר מכן נערכה התפילה החגי־
גית והעליה לתורה, כשבני המש־

פחות מלווים אותם כל העת, לצד 
הח־  – מענדל'  מנחם  'חסד  צוות 

חב"ד',  'כולל  של  החינוכית  טיבה 
והאלמנות  היתומים  את  המלווה 
התפילה  בסיום  השנה.  ימות  בכל 
חינוכית  פעילות  לנערים  נערכה 

מיוחדת ועשירה. 
של  במרכזו  צהריים,  בשעת 
כולם  התכנסו  הזה,  הגדוש  היום 
שנ־ המצוה  בר  של  החגיגי  לטקס 
ערך לצד שולחנות ערוכים וברוב 
הווידאו  מסך  על  והדר.  פאר 
הענק, נראה האדם שכולם עכשיו 
זהו  מכל.  יותר  בחסרונו  חשים 
הרב עמרם בלוי ז"ל, שניהל במשך 
שנים את 'חסד מנחם מענדל' במ־

סירות אין קץ ושימש עבור רבים 
שולחן  כל  על  כאבא.  מהנערים 
על  מפוארים  אלבומים  מונחים 
שנהרג  ע"ה,  בלוי  הרב  של  חייו 
בחו־ בירושלים  טראגית  בתאונה 

דש שעבר. 
המשפחות,  ובני  הנערים  לצד 
וברא־ בכירים,  אישים  חלק  נטלו 

שם הגאונים הרבנים: הרב הראשי 
רבני  לצד  לאו,  הגר"ד  לישראל, 
לציון  הראשון  ירושלים,  העיר 

שטרן.  והגר"א  עמאר  הגרש"מ 
רבה  במעמד:  חלק  נטלו  בנוסף, 
הטרי של העיר בני ברק הגרחי"א 
לנדא, רבה של העיר צפת הגר"ש 
שבע  באר  העיר  של  רבה  אליהו, 
הגר"י דרעי, רבה של העיר קרית 
גת וחבר בית דין רבני חב"ד הגר"מ 
הבלין, רבה של העיר חולון וחבר 
גוראריה  הגר"י  חב"ד  רבני  בי"ד 
תמימים  תומכי  ישיבת  ומשפיע 
חב"ד  כפר  המרכזית  ליובאוויטש 

הגרש"ז גופין.
צמרת  כיבדה  המעמד  את 
אחרי  משבוע  פחות  הממשלה, 
הכנסת  יו"ר  הסוערות:  הבחירות 
יולי אדלשטיין, שר התיירות יריב 
הקבינט  וחבר  הקליטה  שר  לוין, 
יואב גלנט, השר לענייני ירושלים 
יובל  האנרגיה  שר  אלקין,  זאב 
פעולה  לשיתוף  השר  שטייניץ, 
אזורי צחי הנגבי, שר הכלכלה אלי 
דרעי,  אריה  הרב  הפנים  שר  כהן, 
פרוש,  מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
יו"ר  דהן,  בן  אלי  הבטחון  שר  סגן 
ועדת החינוך ח"כ הרב יעקב מרגי, 

נהרי,  משולם  הרב  ח"כ  השר  סגן 
הפ־ ועדת  יו"ר  אוחנה,  אמיר  ח"כ 
נים ח"כ יואב קיש, יו"ר ועדת הכ־

נסת ח"כ מיקי זוהר, יו"ר האיחוד 
סמוטריץ',  בצלאל  ח"כ  הלאומי 
וראש  מלכיאלי  מיכאל  הרב  ח"כ 

עיריית ירושלים משה ליאון.
התקבלו  הנכבדים  האורחים 
בכניסה לאולם על ידי צוות 'כולל 
על  הופקד  וולף  זלמן  ר'  חב"ד'. 
הבאת אישי הציבור ושייט באולם 
לתהות  לרבים  שגרמה  במיומנות 
אם הוא מזכיר הממשלה או שמא 

יו"ר הקואליציה. 
הנכבדים  עלו  זה  אחר  בזה 
קצר  לזמן  אחד  כל  הבכירים, 
שהוקצב מבעוד מועד, כדי לברך 
את הנערים. חלק מהנואמים ניצלו 
את הרגעים הקצובים בכדי לספר 
על חוויה אישית. כך, השר לענייני 
ירושלים זאב אלקין, סיפר כי בי־

מאימת  מצוה  בר  חגג  לא  לדותו 
איחול  לאחר  מיד  הסובייטיים. 
שאלה  לשאול  התכבדו  הברכה, 
שעשועון  במסגרת  הנערים,  את 

להשיב  יכול  נער  כשכל  מושקע, 
באמצעות שלט מיוחד. 

היה  ביותר  המרגש  הנאום 
הצצה  שסיפק  ההורים  אחד  של 
קטנה, אבל עוצמתית, לפעולותיו 
הכבירות של הרב עמרם בלוי ז"ל. 
של  קולו  נשנק  אחדים  לרגעים 
כשהז־ המצמרר,  בנאומו  ההורה 

כיר את שמו של הרב בלוי ז"ל. 
העוצמתיים  לדברים  בהמשך 
לרבים  שגרם  חזותי  קטע  הוקרן 
דמעה.  להזיל  מהמשתתפים 
במהלך  בלוי,  הרב  נראה  בתיעוד 
פעולותיו במעגל השנה עם היתו־

מים והאלמנות. חסרונו הורגש עד 
מאוד בקרב הנוכחים בבר המצוה 
הק־ נשמתו  לזכר  כולו  שהוקדש 

דושה. 
מלכות  עול  קבלת  למעמד 
שמים, הוזמן הראשון לציון הגרש"מ 
במעמדי  המסורת  כמיטב  עמאר. 
הזמין  עמאר  הגרש"מ  חב"ד',  'כולל 
וקרא  רגליו  על  לעמוד  הקהל  את 
קבלת  פסוקי  בפסוק,  פסוק  עמו, 
עול מלכות שמים. לאחר מכן נשא 
נאום ובו דיבר על היום הגדול הזה, 
בו רואים איך שעם ישראל מאוחד 
עם התורה. "אשרינו שאנחנו זוכים 
למעמדים האלה", אמר הרב ובירך 
עליכם  יערה  "שהשם  הנערים  את 
רוח עוז וגבורה להיות גאים בתורת 

השם". 
המושקע  האירוע  הצלחת 
שתר־ לנגידים  הודות  התאפשרה 

הנגיד  ובהם:  להצלחתו  מהונם  מו 
שלוסברג  אליהו  הרב  החסידי 
אב־ הרב  אביו  נשמת  לעילוי   –

ארגון  ז"ל;  שלוסברג  יצחק  רהם 
השליח  בראשות  מברזיל  'בית' 
מרומים'.  ו'קרן  משען  יצחק  הרב 
מאחורי המעמד הגדול עמד צוות 
מענדל',  מנחם  'חסד  של  מסור 
הרב  מרטון,  יצחק  הרב  ובראשם: 
שי ויזל והרב חיים קפלן. על ניהול 
חברת  הופקדה  רמה  ביד  ההפקה 

'צבעים הפקות'.

'יד לאחים': ערב חיזוק 
מרגש נערך לקהילת ניצולי 
המיסיון לקראת חג הפסח

נחלצו מלפיתתו של המיסיון ומתחברים מחדש 
ליהדות ^ קהילת ניצולי המיסיון של 'יד לאחים' 
התכנסה במתנ"ס 'דיונה' באשדוד לרגל חג הפסח 

הקרב ובא לערב התעוררות יוצא דופן ^ מרגש

ברחבי  ישנן  קהילות  אלפי 
היא  הזו  הקהילה  אולם  הארץ, 
ניצולי  קהילת  זו  במינה:  מיוחדת 
מדובר  נכון.  קראתם  כן,  המיסיון. 
הארץ,  רחבי  מכל  רבים,  באנשים 
שבשלב  הוא,  לכולם  שהמשותף 
בזרועות  נלכדו  בחייהם  כלשהו 
ובחסדי  המיסיון,  של  התמנון 
זכו  הם   – מזלם  ולמרבה  שמים, 
שליח  שהיה  לאחים'  ב'יד  לפגוש 

נאמן לחלצם מציפורני המיסיון. 
החליטו  החירות,  לחג  כהכנה 
ייחודי  כנס  קיום  על  לאחים'  ב'יד 
הניצולים,  קהילת  חברי  עבור 
ומ־ יהודיים  שירה  קטעי  שיכלול 
בד־ השזורים  אבא,  מבית  רגשים 

'יד  רבני  מפי  תורניים  חיזוק  ברי 
יהודים  וחמישים  מאה  לאחים'. 
נרגשים התאספו מכל רחבי הארץ 
שבאשדוד  'דיונה'  למתנ"ס  ובאו 

לערב בלתי נשכח.
ברוב  פרט  הרגש  נימי  על 
היהודי  המוזיקה  אמן  בכישרון 
רוסי, ר' שלמה ניז'ין, ששר באוזני 
את  עורר  בשפתם,  המתכנסים 
הזכרונות ואת הדמעות וסחף את 

התרפקות  של  לרגעים  הנוכחים 
על העבר היהודי. 

אחריו נשא דברים אחד מרבני 
מחבר  עולה  הוא  אף  לאחים',  'יד 
לערוך  כיצד  שהסביר  העמים, 
כהלכתו  הסדר  שולחן  את  ולנהל 
את  שמסמל  החירות  חג  על  דיבר 
יהודי  כל  של  האישית  היציאה 
שיש  הכוח  ועל  ממצרים  יום  בכל 
ולשוב  אמתית  לחירות  לצאת  לו 
הסתמן  הערב  שלמה.  בתשובה 
כי  היה  וניכר  גדולה,  כהצלחה 
הרושם העז על האירוע כבר נותן 
את אותותיו המעשיים בקרב המ־

שתתפים.
כל  קיבלו  הערב  של  בסיומו 
עבודות  מצות  שלישיית  הנוכחים 
בימים  מארגנים  לאחים'  ב'יד  יד. 
אלו גם סל מצרכי מזון נכבד לרגל 
"הפ־ יהודים.  אותם  בעבור  החג 

חוליה  היא  הזו  המיוחדת  עילות 
נוספת בשרשרת פעילויות שעוד 
נכונו לקהילה ההולכת וגדלה עם 
לח־ שנמגר  עד  הניצולים,  קהילת 

אומרים  המיסיון",  נגע  את  לוטין 
ב'יד לאחים'.

הזמר שלמה ניז'ין מופיע בפני קהילת ניצולי 
המיסיון במתנ"ס דיונה באשדוד
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בעקבות המעמד הגדול לסיום מסכת חולין בטבריה ע"י ארגון דרשו:

עשרות שיעורים חדשים ללימוד הדף היומי 
ייפתחו בעיר טבריה מיד לאחר חג הפסח

דרשו הכריז על מענק מיוחד לפתיחת עשרות שיעורים חדשים של הדף היומי בטבריה 
ועל כניסה ללא המתנה למלגות לנבחני הדף היומי בבלי תושבי העיר טבריה • הדים 

רבים למעמד קידוש ד' של סיום מסכת חולין אשר עורר חיזוק כביר בעיר טבריה

עשרות שיעורים חדשים ללימוד 
הדף היומי בבלי ייפתחו בטבריה מיד 
לאחר חג הפסח, זאת לאחר המעמד 
הגדול לסיום מסכת חולין שהתקיים 
לימוד  לחיזוק  בעיר,  דרשו  ידי  על 
התורה  לומדי  כבוד  והאדרת  התורה 
כניסה  על  אף  הודיע  דרשו   . בעי 
של  המתנה  ללא  במלגות  למבחנים 
תושבי העיר טבריה שירצו להבחן על 

הדף היומי בבלי. 
'טבריה',  שהעיר  מתאים  כמה 
של  'טיבורה  בחז"ל  עליה  שנאמר 
ארץ ישראל', נבחרה ע"י ארגון 'דרשו' 
חו־ מסכת  סיומי  אירועי  את  לפתוח 

התורה'  'שמחת  תפרוץ  מכאן  כי  לין, 
לכל ארץ ישראל ולעולם כולו. הערב 
המיוחד היה גם יריית הפתיחה לתוכ־
נית החיזוק המיוחדת שארגון 'דרשו' 

מחזק בעיה"ק טבריה.
רבני  השתתפו  הגדול  במעמד 
כוללים,  וראשי  דיינים  טבריה,  העיר 
וכ"ק  הקהילות  ורבני  הוראה  מורי 

אדמו"ר משאץ ויזניץ שליט"א. 

קירבו את אנשי טבריה 
לאביהם שבשמיים

אזרחי  מרדכי  ברוך  רבי  הגאון 
דברי  הגדול  במעמד  נשא  שליט"א 
חיזוק ואמר: בתחילת דברי אני רוצה 
האכ־ לבעלי  להודות,  חייב  להודות, 
רוצה  אני  אותם.  אפרט  ואני  סניה, 
באמת להודות לארגון דרשו, שהקב"ה 
נתן חכמה בליבם והבינם מדעם לע־
את  ולהשקיע  ולשרתו  ה'  לפני  מוד 
כל מאודם במקומות הנחוצים ביותר 
הגדולה  ובתועלת  ביותר,  והמועילים 

ביותר.
לעוד  להודות  גם  רוצה  אני  אבל 
שמו  את  כ"כ  יודע  לא  אני  מישהו. 
המדויק, אבל אני יודע את פועלו הרב.

הקריב",  "ופרעה  אומרים  חז"ל 
הקריב",  הזאת "ופרעה  הלשון  זו  מה 
הלא הכוונה שהוא התקרב, למה הוא 
התקרב? הוא התקרב 'לגמור' את עם 
זאת "הקריב"?  בכל  למה  אז  ישראל. 
הקריב  שהוא  משמעות  יש  הקריב 
רבותי,  חז"ל,  אומרים  אחר.  מישהו 
של  ליבותיהם  את  הקריב  שפרעה 
ישראל לאביהם שבשמים. כי כשכלל 
ישראל ראה את פרעה כשהוא מתק־

רב, הם התחזקו ביראת שמים ונעשו 
מדגישה  והתורה  תראו,  בו.  דבוקים 
רוצה  אני  פרעה.  על  מי?  על  זה.  את 
הגדולות  שמצרותיהם  לאלה  להודות 
שהם רוצים להצר אותנו, הם הקריבו 
לא־ טבריה  אנשי  של  ליבותיהם  את 

ביהם שבשמים. כמה שיעורים נוסדו 
בגללם. כמה חברותות נוסדו בגללם. 
כמה  בגללם.  נוסדו  מוסדות  כמה 
הסיפורים  הרי  נוספה.  שמים  יראת 

מאין ספור.
למי  מציעים  אנחנו  כעת  אבל 
שצריך להציע את זה, בזרועות פתו־
חות, בוא. בוא נשב, נלמד איתך, נלמד 
אותך משהו, הרי אתה בעצם לא כ"כ 
אתה  כלום.  יודע  אינך  פשוט  אשם. 
לא יודע מי אנו. אתה לא יודע מה זה 
רבונו של עולם. אתה לא יודע מה זה 
זה  מה  יודע  לא  אתה  ישראל.  תורת 
לומדי תורה. בוא. זה יהיה ה"הקריב" 

הגדול ביותר שלך.
התורה הבטיחה שיעשו 

ישראל תשובה 
הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א 
ובין  והתעוררות  חיזוק  דברי  נשא 
יש־ אין  כותב  הרמב"ם  אמר:  דבריו 
מרגיש  בתשובה.  אלא  נגאלין  ראל 
לא  תשובה,  יעשו  לא  אם  הרמב"ם, 
התורה  לא,  אומר,  לעולם?  יגאלו 
תשובה  יעשה  ישראל  שעם  הבטיחה 

בסוף גלותם ומיד נגאלין. מיד נגאלין. 
בפלא,  הזה  הדבר  את  רואים  אנחנו 
אני לא יודע אם אתם רואים את זה, 
אבל אני מסתובב בעולם ורואה איזו 
מהפכה בעולם היהודי, ממש מהפכה. 
שהיה  מקומות  היו  אפס.  היה  כלום, 
גמרא,  תורה,  לימוד  ב"ה  והיום  אפס, 
צעירים  אברכים  גמרא,  חברותות 
עם סוחרים, חברותות לפני התפילה, 

אחרי התפילה. מה קרה? 
אני זוכר שבזמנו שהתחילה תנו־

לברר,  סימפוזיון  עשו  התשובה,  עת 
מתחיל  ישראל  עם  למה  קרה?  מה 
להם  אין  למה?  בתשובה,  להתעורר 
תשובה. אין להם סיבה. אם היה להם 
רואים  היו  הרמב"ם  את  ללמוד  שכל 
ועצומה,  גדולה  סיבה  יש  מפורש, 
התורה הבטיחה, אם התורה הבטיחה 

היא מקיימת. זה מה שקרה.
תמיד,  מתקשה  שאני  מעניין, 
למה כתוב התורה הבטיחה? ה' יתברך 

הבטיח! 
אמנם זה כתוב בתורה, נכון, כתוב 
ושבת עד ה"א, התורה הבטיחה שיש־

ראל יעשו תשובה. אבל למה הרמב"ם 
הקב"ה  הרי  הבטיחה,  התורה  כותב 
את  כשראיתי  אבל  שהבטיח.  הוא 
הדבר הנפלא הזה, שאברכים יושבים 
עם כל הסוגים עם כל הגילים, ודוקא 
עכשיו  אמרתי  גמרא,  ללמוד  רוצים 
מפני  הבטיחה".  "התורה  מבין  אני 
שההבטחה היא ע"י התורה הקדושה. 
בכל  מתמלא  שעכשיו  התורה  לימוד 
לראות  פלאות,  פלא  ממש,  העולם, 
אנשים שלא היו לומדים כלום, אפס, 
אולי למדו רק איזה דרשות פה ושם, 
עכשיו לומדים גמרות והלכות, מה לא 

עושים. ב"ה כן. 
לייקר את התורה 

במהלך מעמד הסיום נשא דברים 
הלברש־ דוב  משה  יוסף  רבי  הרה"צ 

האדמו"ר  כ"ק  בן  שליט"א  טאם 
בתוך  אמר  אשר  שליט"א  מצאנז 
דבריו כי בן אדם שיוצא מהבית, הולך 
לשיעורי תורה, רוצה להרבות, לשמוע 
לא  הוא  בתורה,  עוד  להחכים  עוד, 
הוא  לבד,  לומד  שהוא  במה  מסתפק 
ידע  להוסיף  להחכים,  לשמוע,  רוצה 
בלימוד התורה, מה גם שהוא עוד חו־

זר על הלימוד והוא רוצה להיבחן על 
זה, הרי הוא לא מחויב, מספיק שהוא 
אבל  הלאה.  ועובר  היומי  דף  לומד 
התורה.  את  מחשיב  שהוא  מראה  זה 
אצלו זה דבר יקר ערך, הוא לא רוצה 
לצאת  הלאה,  וללכת  ולשכוח  ללמוד 
חשוב  זה  כמה  יודע  הוא  חובתו.  ידי 
והוא מחשיב את זה. זה דבר יקר ערך 
כמו  החכמה  את  אוהב  הוא  אצלו. 

שרבינו יונה אומר. 
ועל כן בואו ונחזיק טובה לארגון 
ופועלים  פעלו  שהם  העולמי  דרשו 
שיעורי  להרבות  כולו,  העולם  בכל 
שא־ תורה,  הרבצת  להרבות  תורה, 

עוד  לחבר  ועוד,  עוד  יתחברו  נשים 
וללמוד  לתורה,  אנשים  ועוד  קהלים 
ולחזור על זה. כזה דבר גדול, עשרות 
עשרות שנים שיהודים למדו דף היומי 
עבר,  זה  עבר,  זה  אבל  ולמדו,  ולמדו 
לא נשאר מזה הרבה. בא הארגון הזה 
הלימוד  על  ולחזור  להיבחן  ומעודד 
שזה יישאר אצלו, זה מראה את הח־

לבן  שיש  והאהבה  וההערכה  שיבות 
אדם לתורה הקדושה ולימוד התורה.

ואז כשהאדם ניגש ללימוד בכזו 
דרך, שהוא מראה שזה חשוב בעיניו, 
זה  את  מחשיב  והוא  יקר  דבר  שזה 
להתחבר  רוצה  הוא  זה,  את  ואוהב 
לזה, אז הקב"ה פותח לו שערי אורה 
יהיב  עליו,  ומשפיע  חכמה  ושערי 
וגם  ברוחניות  גם  לחכימי,  חכמה 

שבאות  השפעות  מיני  כל  בגשמיות, 
בזכות לימוד התורה.

מרן  כ"ק  בן  השתתף  במעמד 
שליט"א  קרלין  מסטולין  האדמו"ר 
בעיר  התורה  לימוד  את  לחזק  שבא 
בת  קרלין  קהילת  טבריה.  הקודש 
קהילה  איננה  המשפחות,  מאות 
חדשה בטבריה. לפני מאות שנים הם 
ועתה   – בטבריה  כאן  להתיישב  באו 
הג־ התורני  בחיזוק  עמנו  משתתפים 

דול בעיר טבריה.
התכבד  חולין  מסכת  בסיום 
שליט"א  שמעיה  מאיר  ר'  הרה"ג 
קרלין  כולל  וראש  היומי  בדף  מג"ש 
סטולין שפתח ברשות הרבנים החשו־

ישיבות,  ראשי  הקהילות,  ראשי  בים, 
הכנסיות  מבתי  באחד  יהודי  לו  יושב 
שומע  הוא  בגמרא,  ומנמנם  בטבריה 
אומר,  שיעור  המגיד  את  פתאום 
הכוסות,  בתי  המסס,  דכנתא,  הדורא 
שאני  מזה  לי  יש  מה  לעצמו  וחושב 
בא לכאן לשיעור. אני מבין כאן מלה, 
בחוץ,  להיות  לי  טוב  יותר  מלה,  שם 
בכלל  או  דברים,  לעשות  או  לדבר 
השיעור?  לי  עוזר  מה  תהלים.  להגיד 
מודה  הקנה,  בן  נחוניא  רבי  לו  עונה 
מיושבי  חלקי  שמת  אשר  לפניך  אני 
בית המדרש, בזה שאתה נכנס ואתה 
עשית  יושב  שאתה  זה  עצם  יושב, 
כבר את הקופה. אם אתה נבחן אצל 
דרשו עשית גם את העוה"ז, אתה גם 
יותר  לך  יהיה  הגמרא,  את  טוב  תבין 
ענין, תיהנה מזה. אבל ודאי בעצם זה 
הדבר.  את  עושה  אתה  מגיע  שאתה 
אז נראה באמת מה כתוב בגמרא כאן.
הופשטטר  דוד  רבי  דרשו  נשיא 
כל  עם  ואמר,  דברים  נשא  שליט"א 
בעולם,  התורה  הריבוי  כל  שיש  זאת 
אבל רח"ל יודעים על הגזירות נגד עם 
ישראל. ובכל העולם מרגישים אנטי־
שמיות, דבר שלא היה. לא היה. אפילו 
חשבו  פחד.  להם  יש  בחו"ל  חילונים 
שאנטישמיות זה משהו מהדור העבר, 
הת־ כל  אחרי  אבל  השואה.  לפני  זה 

רבות שהתפתחה בעולם, חשבו שזה 
סיפור מההיסטוריה, ועכשיו מרגישים 
זה  שלהם  לילדים  שיתנו  שהעולם 
פחות  שמור,  פחות  טוב,  פחות  עולם 
בטוח מהעולם שהם ירשו, ולא יכולים 

להסביר את הדבר.
ובא"י, בארצנו הקדושה, שיש בלי 
עין הרע, כל הריבוי של התורה, אבל 
ישראל  שנאת  את  מרגישים  אנחנו 
לא  ועוד  בא"י.  רח"ל,  התורה,  ושנאת 

זכינו לגאולה.
ומה הפשט?

מה  כל  שעם  הפתעה,  לא  וזה 
אנחנו  שאם  הזה,  בדור  לנו  שיש 
ההסטוריה  הגוים,  כמו  להיות  רוצים 
ועוד  הפעם  עוד  עצמה  על  חוזרת 
שאם  חלילה,  חוזרת  רח"ל,  הפעם, 
הגוים,  כמו  להיות  ח"ו  רוצים  אנחנו 
ואם  ויותר.  יותר  אותנו  ישנאו  הם 
את  שונאים  בא"י  ואם  ישראל,  בעם 
שונאים  המסורה,  את  שונאים  הדת, 
אם  שלהם,  והאמהות  האבות  את 
שיכו־ בא"י,  חושבים  הארץ  בתוך 

הישועה  וזה  לגוים  להידמות  לים 
צרות  מרבה  רק  זה  רח"ל  שלהם, 

צרורות, 
האנטי־ של  המקור  היסוד  וזה 

ישראל  עם  אם  העולם.  בכל  שמיות 
שונאים  כולם  עצמם,  את  שונאים 
את  אוהבים  אנחנו  אם  אבל  אותנו. 
רק  לא  הפירוש?  מה  שלנו,  המסורה 
לומדים, לומדים בכל הלב וכל הנפש, 
עצמנו  את  לנתק  וטהרה,  בקדושה 
שיש  מה  מכל  שמה,  שיש  מה  מכל 
של  מושחתת  תרבות  איזו  סביב, 

הגוים, אז יבוא הגאולה.

בימי חול המועד יפעיל אגד מערך 
תחבורה מתוגבר לכותל המערבי, 

לירושלים וממנה
מערך  אגד  יפעיל  המועד  חול  בימי 
היסעים מתוגבר בכל הקווים הבינעירו־

בקווים  ובעיקר  החרדיים  לריכוזים  ניים 
בי־ הכותל.  בקווי  וכן  וממנה  לירושלים 
רושלים יתוגברו משמעותית התדירויות 
בקווי הכותל עד לתדירות של אוטובוס 
אוטו־ יופעלו  אלה  בקווים  דקה.  בכל 
לאוטובוסים  העליה  מפרקיים.  בוסים 
להצטייד  חובה  הדלתות.  מכל  תתבצע 

ברב קו טעון. 
לכותל  ישירות  מהשכונות  נסיעות 
המערבי יפעלו בימי חול המועד משעה 
5 אחה"צ עד 8 בערב (ובמוצאי שבת וחג 

בשעה 21:00) מהשכונות הבאות: הר נוף, 
שלמה.  ורמת  יעקב  נוה  וגן,  בית  רמות, 
כמו כן יופעל קו 111 שיסיע את הבאים 
והחונים במלחה לכותל המערבי. קו 333 
יעמוד לשרות הנוסעים בקווים הבינעי־
רוניים באזור שמואל הנביא והר חוצבים.
למעמד ברכת כהנים שיתקיים ביום 
בשעות  לכותל  הנסיעות  יתוגברו  שני 
בירושלים  ראשונה  נסיעה  הבוקר. 
בשעה 4:30 לפנות בוקר מהר נוף וקו 1 
יבוצעו  בבוקר   7:30 בשעה   .4:40 משעה 
 1 בקווים  מהשכונות  ישירות  נסיעות 
ו־3. קו 402 מבני ברק לירושלים יתחיל 
וזאת  בבוקר   6 בשעה  לפעול  הוא  אף 
לתפילת  להגיע  לנוסעים  לאפשר  כדי 

שחרית ברחבת הכותל. גם השנה יעמיד 
גדול  צי  המעמד  משתתפי  לרשות  אגד 
במהירות  לקלוט  שיוכל  אוטובוסים  של 
המבקשים  המתפללים  את  וביעילות 
מתבקש  הנוסעים  ציבור  העירה.  לשוב 
חמי־ ביום  הפקחים.  להנחיות  להישמע 
משעה  החל  פסח,  של  שביעי  ערב  שי, 
בקו  הנסיעות  יתוגברו  בצהריים   2:00
השירים.  שיר  לאמירת  לכותל  ו־333   1
בצהריים   2:00 בשעה  יבוצעו  כן  כמו 
לכותל  מהשכונות  ישירות  נסיעות 

המערבי. 
פרוסים  יהיו  אגד  של  תנועה  פקחי 
פתרון  ויתנו  ויענו  הביקוש  מוקדי  בכל 

מהיר לכל בעיה שתתעורר.

בימים אלו מפיצה מאוחדת את חוברת התרופות 
המבוקשת שהופקה בשיתוף בד"ץ העדה החרדית 

החוברת מופצת באמצעות דיילים בריכוזי הערים החרדיות, במרפאות ובבתי 
המרקחת • מאות פניות מגיעות למוקד היעודי המופעל 24 שעות באופן 

אוטומטי לטובת כלל עמך בית ישראל
את  לציבור  להנגיש  רצון  מתוך 
המידע, הוציאה מאוחדת לאור חו־

ברת מרשימה ובה רשימת התרופות 
הפסח  בחג  לשימוש  המאושרות 
וזאת בשיתוף בד"צ העדה החרדית. 
רבים  של  הגלם  חומרי  כידוע, 
חמץ,  להכיל  עלולות  מהתרופות 
מידי  מאוחדת  עורכת  כן  על  ואשר 
העדה  בד"צ  עם  בשיתוף  שנה 
של  מפורטת  רשימה  החרדית, 
חמץ  חשש  בהן  שאין  התרופות 
ללא  לשימוש  מותרות  כן  ועל 

פקפוק. 
לאחד  הפכה  כבר  זו  חוברת 

לקוחות  ממתינים  להם  מהדברים 
מאוחדת כמו גם שאר הציבור ואשר 

ממנו שואבים את המידע החיוני. 
החוב־ תוענק  הקרובים  בימים 

מאוחדת  רת השימושית במרפאות 
ברי־ הקופה  של  המרקחת  ובבתי 

ניתן  לכך  בנוסף  החרדיים.  כוזים 
יהיה להשיג את החוברת במרפאות 
מאוחדת וגם ברשת הממוחשבת של 

מאוחדת. 
שהחל  למיזם  בהמשך  כן,  כמו 
בשנה שעברה, גם השנה ניתן יהיה 
לברר בקו ייעודי, 24 שעות, את כש־

יידרשו  המתקשרים  התרופות.  רות 

בעברית,  התרופה  שם  את  להגיד 
לחילופין  או  באנגלית,  או  באידיש 
מענה  ויינתן  הברקוד  את  להקיש 
אוטומטי אם התרופה כשרה לפסח. 
להצלחה  הקו  זכה  שעברה  בשנה 
שיחות  אלף  מ־30  ויותר  גדולה 
חג  שלפני  בימים  למוקד  נכנסו 

הפסח. 
מס' הטלפון של המוקד הייעו־

די: 073-2490578. 
השיווק  מנהלת  קדר  מ'  גב' 
הארצית של מאוחדת למגזר החר־

די: "מאוחדת אינה מתפשרת למען 
שיתוף  מקיימת  כן  ועל  לקוחותיה, 
פעולה עם בד"צ העדה החרדית כדי 
להעניק את המידע המוסמך ביותר 

במגוון דרכים". 

הקלה למאות משפחות לצעירים ובוגרים עם מוגבלויות לקראת חג הפסח
למעלה משלושה עשר 'ליל הסדר' כהלכתם ועשרות דירות, יפעלו במתכונת מלאה בחג הפסח בארגון 'עלי 
שיח'. פרויקט הענק יופעל על ידי צוות מקצועי גדול מהרגיל, יחד עם מתנדבים מסורים רבים שיוותרו על 

ליל הסדר והחג כולו במחיצת משפחתם, כדי לסייע למאות צעירים ובוגרים עם מוגבלויות
כמידי שנה, עמותת 'עלי שיח' תקיים 
בדירות רבות 'ליל סדר' כהלכתו – בהתא־

מה מיוחדת לצעירים ובוגרים עם אוטיזם, 
פיגור שכלי, ומוגבלויות שונות. 

עבור בני משפחה רבים תהיה זו הצלה 
השתתפו  שילדיהן  משפחות  ממש.  של 
'עלי  כי  דיווחו  המיוחד  הסדר  בליל  בעבר 
'ליל  המקיים  היחיד  הארגון  הוא  שיח' 
רואה  "אני  ילדיהם.  עבור  כהלכתו  סדר' 
נעלה",  מטרה  למען  עצומה  הקרבה  בזה 
יחגוג  המיוחד  שילדו  ד.כ.  בדמעות  מספר 
הסדר  ליל  את  החמישית  בפעם  השנה 

ב'עלי שיח'.
השנה  כי  נמסר  שיח'  'עלי  מעמותת 
נשבר שיא חדש בביקוש לנופשוני הארגון 
לחץ  של  זו  בתקופה  הפסח.  חג  לקראת 
המש־ בני  ביותר,  כבדים  ומשפחתי  אישי 

פחות לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים 
כדי  הקשה,  למצוקתם  הקלה  אחר  תרים 
מסגרת   – יקיריהם  עבור  פתרון  למצוא 
מתאימה לליל הסדר ולחג כולו – מאחר 
אפשרי  בלתי  עד  שקשה  בילדים  ומדובר 

לחגוג עמם בקרב המשפחה.
כי  מספרים  בארגון  המקצוע  אנשי 

את  אליהם  המרתקים  בילדים  מדובר 
הסובבים באינטנסיביות ובכל שעות היום. 
משפחות שבבתיהן ילדים כאלו לא יכולים 
והן  מאחר  כראוי,  החג  שמחת  את  לקיים 
אינה  שהתנהגותו  בילד  לטפל  נדרשות 
מאפשרת ניהול של שולחן הסדר. לצערנו, 
אצל חלק מהמשפחות לילד עם מוגבלות 
שכלית מתווספת גם נכות פיזית, והמצוקה 

קשה ועמוקה.
כמדי שנה, ועל אף שמדובר בהערכות 
ב'עלי  נרתמו  ביותר,  מורכבת  לוגיסטית 
הישירה  בהוראתו  המיוחדת  ליוזמה  שיח' 
חיים  הרב   – הארגון  ומנכ"ל  מייסד  של 
בתי  עשר  שלשה  לכך,  וכנגזרת   – פרקל 
נופשון מיוחדים יקיימו ליל סדר כהלכתו. 
"יש ילדים ובוגרים רבים שיתארחו אצלנו 
במשך כל שבעת ימי החג והם יהנו בימי 
וטיולים  חוויות  המועד מאטרקציות,  חול 
מיוחדים. המטרה היא לספק לילדים שמ־

חת חג והנאה כמו כל אחד אחר, למרות 
הטבעית  המשפחה  עם  נמצאים  שאינם 

הקרובה להם".
שיח',  'עלי  של  הנופשונים  רכז  לייבי, 
מספר על אחד הילדים המתעדים להתארח 

בחג: "מדובר במשפחה מירושלים שבנה הב־
כור אוטיסט כבן 17, ועד היום הוא שהה בבית 
גרם  המורכב  מצבו  בחגים.  גם  המשפחה 
להורים לסרב לכל הצעה של הוצאת הילד 
מהבית, ולו למספר ימים. בתקופה האחרונה 
אגף  ואת  שיח'  'עלי  את  המשפחה  הכירה 
המקצועי  הצוות  את  ופגשה  הנופשונים, 
החשש  ולמרות  לראשונה,  אותם.  המפעיל 
הילד  את  להשאיר  מתכוונים  הם  הטבעי, 
בנופשון של 'עלי שיח' ולחגוג את החג עם 
ששת הילדים האחרים". עוד הוסיף כי "באופן 
הזה יהנה הילד המיוחד ממלוא תשומת הלב 
של הצוות המקצועי והמתנדבים, ואילו הוריו, 
מתוך  החג  את  לקיים  יזכו  ואחיותיו  אחיו 
יזכו  גם  הם  וכן,  שראוי.  כפי  ורוגע,  שמחה 
לאגור כוחות. אנחנו פועלים בכל המישורים 
כדי שמעתה משפחה זו תדע כי ניתן לסמוך 
על הצוות של 'עלי שיח' המורגל להתמודד 
עם מצבים מורכבים, מתוך כבוד, מקצועיות 

והקרבה אישית".
הרב חיים פרקל, מייסד ויו"ר עלי שיח: 
"כאב לילד עם מוגבלויות אשר חווה 'על 
בשרו' את המצוקה הנוראה של גידול ילד 
מיוחד בבית – במיוחד לפני חג הפסח, אין 

ההקלה  הללו.  למשפחות  לסרב  ביכולתי 
עליהן היא שליחות חיי, ולכן הוריתי לצוות 
את  להרחיב  כדי  הכל  לעשות  המקצועי 
החג  לקראת  הארגון  של  ההקלה  שירותי 
לא  משפחה  אף  כי  אישי  באופן  ולוודא 
מאמין  אני  במצוקתה.  מאחור  תישאר 
בכל ליבי כי מוטלת עלינו החובה, כיחידים 
כולל  כולם,  של  לחירות  לדאוג  וכחברה, 
אחינו ואחיותינו השרויים במצוקה איומה 

שאין דומה לה".

היחידות בעולם:

הסיגריות של חברת דובק כשרות 
לפסח ואינן מכילות חמץ וקטניות

מקי־ ובדיקות  הכשרות  מסע  אחרי 
האחרונה,  התקופה  לאורך  שבוצעו  פות 
לפסח  הוכשרו  דובק  של  הייצור  מפעלי 
הרב  של  המהודרת  בכשרותם  למהדרין 
ורבי  אירופה  רבני  מרכז  זריצקי,  יוסף 
בבשורה  מדובר  אבוחצירא.  יקותיאל 
שימוש  לעשות  המאפשרת  משמעותית 
חשש  ללא  הפסח,  בימי  גם  בסיגריות 
רבנים  של  מהודרת  ובכשרות  חמץ 

מומחים. 
הורגשה  האחרונה  התקופה  לאורך 
תכונה רבה לקראת חג הפסח המתקרב, 
במיוחד  הונחו  המפעלים  עובדי  כאשר 
להיכנס  שלא  והוזהרו  לנהוג  כיצד 
הגלם  חומרי  חמץ.  עם  כולו  למתחם 
הובאו לארץ תחת השגחתם של הרבנים 
הגאונים, תוך שהם מפקחים עליהם גם 
לאחר שהגיעו לארץ ונכנסו בשערי המ־

פעלים של יצרנית הסיגריות הישראלית 
המובילה. 

של  גורפת  צריכה  לאפשר  מנת  על 
סיגריות כשרות למהדרין גם בימי הפסח, 
פועל דובק בשיתוף פעולה הדוק עם רב־

נים מומחים ומורי הוראה שמנחים אותו 
הרבנים  הייצור.  שלבי  בכל  לנהוג  כיצד 
מלווים את התהליך כולו, החל מבחירת 
חומרי הגלם האיכותיים והכשרים ביותר 

ועד שלבי הייצור האחרונים של האריזה. 
הכשרות  חותמת  את  שהעניקו  הרבנים 
שלהם על הסיגריות של דובק, נחשבים 
וכב־ בתחום  כמומחים  ובעולם  בארץ 

קיאים בחומרי גלם מסוגים שונים. גופי 
הכשרות המחמירים ביותר, סומכים את 
ידיהם על הרבנים הללו שלא פסחו על 

מרכיב אחד לאורך ייצור הסיגריות. 
ידי  על  ניתנה  המהודרת  הכשרות 
הרב יוסף מינסקי שליט"א ממרכז רבני 
אירופה, הרב יוסף זריצקי שליט"א ורבי 
להבטיח  מנת  על  אבוחצירא,  יקותיאל 
את חותם הכשרות והאיכות לימי הפסח 

ולימות השנה כולה. 
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עוד יוזמה ייחודית מבית היוצר של המחלקה 
להו"ל שע"י ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש בעיה"ק צפת ת"ו

מהפכה בלימוד שלחן ערוך הרב
הקניית דרך הלימוד בשלחן ערוך הרב מתוך הרחבת העיון עד להלכה למעשה בהלכות פסח 

את  לכנות  ניתן  כך  הרב",  שו"ע  הלימוד  דרך  בהקניית  "מהפכה 
המיזם הייחודי מבית היוצר של המחלקה להו"ל שע"י ישיבת חסידי 
הרב  שולחן  של  לאור  בהוצאה  ת"ו,  צפת  בעיה"ק  ליובאוויטש  חב"ד 
לומד  וכל  נפש,  לכל  השווה  באופן  ייחודית  בנוסחה  פסח,  הלכות  על 

ימצא בו מיד תענוג וחשק לרכוש ידיעה. 
ושינון  כדבעי,  ההלכה  בידיעת  רבה  כה  חשיבות  שישנה  מאחר 

את  לתת  הצורך  עלה  כראוי,  ההלכות 
בשערי  להיכנס  החפץ  לכל  האפשרות 
לימוד ההלכה – לעשות זאת כראוי. כל 
זאת באמצעות הרחבת הביאור והסברת 
למ־ יוכל  אחד  כל  בכך  אשר  המושגים, 

ויחוש  הלכה,  בלימוד  מבוקשו  את  צוא 
בה את תענוג הלימוד והצלחתו.

במספר  החמישית  שהיא  החוברת 
לאחר ארבע הקודמות על הלכות שבת, 
ומאמצים  רבה  מחשבה  מתוך  הוכנה 
גדולים – על מנת שאכן תביא לידי מי־

מוש את היכולת של כל אחד להיות בקי 
ולדעת  הזקן  רבינו  של  הגדול  בשולחנו 

את פרטי ההלכה כדת וכדין.
למספר  מחלוקת  החוברת:  מבנה 

חלקים:

מבוא
כי־ מורכב,   – ערוך'  ה'שולחן  היכל 

סימן  כל  אשר  וסעיפים.  מסימנים  דוע, 
שלל  על  אחד  בנושא  בעיקר,  עוסק, 
המ־ והלומד  פעמים  והלכותיו.  היבטיו 

צוי מתחיל בלימוד ההלכות אך אין הוא 
עומד על טעמי ההלכה ויסודותיה כראוי, מאחר ולימודו הוא נדבך 
אחר נדבך, פרט לאחרי פרט – אך התמונה השלמה והבהירה נעדרת 
את  לראות  הלומד  מצליח  ומעמיק,  יסודי  לימוד  לאחר  רק  מעיניו. 

המבנה הכללי של הסימן באופן בהיר ומקיף.
מבוא  יינתן  סימן  פתיחת  בכל  לסימן.  ה'מבוא'  יועד  כך,  לשם 
העורך סקירה על כל מבנה הסימן – החל מיסודותיו בגמרא ובדברי 
איננו  זה  מבוא  השו"ע.  בדברי  ההלכה  במסקנת  וכלה  הראשונים, 
היא,  מטרתו   – השו"ע  מתוך  המדויקים  הפרטים  לימוד  את  מחליף 
אשר הלימוד יבוא מתוך בהירות בסוגיא אשר בה עוסק הסימן, ועל 
הן  יועיל  אשר  מסודר,  סדר  מתוך  יהיה  ההלכה  פרטי  לימוד  כך  ידי 

להבנה והן לזכירת הדינים.

ביאור
הדורשים  רבים  בפרטים  כרוך  השו"ע  לימוד  הביאור:  הרחבת 

הל־ מושגים  בימינו,  מצויים  שאינם  ומושגים  מילים  ביאורי  ביאור: 
כתיים המבוארים ברחבי השו"ע, ועוד. לשם כך נועד הביאור אשר 
חלק  באופן  בו'  הקורא  ש'ירוץ  באופן  יהי'  ההלכה  שלימוד  יאפשר 

וללא מכשולים.
מהצורך  החל   – הלימוד  בעת  העולות  שאלות  ישנן  זאת,  מלבד 
השונות,  הדעות  שבין  המחלוקת  סברות  או  ההלכות,  טעמי  בהבנת 
ההלכה  מתוך  העולים  קשיים  כן  כמו 
זאת  כל  סעיפים.  שבין  סתירות  או 
במדור  והסברה  ביאור  לידי  יבוא  ועוד, 
'הרחבת  את  לתת  תפקידו  אשר  מיוחד 
הביאור'. על ידו תבוא ההבנה ההלכתית 

באופן יותר מושלם ובהיר.

הלכה למעשה: 
דהל־ אליבא  שמעתתא  'לאסוקי 

וכדי  הלימוד.  כל  מטרת  היא  זו  כתא', 
 – עמו  'והוי'  חז"ל  דברי  לקיום  לבוא 
די  לא  אלה,  בימינו  כמותו'.  שהלכה 
בלימוד ההלכה באופן מופשט, אלא יש 
להביא את מסקנות ההלכה לידי שימוש 

מעשי בימינו אלה.
למע־ 'הלכה  המדור  נועד  כך  לשם 

את  לממש  הלומד  יוכל  עמו  אשר  שה', 
הלי־ בזמן  נבנתה  אשר  הרחבה  ידיעתו 
בפועל'  ל'מעשה  ולפרטה  בשו"ע,  מוד 

בחיי היום יום, במציאות של ימינו.
למעשה,  ההלכה  שידיעת  לנו  ברור 
תוסיף רבות בחיות הלימוד וברצון לש־
ננו ולהיות בקיאים בו כ'מונח בקופסא'.

סיכום
ועיקר  במוח.  התורה  דברי  בחקיקת  תלוי  וזכרונו,  הלימוד  קיום 
כל הדברים הוא, שינון וסיכום ההלכות כראוי. עקב זאת נערך בכל 
סימן סיכום מתומצת ומדויק על כל הלכות הסימן, אשר בו יוכל כל 
אחד להסתייע כדי לשנן את ההלכות ולזכרן היטב עד שיהיו חקוקות 

במוחו וליבו.
לפניה,  יצאו  שכבר  הקודמות  ארבע  כמו  זו  שחוברת  ספק  ללא 
לומ־ הידוע  וכפי  הרב,  ערוך  שולחן  לומדי  בקרב  עז  רושם  יעוררו 
באמצעות  שהלימוד  העידו  לחוברת  שנחשפו  הרב  ערוך  שולחן  די 
אל קצה בכל המובנים ובכל  החוברת שינה להם את הלימוד מקצה 

הבחינות. 
במייל  לאור  ההוצאה  למערכת  לפנות  ניתן  נוספים,  לפרטים 

halachatz@gmail.com

'להחיות עם רב'

במעמד מרגש העניק כולל שומרי החומות ליותר 
מרבבת משפחות קמחא דפסחא תשע"ט 

בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי ישראל, אדמו"רים, ראשי ישיבות וגדולי תורה נודעים

יחדיו  מתכנסת  יום  בכל  לא 
ירושלים  מבני  מפוארת  גלריה 
של מעלה, בצוותא חדא עם גדולי 
ברחבי  הקודש  מקהלות  הרבנים 
דמויות  צורה,  של  יהודים  הארץ, 
המ־ כותל  של  ושמנו  מסלתו  הוד 
גדולי  ורבנן  מרנן  בראשות  זרח, 
ישראל, אדמו"רים, ראשי ישיבות 

וגדולי תורה. 
זה  אחר  בזה  קרה.  זה  השבוע 
נכנסו מרנן ורבנן ראשי עם קודש 
כולל  של  לצעירים  ישיבה  להיכל 
שומרי החומות לצדקת רבי מאיר 
בעל הנס, השוכנת בתוככי שכונת 
לתהילה  הנודעת  אונגרין'  'בתי 
להעניק  כדי  עיה"ק,  בירושלים 
תמיכה נכבדה של קמחא דפסחא 
לחשבונן  היישר  תשע"ט,  לשנת 
של יותר מרבבת משפחות. וליתר 
למען  ישראל,  בתי   10,776 דיוק: 
יוכלו לרכוש צרכי חג בדרך כבוד. 
הרה"ג רבי יצחק בלויא, ראש 
שמש  בית  החומות  שומרי  כולל 
את  והנחה  פתח  הנהלה,  וחבר 
החלק  את  מציין  כשהוא  המעמד 
כולל  שבפעולות  נעלה  היותר 
"להחיות  שנועד  החומות,  שומרי 
למע־ כמשמעו.  פשוטו  רב",  עם 

מאות  ושבע  אלפים  מעשרת  לה 
משפחות יוכלו לעשות את הפסח 
וחוקתו,  משפטו  וככל  כהלכתו 
בעזרת התמיכה הנדיבה שהכולל 

הגיש להן.

בהצנע וכבוד
קמ־ מפעל  של  הכותרת  גולת 

חא דפסחא בכולל שומרי החומות 
הינה הדרך בה מוגש הסיוע למש־
פחות, בהצנע לכת, ללא צילומים, 
ללא צלצולים וללא חשיפת פרטי 
של  בדרך  ורק  אך   – הנזקקים 
הזכיר  זה  בהקשר  וכבוד.  הסתר 
שחלק  השבחים  את  בלויא  הרב 
בארה"ק,  הכולל  נשיא  בשעתו 
הלוי'  'שבט  בעל  הדור  פוסק  מרן 
והעברת  התמיכה  לצורת  זצוק"ל, 
כבוד  של  בדרך  דפסחא'  ה'קמחא 
שבשיטה  למרות  וזאת  הבריות, 
הזו קיים קושי גדול, אך אין ערוך 
לקיים מצוה זו בצניעות ובהסתרה 

מירבית.

באו מים עד נפש
גדו־ התחבטות  היתה  "השנה 
לה ודילמה אם לקיים את חלוקת 
מלגות קמחא דפסחא כבכל שנה", 
הנרג־ בדבריו  בלוי  הרב  הוסיף 

הכספי  המצב  בשל  "וזאת  שים, 
שמס־ כפי  אך  הכולל.  של  הקשה 

עמינדב  בן  נחשון  על  המדרש  פר 
שקפץ לים סוף עד שהמים הגיעו 
נהגה  נפש  במסירות  כך  לראשו, 
תוך  למים  וקפצה  הכולל  הנהלת 
שהיא זועקת לעזרה: 'הושיעני א' 
עדיין  שכן  נפש'.  עד  מים  באו  כי 
להמשיך  ניתן  יהא  כיצד  ידוע  לא 
מבלי  הזה  האדירים  מפעל  את 

עזרת הציבור הרחב".
הגאון  הנודע  מישרים  המגיד 
רבי מנשה ישראל רייזמן שליט"א 
ריתק את המשתתפים בסגולותיה 
הנס,  בעל  מאיר  רבי  צדקת  של 
ובמיוחד לעניי ארץ ישראל באמ־

צעות קופת כולל שומרי החומות 
שיסדוה מצוקי ארץ, ארזי הלבנון, 
גדולי וענקי הדורות זי"ע. בדבריו 
בסימן  המחבר  דברי  את  ציטט 
בהלכות  הראשון  בסעיף  תכ"ט, 
פסח: שואלין בהלכות פסח קודם 
לפסח שלושים יום. ועל כך כותב 
הרמ"א: ומנהג לקנות חיטים ולח־

לקם לעניים לצורך פסח. והסביר 
הדברים,  שני  שבין  הקשר  את 
פנאי  מוצא  הרב  אין  שלפעמים 
הג־ לשבת  בעצמו  דרשה  להכין 

דרשה  'לשאול'  נאלץ  והוא  דול, 
מאחרים. וכי מדוע לא היה סיפק 
התשובה  את  דרשה?  להכין  בידו 
לכך מספק הרמ"א, כי מחובת הרב 
לחיטין,  עירו  לעניי  לדאוג  היה 
דרשתו,  להכין  בידו  סיפק  ולא 
ולכן נאלץ 'לשאול' וליטול דרשה 

כבר  החג  ימי  ובמשך  בהלוואה, 
המתובלת  דרשתו  את  ישלים 

בראשונים, אחרונים ופוסקים. 

נתינה ללא פגם
בדרך  חיטין  מעות  נתינת  על 
"למען  הפסוק  את  המליץ  כבוד, 
יזמרך כבוד ולא ידום". דוד המלך 
ע"ה ייחל לנתינה בדרך כבוד, כזו 
יזמרך'  'למען  מקום  שמשאירה 
- לשיר ולזמר, ובאופן שכזה מת־

קיים 'ולא ידום' - שהנתינה תהיה 
(לפעמים  פגם.  ללא  מושלמת 
קמחא  כספי  כי  תחושה  מתגנבת 
מהונם  יהודים  שמוזילים  דפסחא 
מאומה.  מהם  נשאר  ולא  מתכלים 
מחשבה זו בטעות יסודה. עם כס־
מצות  יהודים  רוכשים  אלה  פים 
יחד  כוסות  לארבע  ויין  מהודרות 
מקיימים  ובכך  החג,  צרכי  כל  עם 

מצוות דאורייתא לרוב).
לא  סדן  שבעיר  סיפר  בהמשך 
חשוב  יהודי  מהודר.  מקווה  היה 
החליט  גרוס  אלי'  משה  ר'  בשם 
ליטול יוזמה ולגייס תרומות לצורך 
קו־ העיר  בבתי  ופיזר  הלך  בנייתו. 

הקמת  לצורך  מיוחדות  צדקה  פות 
עלה  תקופה  לאחר  ואכן  המקווה, 
את  הצדקה  מקופות  לאסוף  בידו 
את  השלים  והוא  הדרוש  הסכום 
התכונן  רב  בסיפוק  המקווה.  בניית 
המקווה  את  לחנוך  אלי'  משה  ר' 
מרן  לכ"ק  ונכנס  והדר  פאר  ברוב 
מוהר"א מבעלזא זי"ע לקבל ברכתו. 
הרבי בירר מהיכן הצליח לגייס 
סיפר  אלי'  משה  ור'  שכזה,  סכום 
נאספו  שהכספים  כהוייתם,  דברים 
העיר.  לתושבי  שחולקו  מקופות 
"חוששני", אמר הרבי, "כי הכספים 
על  מסויימת  במידה  באו  שגייסת 
הנס  בעל  מאיר  רבי  צדקת  חשבון 
ובעקבות  ליתן,  העיר  אנשי  שנהגו 
הנו־ פחתו  שפיזרת  הצדקה  קופות 

לברר  עליך  הצדקה.  משיעור  תנים 
אם אכן חיסרו אנשי העיר מצדקת 
ארץ  לעניי  הנס  בעל  מאיר  רבי 
ורק  שנחסר,  את  ולהשלים  ישראל 
לאחר מכן תוכל לחנוך את המקווה 
דאגתו  היתה  כך  כדי  עד  החדש". 

לצדקה חשובה זו.

התקשרות לארה"ק
מכת־ רייזמן  הגרמ"י  ציטט  כן 
מוויט־ מנדל  רבי  הרה"ק  של  ביו 
בסק זי"ע שישב בטבריה והפליא 
בצדקת רבי מאיר בעל הנס, שבכך 
יש התקשרות של בני חו"ל לאר"י 
בה  ה"א  אשר  'ארץ  נאמר  שעליה 
מרשית שנה עד אחרית שנה', ויש 
פש־ כל  "ועל  עוונות  מחילת  בכך 

עים תכסה צדקה זו"... את דבריו 
הנפלאים סיים בהפטרה הנאמרת 
המ־ את  "הביאו  הגדול:  בשבת 
זכות  בזאת",  נא  ובחנוני  עשר... 
רמבעה"נ  קופת  מייסדי  הצדיקים 
שומרי החומות תעמוד לכל התו־
רמים לקמחא דפסחא המהודרת.

הגאון רבי יעקב מאיר זוננפלד, 
נשיא  של  ונכדו  רכסים  של  רבה 
שומרי  'כולל  האדירים  מפעל 

החומות' מרא דארעא דישראל רבי 
אמר  זצוק"ל,  זוננפלד  חיים  יוסף 
הגלקסיות  על  בחז"ל  מוצאים  כי 
מיליארדים  מכילה  מהן  אחת  שכל 
שרובם  השמים,  וצבא  כוכבים  של 
מאשר  יותר  גודלם  הכוכבים  של 
השמש. והרי תמוה, אם ברא הקב"ה 
היה  יכול  כוכבים,  של  מיליארדים 
שכזה  כוכב  משפחה  לכל  להעניק 
ואפשר היה לנהל בו חיים בהרחבה 
הבורא  צמצם  אפוא  ומדוע  רבה, 
יתברך את החיים לכדור הארץ, מה 
אלא  אוכלוסין?  לצפיפות  שהביא 
ייב־ חסד  ש"עולם  היה  ית'  שרצונו 

נה", וכאשר כולם יגורו באותו יקום 
ובכך  ברעהו  איש  להיעזר  יוכלו 

לקיים עולמו.
חיים  מרבי  ציטט  בדבריו 
מתחל־ הצדקה  שמצוות  ויטאל 

ומקבלים,  נותנים   – לשניים  קת 
והמקבלים עושים חסד גדול יותר 

מהנותנים. 

איש כברכתו ברך אותם
הנאמר  את  הגרי"מ  ביאר  עוד 
בברכת יעקב אבינו את בניו "איש 
בלשון  פתח  אותם",  ברך  כברכתו 
יחיד 'כברכתו', וסיים בלשון רבים 
כל  שאמנם  וברש"י,  אותם',  'ברך 
שבט קיבל ברכה המיוחדת לו, אך 
הברכות  לכל  זכו  יעקב  שבטי  כל 
שבירך יעקב. ולכאורה יש להבין, 
אם כולם קיבלו את הברכות כולן, 
מדוע היה צורך לברך ברכה ייחו־

דית לכל אחד?
שברגע  הוא  לכך  ההסבר 
וכולם  ושמעו'  'הקבצו  שמתקיים 
הרי  אחת,  לחטיבה  מתאחדים 
וכיצד  כולם.  לברכת  זוכים  כולם 
התבטלות  למעשה  מתקיימת 
הסבורים  יש  הציבור?  אל  הפרט 
ציבו־ מגמ"ח  הלוואה  ייקחו  שאם 

שלישית  סעודה  יסעדו  פלוני,  רי 
מלכה  ומלווה  זה  כנסת  בבית 
נטילת  מתבטא  בכך  אחר,  במקום 
להיות  היא.  ולא  בציבור.  חלק 
בציבור  להשתתף  מהציבור,  חלק 
- זה לא לקחת, אלא לתת. הנתינה 
לציבור היא הגורמת לאדם שיזכה 

לברכות כולן.
היה  דמעות  עד  מרגש  רגע 
בטרם בוצעה פעולת העברת הק־

הנתמכים,  לרבבות  דפסחא,  מחא 
נשאו  שליט"א  ישראל  כשגדולי 
בעת  הנאמרת  מיוחדת  תפילה 
צדקת  של  דפסחא  קמחא  חלוקת 
ביקשו  בה  הנס,  בעל  מאיר  רבי 
בפ־ התומכים  להצלחת  והתחננו 

רנסה וכלכלה ובריאות איתנה.
כולל  של  התמיכות  בהעברת 
שומרי החומות – צדקת רבי מאיר 
המשפחות,  ל-10,776  הנס,  בעל 
ירושלים,  גאב"ד  מרן  כ"ק  כובד 
וייס  טוביה  יצחק  רבי  הגאון 
הוסיף  מכן  כשלאחר  שליט"א. 
הנכבדים  לתורמים  נלהבת  ברכה 
שיזכו לכט"ס. ההליך בוצע בלחי־

צה על כפתור המאשר סופית את 
לחשבו־ הכספים  העברת  הוראת 

שיוכלו  המשפחות,  של  הבנק  נות 

להיערך כראוי לחג הפסח בדיצה 
וחדווה. 

וברכת  ושבח  תהלה  דברי 
טוב, נשמעו ע"י מרן גאב"ד זכרון 
מאיר ב"ב הגרח"מ ואזנר שליט"א, 
שהודה לנדיבי עם על גודל מצוה 
קמחא  מעות  תרומת  של  רבה 
הצלחה  בברכת  ובירכם  דפסחא, 
דקדו־ ונחת  ידיהם  מעשה  בכל 
המרומם  במעמד  יו"ח.  מכל  שה 
גאב"ד  כ"ק  ורבנן:  מרנן  השתתפו 
חיים  רבי  הגדול  הגאון  ירושלים, 
זכרון  ור"מ  אב"ד  מאיר ואזנר 
יע־ רבי  הצדיק  הגאון  ב"ב;  מאיר 

הגדול  הגאון  שכטר;  מאיר  קב 
ישיבות  ראש  ליברמן  יוסף  רבי 
שומרי החומות, הגאון הגדול רבי 
בד"צ  חבר  אולמן  יצחק  אברהם 
גבעת  שכו'  ורב  החרדית  העדה 
אדמו"ר מתולדות  כ"ק  שאול; 
דוד  יהושע  רבי  הגאון  אהרן; 

פרושים;  קהילת  מנהיג  טורצין 
כ"ק  קרלין;  מפינסק  אדמו"ר  כ"ק 
מנדבורנא-ירושלים;  אדמו"ר 
שטרן  אליעזר  שמואל  רבי  הגאון 
יצחק  רבי  הגאון  ב"ב;  מערב  רב 
ארנפלד ראש ישיבת בית שמואל 
רבי  הגאון  מטסדורף;  שכונת  ורב 
העדה  בד"צ  חבר  יהודה פישר 
יוסף  חיים  רבי  הגאון  החרדית; 
בלויא רב שכונת פאג"י סנהדריה; 
הגאון רבי עקיבא ואזנר רב ומו"צ 
בירושלים; הגאון רבי קלמן ווייס 
רבי  שמש; הגאון  בבית  ומו"צ  רב 
רכ־ של  רבה  מאיר זוננפלד  יעקב 

סים; הגאון רבי משה טייטלבוים; 
רב  פוקס  מנדל  מנחם  רבי  הגאון 
בנימין  רבי  הגאון  רמות;  שכונת 
הגאון  מיר;  ישיבת  משגיח  פינקל 
ישיבת  ראש  שמרלר  חיים  רבי 
יקותיאל  רבי  הרה"ג  תורה;  חיי 

ליברמן מרבני הכולל.

יוצא לאור על ידי ישיבת חח"ל צפת

שלחן ערוך
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רפואה בדרך שלך! 
מהפכת השירות של עולם הרפואה יצאה לדרך כבר לפני שנים רבות, אך היא הולכת ומתעצמת ללא הפסקה • ארגון הבריאות הגדול בארץ והשני בגודלו בעולם, 'כללית', היה הראשון לזהות ולחתור למצוינות גם 

בתחום השירות, ובכלל זה גם המענה לבעיות ההלכתיות ולצרכיו הייחודיים של המגזר החרדי, מקבלים מענה ב'כללית' הרבה יותר מבכל מקום אחר • סקירה מיוחדת 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

אין  בישראל,  הרפואה  מערך 
הב־ שירותי  על  נשען  סוד,  זה 
ריאות של 'כללית'. כארבעה וחצי 
ממחצית  יותר  אדם,  בני  מיליון 
בחרו  ישראל,  מדינת  מאזרחי 
שלהם  הרפואה  שירותי  את  לקבל 
כמחצית  בכדי.  ולא  'כללית',  דרך 
שייכים  בישראל  החולים  מבתי 
רוב  ידה,  על  ומופעלים  לכללית 
הארץ  ברחבי  הקיימות  המרפאות 
קניין  היא  כללית  'כללית',  של  הן 
והיא   ,(!) בעולם  הגדול  התרופות 
העוב־ מספר  את  המעסיק  הארגון 

דים הגבוה ביותר בארץ. 
'כללית' היתה כאן הרבה לפני 
למעלה  לפני  האחרות.  הקופות 
ממאה שנה היא כבר פעלה באזור 
הת־ מעטות  שנים  ובתוך  השרון, 

ותקעה  הארץ  רחבי  לכל  פשטה 
יתד בכל פינה בישראל. אין כיום 
יישוב אחד בארץ ש'כללית' אינה 
גם  מלא,  רפואי  מענה  לו  מספקת 
ומרוחק  קטן  ביישוב  מדובר  אם 

מאוד. 
למעלה  חולים,  בתי   15
עש־ בקהילה,  מרפאות  מ-1,500 

רות מבנים רחבי ידיים המעניקים 
כדוגמת  נוספים  רפואה  שירותי 
'מכון מור' המעניק שירותי דימות 
אחרות,  בדיקות  ושלל  מתקדמים 
רשת  המפעילה  סמייל'  'כללית 

בכל  שיניים  מרפאות  של  ענקית 
רחבי הארץ, 'דרך חיים' המעניקה 
וטי־ משלימה  רפואה  שירותי 

מפוקחים  אלטרנטיביים  פולים 
הב־ משרד  ידי  על  ומאושרים 
המע־ אסתטיקה'  'כללית  ריאות, 

ניקה שירותי קוסמטיקה רפואיים 
ועוד ועוד. 

מהמערך  חלק  הם  אלו,  כל 
שי־ שמעניק  'כללית',  של  האדיר 
רותי רפואה לא רק לארבעה וחצי 
כללית,  של  המבוטחים  מיליון 
המדינה  אזרחי  ליתר  גם  אלא 
האחרות,  בקופות  המבוטחים 
שירותי  על  נשענות  הן  שגם 
בבתי  הן  'כללית',  של  הרפואה 
של  הבת  חברות  על  והן  החולים 

הקופה. 
הרפואית  העוצמה  לצד  אך 
מציגה  'כללית',  של  והטכנולוגית 
הקופה בשני העשורים האחרונים 
האחרונות,  בשנים  שאת  וביתר 
השי־ בתחום  ממש  של  מהפכה 

במרכז  אותן  שמה  'כללית'  רות, 
כשהמקצועיות  שלה,  היום  סדר 
מובילה  עדיין  כמובן  הרפואית 
ולה־ להתקדם  וממשיכה  בראש 

שתדרג בקצב מהיר במיוחד.
דוג־ נביא  הבאות  בשורות 

המרובה  להשקעה  אחדות  מאות 
'כללית'  של  הגדולה  וההצלחה 
מידה  בקנה  ענק  בריאות  כארגון 
עצמה  את  להתאים  בינלאומי, 

לכלל המגזרים והאוכלוסיות במ־
דינת ישראל, ובכלל זה גם למגזר 

החרדי. אלינו. 

היתר עסקא
חשש  של  בנושא  למשל  כך 
איסור ריבית. 'כללית' כמו כל מו־

סד אחר שמנהל פעילות פיננסית 
להגיע  עלול  גביה,  מערך  ומפעיל 
במ־ מדאורייתא,  ריבית  לאיסורי 

פיגור  על  ריבית  גביית  כמו  קרים 
בתשלום ועוד. 

איחרו  לא  'כללית'  מנהלי 

בירור  ולאחר  לאתגר,  להיענות 
מורי  מול  שנעשה  מעמיק  וליבון 
קונ־ אברהם  הרב  ידי  על  הוראה, 

סקי מנהל המחלקה למגזר החרדי 
מנחם  הג"ר  הקופה  ורב  בכללית 
של  מיוחד  נוסח  נערך  לפקיבקר, 
רבי  הגאון  ידי  על  עסקא'  'היתר 
בעל  למומחה  הנחשב  וינד,  פנחס 
שם עולמי בהלכות ריבית, והמס־

מך נחתם בנוכחותו, כדי לפטור הן 
את הקופה עצמה  והן את מיליוני 
של  מהחששות  שלה  הלקוחות 

איסור ריבית. 

פעילות פסח
רלוונטית  נוספת,  דוגמה 
עשרות  כבר  אלו.  לימים  במיוחד 
שנים יוצאת הקופה מדי ערב פסח 
ומפורטת  מעודכנת  חוברת  עם 
חשש  מכל  הנקיות  התרופות  של 
בתרכו־ חמץ  רכיבי  להימצאות 

ולעומתן  לייצורן,  ששימשה  בת 
ושיש  חמץ,  בהן  שיש  התרופות 
לעשות שאלת חכם לפני שמשת־

משים בהן במהלך הפסח. 
היחידה  הקופה  היא  'כללית' 
שיכולה להגיע לרכיבים הסודיים 
של כל אחת מהתרופות הנמכרות 
המיוחדת  מעמדה  בשל  בישראל, 
בעו־ הגדולה  התרופות  כקניינית 

לם, והיחס המכבד שהיא זוכה לו 
התרו־ יצרניות  מצד  כך  בעקבות 

פות. 
ד"ר  הרב  מנצח  המלאכה  על 
של־ חרדי  יהודי  אמסלם,  שמעון 

מוסמך,  הוראה  מורה  היותו  צד 
נחשב גם  למומחה בעל שם עולמי 
בתחום התרופות והפרמצבטיקה, 
של  התרופות  במערך  ובכיר 
על  חתום  אמסלם  הרב  'כללית'. 
יצרניות  כל  עם  סודיות  הסכמי 
ובאופן  הרלוונטיות,  התרופות 
לעבור  לו  מאפשרות  הן  חריג 
לייצור  הסודיים  המתכונים  על 
פרוטוקולי  על  גם  כמו  התרופות, 
לבחון  שיוכל  מנת  על  הייצור, 
התרופה  אם  ולברר  הרכיבים  את 

מכילה חמץ או לא. 
המומחיות והיכולת הייחודית 
רכיבי  את  לבדוק  'כללית'  של 

האחרו־ בשנים  הביאו  התרופות, 
'העדה  של  הכשרות  ועד  את  נות 
הפעולה  לשיתוף  החרדית', 
כשמצד  וכך  הקופה,  עם  ההדוק 
הגדולים  המומחים  יושבים  אחד 
ומהצד  התרופות,  לעניין  בארץ 
בעולם  המומחים  גדולי  שכנגד 
לה  מורכבת  הכשרות,  בתחום 
מדי  לבתיכם  שמגיעה  החוברת 
ישראל  כלל  ושעליה  פסח,  ערב 
סומך כשהוא בוא לעשות שימוש 

בתרופות בפסח. 
פי־ המידע,  לחוברת  בנוסף 

האחרונות  בשנים  'כללית'  תחה 
של מענה טלפוני  גם מיזם ייחודי 
התרו־ כשרות  לגבי  אוטומטי 

יכולים  הקופות  כל  לקוחות  פות. 
ידי  על  הזה,  מהמיזם  ליהנות 
שמס־ לקו  טלפונית  שיחה  ביצוע 

לומר  מתבקש  הפונה  פרו *2701. 
בקול ברור את שמה של התרופה 
ולאחר  מסתפק,  הוא  שלגביה 
שמה  את  בהקשה  מאשר  שהוא 
הוא  בקול,  שקרא  התרופה  של 
אחדות,  שניות  בתוך  מענה  מקבל 
לגבי כשרותה של התרופה לפסח. 

התאמה מלאה
על  הקופה  מקפידה  בנוסף 
למגזר  מותאמים  עבודה  נהלי 
החרדי, במרפאות הייעודיות למ־

גזר. הקופה עושה מאמצים רבים 
יהיו  חרדית  מרפאה  שבכל  כדי 
המגזר  את  שמכירים  צוות  אנשי 
בש־ אליו  לדבר  ויודעים  מקרוב 

המתאימות  הרגישויות  ועם  פתו 
עוברים  והאחיות  הרופאים  לו, 
שנועדו  שונות  וסדנאות  הכשרות 
המטופל  עם  למפגש  אותם  להכין 
לתת  יש  נושאים  אלו  על  החרדי, 

דגש משמעותי ועוד. 
'כללית'  מפעילה  כן  כמו 
קהילה,  קשרי  מתאמי  של  מערך 
במסירות  עבודתם  את  המבצעים 
יוצאת דופן, ומסייעים לכל פונה, 
חרדי ושאינו חרדי, לאתר בקלות 
ובמהירות תורים לרפואה יועצת, 
לבצע  נדרש  שהפונה  בדיקות 

ועוד. 
בתי  בכל  פועלים  בשבתות 

מרכזי  גם  'כללית'  של  החולים 
שנקלעו  השבת  לשומרי  אירוח 
לבית החולים אך אינם מאושפזים 
השבת  לשומרי  המלונית  בו. 
שהוקמה בבית החולים קפלן בר־
של  החולים  בתי  מקבוצת  חובות, 
מסוגה  הראשונה  היתה  'כללית', 
מלוניות  הוקמו  ואחריה  בארץ 

דומות בבתי חולים נוספים. 
מע־ ישראל  ובמועדי  בחגים 

'כללית'  של  החולים  בתי  ניקים 
דת:  שירותי  של  מלאה  מעטפת 
הסו־ בחג  מינים  וארבעה  סוכות 

בבתי  החגים  לכל  מחזורים  כות, 
תקיעת  החולים,  בתי  של  הכנסת 
מחלקות  ממאות  אחת  בכל  שופר 
החולים,  בתי  שב-15  האשפוז 
בע־ להדלקה  נרות  השנה,  בראש 

סדרי  מחלקה,  בכל  וחג  שבת  רב 
החולים  בתי  בכל  ציבוריים  פסח 
פסח,  של  הראשון  החג  בליל 
מצות  של  סדירה  אספקה  וכמובן 

בכל ימי החג לכלל המאושפזים.
עברו  ב'כללית'  המטבחים 
הלכתי  שדרוג  האחרונות  בשנים 
והירקות  הגלם  חומרי  מקיף, 
המוזמנים על ידי המטבחים בכא־
גבוהה  שלהם  הכשרות  שרמת  לו 
שבכל  והבשר  העוף  יותר,  הרבה 
כש־ ברמת  כיום  הנו  החולים  בתי 

רות 'מהדרין', וכן בוצעו התאמות 
רבות אחרות שנועדו לאפשר לכל 
להתאשפז  מצוות  שומר  מאושפז 
'כללית',  של  חולים  בית  בכל 
'כרמל'  ועד  שבאילת  מ'יוספטל' 
למחסור  חשש  כל  ללא  בחיפה, 
מזון  או  הכרחיים  דת  בשירותי 

כשר למהדרין. 
ההל־ הנושאים  רק  לא  אך 

הולם  מענה  מקבלים  כתיים 
שקשור  מה  כל  אלא  ב'כללית', 
והלא  החרדי  למבוטח  לשירות 
חרדי, השירות באופן כללי נמצא 
בקדמת סדר העדיפויות של הנה־

לת הקופה. מענה אוטומטי לזימון 
טלפו־ התייעצות  שירותי  תורים, 

ניים עם אחות או עם רופא ילדים 
סגורות,  המרפאות  בהן  בשעות 
הפניה  לקבלת  אפשרות  כולל 
לחדר  ישירות  שנשלחת  מרופא 
סל  חלילה,  הצורך  במקרה  המיון 
המעטפת  כל  של  נרחב  שירותים 
הרפואיים  הנושאים  את  הסובבת 
ועד  מסובסדת  מהידרותרפיה 

קלינאות תקשורת, ועוד ועוד. 
הוא  השירות  "מבחינתנו, 
אומרים  הרפואי",  מהמענה  חלק 
לשירו־ זקוק  "כשאדם  ב'כללית'. 

תי רפואה, הוא צריך לקבל אותם 
המתבק־ ברגישות  גדול,  בכבוד 

שנעשו  מקרים  פנים.  ומאור  שת 
מוכיחים  בעולם  רבים  במקומות 
בצורה ברורה ששירות מצוין תו־
של  הרפואה  ברמת  לזינוק  גם  רם 
צרכני הרפואה, כי כשאדם מקבל 
יחס חיובי ומכבד, הוא אינו מחכה 
את  לקבל  מנת  על  האחרון  לרגע 
לו,  זקוק  שהוא  הרפואי  השירות 
והוא מרגיש באופן טבעי נוח יותר 
לפנות לרופא גם על בעיות שאפ־

שר לדחות את הטיפול בהן לפעם 
אחרת, מה שלפעמים עלול לגרום 

חלילה לנזקים בלתי הפיכים. 
אברהם  הרב  מוסיף  "בכלל", 
למגזר  המחלקה  מנהל  קונסקי 
דוגלים  "אנחנו  בכללית,  חרדי 
שירות  שנותן  מי  שלפיה  בגישה 
את  לאהוב  צריך  לציבור,  רפואי 
את  ולהתאים  קשוב  להיות  זה, 
בסופו  כי  היעד  לקהל  השירות 
צריך  הרפוי  לתהליך  דבר  של 
שז־ מי  של  הפעולה  שיתוף  את 

שיתוף  את  חייב  והרופא  לו,  קוק 
הרי־ שתהליך  כדי  הזה  הפעולה 

יותר  יעיל  ה'  בעזרת  יהיה  פוי 
ומהיר יותר".  

פרויקט נרחב של שיתוף פעולה בין 'המבשר' 
ו'כללית': 'אתגרים הלכתיים בעידן הטכנולוגי'
הפרויקט המיוחד מתפרסם בגיליון הנושא שיוצא לקראת חג הפסח 'מדינה יהודית - 

ויגר שם', ובמסגרתו חיבר 'המבשר' בין הג"ר שמואל יוסף שטיצברג, חבר ועדת הרבנים 
למען השבת לרב אברהם קונסקי מנהל המחלקה למגזר חרדי בכללית ורבה של 'כללית' 

הג"ר מנחם מנדל לפקיבקר, אשר דנו יחדיו בסוגיית השימוש בטכנולוגיות רפואיות 
בשבתות ובמועדי ישראל

התמהילים  הכנת  ועם  הפסח  חג  לקראת 
המ־ המיוחדות  התוספות  של  הייחודיים 
הפכו  מכבר  זה  אשר  ל'המבשר',  צורפות 
'המבשר'  מבית  ומפורסמת  מוכרת  למסורת 
נרחב  לפרויקט  'המבשר'  יצא  החגים,  בערבי 
ומעמיק, במסגרתו חיברה המערכת בין הג"ר 
הלכה  ספרי  מחבר  שטיצברג,  יוסף  שמואל 
הטכ־ שבין  לממשק  המוקדשים  מפורסמים 
למען  הרבנים  בועדת  וחבר  וההלכה  נולוגיה 
השבת, יחד עם רבה של 'כללית' הג"ר מנחם 

מנדל לפקיבקר. 
גבי  על  המתפרס  הפרויקט  פני  על 
ומרתק,  איכותי  תוכן  עמודי  מ-20  למעלה 
רפואיות  טכנולוגיות  במגוון  הרבנים  דנים 
לצ־ המשמשים  אלקטרוניים  ומכשירים 
בבתי  והן  פרטיים  בבתים  הן  רפואה,  רכי 

החולים. 
בסוגיית  הרבנים  שני  עוסקים  היתר  בין 
השימוש במכשיר גלוקומטר' למדידת רמות 
'אינהל־ מכשיר  סוכרת,  לחולי  בדם  הסוכר 

מכשיר  נשימתיות,  במצוקות  לטיפול  ציה' 
נשימה  'דום  מתופעת  לסובלים  'סי-פאפ' 

וטכנולוגיות  מכשירים   17 ועוד  בשינה', 
אחרים, שהשימוש בהם בשבת עלול להיות 
מדאורייתא  חמורים,  שבת  באיסורי  כרוך 

ומדרבנן. 
במסגרת הפרויקט שנערך ונכתב על ידי 
ממכשיר  הרבנים  עוברים  'המבשר',  צוות 
מעורר  שטיצברג  כשהרב  למשנהו,  אחד 

להיות  העלולות  ההלכתיות  הנקודות  את 
כרוכות בשימוש במכשיר, ולאחר מכן מציג 
ההלכתיים  הפתרונות  את  לפקיבקר  הרב 
מד־ כשהוא  כאלו,  וישנם  במידה  הקיימים, 

לבעיות  'כללית'  שמעניקה  המענה  את  גיש 
בא־ והן  שלה,  החולים  בבתי  הן  ההלכתיות 

להשתמש  שניתן  למכשירים  סבסוד  מצעות 
בהם בשבת, במסגרת סל ההטבות שמעניקה 

הקופה ללקוחותיה. 
הפרויקט  כי  מדגישים  הגאונים  הרבנים 
ואת  ההלכתיות  הבעיות  את  להציף  נועד 
הפתרונות האפשריים, אך מאחר ובנושאים 
באופן  הלכות  לפסוק  אפשר  אי  זה  מסוג 
כולל  רפואי  מקרה  וכל  הציבור,  לכלל  גורף 
שמשפיע  מה  שלו,  הייחודיים  ההיבטים  את 
יש  אליו,  ההלכתית  ההתייחסות  על  גם 
'מראה  הפעולה  שיתוף  בפרויקט  לראות 
צורך להשתמש  שיש  מקום' בלבד, ובמקרה 
במכשירים ובטכנולוגיות הללו בשבתות וב־

שאלת  ואחד  אחד  כל  יעשה  ישראל,  מועדי 
חכם אצל מורה ההוראה שמתמחה בנושאים 

הרפואיים הרלוונטיים. 

:   

  
 

הרב אברהם קונסקי מנהל מגזר חרדי 
ומר יורם סגל בשיחה עם גאב''ד העד''ח שליט"א

כללית - ישיבת היערכות לפסח - משמאל לימין - הרב היימליך, 
הרב עמרם בינדר

כללית מחוז מרכז - מפגש רפואה אשדוד

כללית מחוז שו''ש - צאנז נתניה - הרב אברהם 
קונסקי מנהל המחלקה למגזר החרדי
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ארגון "'נחזיק חזק"' במיזם ארצי – לשמח את 
האלמנות בכל רחבי הארץ לקראת חג הפסח

שוברי שי בעלי ערך כספי גבוה במיוחד הניתנים למימוש בחנויות 
המובחרות והאיכותיות חולקו בערב חג ליותר מאלף אלמנות ברחבי הארץ, 

כדי שתתחדשנה בבגד מהודר לכבוד החג

אלפים השתתפו בשיעורי הכנה 
לחג הפסח לזכרו של פוסק הדור 

מרן בעל 'שבט הלוי' זיע"א
השיעורים התקיימו בריכוזים החרדיים ברחבי הארץ ונמסרו ע"י תלמידיו 

המובהקים של מרן הגאון רבי שמואל וואזנר זיע"א
לחג  ההכנה  לשיעורי  רבה  הצלחה 
 – ההוראה  מורשת  ארגון  שיזם  הפסח 

שבט הלוי. 
תלמידיו  ע"י  שנמסרו  בשיעורים, 
הלוי'  'שבט  בעל  מרן  של  המובהקים 
ובחורי  אברכים  אלפי  השתתפו  זיע"א, 

ישיבות. 
הנוגעות  בהלכות  עסקו  השיעורים 
מרן  של  ופסיקותיו  שיטתו  לפי  לפסח 
במקומות  התקיימו  הם  וואזנר.  הרב 
באבוב,  ביהמ"ד   – ברק  בבני  הבאים: 
אליעזר  שמואל  רבי  הגאון  מפי  שיעור 
זכרון  ודומ"צ  ברק  בני  מערב  רב  שטרן 
הלוי,  שבט  ביהמ"ד   – בירושלים  מאיר. 
שיעור מפי הגאון רבי יוסף בנימין וואזנר 
זכרון  ודומ"צ  לובלין  חכמי  ישיבת  ראש 

חסידים,  קהל  ביהמ"ד   – באלעד  מאיר. 
רב  גלבר  מרדכי  רבי  הגאון  מפי  שיעור 
דחסידי מונקאטש בני ברק ודומ"צ זכרון 
מאיר. במודיעין עילית – ביהמ"ד ירוסלב, 
שיעור מפי הגאון רבי מתתיהו דייטש רב 
רמת שלמה. באשדוד – ביהמ"ד נשכיז, 
הכהן  אברהם  רבי  הגאון  מפי  שיעור 
מרבני שיכון ה' בבני ברק. בבית שמש – 
ביהמ"ד ברגסאז, שיעור מפי הגאון רבי 
שכונת  רב  קליימן  ברוך  אייזיק  יצחק 
ביהמ"ד   – עילית  בביתר  בושם.  קנה 
משה  רבי  הגאון  מפי  שיעור  סטריקוב, 

בלומינג רו"כ בירושלים. 
בארגון מורשת ההוראה - שבט הלוי 
הגדולה.  ההצלחה  את  בסיפוק  סיכמו 
הגדולה  ההצלחה  המארגנים,  לדברי 

באה לידי ביטוי הן בקיום השיעורים על 
הצד היותר טוב והן בכמות הגבוהה של 

המשתתפים. 
הרב דוד יונה וואזנר, נכדו של מרן 
פוסק הדור, מסר: "זו זכות גדולה עבו־
השיעורים  את  הציבור  בפני  להביא  רנו 
המשתתפים  של  הגבוהה  הכמות  הללו. 
למען  לפעול  להמשיך  אותנו  מחייבת 
הפצת תורתו של מרן השבט הלוי זיע"א 

לאורך כל השנה". 
שטרחו  הרבנים  לכל  מודים  "אנחנו 
הללו,  השיעורים  את  ולהעביר  להגיע 
עצומה.  תועלת  בהם  שיש  ובטוחים 
השיעורים  את  להפוך  אי"ה  בכוונתנו 
הללו למסורת, לא רק בחג הפסח אלא 

גם במועדים אחרים".

מעמד כבוד התורה וסיום מסכת בהיכל ישיבה גבוהה 'תורה לשמה' בב"ב
מעמד אדיר וכביר לכבודה של תו־
לשמה',  'תורה  גבוהה  בישיבה  נערך  רה 
עולם  בקרב  לתהילה  שמה  יצא  שכבר 
הישיבות כביתם של בחורי קיבוץ, בוגרי 

הישיבות הגדולות.
הגה"צ  בראשות  עומדת  הישיבה 
רב  שליט"א  שפירא  דוד  אליעזר  רבי 
דק"ק צאנז ב"ב ובהנהלת הצוות הרוחני 
פקיע  אשר  החינוך  אנשי  טובי  שליט"א 
הקודש,  בעבודת  מסירותם  ברוב  שמם 
זכו  וכבר  פריה  יוכל  תאנה  נוצר  ואכן 
להקים מאות בתים נמנים לה' ולתורתו 

בדרך ישראל סבא.
מסכת  סיום  מעמד  נחגג  כאמור 
במסגרת  הישיבה  תלמידי  ע"י  שנלמדה 
'עמוד היומי - עמוד הישיבה', יוזמה של 
בחורים ללימוד עמוד היומי אחיד מלבד 

סדרי הלימוד הרגילים.
לגיונות  לראות  היה  נאדר  מה  ואכן 
וקבוצות של בחורים שהגו במסכת בח־
ברותא וגם לרבות הרבה חברותות בכל 
והן  הסדרים  בין  הן  וזמנים,  שעות  מיני 
בבוקר כהכנה לתפילת שחרית והן בערב 

ובשעות המאוחרות של הלילה.
חגיגת הסיום נערכה ברוב פאר והדר 
סביב שולחנות ערוכים כיד המלך כראוי 
וכיאות לכבודה של תורה, כאשר על בי־
מת הכבוד יושבים רבני הישיבה ואורחים 

דגולים ובראשם ראשי אלפי ישראל.

בחן  הנעימה  המעמד  כל  במשך 
הר"ר  בראשות  'נשמה'  מקהלת  ובנועם 
ושמחה  רגש  שירי  שיחי'  לונגר  אברהם 

בטוב טעם ודעת.
מורינו  המעמד  את  והנחה  פתח 
המשגיח והמשפיע דישיבתנו הק' הרה"צ 
היטיב  אשר  שליט"א  שפירא  נתן  יצחק 
לבטא ולהוציא את הרגשות של הנאס־
פים, הצוות, הבחורים החשובים ולרבות 
הבוגרים שכיבדו את המעמד בהופעתם 
שבשבח  קודש  רגשות  המכובדת, 
ולמעמד  ורגע  שהגענו  להשי"ת  והודאה 
נערך  שהמעמד  במיוחד  וציין  זה,  גדול 
בין  ימי  בתוך  כבר  שזהו  ניסן  ב'  ביום 
הזמנים המסמל כמה התלמידים רוצים 
להמשיך את הזמן לתוך ימי בין הזמנים.

תחילה נתכבד לשאת דברים נשיא 
ישראל  אברהם  רבי  הגאון  הישיבה 
שמה  בשבח  שהאריך  שליט"א,  גומבו 
של הישיבה ותלמידה. כמו"כ ציין לשבח 
הרו־ הצוות  כל  של  המסירות  גודל  את 

ומשימים  נפשם  המוסרים  שליט"א  חני 
נפשם מנגד לטובת כל בחור ובחור שזו 
משאת נפשם ועומד לנגד עיניהם טובתו 

של כל יחיד ויחיד כבן יחיד.
לאחר פרק שירה וזמרה הס הושלך 
החשוב  הבחור  נתכבד  כאשר  באולם 
כמר שמחה בונים בלוטניק ני"ו, מחשובי 
שי־ במסירות  שמוסר  הישיבה  תלמידי 

עור גדול ומכובד דבר יום ביומו בהיכל 
נתכבד  כאמור  הישיבה.  בעמוד  הישיבה 
לסיים את מסכת מגילה והתחיל מסכת 

המ־ שאר  נקראו  לאחריו  כאשר  סוכה 
הטוב  בשמו  אחד  כל  החשובים  סיימים 
ולסיים  הכבוד  בימת  אל  לעלות  יבורך 

את המסכת.
הקדיש  את  אמר  הסיומים  לאחר 
הבחור החשוב בנש"ק כמר מנחם מנדל 
ברנדווין ני"ו לע"נ אביו החשוב הרב פסח 
זללה"ה, כאשר מיד לאחר מכן פרצו כל 
וטפחיים  טפח  קדישין  בריקודין  הקהל 
שנמשכו  התורה  לכבוד  הקרקע  מעל 

שעה ארוכה.
בכבוד רב ניגשו הבחורים המסיימים 
מיוחדת  תשורה  לקבל  הכבוד  לבמת 
רבי  הרה"ג  הדגול  הרוחני  המנהל  מידי 
ואיחלם  שבירכם  שליט"א,  גומבו  יוחנו 

בהצלחה גדולה בתורה וביראת שמים.

אליעזר  רבי  הגה"צ  הישיבה  ראש 
דברים  נשא  שליט"א  שפירא  דוד 
בתורה  יגיעה  מעלת  בגודל  נשגבים 
הזמן  בגודל  והאריך  ובהבנה  בהתמדה 
שליט"א  הרוחני  לצוות  בברכות  וסיים 

ולכל התלמידים.
כאשר  בקהל  אחזה  התרגשות 
במהלך המעמד זכו להופעתם כבוד של 
הופיע  תחילה  ישראל.  רועי  הדור  צדיקי 
מראחסמטריווקא  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
דברים  ונשא  לחיים  שבירך  שליט"א, 
לריקוד  ונעמד  ולומדיה  התורה  לכבוד 

של מצוה בהתרגשות רב.
מרן  כ"ק  דברים  נשא  לאחמ"כ 
אשר  שליט"א,  אהרן  מתולדות  אדמו"ר 
הישיבה  ברוממות  שבח  דברי  העלה 

מאחר  מקרוב  ויודע  מכיר  כאשר  הק', 
קאהן  לייב  שלמה  הרה"צ  החשוב  ובנו 
התורה  מרבצי  מחשובי  הוא  שליט"א 
המש־ לכל  לרוב  ברכות  ובירך  בישיבה, 

תתפים.
כ"ק מרן אדמו"ר מזוועהיל שליט"א 
סיום  בענייני  קודשו  מדברות  נשא  ג"כ 
של  הטוב  שמה  את  לשבח  וציין  מסכת 
של  הקודש  בעבודת  הנודעת  הישיבה 
הצוות שליט"א וב"ה זוכים להקים בתים 
מברכות  והרעיף  ותורתו,  לה'  נאמנים 
קודשו לכל הקהל, לכל הצוות ובמיוחד 
רבי  הרה"צ  והמשפיע  המשגיח  לחדב"ן 
שימשיך  שליט"א,  שפירא  נתן  יצחק 
עוז  וביתר  שאת  ביתר  הקודש  בעבודת 

מתוך הרחבה ומנות הנפש.
בברכה  התקבל  המעמד  במהלך 
ידיד הישיבה העומד לימינה ביתר שאת 
אריאל  הרב  הנכבד  הרבני  עוז  וביתר 

ווינבאום שליט"א.
דברי סיום ונעילה נשמע מפי הרה"ג 
ומשפיע  ר"מ  שליט"א,  וויס  אברהם 
ה'  כיד  המעמד  את  שסיכם  בישיבתנו, 

הטובה עליו.
התרוממות  באווירה  התפזר  הקהל 
התלמידים  כל  את  תלווה  בוודאי  אשר 
בלימוד  חייל  להמשיך  והמשתתפים 
בכל  ולהתברך  טהורה  וביראה  התורה 

ברכותיה אמן.

ריח קלוש של עשן, עולה עדיין מן 
לשריפת  העירייה  שהציבה  המכולות 
של  הערבים  בניחוחות  ומתערב  חמץ, 
רגעים  אלו  הנכנס.  הפסח  חג  מאכלי 
של מעבר חד בין עשייה טכנית רצופה 
ומתישה, לבין חגיגיות ותחושת חרות 
הסדר  שולחן  הלבבות.  בכל  הפושטת 
כל  את  לקלוט  ומוכן  בהדר  ערוך 
שעות  ועמלו  טרחו  שהתייגעו  אלותם 
ארוכות כדי לזכות להסב הערב ולברך 
ברגש: "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן 

הזה".
קלישאה עתיקה הנועדה במקורה 
כולנו  בסוף  טוענת:  הלחוצים  להרגיע 
נשב בסדר. האמרה השחוקה הזו אולי 
כי  "מתי?",  של  לשאלה  מענה  נותנת 
בסוף, בסוף בסוף, ליל הסדר יגיע לכל 
שעה.  ובאותה  העת  באותה  הבתים 
ללא  נשארת  אשר  הגדולה,  הקושיה 
המרגיע  המשפט  פי  על  גם  מענה 
הנ"ל, היא: "איך?". כי איך באמת נשב 
בסדר? ואין הכוונה לתכנון קפדני של 
מקומות הישיבה סביב השולחן, אלא 
הלב  ירגיש  איך  ופנימי.  עמוק  לדבר 
בעזרת  נשב  כאשר  הנפש  ימלא  ומה 
ה' לסדר? ועל כך איש אינו יכול להביא 
כי:  ולהבטיח  ופתגמים  כנף  אמרות 

"הכל יהיה בסדר- בסדר".
בכל  הלב,  לדאבון  נמצאות,  הן 
רח"ל.  שכונה,  בכל  אף  ופעמים  עיר, 
ייתכן שהם שכנים שלכם, או מכרים, 
אשר בעבר היו משפחה ככל המשפ־
חות. דאגות החיים הקטנות והגדולות 
ליוו אותם, כמו כולם, והם היו עסוקים 
תדיר במרוץ החיים הבלתי פוסק. יום 
השביל  את  חצו  הם  ונמהר  מר  אחד 
הר־ המאוזן,  העולם  שבין  השברירי 
הפעורה  התהום  לעבר  הטבעי,  גיל, 
הישרדות  ומאבק  סופי  אין  כאב  של 
לבית  נלקח  המשפחה  אבי  יומיומי. 
למה  דמה  לא  דבר  שום  ושוב  עולמו, 

שהיה בעבר. 
שהתקבלה  המשפחתית  התמונה 
כל  מצמררת  הגדול,  השבר  לאחר 
אמא  יתמלא,  שלא  ענק  חלל  לב. 
מבו־ ויתומים  אבלה,  צעירה  אלמנה 

הראשונה  התקופה  והמומים.  לבלים 
כל  של  מוגברת  בתמיכה  מתאפיינת 
המשפחה  את  המקיפים  הסובבים, 
אהבה  של  מחבקת  בטבעת  השבורה 
שותת  שעדיין  הטרי  הפצע  גם  וסיוע. 
דם, גורם לסחרור ולחוסר הפנמה של 
המציאות החדשה אליה הוכנס הבית. 
השגרה  כי  ונראה  חולפים  ימים 
חזרה לעולם, מלבד בביתם של האל־
מצויה  אינה  היא  שם  והיתומים,  מנה 
עוד. הימים העוברים מדפדפים דפים 
אתגרים  מזמן  יום  וכל  השנה,  בלוח 
צלקות  המותירים  וכואבים  קשים 
של  וימים  געגוע  של  לילות  בנפש. 
התפקוד  על  מקשים  סופי  אין  צער 
של אמא האלמנה, אשר קיבלה באחת 
את  ולהשלים  לנסות  נוספת:  משרה 

המקום של אבא ז"ל. 
האלמנה,  האם  של  ההתמודדות 
ומו־ שבת  בימי  שבעתיים  מתעצמת 

מעבר  הפסח.  חג  לקראת  וביחוד  עד, 
לשאלה הגורלית של הילדים: את מי 
נשאל את ארבע הקושיות?, מוטל על 
אמא עומס רגשי וטכני גדולים מאוד. 
דורשת  המוקדמת  הפסח  חופשת 
הילדים  את  בגפה  להעסיק  ממנה 
לעבודות  בנוסף  ארוכים,  ימים  במשך 
מי  מבלי  מתבצעות  אשר  הניקוי 
דווקא  ולאו  העיקרי,  השותף  שהיה 
שהוגש  הסיוע  אם  גם  הטכני.  בחלק 
ומינורי,  מועט  היה  בעלה,  ידי  על  לה 
הרי שהמילים הטובות בהןם היה מח־
שהובעה  וההערכה  העשייה  על  מיא 
בכל  כוחות  בה  נסכו  צורות-  במגוון 

שנה ושנה. 
חג,  צורת  ולובש  ההולך  הבית 
מביא זיכרונות כואבים נוספים. "חייב 
היה  ברגל"-  אשתו  את  לשמח  אדם 
עד  דעתו  נחה  ולא  מכריז,  ז"ל  בעלה 
ורכשה  זו  חובה  למלא  לו  ש'עזרה' 
לעצמה דבר מה לחג. השנה, היא אינה 
מתכננת כלל לפקוד את החנויות ולה־

תחדש בבגד. היא חשה מגוחכת ללכת 
בשם  מתנה  ובעצמה  לעצמה  ולרכוש 
ומשום  לצידה,  עוד  נמצא  שאינו  מי 
כך רוכשת רק עבור הילדים בגדי חג 

ומנעלים. מראה הילדים היושבים כבני 
נסיכים, ישכיח ממנה, כך היא מקווה, 
מי  ואת  עבורה  נרכש  שלא  מה  את 
על  בתוקף  למחות  כדי  כאן  שאיננו 

הקיפוח המכוון של עקרת הבית. 
יש מי שאינו מוכן להניח לתרחיש 
זה להתממש. בשום אופן לא. לא יית־
כן שדווקא אותה אמא אלמנה גיבורה, 
אשר ראויה לכל מדלייה ותמורה, תסב 
עצמה  שחידשה  מבלי  החג  לשולחן 
בבגד נאה. אמת. למתנת ה"ושמח" של 
"'נחזיק  ארגון  אך  תחליף,  אין  הבעל, 
חזק", ', כדרכו, מנסה לכל הפחות לה־
שלים את מה שניתן בכל אופן להעניק 

ולתת הרגשה טובה יותר. 
לפסח,  שסמוכים  בשבועות 
מעטפה  ביתה  אל  האלמנה  מקבלת 
המוכר  הלוגו  את  הנושאת  מעוצבת 
המעטפה  חזק'".  '"נחזיק  ארגון  של 
מרגשת,  תכולה  חושפת  הנפתחת 
בלב.  ועידוד  תקווה  לטעת  המצליחה 
ביותר  גבוה  כספי  בערך  שי  תלושי 
ומעצים,  מרגש  למכתב  מוצמדים 
נחזיק  בארגון  המעטפה.  מן  נשלפים 
המטרה  על  לוותר  מוכנים  לא  חזק 
בגד  אלמנה  לכל  שיהיה  הקדושה: 
שוברי  ולפיכך  לחג,  ויוקרתי  נאה 
הקניה ניתנים למימוש דווקא בחנויות 
שקיימות  ביותר  האקסקלוסיביות 
המופיע  הנאה  הסכום  החרדי.  במגזר 
על תווי הקניה (אשר ניתנים למימוש 
מאפש־ לפסח),  סמוך  עד  רק  במכוון 
אל  רגוע  במצפון  להיכנס  לאמא  רים 
חנות היוקרה ו'ל'רכוש' לעצמה מתנת 

חג מהודרת. 
בליל הסדר, כאשר ישאלו הילדים 
הזה?",  הלילה  נשתנה  "מה  היתומים: 
"טאטע  הלב:  מעומק  אנחה  תעקר 
השחור  הלילה  נשתנה  מה  זיסער", 
הזה- הגלות הזו, שהיא כה ארוכה ומ־

רה מכל הגלויות?!. מול ראש השולחן 
הריק תשב אם אלמנה צדקנית, אשר 
זכו  ואשר  להיגאל,  עתידין  בזכותה 
ראשי ארגון "'נחזיק חזק'" ותומכיהם 
המסורים, להעניק לה השתא הכא, את 

כתר המלכות הראוי לה. 



עמוד ח | יום ד', י"ב בניסן תשע"ט | המבשר

איש חסיד היה
מסכת חייו של הגאון החסיד רבי יעקב סופר זללה"ה, מזקני חסידי קארלין סטאלין, ראש ישיבת 'מתיבתא דרבי יוחנן' בטבריה וראש כולל 'נזר ירושלים' • חודשיים לפטירתו

ביום שני ו' אדר א' תשע"ט נסתלק 
לבית עולמו הגאון החסיד השקדן הע־

צום איש חי רב פעלים רבי יעקב יצחק 
זקן  לחייו,  הצ"ב  בשנת  זללה"ה  סופר 
ושבע ימים, אשר מילא את ימיו בתורה 
תורה  והרבצת  חסדים  וגמילות  ועבודה 

יותר משבעים שנה.

בית אבותיו
הגה"ח רבי יעקב נולד ביום ט' בט־

בת שנת תרפ"ח בעיה"ק טבריא לאביו 
אשר  רבי  המפואר  הרה"ח  היחס  מגזע 
ישראל  רבי  החסיד  הגאון  בן  ז"ל  סופר 
בעיה"ק  דיין  שהיה  זצ"ל  סופר  אהרן 
מרת  ולאמו  התורה.  בכל  ובקי  טבריא 
באשע גולדה ע"ה בת הרה"ח רבי משה 
המפואר  הרה"ח  בן  הי"ד  ז"ל  ברגמן 
ברוך  משה  רבי  הנקרא  חיים,  ברוך  ר' 
חיימ'ס, מנכבדי חסידי קארלין בטבריא 
אדר  כ"ח  שישי  ביום  עקיה"ש  שנהרג 
חיטים  בכפר  ונקבר  בטבריא,  תש"ח  ב' 

הסמוך לטבריה.
הרה"ח  חתן  היה  משה  רבי  זקינו 
רבי  הרה"ח  בן  ז"ל  שבתי  אהרן  רבי 
יעקב יצחק ז"ל בן הרה"ק רבי משה דוב 
בן הרה"ק רבי אהרן המכונה רבי אהרלי 
המגיד  מתלמידי  מזעליחוב  שותק 
ממעזריטש וחברו של הרה"ק מבארדי־
דוב  משה  רבי  הרה"ק  של  אמו  טשוב. 
מרת  הצדקנית  בער,  משה  רבי  הנקרא 
פייגא ע"ה נישאה בזוו"ש להרה"ק רבי 
אשר הזקן מסטולין, והשדכן היה הרה"ק 
נולד  וממנה  זי"ע,  מקוזניץ  ישראל  רבי 
שרבי  ונמצא  מקארלין,  אהרן'  ה'בית 
אהרן  הבית  של  אחיו  היה  בער  משה 
מאמו, ובנו חורגו של הרה"ק רבי אשר 
יצחק  יעקב  רבי  המנוח  מסטולין.  הזקן 
הנ"ל  יצחק  יעקב  רבי  זקינו  ע"ש  נקרא 
ב"ר משה דוב, שנקרא ע"ש הרה"ק רבי 
יעקב יצחק הלוי הורוויץ המכונה בשם 
המוהל  ע"י  ונימול  מלובלין,  החוזה 
שהיה  שו"ב  מרדכי  נחום  רבי  הגה"ח 

מזקני החסידים בטבריא.
היה  סופר  אשר  רבי  הרה"ח  אביו 
מנכבדי חסידי קארלין בטבריא מקושר 
זצוק"ל  אלימלך  אברהם  רבי  להרה"ק 
כאכסניא  שימש  ביתו  מקארלין,  הי"ד 
אלימלך  אברהם  רבי  של  ביקורו  בעת 
בחורף  תרצ"ג  בשנת  ישראל  בארץ 
במשך כשלשה שבועות. ומסופר שבעת 
ההיא חלה מאד הילד יעקב סופר שהיה 
אז כבן חמש שנים, והיה לו חום גבוה, 
על  הרבי  בחדר  והניחתו  הביאתו  ואמו 
המיטה ובכתה והתחננה שיתפלל הרבי 

שיכלה  שכבר  מאחר  בנה  לרפואת 
שלשה ילדים, ואכן התפלל הרבי ובירכו 

והוטב לו וחזר לאיתנו. 
סופר  יעקב  העלם  זכה  בילדותו 
רבי  הרה"ק  האדמו"ר  פני  את  לראות 
כמה  הי"ד  זצוק"ל  אלימלך  אברהם 
שוב  שם  שביקר  בעת  וכן  פעמים, 
פניו  ולקבל  לקדם  זכה  תרצ"ט,  בשנת 
ועריכת  התפילה  בעבודת  והתבונן  הק' 

השולחנות בשלהבת קודש.
תורה  בתלמוד  למד  ימים  באותם 
רבי  הרה"צ  היו  רבותיו  בין  בטבריא. 
נודע  לימים  אשר  זצ"ל  וינברג  אברהם 
ה'ברכת  בעל  מסלונים  האדמו"ר  לכ"ק 
וורנר  זאב  אשר  רבי  הג"ר  וכן  אברהם', 
עמהם  שלמד  טבריא,  של  רבה  זצ"ל 
בכל יום שישי בכתה הגבוהה ספר 'שב 
זה  גדול  בבית  עמוק.  בעיון  שמעתתא' 
ינק רבי יעקב את להט החסידות הקא־

רלינאית ועמלות וחשקת התורה.

בישיבת קארלין בירושלים
בשנת תש"ג בהיותו כבן חמש עש־
רה שלחוהו הוריו ללמוד תורה בישיבת 
בשכונת  בירושלים  קארלין  אהרן'  'בית 
שיעורים  מגידי  היו  שם  ישראל,  בית 
גדולי תורה, בשיעור א' הגה"ח רבי משה 
מאיר קירשנבוים, בשיעור ב' הגה"ח רבי 
רבי  הגה"ח  ג'  ובשיעור  אטיק,  שלמה 
משה  המכונה "רבי  הולצברג  צבי  משה 
ראשפינער". בישיבה לא היתה פנימיה, 
לדרמן,  שמעון  רבי  הרה"ח  אצל  ואכלו 
בחורים  עוד  עם  שינה  מקום  לו  וסידרו 
רבי  הרה"ח  של  בחצר  פרטיים  בבתים 

זליג לידר.
האדמו"ר  של  ארצה  בואו  עם 
הרה"ק רבי יוחנן מקארלין זצוק"ל בקיץ 
שנת תש"ו, אוד מוצל מאש, נקשר אליו 
אליו  נוסע  והיה  ונפש,  בלב  יעקב  רבי 
וביומא  מברכים  שבת  בכל  לירושלים 
באותם  ובר"ה.  בשבועות  וכן  דפגרא 
הימים נתייסדה החבורה הקדושה בירו־

שלים, ורבי יעקב נמנה על עמודי התווך 
של החבורה, וכך בדרך זו יסד רבי יעקב 
בשליחות רבו "חבורת בחורים" בטבריה 
והיו  בחורים  ממנין  למעלה  ה'  עובדי 
יום  בכל  בצוותא  ויושבים  מתכנסים 
ולמדו  בערב,  חמישי  ויום  בערב  שלישי 
מנחה  לפני  קודש  ובשבת  הק',  אוה"ח 
למדו בספה"ק 'בית אהרן', ואח"כ הסבו 
יחד בשלש סעודות ומלוה מלכה, וזקינו 
הרה"ח רבי משה ברגמן היה מארגן את 
המלוה מלכה והסעודות שערכו בצוותא.
שלקראת  בערגה  סיפר  יעקב  רבי 

חג השבועות שנת תש"ו נסע לירושלים 
הרבי  של  קדשו  במחיצת  להסתופף 
קאר־ הכנסת  בבית  והתפללו  זצוק"ל, 

האדמו"ר  וכשאמר  העתיקה,  בעיר  לין 
זצוק"ל את האקדמות, ראה מבין קפלי 
שהיו  הרבי  של  קדשו  פני  את  הטלית 
להבת אש שלהבת. וכן היו נראים פניו 

הק' בעת שהיה מקריא לתקיעות.
מברכין  בשבת  אחרת  בהזדמנות 
לו  אמר  להפרד  כשנכנס  בחנוכה  או 
האדמו"ר זצוק"ל: "מיר וואלטין זייעהר 
גיוואלט צו עפינען א ישיבה אין טבריא, 
אבער מיר האבין נישט קיין געלט, ווילען 
מיר עפינען א תפארת בחורים – ישיבת 
ערב – און ר"י לובין וועט זיין דער ממונה 
ישיבה  לפתוח  רצינו  (מאד  אונז"  פון 
האמצעים,  את  לנו  אין  אבל  בטבריא, 
ערב"  "ישיבת  לפתוח  אנחנו  רוצים  לכן 
יהיה  לובין  והר"י  בחורים"  "תפארת   -

הממונה מטעמנו).
לבחורים  אמר  לטבריא  כשחזר 
נלמד  אנו  האדמו"ר  כ"ק  בקשת  שלפי 
כל לילה שעתיים בצוותא. ואכן התחילו 
ללמוד כל ערב בבית הכנסת קארלין עד 
יכלו  לא  שכבר  תש"ח  מאורעות  פרוץ 

להגיע לביהכנ"ס.

האיש מקדש
את  לאשה  נשא  לפרקו  בהגיעו 
נוו"ת מרת אסתר תחי' בת הרה"ח רבי 
מירושלים,  ז"ל  קופמן  בנימין  מרדכי 
מרת  זוגתו  סטאלין.  קארלין  מחסידי 
אסתר היתה מורה בבת הספר בית יע־
מירושלים  לשם  שנשלחה  בטבריא  קב 
אותה  הכירה  וכך  העצמאי,  החינוך  ע"י 
שאף  מרים  מרת  יעקב  רבי  של  אחותו 
נישאה  ולימים  שם  מורה  היתה  היא 
לבעלה הגה"ח רבי אליעזר דוד פרידמן 
שליט"א, והיא המליצה על השידוך. רבי 
מומחה  כשוחט  שימש  קופמן  מרדכי 
וירא שמים, וגדולי ישראל הידרו לאכול 
משחיטתו, והוא היה השוחט של הגאון 
מרן רבי יצחק זאב הלוי מבריסק זצ"ל 
ושל מרן האדמו"ר מגור זצ"ל בעל הבית 
זצ"ל  מביאלה  האדמו"ר  ומרן  ישראל, 

בעל חלקת יהושע, ועוד.
אחים  שבת  לו  היה  שבת  בלילות 
בהשתתפות חבריו מקארלין כמו הגה"ח 
רבי אהרן יוסף בריזל זצ"ל והגה"ח רבי 
ארוכה  תקופה  זצ"ל.  ציינוירט  יוסף 
ברחוב  בביתו  אחים  השבת  התקיימה 
ובספר  הק'  אוה"ח  בספר  ולמדו  הושע, 
שבת  זמירות  ושרו  אהרן',  'בית  הקד' 

בנוסח קארלין.

מיד אחר חתונתו שלח לו אדמו"ר 
קארלין  מסטאלין  יוחנן  רבי  הרה"ק 
את  והנהיג  בארה"ב  שהתיישב  זצוק"ל 
חבר  להיות  אותו  ממנה  שהוא  העדה, 
קארלין  חסידות  של  הרוחני'  ב'וועד 
להשפיע  שתפקידם  בארה"ק,  סטאלין 
בהתעו־ השי"ת  לעבודת  החסידים  על 
קארלין.  בנוסח  ובתפילה  בתורה  ררות 
הוועד  של  האסיפות  כל  כמעט  מאז 
היו בביתו במטרה לקומם לייסד ולחזק 
את חסידות קארלין בארץ הקודש אחר 
היוצר  בית  שיהא  ארופה,  יהדות  חורבן 
ית"ש,  הבורא  ועבודת  ותפילה  לתורה 
פירוט  את  במחברת  רשם  יעקב  רבי 
מסרם  האחרונות  (בשנים  האסיפות 
סטאלין  מקארלין  אדמו"ר  מרן  לכ"ק 
מקום  לחפש  כשהתחילו  שליט"א). 
מקום  ומצאו  קארלין  מוסדות  עבור 
מלפנים  היה  שם  ילין  אבינועם  ברחוב 
מגורי ביתו של הגאון בעל התורת חסד 
מלובלין זצוק"ל, הוקם וועד הבנין, ואז 
הרוחני  וועד  מטעם  יעקב  רבי  נשלח 
הכספים  וכל  הבנין,  בוועד  חבר  להיות 
הרבה  והתעסק  אליו.  הגיעו  מארה"ב 
כדי  האדריכלי  בראשו  הבנין  בתכנית 
שאפשר  מה  המקסימום  את  לנצל 
גם  השתתפו  אלו  בתכניות  לבנות. 
והגה"ח  בוקשפן  שמעון  רבי  הגה"ח 
המהנדס  עם  ועוד,  ציינוירט  יוסף  רבי 
עד  וירדו,  תכניות  הועלו  שיינברגר,  מר 
שהגיעו לתכנית הבנין שהוקם לתפארת 

עד היום הזה.
האדמו"ר  מרן  של  הסתלקותו  עם 
כסליו  בכ"א  זצוק"ל  יוחנן  רבי  הרה"ק 
תשט"ז, הדהד בזכרונו של רבי יעקב מה 
בשנת  זצוק"ל  האדמו"ר  רבו  לו  שאמר 
גיוואלט  זייער  וואלטין  "מיר  תש"ז: 
עפענען א ישיבה אין טבריא, אבער מיר 
האבין נישט קיין געלט" (אנו רוצים מאד 
לנו  שאין  אלא  בטבריא  ישיבה  לפתוח 
את האמצעים.) ואדיר היה חפצו לפתוח 
לידיד  הדבר  וכשהציע  בטבריא,  ישיבה 
נפשו הגה"ח רבי יוסף ציינוירט והגה"ח 
וחזקוהו  עודדוהו  בוקשפאן,  שמעון  רבי 
ובשיתוף אתם נתגבשה התכנית להקים 
הכ־ לעשות  והתחילו  בטבריא,  הישיבה 
ומ־ תשט"ז,  אלול  בחודש  לפותחה  נות 

סיבות שונות נדחה הדבר עד קיץ תשי"ז, 
האדמו"ר  של  הטהור  גופו  שנטמן  אחר 
י"ח  ביום  בטבריא  החיים  בבית  זצוק"ל 
אדר תשי"ז, שהביאוהו לארץ אחר שהיה 
טמון יותר משנה בבית הקברות בארה"ב 

ונשאר גופו הטהור שלם באורח פלא.
שימש  יעקב  רבי  החסיד  הגאון 

התלמידים  ומספרים  תפילה,  כבעל  גם 
ופצח  הראשונות  לסליחות  שכשניגש 
פיו ב"אשרי יושבי ביתך" בשאגת אריה 
אמות  נעו  קארלין  בנוסח  אדיר  בקול 
ושאר  הקדיש  באמירת  וכן  הסיפים, 
בהתרגשות  נתעוררו  וכולם  הסליחות 

עצומה.
בשנת תשכ"ד בחודש כסלו בהגיע 
מקארלין  אדמו"ר  מרן  כ"ק  לראשונה 
סטאלין שליט"א לארץ הקודש כינוקא, 
בביתו  התאכסנו  ומשפחתו,  הוריו  עם 
של  היא"צ  לקראת  הישיבה  ראש  של 
זצוק"ל.  יוחנן  רבי  האדמו"ר  כ"ק  זקינו 
כסלו  כ"א  קודש  בשבת  היא"צ  וביום 
הגיעו  קארלין.  הכנסת  בבית  התפללו 
ומחיפה  מירושלים  מהחסידים  רבים 
ועוד. אחר תפילת שחרית קודם קריאת 
משה  רבי  החסיד  הגאון  נתכבד  התורה 
משה  "רבי  המכונה  זצ"ל  הולצברג  צבי 
ולדרוש  מדברו  לשאת  ראשפינער" 
יוחנן',  דרבי  'מתיבתא  הישיבה  לטובת 
ודרש בהתרגשות גדולה. לאחר גמר הד־
לטובת  הקהל  את  להתרים  החלו  רשה 
הישיבה, ובראשונה תרם כ"ק האדמו"ר 
לירות   100 סך  אביו  בהסכמת  שליט"א 
רבים  תרמו  ואחריו  הישיבה,  לטובת 
שבת  במוצאי  והחסידים.  מהמתפללים 
קודש אחר הבדלה קרא כ"ק האדמו"ר 
שליט"א לרבי יעקב ונתן לו מאה לירות 

לטובת הישיבה לקיום הבטחתו.
הכנסת  בית  נתייסד  תשל"ו  בשנת 
עזרת  בשכונת  סטאלין  קארלין  של 
מן  שהיה  יעקב  ורבי  בירושלים,  תורה 
קבע  הכנסת  בית  לפתיחת  המסייעים 
סמוך  ביהכנ"ס  בהיות  שם  תפילתו 
עבר  לשם  צאנז,  בקרית  מגוריו  למקום 

משנת  לירושלים  מטבריא  בשובו  לגור 
תשכ"ח. היה עמוד התווך של בית הכנ־

סת, ושימש שם כבעל קורא קבוע בכל 
הנוראים.  ובימים  בחגים  השנה  שבתות 
כן היה בעל תפילה בהרבה שבתות ובי־

ונעילה,  מוספים  בתפילות  נוראים  מים 
ותפילותיו השתפכו מתוך לבו במתיקות 

ורגשי קודש שהרעידו את הלבבות.

מצדיק עליו את הדין
נודע  תשמ"א  שנת  גדליה  בצום 
דבר מחלתו של בנו האברך הרה"ח רבי 
יוחנן ז"ל, ורבים התפללו לרפואתו. ביום 
להתפלל  יעקב  רבי  כשניגש  הכפורים 
התרגש  נעילה,  בתפילת  העמוד  לפני 
והשתפכות  הלב  מעומק  והתפלל  מאד 
לב  כל  ונמס  ודמעות,  בבכיות  הנפש 
והיתה התעוררות עצומה לבטל הגזירה, 
ולא הצליחו לבקוע שערי שמים, וביום 
י"ב אדר ב' נצחו אראלים את המצוקים 
ועלתה נשמתו השמימה, בהשאירו אל־

שהקטן  קטנים  בנים  ושני  צעירה  מנה 
יוחנן  רבי  שבועות.  כמה  בן  היה  שבהם 
למד בבחרותו בישיבת פוניבז' והתחבב 
מאד על ראשי הישיבה והתלמידים והיה 
מופלא בעשיית חסד, ואחר נשואיו היה 
אברך משי למדן וחסיד משמח אנשים 
נוחה  הבריות  ורוח  לעמו  חסד  ועושה 
הימנו. הלויתו יצאה מביהכנ"ס קארלין 
בהש־ בירושלים,  ילין  אבינועם  רחוב 

וחברים  קארלין  חסידי  ציבור  תתפות 
ומשפחה. הספידו דודו הגאון רבי אריה 
שכטר שליט"א וריגש את הציבור בדב־

רים חוצבי להבות אש, אשר זעזעו את 
הציבור, וקרא לחזור בתשובה שלימה.

באהבה,  הדין  את  קיבל  יעקב  רבי 
הילדים  בגידול  לסייע  עצמו  על  וקיבל 
וכשא־ עשה,  וכן  בכבוד,  אותם  ולחתן 

בארה"ב  להתגורר  עברו  והבנים  שתו 
יעקב  רבי  נסע  נישואיהם,  זמן  והגיע 
וזוגתו תחי' לארה"ב להשתתף בחתונת 
בישראל  נאמן  בית  ובנו  הבנים  שני 
והקימו משפחות לתפארת בית ישראל. 
לעילוי  תורה  ספר  יעקב  רבי  תרם  אף 
נשמתו, וכן כלי קודש מלבד שני ספרי 
ואמו  אביו  נשמת  לעילוי  שתרם  תורה 
הגה"צ  לנחמו  הגיע  השבעה  בימי  ע"ה. 
למקורביו  ואמר  זצ"ל,  חדש  מאיר  רבי 
שהולך לנחם את רבי יעקב סופר שהוא 
אייזיק  רבי  הצדיק  הגאון  של  תלמידו 

שער זצוק"ל.
יותר מעשרים שנה התנוסס הכולל 
לא  וכשכבר  לתפארת,  ירושלים'  "'נזר 
היתה היכולת בידו לנסוע לחו"ל לגייס 

הכולל  את  מסר  הכולל,  עבור  כספים 
בכולל  תמך  ועדיין  קארלין,  למוסדות 
מהמשכו־ וכן  בארץ,  שהשיג  מתרומות 

רת של זוגתו תחי' שהיתה מורה בסמינר 
בית יעקב.

מתמיד עצום ושקדן גדול
עניני  מכל  פרש  האחרונות  בשנים 
גדולה  בהתמדה  בעצמו  ולמד  הכולל, 
וקבע  השחר  עלות  קודם  קום  והשכים 
מגוריו,  במקום  צאנז  בביהמ"ד  לימודו 
והתפלל כוותיקין, ונשאר אחר התפילה 
ללמוד כמה שעות, וכן למד שם אחה"צ 
הרבה  למד  וכן  וערבית,  מנחה  אחר  עד 
את  פעמים  עשרות  גמר  וכך  בביתו, 
לעצמו,  שקבע  ההספק  לפי  הש"ס  כל 
והרבה מסכתות גמר מאות פעמים, וכן 
היה  חודש  ובכל  משניות,  הרבה  למד 
דהיינו  משנה,  סדרי  ששה  כל  מסיים 
למד  וכן  יום,  בכל  פרקים  עשר  שמונה 
פע־ רמב"ם  גם  ולמד  ירושלמי,  תלמוד 
מים רבות, ועוד מספרי הפוסקים ושאר 

ספרים, וככל שהזדקן הוסיף עוד שעות 
ללימוד וקם יותר מוקדם עד שבכל יום 
היה כבר יושב בביהמ"ד בשעה 2 לפנות 
בוקר, ולומד את סדריו, וקודם לכן היה 
פותח את המקוה ומטהר עצמו לעבודת 

התורה והתפילה.
יתרו  פרשת  בבוקר  ראשון  ביום 
והעבי־ משנתו,  התעורר  לא  שבט  כ"ח 

רבים  צדק.  שערי  החולים  לבית  רוהו 
התפללו לרפואתו, ושכב בתרדמה כמה 
ימים ואולם עדיין הרגיש ושמע, וכשע־

שו ברכה בקול רם ענה אמן, ולפי דעת 
לא  ממנו  מוחי,  באירוע  לקה  הרופאים 
התאושש, וכך שכב שבוע בבית החולים, 

מצבו,  החמיר  א'  אדר  ה'  ראשון  וביום 
ובליל שני ו' אדר בסביבות השעה 2.30 
נצחו  בביהמ"ד,  תמיד  שישב  הזמן  הוא 
ארון  ונשבה  המצוקים,  את  אראלים 
ליוצרה  נשמתו  את  והשיב  האלקים, 
במיתת נשיקה כמשחל ביניתא מחלבא 
את  קראו  אשר  המשפחה  בני  במעמד 
וקריאת  שמים  מלכות  ועול  הפסוקים 

שמע כמבואר בספר מעבר יבוק.
התפשטה  פטירתו  על  השמועה 
על  התאוננו  ורבים  הארץ.  בכל  מהר 
נפלו  איך  שנפל,  והחסד  התורה  עמוד 
ובפרט  מלחמה,  כלי  ויאבדו  גבורים 
נרגש החסר בביהמ"ד קרית צאנז והס־
ביבה, כמו קרית מטרסדורף ואונסדורף, 
משה  גבעת  תורה,  עזרת  חב"ד  בעלזא, 
שרבים מהם נזדמנו לשטיבלאך המרכזי 
של צאנז וזכו שרבי יעקב יענה אמן על 
ברכותיהם, וכעת נפער חלל עמוק במ־
בשנים,  עשרות  ישב  אשר  הקבוע  קום 
מי יאזין ומי יקשיב ומי יענה אמן אחר 
ברכותיהם, מי יעשה סיומי מסכתות, ומי 

יגן על כל האזור, מי ייעץ, וממי ישמעו 
מילה טובה חיזוק ועידוד.

וכ"ק  צוואה,  השאיר  לא  יעקב  רבי 
שליט"א  סטולין  מקארלין  אדמו"ר  מרן 
בטבריא  החיים  בבית  להטמינו  יעץ 
רבי  הרה"ח  ואביו  זקניו  מנוחת  מקום 
אשר סופר ז"ל ואחיותיו, ומקום מנוחת 
רבו כ"ק מרן הרה"ק רבי יוחנן זי"ע ושאר 
והוא  ותלמידיהם,  שם  הבעל  תלמידי 
תורה  יעקב  רבי  שם  שהרביץ  המקום 
שנים רבות. אחד מקרובי המשפחה סי־
פר אחר הקבורה שפעם הגיע רבי יעקב 
לבית החיים בטבריה ובעומדו ליד קבר 
אביו התבטא רבי יעקב על מקום מסוים 

ליד קבר אביו ש"מקום זה מיועד לי". 
בנו  ידי  על  הקדיש  אמירת  אחר 
נע  שליט"א,  אהרן  ישראל  רבי  הרה"ג 
ביהמ"ד  לכיוון  ההמונית  ההלויה  מסע 
הגדול דחסידי קארלין ברחוב אבינועם 
ושם  ובוניו  ממתכנניו  היה  שהוא  ילין, 
עצום  ציבור  רבות.  שנים  תפילתו  קבע 
אשר  מתלמידיו  ורבים  שם,  המתין 
כיום הם מזקני החסידים שלמדו אצלו 
קוננו  ובכולל  בישיבה  שונות  בתקופות 
זקן  החסידים,  זקן  של  הסתלקותו  על 
מסע  בכאב.  אותו  וליוו  בישיבה,  ויושב 
משום  עזרא,  רחוב  לעבר  נע  ההלויה 
טבריא,  לכיוון  ההלויה  מסע  המשיך 
ובדרך עבר דרך ביהמ"ד קארלין בגבעת 
גבעת  מתושבי  קהל  המתין  שם  זאב, 
מקא־ אדמו"ר  מרן  כ"ק  בראשות  זאב 

שם  היו  גם  כך  שליט"א,  סטאלין  רלין 
מתלמידיו בישיבה ובכולל.

מסע ההלויה בטבריה
לטבריא,  המיטה  עם  נסעו  רבים 
ושם המתינו קהל גדול מתושבי טבריא 
שקבעו  קארלין  ומחסידי  הותיקים, 
בטבריא.  ביתם  את  האחרונות  בשנים 
מאיר  רבי  הגאון  מחותנו  הספידו  שם 
ערכו  רום  את  שציין  שליט"א  גריינימן 
בתורה  וגדול  מלא  שהיה  הנפטר  של 
ויראת שמים ודקדוק הלכה. כן הספידו 
מחותנו הגאון רבי מיכל שטרן שליט"א 
הספידו  ואחריו  תורה,  עזרת  שכונת  רב 
כץ  אברהם  רבי  הרה"ג  הגדול  נכדו 
נטמן  החמה  שקיעת  וקודם  שליט"א, 
אשר  רבי  הרה"ח  אביו  לקבר  בסמוך 

סופר ז"ל ומשפחתו.
רבים  כתבים  השאיר  המנוח 
בישיבות  שמסר  ושיעוריו  מחידושיו 
ובכולל שיסד, וכן הרבה סיפורי צדיקים 
מאדמו"רי קארלין ושאר צדיקי הדורות 
תורה  דברי  וכן  נאמן,  ממקור  ששמע 
רבי  אדמו"ר  מרן  כ"ק  רבו  מפי  ששמע 
יוחנן זי"ע, וכן שיחות מוסר ויראת שמים 
שמסר לתלמידים ושנתחדשו לו במשך 
השנים, וכן כתב תולדות אבותיו ואבות 
הדורות  לצדיקי  הייחוס  וסדר  אבותיו 

הקודמים.
השאיר אחריו משפחה גדולה, זוג־

תו החשובה מרת אסתר תחי' מהמורות 
מחמישים  יותר  יעקב'  ב'בית  הבכירות 
נכדים  ומאות  רבנן,  וחתנין  בנין  שנה, 
בדרך  הולכים  כולם  נינים,  ובני  ונינים 
מרביצי  מעשה  ואנשי  חסידים  התורה, 

תורה, ויראי ה'. 
ת.נ.צ.ב.ה.

ביקור בזק רב רושם של הרה"ג רבי חיים אביגדור פיליפ 
שליט"א מאנטוורפן - יו"ר רשת כוללי בוקר 'ולבוקר רינה'

רשת כוללי בוקר 'ולבוקר רינה' הוק־
מה לפני עשרים וחמש שנה בעיר היהלו־
הגאון  הדומ"ץ  זה  היה  אנטווערפן,  מים 
שביקש  שליט"א  וובר  זלמן  שלמה  רבי 
ליושנה,  הבוקר  השכמת  עטרת  להחזיר 
כאשר זאת לפנים בישראל בכל מקומות 
ישראל  אמוני  שלומי  היו  מושבותיהם, 
בה־ התורה  בלימוד  יומם  את  מתחילים 
שכמת הבוקר, וכך היו בתי הכנסיות ובתי 
כהכנה  תורה  בלומדי  מלאים  המדרשים 
הכולל  פתיחת  משימת  את  לתפילה. 
הטיל על האברך הצעיר דאז הרה"ג רבי 
חיים אביגדור פיליפ, אשר נטל על עצמו 

את המשימה עם כל הלהט.

מהכולל   – מצער  ראשיתך  והיה 
הקטן באנטוורפן, הלכה וגדלה רשת ענק 
מאוד  ישגה  ואחריתך  בוקר,  כוללי  של 
עשרות   - המילה  מובן  במלוא  התקיים 
כוללים 'ולבוקר רינה' פזורים בכל רחבי 
לא  יש  לבד  ישראל  בארץ  כאשר  תבל, 
פחות מחמישה עשר סניפים של כוללים 
למערכת,  שהצטרפו  ישיבות  כמה  וגם 
מאות  משבע  למעלה  נטויה.  היד  ועוד 
אברכים ובחורים מכל גווני הציבור החר־
די משכימים מידי בוקר במסגרת הכולל, 
ומכינים עצמם כראוי לתפילה כחסידים 
הראשונים שהיו שוהים שעה אחת קודם 
התפילה ומתפללים, כאשר הנהלת הכו־

"בעתו  בחודשו  חודש  מידי  מעניקה  לל 
ובזמנו פשוטו כמשמעו" מלגה מכובדת 

לעידוד וחיזוק הלומדים החשובים.
הופיע  הקיץ  זמן  סיום  לקראת 
הרה"ג  הקדושה  לארצנו  קצר  לביקור 
רשת  יו"ר  פיליפ  אביגדור  חיים  רבי 
ביקורים  ערך  הביקור  במהלך  הכוללים. 
הקדושות  והישיבות  הכוללים  בהיכלי 
בשגב  הבחורים  בפני  דברים  נשא  שם 
הביקור  במרכז  הבוקר,  השכמת  מעלת 
הדור  ומאורי  גדולי  עם  פגישותיו  עמד 
שליט"א לקבל את ברכתם ועידודם לק־

להתקיים  שעומד  השנתי  המגבית  ראת 
מיד לאחר חג הפסח. 

מאוחדת תפעיל בחג הפסח מוקדי חירום רפואיים 
שיפעלו ברציפות מכניסת החג ועד צאתו

במאוחדת תגברו את צוותי הרפואה הנכרים על מנת שיהיו מוכנים להעניק 
טיפול רפואי דחוף במקצועיות ובנגישות • כל מרפאות מאוחדת יהיו פתוחים 

בחול המועד בין השעות 08:00-12:00
הפסח  חג  לקראת  נערכת  מאוחדת 
בימי  יפעלו  הארץ  ברחבי  ומרפאותיה 

חול המועד פסח לטובת המבוטחים.
את  מאוחדת  תפעיל  לכך  בנוסף 
יעניקו  במוקדים  בחג.  החירום  מוקדי 
רופאים  הכוללים  נכרים,  רפואה  צוותי 
דחופה  רפואה  טיפולי  ואחים,  מומחים 
בהם תפירות, הדבקות, גיבוס, ושאר שי־

הצורך  ובמקרה  הדחופה,  הרפואה  רותי 
הדחופים יופנו המטופלים לבית החולים.
בירושלים יופעל מוקד החירום הר־

פואי הטורים ברציפות 24 שעות לאורך 
כל ימות השבוע.

הר־ החירום  מוקד  יפעל  ברק  בבני 
חג  וערב  בשישי  ויז'ניץ  במרפאת  פואי 
15:00-18:00 שבת וחג 10:00-23:00 מוצ"ש 
מציון17:00-24:00   עזר  רצוף.  עד23:00  
ימי חול המועד, סופ"ש/חג13:30  – צאת 

השבת/חג, טרם בני ברק 24/7
בריאות  במרכז  החירום  מוקד 
ברק  בבני  שיר  מרום  במרפאת  האשה 
במוצאי  המועד 18:00-22:00  בחול  יפעל 
עד  השבת  צאת  אחרי  משעה  וחג  שבת 

השעה 23:00.
מוקדי  יפעלו  הארץ  ערי  בשאר 

החירום בהתאם למפורסם.

במוקדי החירום הרפואי אף הועמדו 
צוותים נוכריים שיעניקו מענה לכל חולה 
נוכרי  ע"י  המותרות  למלאכות  שנזקק 

בחג כגון פתיחת אינהלציות וכדומה.
הר־ המוקדים  הפעלת  לקראת 
הקהילה  קשרי  מנהלי  קיימו  פואיים 
החרדיים של מאוחדת סיורים במרפאות 
הדחופה,  הרפואה  מוקדי  יופעלו  שבהן 
ההכנות  אחר  מקרוב  לעמוד  מנת  על 

ואחר הפעילות שתהיה בכפוף להלכה.

מנהל  סגן  כהן  משה  הרב  לדברי 
לרחשי  קשובה  "מאוחדת  מרכז:  מחוז 
מי־ שירות  להעניק  ודואגת  הציבור  לב 

החג  בימי  הרפואה.  תחומי  במגוון  טבי 
החירום  מוקדי  את  מאוחדת  תפעיל 
הרפואיים לתועלת הציבור. לקראת החג 
תגברנו את הצוותים ונפעיל צוות נוכרי 
על מנת לשרת את המטופלים שידרשו 
לטיפול וכל זאת ללא תשלום ללקוחות 

מאוחדת".
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מאות רבנים ומורי הוראה לצד מומחי רפואה מובילים השתתפו בכינוס 
רפואה והלכה שקיים ארגון 'בוני עולם' בשיתוף המרכז הרפואי 'הדסה'

באירוע שהתקיים ע"י ארגון 'בוני עולם' ובשיתוף 'הדסה' התקיים רב שיח מקצועי עם בכירי הרופאים המומחים בתחום רפואת הנשים שליבנו יחד עם הרבנים את 
נושאי הרפואה וההלכה בצורה מקצועית • אורחי הכבוד באירוע, הרבנים הגאונים רבי אליהו בקשי דורון, רבי דוד לאו ורבי שלמה משה עמאר

הוראה  ומורי  דיינים  רבנים,  מאות 
לרפואה  שנתי  עיון  בכנס  השתתפו 
והלכה שערך ארגון 'בוני עולם' בשיתוף 

המרכז הרפואי הדסה בירושלים.
אורחי  פיארו  השנתי  הכינוס  את 
רבי  הגאון  לציון  הראשונים  זקן  הכבוד 
אליהו בקשי דורון שליט"א, הרב הראשי 
שליט"א  לאו  דוד  רבי  הגאון  לישראל 
הגאון  לציון  הראשון  ירושלים  של  ורבה 

רבי שלמה משה עמאר שליט"א.
בכנס נטל חלק הרב מוטי זוננפלד, 

פטרון פרויקט קרן 'לב דניאלי'.
במרכז רעיון הכינוס אשר חיבר את 
שני הגופים הגדולים, 'הדסה' המרכז את 
הפוע־ מומחים  צוות  ע"י  הרפואי  הידע 

ובהר  כרם  בעין  שלו  החולים  בבתי  לים 
הארגון  עולם',  'בוני  ארגון  ואת  הצופים 
לחשוכי  העוזר  בעולם  הגדול  היהודי 
ולה־ לדון  יש  כי  העובדה  עמדה  ילדים, 
הטכנולוגיים  החידושים  במגוון  תעדכן 
לשם  ההלכתית.  בזווית  והרפואיים 
מהשורה  המומחים  מיטב  נבחרו  כך, 
שיציגו  כדי  הרפואה  בעולם  הראשונה 
לשאלות  ויענו  בתחום  השינויים  את 
המצריכים  בנושאים  והמו"צים  הרבנים 
מנהל  סגן  הולצר  חננאל  פרופ'   - בירור 

אגף נשים ויולדות וד"ר אורי דיאור מנהל 
מרכז האנדורמטריוזיס של 'הדסה'. 

כמו כן, מסרו הרצאות במגוון תחומי 
מחקר פורצי דרך ב'הדסה' פרופ' חוסה 
פו־ הנוירו-רדולוגיה  היחידה  מנהל  כהן 

המכון  מנהל  כץ  ליאור  ד"ר  לשנית; 

מנהל  חלאילה  עבד  ד"ר  לגסטרולוגיה; 
עמית  וד"ר  כליה  להשתלות  השירות 

קורח מנתח לב בכיר.
הראשי  הרב  הגדול  הדין  בית  נשיא 
בדבריו  לאו  דוד  רבי  הגאון  לישראל 
חשובים  ארבעה  בגמרא  "מובא  בכנס: 

שחשוך  ומי  מצורע  עיוור,  עני,   – כמת 
העובדה  הוא  ביניהם  המשותף  ילדים. 
לו  אין  העני  לתת.  למי  להם  שאין 
רואה  אינו  העיוור  כלכלית,  אפשרות 
למחנה  מחוץ  נמצא  המצורע  השני,  את 
והאדם שאין לו ילדים גם כן אין לו למי 

להיחשב  לו  גורם  הזה  והעניין  להעניק 
וזה הדבר המיוחד שעושים בבוני  כמת. 
עולם שממש מצילים חיים על ידי הסיוע 
לאנשים  אותם  והופכים  ילדים  לחשוכי 

חיים בכל המובנים.
מנהל בית החולים 'הדסה עין כרם' 

הפרופ' יורם ויס דיבר על התפיסה המ־
תכללת של 'הדסה' והראיה ההוליסטית 
באופן  המביא  במטופל,  הטיפול  של 
מוכח לשיפור איכות הטיפול שמקבלים 

המטופלים.
נשא  עולם'  'בוני  הנהלת  בשם 
דברים הרב אליקים לבנון: "חייבים כאן 
להזכיר הכרת הטוב למייסד ויו"ר הארגון 
הרב שלמה בוכנר שבזכותו הארגון עוזר 
ובסיוע  בשנה  משפחות  לאלפי  ומסייע 

שלו יצא הכנס לפועל".
נשא  המשתתפים,  לכל  ברכה  דברי 
הרב משה קליין רב המרכז הרפואי הד־
סה, שציין כי מלבד המקצוענות הגדולה 
בה פועלים כל הרופאים והמטפלים, הרי 
מתחוללת  'הדסה'  של  החולים  שבבתי 
לצורכי  הנוגע  בכל  ממש  של  מהפכה 
השבת,  דוגמת  והחרדי,  הדתי  הציבור 

הכשרות, טומאת הכוהנים, וכו.
הכנס  לאחר  פנו  ומו"צים  רבנים 
וארגון  'הדסה'  הרפואי  המרכז  להנהלת 
על  שנטלו  על  להם  והודו  עולם'  'בוני 
זה  וייחודי  מקצועי  ערב  לארגן  עצמם 
שהעשיר אותם בכלים נחוצים וחשובים 
עזרה  הצריכים  הרבים  הפונים  לטובת 

ברפואה והלכה.

במלאות ארבע שנים להסתלקותו של מרן פוסק הדור בעל שבט הלוי זיע"א

הופיעה יצירת המופת תהילים 'שבט הלוי'
המוני  בקרב  ושמחה  התרגשות 
ישראל  של  רבם  של  ומעריציו  תלמידיו 
הלוי',  'שבט  בעל  הדור  פוסק  מרן  כ"ק 
לצד המוני בית ישראל הצועדים וההול־
כשבימים  ופסיקותיו,  תורתו  לאור  כים 
הדפוס  מבית  לאור  יוצא  ממש  אלו 
מופת  יצירת  הלוי',  'שבט  תהילים  ספר 
שתכבוש את העולם, ערב יומא דהילולא 
השמימה  בסערה  להסתלקותו  הרביעי 

בליל התקדש חג תשע"ה.
הלוי'  'שבט  בעל  מרן  של  ספריו 
משבעים  למעלה  מזה  מהווים  זי"ע 
לקביעת  ברזל  צאן  נכסי  שנה  וחמש 
יסודות ההלכה בקרב בית ישראל. פסקיו 
הנהירים והבהירים התקבלו לברכה ע"י 
ישראל  תפוצות  בכל  ישראל  בית  המוני 
הנוהגים בהתאם להכרעותיו ההלכתיות 
בכל מקצועות התורה, על פי מה שכתוב 

בספריו.
הדור  פוסק  מרן  של  גדלותו  לצד 
כמותו  שהלכה  ובהוראה  בתורה  זי"ע 
בכל מקום, נודע גם בכוח הדרש והאג־

דה, שפתותיו היו נוטפות מור ונודע כפה 
מידי  מדברותיו  כשנשא  מרגליות  מפיק 
שבת בשבתו ומועד במועדו, או בעומדו 
בני  ישראל  את  לעורר  עם  במקהלות 

קדושים לתשובה ולתיקון המעשים. 
לפסוקי  לו  היתה  מיוחדת  חביבות 
דוד  ישראל  זמירות  נעים  של  תהילותיו 
היו  דרשותיו  של  ככולם  וברובם  המלך, 
כשה־ תהילים,  בפסוקי  ומתבל  משלב 

ביארם  פירשם,  קודש,  במקראי  עמיק 
ולתפי־ לתורה  בהם,  רמז  ורמז  ודרשם, 

ולתיקון  לתשובה  ולאהבה,  ליראה  לה, 
ומתן  ולמשא  טובות  למידות  המעשים, 

באמונה, ולתפארת העבודה.
טעם  בטוב  העורכים  שתיארו  כפי 
החדש:  התהילים  לספר  בהקדמה 
ִוד  דָּ חוֹת  בְּ ְוִתשְׁ ירוֹת  שִׁ ְבֵרי  דִּ ל  כָּ "ַעל 
הוא  ברוך  להקדוש  שריוהו   - י  ִישַׁ ן  בֶּ
לבו  ושפך  זי"ע  מרן  עמד   - בתהילותיו 
לקונו - בשיחה רינה ובקשה - בקול לו 
הנ־ ובהתנפלות  הבורא  בדבקות   - קול 
פש - אשר עין ראתה מראה כהן בעבודת 
התהילה - במתינות וביגיעה, וכמו שכתב 
בשו"ת שבט הלוי [חלק ז סימן יב] "מה 
ששאלת באמירת תהלים אחרי התפילה, 
שלא  מהרבה  בכוונה  מעט  טוב  בודאי 
דור,  שנות  במשך   - בבד  בד  בכוונה"..., 
ביארם  פירשם  קודש,  במקראי  העמיק 
ולתפי־ לתורה  בהם,  רמז  ורמז  ודרשם, 

ולתיקון  לתשובה  ולאהבה,  ליראה  לה, 
ומתן  ולמשא  טובות  למידות  המעשים, 
באמונה, ולתפארת העבודה. יש שנכתבו 
הק',  ובספריו  כת"י,  בקונטרסי  בסילודין 
ויש שדרשם במקהלות עם, כולם נלקטו 
דבר  רבה,  ביגיעה  מחשבת  במלאכת 
תורה  נפלאה  בעריכה  אופניו  על  דיבור 

מפוארה בכלי מלא אורה, ַמִים ֲעמּוִקים 
בּוָנה". ַנֲחֵלי ֱאמּוָנה, ִיְדֵלם ִאיׁש תְּ

נלקטו  תהלים  על  זי"ע  מרן  ביאורי 
לפרש  שנתייחדו  כת"י  מקונטרסי  הן 
נכתבו  אשר  והן  התהלים,  מזמורי  רמזי 
ונאמרו בתוך דרשות במקהלות עם, יסו־

דות עמוקים בחובת האדם בעולמו ובין 
הדברים נתפרשו פסוקי התהלים נעימות 
ומ־ משובצים  המלך,  דוד  של  זמירותיו 

במלאותם.  התהלים  בתיבות  שולבים 
שנות  שבמשך  התלמידים  מכתבי  והן 
דור. כל אלו נאספו ונלקטו ביגיעה רבה, 
ונערכו זה כמה שנים במלאכת מחשבת 

בטוב טעם ודעת. 
העורכים מציינים בהקדמה: "עשינו 
השתדלות מרובה שלא לשנות מהכת"י 
וממקור כל האסופה מלבד במקום הצו־
רך להבנת הענין והסברא כפי שהודרכנו 
והצטווינו מפי רבינו זצ"ל שיהיו הדברים 
להגדיל  מגמתנו  וכל  כשמלה,  ברורים 
לת־ תמים  יהיו  ויחדיו  ולהאדירה  תורה 

שגיאות  ימצאו  אם  וע"כ  התורה,  פארת 
המעוות  יתלו  אל  מובנים,  בלתי  דברים 

אלא בנו המעתיקים". 
מדו־ לשני  מתחלק  התהילים  ספר 

רים: מדור 'שבט הלוי' בו פנינים יקרים 
ואמרות טהורים הולכים במישרין לבאר 
'שבט  מדור  הפסוקים.  שבלשון  דיוקים 
מישור' בו נתקבצו ד"ת על מאמרי חז"ל 
יסודות  והם  התהלים,  בפסוקי  שנדרשו 
שבדרכו  טהורה  ויראה  בתורה  נפלאים 
המיוחדת למרן זי"ע היה מעמיק ומפרש 

דחז"ל. 
העורכים חושפים גילוי מדהים שק־

ראו למדור זה בשם 'שבט מישור' היות 
על  זה  בשם  התבטא  בעצמו  זי"ע  ומרן 
חיבורו על ספר תהלים, ובתוך להב ד"ת 
ביום הפורים תשכ"ג אמר ..."ועד"ז כתבנו 
בחיבור שבט מישור על תהלים, בביאור 

הכתוב כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו 
יהגה יומם ולילה"...

בנוסף לכך בפתח כל מזמור הביאו 
מפרשי  רבותינו  מדברי  המזמור'  'תוכן 
והמכוון  נאמר  מתי  שביארו  התהלים 

בזה לכל דור ודור.
כמו כן צורף מדור 'הגיון לבי' והוא 
מגדולי  הקשות  התיבות  ביאור  ליקוט 
על  שמו  וקבעו  הק',  רבותינו  הפרשנים 
פי מה שכתב מרן זי"ע בהסכמתו לספר 
שפירוש  מלכות'  'יסוד  פי'  עם  תהלים 
התיבות הוא "... שילוב יהי לרצון 'אמרי 
נזכה  זה  ידי  ועל  לבי',  ה'הגיון  עם  פי', 

לסיפא דקרא 'ה' צורי וגואלי'.
כמו  זה  ספר  להוצאת  שזכה  מי 
עשרות ספרים נוספים מתורתו של מרן 
שהיה  הלוי',  'מעיינות  מכון  הוא  זי"ע 
השנים  בכל  נפשו  ומשאת  עינו  כבבת 
האחרונות. גם בערוב ימיו, כשכבר הלך 
הקודש,  בחיבת  ללוותו  המשיך  ונחלש, 
התווה את צביונו וכונן את דרכו, על כל 
צעד ושעל. בעשרות התבטאויות נדירות 
זי"ע  מרן  והדגיש  חזר  ובכתובים  בע"פ 
עד כמה הדברים חשובים ויקרים בעיניו. 
על כולנה כתב בכתי"ק בהתבטאות 
עם  חסד  "עושים  המכון  חברי  כי  נדירה 
בידם  לסייע  לתלמידים  וקרא  נשמתי", 
תורה  דברי  להם  למסור  והן  בממון,  הן 
השנים  במרוצת  ידם  על  שנאספו  וד"ת 

ונמצאים ברשותם.
מרן  מייחד  קדשו  בצוואת  אף 
זצוק"ל התייחסות מיוחד לספריו וכותב 
בלשון קדשו: "...ודבר זה יהיה לי לזכות 
תמיד  יזכירו  אם  ובפרט  העליון,  בעולם 
דברי הלכה ואגדה והתעוררות הנדפסים 
ומה  ודרוש  הלכה  הלוי  שבט  בספרי 

שעדיין בכתובים".
העורכים:  הקדמת  בציטוט  נסיים 
ַח ְלנוָֹרא ְתִהּלוֹת - על רחמיו  בֵּ "ָעֵלינּו ְלשַׁ
השיר   | לעשות  עמנו  הגדיל  כי  וחסדיו 
והשבח לחי עולמים ברוך שמו וברוך הוא 
 | הגיענו  הזה  ולזמן  וקיימנו  שהחיינו   -
בעת הופיע אור יקרות - פנינים נשגבים 
פי'  עם  תהלים  ספר   | טהורות  ואמרות 
שבט הלוי - שבט מישור | שנכתבו ונא־

מרו ע"י רבן של ישראל פוסק הדור מרנא 
ורבנא בעל שבט הלוי זצוקללה"ה - אשר 
בישראל  תורה  והרביץ  ושימש  עמד 
בני  מאיר  זכרון  גאב"ד   | שנה  כשמונים 
ומצודתו   - וההוראה  התורה  מבצר  ברק 
מתיבתא  ריש   | פרוסה  תבל  קצוי  בכל 
בה   - המעטירה  לובלין  חכמי  דישיבת 
העמיד אלפי תלמידים הגונים לתפארה 
| עמוד צלותהון דישראל - לישועתן של 
הפרט והכלל | והוא עומד ומשמש בשמי 
מעל - עשה למען שמך ובא לציון גואל".
להשיג  ניתן  החדש  התהילים  את 

בכל חנויות הספרים המובחרות.

חגיגת ענק של ספרות תורנית במוסד הרב קוק
הרב  מוסד  של  הספרים  יריד 
דבר  שם  רבות  שנים  כבר  הוא  קוק 
הספרים  ארון  אוהבי  כל  של  בעולמם 
ספינת  הוא  קוק  הרב  מוסד  היהודי. 
הדגל של יצירות תורניות במגוון רחב 

של תחומים.
בימים אלו משלימים במוסד הרב 
הגדול  לאירוע  ההיערכות  את  קוק 
התורני  הספרים  יריד   - השנה  של 
למחרת  שבוע  במשך  בע"ה  שיתקיים 
איסרו חג של פסח. היריד מהווה הז־
דמנות של פעם בשנה ליהנות ממאות 
שישים  עד  של  ענק  בהנחות  ספרים 

וחמישה אחוזים.
השנתי  היריד  ממשתתפי  רבים 
להזד־ מחכים  הם  כי  מציינים  בעבר 

ארון  את  ולחדש  להתחדש  הזו  מנות 

האחרונות  בשנים  שלהם.  הספרים 
כש- לשיא  המבקרים  מספר  עלה 
15,000 איש הגיעו במהלך שבוע אחד 
ניתן  בפועל  המבקרים  לצד  ליריד. 
שבוצעו  ההזמנות  מאלפי  להתרשם 

הארצי  ההזמנות  מוקד  באמצעות 
שפועל במיוחד בימי היריד. 

הרב  מוסד  צוות  של  ההיערכות 
הכנת  כוללת  היריד  לקראת  קוק 
תגבור  וממוזג,  מרווח  ענק,  מתחם 
צוותי השירות והמכירה והחשוב מכל 
- הצגת עשרות ספרים חדשים במגוון 
ענק  למבצעי  בנוסף  היהדות  תחומי 
של רבי מכר שכבשו את עולם התורה. 

היריד יתקיים בתאריכים כ"ג עד 
עד  בבוקר  השעות 10.00  בין  בניסן  ל' 
22.00 בערב ברציפות. וביום שישי בין 
הגדול  באולם  בצהריים.  ל-13.00   9.00
 1 מימון  הרב  רחוב  קוק  הרב  במוסד 

ירושלים.
מוקד  באמצעות  גם  להזמין  ניתן 

ההזמנות הארצי – 02-6515592.
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באגודת 'בוני סטרעטין' מסכמים בסיפוק את מבצע פסח תשע"ט:

חוברת מהודרת 'מחובר לטהור' לחג הפסח 
נשלחה לאלפי צאצאי אדמו"רי בית סטרעטין

בסיפוק ובהתרגשות מסכמים חברי 
מבצע  את  סטרעטין'  'בוני  אגודת  וועד 
לכל  לשגר  היה  שמטרתו  תשע"ט,  פסח 
סטרעטין  בית  צדיקי  ותלמידי  צאצאי 
זי"ע חוברת מנהגים והליכות, דברי תורה 
ועוד, בשם 'מחובר לטהור', מאת רבותינו 

הק' לבית סטרעטין זכותם יגן עלינו.
עוצבה  לטהור'  'מחובר  החוברת 
בדפוס נאה ומשובח, ומכילה תוכן עשיר 
ומגוון, שלבטח יעניק אור בהיר ומזוקק 
המנהגים  לצד  הבעל"ט.  הפסח  לחג 
מיוחדים  סיפורים  מופיעים  וההליכות, 
לחג הפסח וסקירה מאלפת על פעילויות 
בהסכמות  מעוטרת  החוברת  ה'איגוד'. 
סט־ בית  וצדיקי  אדמו"רי  של  נלהבות 
רעטין שליט"א, מארה"ב ומארץ ישראל, 
שלא כלאו את התרגשותם והתפעלותם 

מהיוזמה.
לעיון  הוקדשה  מיוחדת  יריעה 
במשנתו של צדיק יסוד עולם, האדמו"ר 
הראשון לבית סטרעטין מרן רביה"ק רבי 
יהודה צבי הצדיק דמעיקרא מסטרעטין 
י"א  ביום  הפסח  ימי  אחר  שתיכף  זי"ע, 
מרן  קדישא.  דהילולא  יומא  חל  אייר 
רביה"ק הצדיק דמעיקרא זי"ע היה בחיר 
מסטר־ ה'שרף'  רבינו  מרן  של  תלמידיו 

"כשיגיע  התבטא  אודותיו  זי"ע,  עליסק 

המשיח כל רבי יצא עם תלמידו, אף אני 
ולא  יהודא,  צבי  רבי  תלמידי  עם  אצא 

אבוש"---
רבי  דמעיקרא  הצדיק  רביה"ק  מרן 
על  העיד  זי"ע  מסטרעטין  צבי  יהודה 
משיחא  מלכא  דוד  מגזע  שהוא  עצמו 
בעלי  היו  לפניו  דורות  שט"ז  אמר  ואף 
מובא  שהודפסה  בחוברת  הקודש.  רוח 
הסדר  בליל  שהתרחש  נורא  מעשה 
בעיירה סטרעטין, כאשר רבינו הציל את 
העיירה במופת גלוי מעלילת דם שניסה 

כומר העיירה להעליל על יהודי העיר.
בין הדברים מובא הסגולה הנפלאה 
שמובא בספר 'דגל מחנה יהודה', שכא־

שר בתו הצעירה של מרן רביה"ק הצדיק 
ע"ה  רייזל  מרת  הרבנית  זי"ע  דמעיקרא 
התאוננה בפניו על המצב הכלכלי הקשה 
לה  השיב  שרויים,  ביתה  ובני  היא  בה 
הרבי "אחר צומות רבות שערכתי ביקשו 
הדורות,  לכל  עשירות  לי  לתת  משמים 
שכל  פעלתי,  זאת  עם  אך  סירבתי.  אך 
מי שיעניק ויעשה טובה לנכדיי – אהפוך 
עולמות להשפיע עליו רוב טובה וברכה. 

ואינני מקנא במי שיגע לרעה".
כמו כן, מובא בחוברת סקירה מא־
כל  כאשר  ה'אגודה',  פעילויות  על  לפת 
מטרת ה'אגודה' לא נועדה אלא להעביר 
סטר־ לבית  רבוה"ק  צאצאי  את  ולחבר 
זרע   – מחצבתם  לצור  לדורותיהם  עטין 
קודש ושלשלת היוחסין, לשם כך נועדה 
ה'אגודה', ולפיכך לא היה מתאים ממנו 
בשם  הנהדר  המקבץ  שם  את  לקרוא 

'מחובר לטהור'.
מנהלי ועסקני ה'אגודה' לא כולאים 
את השתאותם לטללי העידוד והרעפות 
צאצאים,  מאות  בהם  שמזריקים  המרץ 
האיגוד  של  פעילות  מכל  המתרגשים 
ולנוכח הוצאת המקבץ במיוחד, המבאר 
הזכות  את  וברורה  חדה  בצורה  להם 
העילאית להיות צאצא לגאוני ארץ ומ־
צוקי תבל, שהאירו את העולם בתורתם, 

תפילתם והליכותיהם.
חי  תיאור  מביאה  ארוכה  יריעה 
בסטרעטין,  העתיק  החיים  בית  ממצב 
את  מכבד  ואינו  מוזנח  מצבו  כאשר 
המעטה.  בלשון  בו,  הטמונים  הצדיקים 

למצוא  האגודה  בהנהלת  עמלים  לפיכך 
החיים  בית  את  לשקם  מימון  פתרונות 
למקום  כיאה  ולשקמו  לגדרו  העתיק, 
של  בימים  תלפיות  לתל  שהיה  תפילה 
את  פקדו  אלפים  כאשר  השואה,  טרום 
המקום תמידין כסדרן ונושעו בתפילתם 

במקום.
ראשי  מספרים  החולפת,  בשנה 
האגודה, שכן לבית החיים "כבש" שטח 
לצאנו,  מרעה  מקום  לשם  החיים  מבית 
הצליחו  נכון  ודיאלוג  ערנות  בזכות  ורק 
רגע לפני האחרון להציל את שטח בית 
המצב  בכדי  לא  מחפיר.  מבזיון  החיים 
שם זקוק בדחיפות לשיקום וגידור, כמו 
וכביש  גישה  דרכי  להכשיר  פועלים  כן 
ראוי להגיע לבית החיים, מסכמים חברי 

וועד הפועל 'בוני סטרעטין'.
כי  ההנהלה  חברי  מציינים  בנוסף, 
להגדיל  היא  החוברת  ומטרת  מאחר 
לקבל  שמעוניין  מי  ולהאדירה.  תורה 
צדיקים  של  לאורם  ולהתבשם  העתק 
ב'מוקד  קשר  ליצור  יכול  זי"ע  קדומים 
בדוא"ל  או   02-567-70-80 סטרעטין' 
bs025677080@gmail.com ולקבל את 

החוברת בדרך הנוחה לו.

מעמדי סיום מרוממים בישיבת 
'תורת חכם' בירושלים

חזרה  של  ארוכים  שבועות  לאחר 
ישיבת  תלמידי  עשרות  זכו  מתמדת, 
'תורת חכם' לחגוג שני סיומים מרגשים: 
סיום מסכת קידושין וסיום הלכות ברכת 

הפירות.
ישיבת 'תורת חכם' לצעירים שקמה 
אך לפני שלש שנים ומפארת את שכונת 
לה־ הצליחה  הירושלמית,  שאול  גבעת 

הולך  הטוב  ושמה  וטובים  רבים  פתיע 
לה.  מחוצה  ואף  כולה  בירושלים  לפניה 
מסתופפים  עליה  בני  בחורים  עשרות 
וההלכה  התורה  ממעיין  ושותים  בצילה 
נעלות  שאיפות  ומתוך  רב  בצימאון 

ונשגבות. 
הישי־ הושתתה  עליה  היסוד  אבן 

בעיון  וההלכה  הגמרא  לימוד  היא  בה 
ובבהירות, מתוך חזרה עקבית ומתמדת. 
בראשות הישיבה העומדת תחת נשיאותו 
של כש"ת הגה"צ רבי יצחק מאיר מור־

שיעור  מגידי  עומדים  שליט"א,  גנשטרן 
נודעים ובעלי שיעור קומה, אשר ידם רב 
ומהלכי  הגמרא  סוגיות  בהנחלת  להם 
הפשט  בעומק  והאחרונים  הראשונים 

ובבהירות יתירה.
בעולם  גם  מסוגו,  ייחודי  מיזם 
להביא  הצליח  היום,  של  הישיבות 

הישיבה:  בני  בקרב  רבה  להתעוררות 
סיום מסכת אישית של כל בחור וצורב. 
בחר  בישיבה  הקבועים  הלימודים  לצד 
לעצמו כל בחור מסכת אחת, ובעקביות 
מפליאה הקדיש כל יום חלק משעות בין 
ולש־ המסכת  את  ללמוד  כדי  הסדרים 

השמחה  את  לתאר  ניתן  לא  היטב.  ננה 
שהורגשה בישיבה בכל עת שהתלמידים 
נקראו להשתתף בסיום מסכת של אחד 
משאלתו  את  להגשים  שזכה  מחבריהם 

ולקצור ברינה את פרי עמלו.
החורף  של  האחרונים  בשבועות 
השקיעו הצורבים הצעירים את כל מרץ 
מסכת  כל  על  הגדולה  בחזרה  נעוריהם 
הפירות'  'ברכת  הלכות  כל  ועל  קידושין 
שנלמדו בעיון רב בשנה החולפת. במשך 
ללא  וחזרו  הבחורים  ישבו  רבות  שעות 
שישי  לילי  את  ואף  תלמודם,  על  לאות 
ושבת הקדישו בלהט למען המטרה הע־
ליונה: לרכוש קנין נצחי בהלכה וגמרא.

הבחורים  זכו  החזרה  סיום  לקראת 
רבי  הגאון  מפי  מרתק  לשיעור  להאזין 
אברהם שרגא שטיגליץ שליט"א, מגדו־

לי הרבנים בעיר ביתר, אשר במשך שעה 
ארוכה העלה שאלות מעניינות הנוגעות 
למעשה בהלכות ברכת הפירות המורכ־

הפוסקים  גדולי  הכרעת  את  והביא  בות 
בכל שאלה וספק ברכה.

בסיום החזרה הגדולה עלו הבחורים 
אייזנברגר  שלום  רבי  הגאון  של  למעונו 
שליט"א, רב ודומ"ץ דחסידי צאנז בירו־
ידיעותיהם  את  בחן  אשר  עיה"ק,  שלים 
הנאתו  גודל  את  והביע  רב  זמן  במשך 
וגודל  ידיעותיהם  מרוחב  והתפעלותו 

שליטתם בהלכה ובגמרא. 
הבחורים  זכו  בצדה,  שכרה  כמתן 
מיוחדת  לנסיעה  האחרון  שישי  בליל 
יחד  גם  אחים  ולשבת  צדיקים  לקברי 
מתוך התעלות והתרוממות הנפש, ולק־

מעמדי  בישיבה  נערכו  הזמן  סיום  ראת 
סיום מרוממים בשיר וקול זמרה ומתוך 
רגשות שבח והודאה על ההישגים הנע־
החורף  במהלך  הבחורים  זכו  להם  לים 

האחרון. 
בדברי הנעילה שנשא הגה"ח הנודע 
מראשי  שליט"א,  רוטשטיין  יחיאל  רבי 
הישיבה, בירך את הבחורים שכשם שז־

לרכוש  יזכו  כך  אלו,  נעלים  לסיומים  כו 
עוד קניינים רבים בתורה ובהלכה מתוך 
הוראה  מורי  לגדול  הנשגבה  שאיפתם 

בישראל. 

לקראת חג הפסח מסכמים ב'דסקל': צוות מתוגבר 
בשירות אישי לאלפי לקוחות חדשים ובעיקר מרוצים
בעוד בשוק הביגוד כולם היו עסוקים בחורף, ב'דסקל' התכוננו במרץ לחג הפסח 
והקדימו עם מבצע חסר תקדים • התוצאה: אלפי לקוחות חדשים ובעיקר מרוצים

הצי־ האחרונים,  העשורים  לאורך 
העשיר,  המגוון  את  כי  הפנים  כבר  בור 
הביגוד  בענף  ביותר,  והאיכותי  המקורי 
חג  לכל  תמיד,  למצוא  אפשר  החסידי, 
ועונה, ב'דסקל' - רשת החנויות המובילה 

לביגוד החסידי.
הלקוחות  שאלפי  כדי  הפעם,  אך 
הרגע  על  של  הלחץ  בשעות  ייפלו  לא 
האחרון, רשת 'דסקל' יצאה במבצע חסר 
פסח,  שלפני  השבועות  במשך  תקדים 
מלוא  את  לקבל  יוכלו  שהלקוחות  כדי 
השירות והיחס האישי של צוות 'דסקל'.

מגיעים  דבר  של  בסופו  "הלקוחות 
תמיד אלינו, השאלה רק מתי..." אומרים 
ב'דסקל', "זו בדיוק הסיבה לכך שיצאנו 
עם המבצע המיוחד הזה, כי רצינו שה־
חוויית  עם  מ'דסקל'  תמיד  ייצא  לקוח 
קניה מושלמת, עם השירות האישי שלנו, 
ומבלי לחכות ללחצים והעומס של הרגע 

האחרון".
לקוחות  אלפי  היתה:  התוצאה 
להתח־ שבאו  מרוצים,  ובעיקר  חדשים, 

עשיר,  מגוון  עם  הפסח  חג  לקראת  דש 
מקורי ואיכותי, שלא ניתן למצוא בשום 

מקום אחר.
החנויות  רשת   - 'דסקל'  של  הסוד 
המובילה לביגוד החסידי, הוא קודם כל 

כל  לשרת  מוכן  בחנויות  שעומד  בצוות, 
אחד ואחד מאלפי הלקוחות. הצוות יודע 
כי גולת הכותרת היא להעניק ללקוחות 

את השירות הטוב ביותר.
הקמפיין,  של  המהלך  למעשה, "כל 
של  המפגש  מנקודת  בעצם  התחיל 
ב'דסקל'.  מסבירים  הצוות",  עם  הלקוח 
"הרי אנחנו שואפים תמיד לתת ללקוח 
ששעת  וידענו  ביותר  הטוב  השירות  את 
הלחץ של הרגע האחרון, מורידה מהערך 
כמה  היו  זאת.  לפתור  איך  וחשבנו  הזה 
בחרנו  אנחנו  אבל  הפרק,  על  מהלכים 
את הדרך הטובה ביותר בשביל הלקוח: 
האחרון,  ברגע  מחירים  להעלות  במקום 
על  הפוך  הלכנו  הלחץ,  את  לווסת  כדי 
הפוך והחלטנו לעשות מבצע אחד ארוך, 
כדי  הפסח,  חג  לפני  שבועות   3 למשך 
הדרוש  התמריץ  את  יקבלו  שהלקוחות 
ול־ מוקדם  מספיק  ולרכוש  לבוא  להם, 

קבל את היחס המלא ולצאת עם חוויית 
קניה מושלמת.

מכל  יותר  טוב  עבד  שזה  "מסתבר 
הציפיות, אלפי לקוחות חדשים ובעיקר 
מעולה  שירות  לקבל  שזכו  מרוצים, 
זאת  הפסח,  לחג  מלכים  כבני  ולהגיע 
התוצאה הטובה ביותר שיכולנו להעלות 

על הדעת".

אל על נערכת לפסח: 
הכשרת מטוסים ומטבחים 

בפריסה חובקת עולם
אל על נערכת בפריסה חובקת עולם 
המטוסים  וצי  החברה  מתקני  להכשרת 
המונים  מיומנים  הכשרה  צוותי  שלה. 
בהכשרת  עוסקים  מכשירים,  כ-90 
מתקני החברה והמטוסים. בעלי החברה 
החברה  לרב  הרשאה  העניקו  וההנהלה 
לבצע את מכירת החמץ של אל על בא־

מצעות הראשל"צ הרב הראשי לישראל 
הגר"י יוסף. בהתאם לנוהג צורפה לשטר 
על  אל  תחנות  של  רשימה  המכירה 
מוצרי  יאוחסנו  בהם  המיקומים  בעולם, 
ופרטי  התחנות  מנהלי  ורשימת  החמץ 

ההתקשרות.
לפני  שהחל  ההכשרה  במבצע 
פריטים  אלפי  מאות  הוכשרו  כחודשיים 
הגשה,  כלי  חימום,  מגשי  תנורים,  ובהם 
כלי מטבח ועוד. התנורים ומגשי החימום 
שהות  שכלל  מיוחד,  בתהליך  הוכשרו 
במשך שלושה ימים בבריכות כימיקלים 
להסרת השומנים וליבון חמור למהדרין 
חום.  מעלות   300 המפיק  מיוחד  בתנור 
תווית  הודבקה  ההכשרה  תהליך  בתום 
לפסח  ההכשרה  את  המאשרת  חתומה 
אלפי  עשרות  הוטבלו  כן  כמו  תשע"ט. 
הכלים  במקווה  חדשים  סכו"ם  פריטי 
הכלים  כל  תמ"מ.  במפעל  הממוקם 
הקצה  למטבחי  שונעו  לפסח  הכשרים 
הוכשרו  בנוסף  בעולם.  על  אל  בתחנות 
בשדה  בנתב"ג,  דוד  המלך  טרקליני 
דה-גול  שארל  בניו-יורק,  קנדי  התעופה 
התעופה  בשדה  על  אל  וטרקלין  בפריז 

השיתופיים  בטרקלינים  בלונדון.  היתרו 
מוקמו מעמדים שבהם מוצע מזון כשר 
גורם  באחריות  סגורות  בשקיות  לפסח 

הכשרות המקומי.
צוותי  יחלו  בניסן,  י"ב  רביעי,  ביום 
ב-46 המטבחונים  בהכשרת  הכשרה 
מטוסי החברה ובהם מטוסי הדרימליינר 
בחברה.  לאחרונה  שנקלטו  החדשים 
החימום  תנורי  את  תכלול  ההכשרה 
המותקנים במטבחונים, משטחי ההגשה 
ההכשרה  מבצע  נוספים.  מטבח  ופריטי 
בשעות  פסח,  ערב  שישי,  ביום  יסתיים 
הבוקר המוקדמות. החל מיום רביעי בע־

רב, בטיסות אל על הממריאות מנתב"ג, 
במח־ הארוחות  לפסח.  כשר  מזון  יוגש 
פעמיים  חד  בכלים  יוגשו  תיירות  לקת 
חדשים,  בכלים   - היוקרה  ובמחלקות 
חול  ימי  במהלך  וכדין.  כדת  שהוטבלו 
לפסח  כשר  מזון  על  באל  יוגש  המועד 
והמעוניינים יוכלו להזמין ארוחות גלאט 
העדה  בד"צ  'המשביע', בהכשר  ממפעל 
החרדית. כל מוצרי הדיוטי-פרי בטיסות 

אל על וסאנדור הינם כשרים לפסח. 
תגברה  על  אל  הפסח  חג  לקראת 
ניסן  חודש  מראש  החל  טיסותיה.  את 
אלפי  עשרות  של  ערה  תנועה  ניכרת 
תלמידי מוסדות החינוך התורני החוזרים 
איפשרה  על  אל  מגוריהם.  לארץ  לחג 
לנוסעים לקחת עמם חבילת מצות ללא 
כחלק  תיחשב  שהיא  ומבלי  עלות  כל 

מהכבודה המותרת לפי סוג הכרטיס. 

אלטמן משיקה:

Cetilar סטילאר – הדור הבא לשיכוך מהיר של כאבים 
OA במפרקים ובשרירים ובטיפול בדלקת מפרקים
מסייע לכאב ומקל על התנועה, נוסחה חדשנית מוגנת פטנט, מבוססת על 

חומצות שומן אסטריות להקלה מהירה בכאב. מוצר בטוח לשימוש לא הגבלת 
(NSAID) משך הטיפול, אינו מכיל דיקלופנאק

להקל  עד כמה חשוב  כולנו יודעים 
היומיום.  לשגרת  ולחזור  הכאב  על 
לתוספי  המובילה  החברה  אלטמן, 
להשיק  שמחה  בריאות,  ולמוצרי  תזונה 
לטיפול  מענה   – סטילאר   Cetilar את 
ראשוני בכאב ובפגיעות במערכת שרירי 

השלד והמפרקים. 
פטנטי  קרם  הוא  סטילאר   Cetilar
מגובה קלינית, המיוצר על בסיס חומצות 
שומן אסטריות מיועד להקלה על כאבי 
מומלץ  סטילאר  ומפרקים.  שלד  שריר, 
לשימוש במקרים של כאבי שלד, דלקות 
(אוס־ ניוונית  מפרקים  דלקת  גידים, 

ולחזרה  כאב  להפחתת  טיאואתריטיס), 
מהירה לתפקוד.

הבא  הדור  הוא  החדשני  המוצר 
במפרקים  שלד  כאבי  של  מהיר  לשיכוך 
ובשרירים. סטילאר מסייע להקלה מהיר 
נבדקה  השפעתו  בגידים.  ולטיפול  בכאב 
על כאבי ברכיים בקרב חולי OA ונמצאה 

בעלת יעילות מוכחת בהפחתת כאב.
פעולה  בעל  הינו  סטילאר   Cetilar
את  ומשקם  תהליכים  מפחית  כפולה: 

ממברנת התא.
את  העוטף  קרום  היא  הממברנה 
לס־ התא  בין  מחסום  ומשמש  התא 

הממברנה  את  משמן  סטילאר  ביבתו. 
לשיקום  ויעיל  במפרקים  הסינוביאלית 
והן  הקצר  לטווח  הן  בפציעות,  ולטיפול 

לטווח הארוך:
תפקוד  ומשפר  משקם  סטילאר 

בעל  והינו  שבוע  לאחר  פונקציונלי 
פי־ טיפול  בשילוב  סינגרסטית  השפעה 
ועמידות  אלסטיות  מעלה  הוא  זיותרפי. 
במהירות  מקל  הסחוס,  ממברנת  של 
ומשפר  ומפרקים  שלד  שריר,  כאבי  על 

תפקוד תנועה. 
Cetilar סטילאר אף מציג השפעה 
לשימוש  וניתן  גיד  דלקות  על  מיטבית 
במסז' טיפולי להעצמת תחושת ההקלה, 
וכן מקל את תנועתיות המפרק במהלך 

שיקום. 

עשרות ילדים ונערים 
טופלו במיון 'טרם' בנהריה 

לאחר שטיילו בצפון

מכון היצוא: עלייה של כ-15%
ביצוא המצות לקראת פסח תשע"ט
ב־2018 הסתכם יצוא המצות בכ-16 מיליון דולר, עלייה של כ-15% בהשוואה 

ל-2017 • עיקר הגידול בזכות היצוא לארה"ב שעלה בשיעור של כ-27%
יצוא המצות ב־2018 הסתכם בכ-16
כ-15% של  בשיעור  עלייה  דולר,  מיליון 

בהיקפו לעומת 2017. זוהי השנה השנייה 
המ־ ביצוא  עלייה  נרשמה  בה  ברציפות 

צות לאחר ירידה חדה שנרשמה ב־2016. 
המתפר־ היצוא  מכון  מנתוני  עולה  כך 

יצוין  תשע"ט.  הפסח  חג  לקראת  סמים 
כי עיקר יצוא המצות מתבצע בחודשים 

דצמבר – מרץ.
על פי נתוני מכון היצוא, שוק היעד 
העיקרי ליצוא מצות הוא ארה"ב, מהווה 
כ-60% מסך יצוא המצות בעשור האחרון 
דולר,  מיליון  בכ-10  ב־2018  והסתכם 
לעומת  כ-27%  של  ספרתית  דו  עלייה 

אשתקד. 
ליצוא  נוספים  מרכזיים  יעד  שווקי 
האיחוד  מדינות  הם  מישראל  מצות 
 – ובריטניה  איטליה  צרפת,  האירופי, 
יצוא  מסך  כחמישית  יחדיו  המהוות 
לצרפת  היצוא  האחרון.  בעשור  המצות 
לעומת  כ-17%  של  עלייה  ב־2018  רשם 
שנה קודמת והסתכם בכ-1.2 מיליון דולר 
(כ-6% מסך היצוא), היצוא לאיטליה ירד 
בכ-3% להיקף של כ-835 אלף דולר (כ-
גדל  לבריטניה  והיצוא  היצוא)  מסך   8%
בשיעור של כ-40% והסתכם בהיקף של 

כ-1.2 מיליון דולר (כ-7% מסך היצוא). 
עולה  אזורים  פי  על  היצוא  מניתוח 
אמריקה  לצפון  המצות  יצוא  כי  בנוסף 
התנודתיות  על  העיקרי  המשפיע  הוא 
ביצוא בענף. שוק זה מהווה כ-62% מסך 
האחרון.  העשור  ממוצע  פי  על  היצוא 
בכ- גדל  האירופי  לאיחוד  המצות  יצוא 

8% והסתכם בכ-4.3 מיליון דולר ב־2018, 

מהווה כ-27% מסך יצוא המצות בעשור 
ירד  הלטינית  לאמריקה  היצוא  האחרון. 
מסך  (כ-3%  דולר  אלף  לכ-400  בכ-7% 
היצוא). יצוא המצות לאפריקה ירד בכ-
(כ-3% דולר  אלף  בכ-15  והסתכם   95%

המצות  ביצוא  הירידה   - היצוא)  מסך 
בביקושים  מירידה  נבעה  לאפריקה 
היום.  ועד  מ־2009  אפריקה  דרום  של 
אירופה  מדינות  ליתר  המצות  יצוא 
בכ-170 והסתכם  ל־2017  זהה  נשאר 

ויצוא  היצוא)  מסך  (כ-2%  דולר  אלף 
של  חד  בשיעור  עלה  לאסיה  המצות 
כ-75% והסתכם בכ-120 אלף דולר וזאת 
מסך  (כ-1%  ב־2017  דומה  ירידה  לאחר 

היצוא).
ל-37 מצות  ישראל  ייצאה  ב־2018, 
אוסט־ ביניהן:  העולם,  ברחבי  מדינות 

אוקראינה,  ארגנטינה,  מקסיקו,  רליה, 
רוסיה, ליטא, גאורגיה, תאילנד, קפריסין, 
אזרבייג'אן, סין, ניו זילנד, אוזבקיסטאן, 
ודרום  ניגריה  יפן,  קולומביה,  זילנד,  ניו 

קוריאה.
מישראל:  המיוצאות  המצות  בין 
מצות קלות, שמורות, מצות מקמח מלא, 
מצות מקמח תפוחי אדמה (ללא גלוטן), 
מלאה,  מחיטה  מצות  אורגניות,  מצות 
דבש,  עם  מצות  סובין,  שיפון,  מצות 
עבודת  מצות  שוקולד,  מצופות  מצות 
יד, מצות עגולות, מצות באריזות מתנה 

ומצות ביצים.
מצות  בארץ:  המצות  יצואני  בין 
טוב  רקיקי,  כרמל  יהודה,  מצות  אביב, 
קוממיות  מצות  מאפיית  המצות,  טעם 

ומצות חבורה.

ירו־ מאזור  ונערים  ילדים   35
בנהריה  'טרם'  במיון  טופלו  שלים 
עשרות  בצפון.  בחורשה  שלנו  לאחר 
הגיעו  בגילאי 7-14  הילדים והנערים 
וגרד  פריחה, נפיחות  על  עם תלונות 

בעור ובעיניים. 
רופאי  של  הראשוני  החשד 
התהלו־ בטוואי  שמדובר  הוא  'טרם' 

כה, שהוא זוחל מסוכן שיכול לעורר 
תגובה אלרגית מסוכנת.

הופנו  ראשוני  טיפול  לאחר 
הנערים לבית החולים להמשך טיפול 

ומעקב.
מנהל מיון 'טרם' בנהריה, יהודה 
שלנו  הראשוני  "החשד  קרוננברג: 
התהלוכה.  בטוואי  שמדובר  הוא 
קיימנו  ראשוני,  טיפול  מתן  לאחר 
הערכת מצב בשיתוף עם חמ"ל מש־
החינוך  משרד  וחמ"ל  הבריאות  רד 
והפנינו את הילדים והנערים להמשך 

טיפול בבית חולים".
על פי קק"ל, תהלוכן האורן הוא 
מין עש שזחליו ניזונים ממחטי אורן. 
בתקופה זו של השנה הזחלים יורדים 
מהעץ בתהלוכה ומסתתרים בקרקע 

בעומק של כ-15 ס"מ. 
גופם של הזחלים מכוסה שערות 
צמריריות, אולם שערות אחרות, מי־
ומכילות  המסוכנות  הן  קרוסקופיות, 
על  להגן  שנועדו  רעילים  חומרים 
ביער  כאשר  טורפים.  מפני  הזחלים 
גדולים,  במספרים  זחלים  נמצאים 
הנשלים  של  הזעירות  השערות 
הקרקע  פני  על  ונשארות  מתפזרות 
לבני  חמור  מטרד  להיות  ועלולות 
אדם. ילדים ואנשים רגישים עלולים 
ומצריבות,  בעור  קשה  מגירוי  לסבול 
כאשר  במיוחד  חמורה  היא  והסכנה 
ולמערכת  לעיניים  חודרות  השערות 

הנשימה.
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'אלדן' מכרה את החמץ אצל 
הרה"ר הגאון רבי דוד לאו שליט"א

הפסח,  חג  לקראת  שנה,  כמידי 
החמץ  מכירת  את  'אלדן'  חברת  קיימה 
שבבעלות  בסניפים  ברשותה  הנמצא 
הרה"ר  אצל  התקיימה  המכירה  החברה. 
הגאון  הראשית  הרבנות  מועצת  נשיא 
שמומי  לאחר  שליט"א,  לאו  דוד  רבי 
על  חתם  באלדן,  משותף  מנכ"ל  דהן, 
כוחה  את  המייפה  חמץ  מכירת  שטר 
למכור  לישראל  הראשית  הרבנות  של 
כדין.  קניין  וערך  'אלדן'  של  החמץ  את 
באזור  אלדן  מנהל  גם  השתתף  במעמד 

ירושלים, אבי חדד.
את  עדכן  דהן,  מומי  אלדן,  מנכ"ל 
המוקד־ ההיערכות  על  שליט"א  הרה"ר 

מת של החברה כדי שסניפי החברה ינוקו 
כראוי ויהיו מוכנים לקראת החג בצורה 

הראויה. 
חברת  הינה  'אלדן'  חברת  כי  יצויין 
במשק  מהמובילות  וההשכרה  הליסינג 
עשרות  מפעילה  החברה  שנה.   40 מעל 
באמצעות  דגמים,  במגוון  רכבים,  אלפי 
ומעסי־ הארץ,  ברחבי  סניפים  עשרות 

דגש  שמה  החברה  עובדים.  מאות  קה 
דופן  יוצאת  שירות  חווית  הענקת  על 
מתווכים,  או  סוכנים  ללא  ללקוחותיה, 
ומקצועיות  איכות  סטנדרט  פי  ועל 
בתחום  פעילה  אלדן  ביותר.  גבוהים 
הליסינג התפעולי לרכבים, השכרת כלי 
רכב בארץ ובחו"ל, מכירת כלי רכב מיד 
ראשונה, מכירת כלי רכב בשיטת "ליסינג 

מכירת  חדשים,  רכב  כלי  לרבות  פרטי" 
בבתי  ומחזיקה  ולרכוש,  לרכב  ביטוח 

מלון בירושלים ובפריז.
בבעלותו  פרטית  חברה  הינה  אלדן 
המנכ"לים  של  ובניהולם  דהן,  יוסי  של 
הר־ תחום  מנכ"ל  דהן,  שי  המשותפים, 

מלונאות  תחום  מנכ"ל  דהן,  ומומי  כב, 
ונדל"ן.

הנהלת חברת 'אסם' מכרה את החמץ במעמד 
מיוחד במשרדי החברה בהשתתפות רבה של 
חברת 'אסם' הרב יעקב משה חרל"פ שליט"א

אסף הרופא: מכירת חמץ לקראת חג הפסח
רב המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) מכר את החמץ במעונו של הגר"ש 
רוזנברג ושוחח עמו על מהפכת ההתאמה של המרכז הרפואי לציבור החרדי

(אסף  שמיר  הרפואי  המרכז  רב 
ביום  הגיע  פדידה,  הראל  הרב  הרופא), 
רבי  הגאון  של  למעונו  האחרון  ראשון 
למכור  כדי  ברק,  בבני  רוזנברג  שריאל 

את החמץ של בית החולים. 
הרב  שוחח  המכירה  מעמד  לאחר 
ששמח  רוזנברג,  הגר"ש  עם  פדידה 
לשמוע על המהפכה הגדולה של המרכז 
לציבור  להתאמתו  הקשור  בכל  הרפואי 

החרדי. 
הרב פדידה סיפר לגר"ש רוזנברג על 
הפסח  לחג  החולים  בית  הכשרת  אופן 
הקרוב, על הכשרת אגפים שונים בבית 
החולים מטומאת כהנים, התקנת עירוב 
בבית החולים, התאמת מחלקת היולדות 

לאורח החיים החרדי ועוד. 
הגר"ש רוזנברג הביע קורת רוח רבה 
לנוכח הדברים ששמע ומסר את ברכתו 
הנוג־ וכל  הרפואיים  הצוותים  להנהלה, 

עים בדבר שימשיכו בפועלם זה.
החולף  השבוע  במהלך  כי  יצוין 
ההיערכות  את  הרופא  באסף  השלימו 
לקראת חג הפסח הבעל"ט, כאשר הוכ־

שרו כל המחלקות, האגפים והמתחמים 

מחמץ.
כמובן,  תימנע,  עצמו  החג  במהלך 

הכנסת חמץ לכל שטח בית החולים.
הרב הראל פדידה, רב בית החולים 
כי  מספר  ההכשרה,  מבצע  על  שפיקד 
בית החולים מגיש במהלך החג את אלפי 
בכלים  ובמחלקות  האוכל  בחדר  המנות 

לחמץ  חשש  כל  שאין  כך  פעמיים,  חד 
בכלים ש(אולי) לא הוכשרו כדין.

במח־ כי  פדידה  הרב  מציין  בנוסף 
החרדיות  היולדות  ייהנו  היולדות  לקת 
של  מהודרת  בכשרות  גלאט  ממנות 
בד"צ העדה החרדית, ללא חשש קטניות 

או שרויה.

בד"צ ועדת מהדרין אישר סדרי 
מכירת חמץ במחלבות תנובה

אישרו  מהדרין  ועדת  בד"צ  חברי 
הח־ למכירת  מחמירים  הסדרים  מחדש 
מץ של תנובה. מכירת החמץ של חברת 
תנובה נעשתה בהנחיית יושבי הראש של 
בד"צ ועדת מהדרין הגר"מ גרוס והגרי"מ 
בי־ לצורך  הבד"צ.  חברי  והרבנים  שטרן 

צוע מכירת החמץ, ניתן ייפוי כח משפטי 
למכירת החמץ של תנובה וחברות הבנות 
שלה חתום ע"י מנכ"ל תנובה, יו"ר תנובה 
פורטו  ההרשאה  במסמך  החברה.  וחשב 
האתרים בהם מונח החמץ, כתובת המי־
קומים, פירוט החמץ עצמו ושמות אנשי 
הקשר ומספרי הטלפון של מנהלי האת־
רים כדי שהקונה שאינו יהודי, יוכל, באם 
ירצה בכך, לבוא במהלך החג ולקחת את 

החמץ שרכש. 
רב  וייטמן,  זאב  שהרב  שנים  זה 
מהדרין,  ועדת  בד"צ  בהנחיית  תנובה, 
בין  הנעשית  פרטית  חמץ  מכירת  מבצע 
העובד  יהודי,  שאינו  קונה,  ובין  תנובה 
הגדול  היתרון  בתנובה.  בכיר  כמנהל 
במכירה זו, שהחמץ נמכר לאדם המכיר 
יודע  אשר  תנובה  מפעלי  כל  את  היטב 
בדיוק מה הוא קונה ואיך הוא יוכל לקבל 
את החמץ שרכש במהלך החג אם ירצה 
הדעת  שגמירות  הוא  יוצא  פועל  בכך. 
בין המוכרים והקונה גדולה יותר, כאשר 
והקונה  הקונה  את  מכירים  המוכרים 

אותו  החמץ  ואת  המוכרים  את  מכיר 
הוא קונה.

שפרסם  במאמר  וייטמן,  זאב  הרב 
הביטאון  החלב',  'בנתיב  של  ח'  בקובץ 
פירט  מהדרין,  ועדת  בד"צ  של  ההלכתי 
ההלכתיים  ההיבטים  את  בהרחבה 
וכן  תנובה  של  החמץ  מכירת  בשטר 
כל  המונעים  המעשיים  הצעדים  את 
או  חמץ  דברי  שינוע  של  אפשרות 
ימי  במהלך  מחו"ל  גלם  חומרי  קבלת 
בישי־ מהדרין  ועדת  בד"צ  חברי  החג. 

ואישרו  בחנו  הקבועה  החודשית  בתם 
החמץ  מכירת  שטרי  נוסח  את  מחדש 
מכירת  סדרי  ואת  לתנובה  המיוחדים 
החמץ. פרק מיוחד בשטר מכירת החמץ 
מתייחס לרכיבי חמץ הנמצא בים בדרך 

לארץ.
הרצינות של מכירת החמץ והתוקף 
מהעובדה  גם  מוכחים  שלה  החוקי 
החתימה,  מורשי  של  חתימתם  שקודם 
הועבר נוסח ייפוי הכוח ליועץ המשפטי 
של תנובה כדי שיבדוק את פרטי העסקה 

ואת נוסח ייפוי הכוח וחוזי המכירה. 
ועדת  בד"צ  של  החודשית  בישיבה 
מלא  דיווח  הבד"צ  חברי  שמעו  מהדרין 
המ־ לפרות  התזונה  החלפת  סדרי  על 

תבצעת לפני פסח וכן על סדרי החזרה 
לשגרה במוצאי שביעי של פסח.

הרב יוסף כהן יו"ר חסדי נעמי ערך מכירת חמץ 
אצל הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א

כמידי שנה הגיע הרב יוסף כהן יו"ר 
כדי  נעמי',  'חסדי  הגדול  החסד  ארגון 
המצוי  החמץ  עבור  חמץ  מכירת  לקיים 
הלוגיסטיים,  במרכזים  הארגון,  במחסני 

במתקני האיסוף ובמשאיות.
'חסדי  של  בהיערכות  התעניין  הרב 
השנה  ובכל  בפרט  השנה  לפסח  נעמי' 
בפניו  כשפרשו  מאד  עד  והתפעל  בכלל 
הרב כהן ומנהלי הארגון את ההיערכות 
באמצעות  האדירים  החלוקה  והיקפי 
20,000 מתנדבים הפרוסים ב-40 נקודות 

חלוקה ברחבי הארץ.
הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף 
שליט"א התרגש מאד למשמע הדברים 
ובירך את התורמים, את המתנדבים ואת 
עוד  בחסד  לעסוק  ימשיך  כי  כהן  הרב 

שנים רבות לטובת כלל עם ישראל.

גם אתם מוזמנים ליום כיף עם שיח סוד
יום חוויתי לילדים מחכה לכם בחול 
בימים  דווקא  סוד.  בשיח  פסח  המועד 
שיח  בחר  משפחתי  וגיבוש  שמחה  של 
ילד  להן  שיש  למשפחות  להציע  סוד 
בעל  אטרקטיבי  הפנינג  מוגבלות  עם 
מתוך  נולד  החוויתי  היום  מוסף.  ערך 
לקהילה,  כוללני  שירות  של  אסטרטגיה 
המהפכנית  השילוב  מבשורת  וכחלק 
שמוביל שיח סוד. יום ההפנינג החוויתי 
מיועד לאחים לילדים עם מוגבלות. שיח 
רחב,  קהילתי  מענה  הנותן  כגוף  סוד, 
להיות  המיוחד  לילד  לאפשר  מעוניין 
בעמדת נתינה כלפי משפחתו ולתת להם 

בזכותו.  מהנה  ביום  להשתתף  אפשרות 
את יום ההפנינג מנצל הצוות המקצועי 
שבשיח סוד כדי להעניק לאחים ואחיות 
כלים חברתיים לתקשורת טובה יותר עם 

האח המיוחד. 
ומ־ ייחודית  סדנה  תיערך  במקום 
והנאה  חוויה  המשלבת  לילדים  עניינת 
מיומנויות  של  מקצועיים  כלים  עם 
חברה. למשתתפי הסדנה תחולק ערכת 
סוד.  בשיח  שפותחה  יפיפייה  משחקים 
ישחקו,  הילדים  חברות,  בנושא  הערכה 
החברתיים.  כישוריהם  את  ויפתחו  ייהנו 
מביא  "חבר  כוללת:  המשחק  ערכת 

חבר" - משחק לוטו ברמות שונות, "חבר 
אטרקטיבי,  רביעיות  משחק  בריבוע" 
סולמות  משחק   – וחברים"  ו"סולמות 

וחבלים איכותי. 
של  הראשון  ביום  יתרחש  ההפנינג 
הטיפולי  הפארק  ברחבי  המועד  חול 
זריצקי  שברחוב  סוד  שיח  בקמפוס 
המ־ לרשות  יעמדו  במקום  ד'.  ברמות 
ר'  של  הופעה  הפארק,  מתקני  שפחות: 
ובלונים.  ליטוף,  פינת  אייזנבאך,  יוסלה 
בנוסף יהיו פתוחים לקהל חדר הג'מבורי 
המאובזר של שיח סוד, הספרייה המתו־

קשבת ושמרטפייה לתינוקות.

מנכ"ל משותף בחברת 'אלדן', מומי דהן, מנהל אזור ירושלים, אבי 
חדד, ומנהל סניף קינג דויד, דויד שוראקי, במעמד מכירת חמץ 

אצל הרה"ר הגאון רבי דוד לאו שליט"א

בחדר  שררה  רבה  התרגשות 
החמץ  מכירת  במעמד  הישיבות 
'אסם'  חברת  קבוצת  של  הקבוע 
'אסם'  קבוצת  יו"ר  בהשתתפות 
בן  אבי  מר  המנכ"ל  פרופר,  דן  מר 
אסייאג ומי שמכהן כרבה של הח־

האחרונות  השנים  בשלושים  ברה 
שליט"א.  חרל"פ  משה  יעקב  הרב 
הרב שליט"א נתן הסבר קצר מדוע 
יש צורך במכירת חמץ למרות שה־
חברה שייכת לחברת נסטלה העו־

הסביר  הרב  נכרים.  בבעלות  למית 
שמכיוון והם אחראים מטעם חברת 
עליהם  חובה  החמץ  על  נסטלה 
למכור את החמץ. המעמד הסתיים 
קבוצת  ליו"ר  חרל"פ  הרב  בברכת 
'אסם' מר דן פרופר ולמנכ"ל הנכנס 
אבי בן אסייאג שבעז"ה יזכו למכור 
ותקוים  הבאות  בשנים  גם  חמץ 
ָך ֶאת  בהם ברכת הכתוב ְיַצו ה' ִאתְּ

ַלח ָיֶדָך. ֲאָסֶמיָך ּוְבכֹל ִמשְׁ ָרָכה בַּ ַהבְּ

מודיעין עילית: מאות בכנס בנושא כשרות 
התרופות בחג הפסח ביוזמת 'לאומית'

הצלחה גדולה לכנס התורני בנושא כשרות התרופות בפסח שיזמה 'לאומית שירותי בריאות' במודיעין עילית 
• מאות המשתתפים שמעו שיעורים מאירי עיניים בנושא וקיבלו מענה פרטני לשאלותיהם

ישיבות  ותלמידי  אברכים  מאות 
תורני  בכנס  שעבר  בשבוע  השתתפו 
שנערך  בפסח  התרופות  כשרות  בנושא 

בשכונת ברכפלד במודיעין עילית. 
'לאומית  והפיקה  יזמה  הכנס  את 
שירותי בריאות', והוא נערך בבית הכנסת 

אהבת ישראל – ויז'ניץ בעיר. 
מאירי  שיעורים  שמעו  המשתתפים 
עיניים בסוגיה הסבוכה מאת הגאון הרב 
קהילת  רב  שליט"א,  וייס  מאיר  חיים 
יעקב  הגאון  והרב  בברכפלד,  ויז'ניץ 
שימון שליט"א - מומחה לנושא כשרות 

התרופות בפסח. 
לאחר מכן נשא דברים במקום הרב 
של  קהילה  קשרי  מנהל  פרוכטר,  מנחם 

'לאומית' במודיעין עילית. 
בסיום הערב הציגו המשתתפים בפני 
הרבנים הגאונים שליט"א שאלות פרטניות 

שונות וקיבלו עליהן את המענה הדרוש. 
חלק  הוא  המיוחד  האירוע 
שי־ 'לאומית  של  המקיפה  מההיערכות 
רותי בריאות' לקראת חג הפסח, שהת־
מקדה בין היתר בהנגשת וקידום המידע 

הנחוץ בנושא כשרות התרופות בחג.
השבוע  כל  לאורך  לדוגמא  כך 
רופאי  של  משותף  מוקד  פעל  האחרון 
הכשרות  ועד  רבני  עם  'לאומית'  ורוקחי 
ישבו  במוקד  החרדית.  העדה  בד"ץ  של 
הרב  הגאון  שליט"א:  הגאונים  הרבנים 
חיים יהודה כהן רב ומו"ץ בבד"ץ העדה 
ומו"ץ  רב  נויפלד  גבריאל  הרב  החרדית, 
בבד"ץ העדה החרדית והרב פנחס בינדר 
מומחה בעל שם מוועד הכשרות וכן ד"ר 
יעקב  וד"ר  ליבמן  יוסף  ד"ר  עטיה,  גיל 
לוי מומחים לרפואת משפחה בלאומית, 
בלאומית  ראשי  רוקח  בכרך  אריה  וד"ר 
שירותי בריאות. ב'לאומית' מספרים על 
למוקד,  פונים  של  תקדים  חסר  מספר 
אלפי  בו  נעזרו  מהימים  אחד  כשבכל 

פונים ואף למעלה מכך.
הופצו  הקודם  השבוע  בסוף  בנוסף, 
עשרות אלפי עותקים של חוברות המכי־
לות את רשימת התרופות הכשרות לפ־
סח בבתי המרקחת ובמרכזים הרפואיים 
ברחבי  החרדיים  בריכוזים  לאומית  של 
פעולה  בשיתוף  יצאו  החוברות  הארץ. 
מיוחד של אגף הרוקחות ב'לאומית' עם 

ועד הכשרות של בד"ץ העדה החרדית.
ההכנות  את  החלו  ב'לאומית' 
חג  לקראת  והפרטניות  הדקדקניות 
הפסח, במשך חודשים ארוכים, זאת על 
מלוא  את  הלקוחות  לקהל  לספק  מנת 
השירות הדרוש בימי חג הפסח ובכשרות 
המהודרת והמחמירה ביותר. רבני המר־
הנהלת  את  וליוו  הנחו  הרפואיים  כזים 

ההכשרה  תהליך  כל  לאורך  'לאומית' 
וההכנה, במטרה לאפשר פעילות רציפה 
הלקו־ לטובת  הרפואיים  המרכזים  של 

כן  כמו  הפסח.  חג  ימי  במהלך  גם  חות 
הופיע  אלון  ניסים  מר  לאומית  מנכ"ל 
אצל הגאב"ד הגאון רבי שמואל אליעזר 
שטרן שליט"א, רב מערב בני ברק, וסידר 
את מכירת החמץ של הקופה. הרב שטרן 
'לאומית'  למנהלי  והודה  בירך  שליט"א 
על מצוינותם הרבה בשירות למגזר הח־

רדי, ועל הקשר המיוחד שיש ל'לאומית' 
וההקפדה  ההוראה  ומורי  הרבנים  עם 
שהם מבצעים קלה כבחמורה בכל נושאי 
הרפואיים  במרכזים  וההלכה  הצניעות 

בערים ובריכוזים החרדים. 
ברחבי  הרפואיים  המרכזים  מנהלי 
במגזר  הקהילה  קשרי  ומנהלי  הארץ 
ההנהלה  בפני  אלו  בימים  הביעו  החרדי 
הראשית של 'לאומית' שביעות רצון רבה 
מהתכנון המוקדם בכל הנוגע לחג הפסח 
וכן מההיענות הרבה לה הם זכו בשיתוף 
השונים  הקהילות  רבני  עם  הפעולה 
ברחבי הארץ לקראת חג הפסח הבעל"ט.
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אלכו-ג'ל של ד"ר פישר אתכם בחול 
המועד - מוצר חובה בכל תיק!

אתם בחול המועד ברחבי הארץ? אוכלים ארוחת צהריים בחוץ? שלא יתפסו 
אתכם לא מוכנים בבילוי בפארק עם הילדים, בבילוי יום ברחבי העיר או בטיול 

באתרי הטבע השונים בלי אלכוג'ל של ד"ר פישר...
אין ספק כי שטיפת ידיים במים וס־

בון היא המפתח לשמירה על הבריאות. 
מחוץ  בטיול  כשאנחנו  קורה  מה  אבל 
כל  ידיים  לשטוף  ניתן  כשלא  או  לבית 
וטיפים  פתרונות  יש  פישר  לד"ר  העת? 
שירחיקו מכם את החיידקים בכל מקום 

ובכל מצב:
הקפדה על היגיינת הידיים: שטיפת 
גבוהה  ובתדירות  יסודית  בצורה  הידיים 
רבות.  מחלות  למנוע  יעילה  דרך  היא 
תקן משרד הבריאות קובע: רחיצת ידיים 
למשך 15-20 שניות לפחות. בהיעדר מים 
וסבון מומלץ להשתמש בתכשירי חיטוי 
על  השמירה  אלכוהול.  מבוססי  ידיים 

היגיינת הידיים חשובה במיוחד: 
לפני הארוחה והכנת המזון - במה־

לך הכנת מזון זכרו תמיד כי ידיים נקיות 
הן ההוראה הראשונה בכל מתכון. 

ביציאה   – ציבוריים  במקומות 
לטיולים, פיקניקים או אפילו סתם בילוי 
בגינה הציבורית, במידה ולא ניתן להש־

תמש במים וסבון לרחיצת ידיים הקפידו 
להצטייד בתכשיר לחיטוי ידיים ועשו בו 
הציבו־ במתקנים  המגע  לאחר  שימוש 
ריים כדוגמת מתקני שעשועים, ספסלים 

ציבוריים, תחבורה ציבורית וכד'. 
החי  ובפינות  החיות  בגני  ביקור 
צורך  יש  בהם  מוקדים  הינם  והליטוף 
היגיינת  על  והקפדה  בזהירות  לנהוג 
הידיים - במגע עם החיות ניתן להדבק 
תולעי  סלמונלה,  כגון  שונות  במחלות 
הידיים  היגיינת  על  שמירה  וכד'.  מעיים 
את  תקטין  חיים  בעלי  עם  מגע  לאחר 

הסיכון להידבקות בצורה משמעותית. 
הכנת  לפני  בתינוק:  הטיפול  בעת 
ולפני/אחרי  התינוק  והאכלת  המזון 
בשהייה  ובמיוחד  בבית  חיתול-  החלפת 
היגיינת  על  לשמור  חשוב  לבית,  מחוץ 

הידיים לפני כל מגע עם התינוק. 
לאחר ביקור בשירותים.

הקפדה על חיטוי משטחים - מומלץ 

בה  והסביבה  האוכל  משטח  את  לחטא 
היומיומית,  מהשגרה  כחלק  יושבים  אנו 
הרבה  ונמצאים  כשמטיילים  במיוחד 
חיטוי  בתכשירי  השתמשו  לבית.  מחוץ 
דוגמת  אלכוהול,  מבוססי  משטחים 
משט־ וחיטוי  לניקוי  מגבונים  אלכוג'ל 

חים. 
המקיפה  הסדרה  הינה  אלכו-ג'ל 
פותחה  אשר  מסוגה  ביותר  והמתקדמת 
בן  ומדעי  רפואי  וניסיון  ידע  בסיס  על 
עשרות שנים. תכשירי הסדרה מבוססים 
במיוחד  יעילות  ייחודיות  נוסחאות  על 
לצד  גבוה  בריכוז  אלכוהול  המשלבות 
להגברת  התורמים  נוספים  מרכיבים 
חיידקים.  כנגד  והיעילות  הפעילות 
אלכו-ג'ל נבדק במעבדה מוסמכת ונמ־
99.99% קוטל  לחיטוי:  במיוחד  יעיל  צא 

מהחיידקים שנבדקו. 
רבים  פתרונות  אלכוג'ל  בסדרת 
המתאימים לשמירה על היגיינת הידיים: 
לש־ במיוחד  יעיל  ג'ל   Alco-Gel

מהיר  לניקוי  הידיים  היגיינת  על  מירה 
וסבון.  במים  צורך  ללא  במיוחד  ויעיל 
מכיל  לחיטוי.  הישראלי  בתקן  עומד 
פרו-ויטמין  קמומיל,  אלכוהול,   70%
יומיומי  לשימוש  מתאים  ואלוורה.   ,B5

בבית ומחוץ לבית. מותיר תחושה נעימה 
ורעננה בכפות

הידיים. במגוון גדלים: 30 מ"ל, 100
מ"ל, 270 מ"ל, 500 מ"ל.

בלעדי! אלכו-ג'ל מגבונים היגייניים 
לידיים לניקוי מהיר ויעיל בנוסחה הייחו־

יסודי,  לניקוי  אלכוהול  המשלבת  דית 
גליצרין לשמירה על רכות העור ואלוורה 
להרגעת העור. תמיסה זו ספוגה במינון 
אופטימאלי במגבונים מבד רך, הארוזים 
ומספקים  אישיות,  באריזות  הרמטית 
המגבונים  וזמן.  מקום  בכל  יסודי  ניקוי 
או  בארנק  בכיס,  לנשיאה  אידיאליים 

בתיק.
משטחים  לניקוי   Wipes אלכו-ג'ל
ואביזרים - מגבונים אנטי-בקטריאליים 
ניגוב  משטחים ואביזרים.  וחיטוי  לניקוי 
הישראלי  בתקן  עומדים  נקי!  וזה  אחד 
לחיטוי משטחים. מגבונים גדולים ועבים 
לשמירה  מומלצים  המגבונים  במיוחד. 
כל  לפני  מחיידקים  משטחים  ניקיון  על 
אסלה  מושב  עם  מגע  האוכל,  עם  מגע 

ועוד. 20 מגבונים באריזה. 
רשתות  הפארם,  ברשתות  להשיג 
השיווק, בתי המרקחת הפרטיים, קופות 

חולים ובחנויות המובחרות.

סניפי 'נתיב החסד' יהיו פתוחים 
בימי חול המועד לרווחת הלקוחות

לבוא  ובמטרה  הפסח  חג  לכבוד 
קניות  לערוך  המעוניינים  הלקוחות 
במהלך ימי חול המועד, הודיעה הנהלת 
רשת נתיב החסד, כי חנויות הרשת יהיו 
פתוחות בימי ראשון שני ושלישי, א' ב' 
עד  בבוקר   8:00 השעות  בין  דחוה"מ  ג' 
15:00 אחה"צ. ביום רביעי ד' דחוה"מ בין 
אחה"צ,   17:00 עד  בבוקר   8:00 השעות 
בין  פסח  של  שביעי  ערב  חמישי  וביום 

השעות 8:00 בבוקר עד 15:00 אחה"צ.
יצוין כי סניפי הרשת נמצאים בתו־

שמעבר  כך  לבית,  קרוב  השכונות  ככי 
ההשתר־ את  חוסכים  הזולים  למחירים 

ועגלות  באוטובוסים  העיר  לפאתי  כות 
קנייה.

עם  מראש  נערכה  הרשת  הנהלת 
המועד,  חול  לימי  מוגברת  אספקה 
הצמודה  ולשבת  פסח  של  שביעי  לחג 
מוצרים,  של  ענק  מגוון  עם  לאחריה 
כשרים  לילדים  וממתקים  חטיפים 
כדי  ביותר,  המהודרות  בכשרויות  לפסח 
בהם  בימים  גם  ללקוחות  מענה  לתת 
את  מספקות  אינן  המזון  חברות  מירב 
את  מזמינה  הרשת  הנהלת  הסחורה. 

פסח  של  לשביעי  להצטייד  לקוחותיה 
ולשבת שלאחריה בסניפי הרשת.

אפיקומן  סופר  מבצע  כמו"כ, 
מחפשים,   – המועד  חול  בימי  ממשיך 
נהנים  במסגרתו  ומרוויחים.  מוצאים 
במחירים  מוצרים  מאלפי  הלקוחות 
מעל  ובקניה  החג,  לקראת  מיוחדים 
מתנות  בקופה  לכם  מחכות  ש"ח,   100
ללקוחות  ייחודיים  קופונים  אפיקומן, 
נתיב החסד: 30% הנחה על הספר השני 

החדשה  מהקולקציה  החיים  אור  ברשת 
המופיעה על הקופון, 25 ₪ מתנה ברשת 
כליצ'ן בקניה מעל 100 ש"ח בחנויות הר־
שת, ו-40 ש"ח מתנה בחנות קינדרטויס 
ברחוב כהנמן בבני ברק בקניה מעל 100
ש"ח ממוצרי החנות. כמו"כ דיסק ייחודי 
בהפקתו של רובי בנט סופר מיוזיק עם 
ש"ח  ב-10  האחרונים  הלהיטים  מיטב 
בלבד, ועוד מגוון מתנות במחירים זולים 

במיוחד. 

התעניינות שיא בפרויקט החדש של 
'נתיב פיתוח' ברמת בית שמש ד'

מאות משפחות הגיעו לביקור ב'צמרות נתיב' – הפרויקט החדש של בית שמש 
שיכיל כ-930 יח"ד

כי  ההערכה  גוברת  הנדל"ן  בשוק 
על רקע תוצאות הבחירות וסימן השא־

לה סביב המשך כהונתו של שר האוצר 
מחיר  תוכניות  את  שמסכנת  כחלון, 
הביקוש  באזורי  המחירים  למשתכן, 
עלולים לעלות * לרגל ההשקה מחירי 
החל   - במיוחד  אטרקטיביים  הדירות 

מ-1,180,000 שקל בלבד

פרויקט המגורים החדש והיוקרתי 
הפך  לדרך,  יצא  שכבר  שמש  בבית 
רבות  משפחות  בקרב  היום  לשיחת 
הרואות בפרויקט החדש פתרון מבורך 
חברת  החרדי.  בציבור  הדיור  למצוקת 
מכבר  לא  השיקה  נדל"ן  פיתוח  נתיב 
המגורים  פרויקט  נתיב' –  'צמרות  את 

החדש של רמת בית שמש ד'.
לא־ נחשב  נתיב'  'צמרות  פרויקט 

בית  בעיר  המבוקשים  הפרויקטים  חד 
בניינים,   21 של  מגורים  מתחם  שמש. 
ביותר  הגבוהים  בסטנדרטים  שייבנה 
כמיטב המסורת של 'נתיב פיתוח', עם 
כ-930 יחידות דיור בשכונה, הפכו את 
המבו־ לאחד  נתיב'  'צמרות  פרויקט 

נפתחה  מאז  שמש.  בית  בעיר  קשים 
ההרשמה לפני שבועת אחדים, קיימת 
המבק־ רבים  של  מוגברת  התעניינות 
לראות  כדי  הבניה  באתר  לבקר  שים 
רבים  החדש.  הפרויקט  את  מקרוב 
לרכישת  חוזה  על  חתמו  כבר  מהם 
בשלבים  נמצאים  אחרים  ורבים  דירה 

בפ־ דירה  לרכישת  בדרך  מתקדמים 
רויקט החדש. 

מציע  נתיב'  'צמרות  פרויקט 
ודירות  פנטהאוזים  חדרים,   5-6 דירות 
מיני פנטהאוז 3 חד' + מרפסת ענקית, 
התחלת  לרגל  אטרקטיביים.  במחירים 
הבניה, יוצאים בנתיב פיתוח עם מחירי 
החל  דירות  של  אטרקטיביים  השקה 
החדש  הפרויקט  ש"ח.  מ-1,180,000 
מעורר עניין רב בקרב מאות משפחות 
מהשכונה  ולהתרשם  לראות  המגיעות 
החדשה הממוקמת במעלה הרכס מול 
נוף מרהיב ובמיקום מושלם כאשר נופי 

הטבע ונופי העיר מתמזגים יחדיו. 
לקוחות רבים, המעוניינים בשיפור 
איכות המגורים שלהם, הגיעו למשרד 
בבית  הירקון 13  שד'  ברחוב  המכירות 
שמש. חלקם כבר רכשו דירה בפרויקט 
האטרקטיביים  ההשקה  מחירי  בשל 
דירה  לרכישת  הנוחים  התנאים  ובשל 
תושבים  איכותי.  בפרויקט  חדשה 
בהליכי  אלה  בימים  נמצאים  נוספים 

רכישת דירה בפרויקט.
את הפרויקט בונה חברת 'נתיב פי־

תוח' בבעלותו של ר' שמחה גריידינגר 
המכיר היטב את שוק הנדל"ן מחד ואת 
ל'נתיב  מאידך.  החרדי  הציבור  צרכי 
שנה  כ-30  של  ואמינות  ניסיון  פיתוח' 
ברחבי  פרויקטים  של  שורה  בבניית 
בפרט.  שמש  בית  ובעיר  בכלל  הארץ 
למעשה  היא  פיתוח  נתיב  למעשה, 

בית  בעיר  היום  ביותר  הגדול  הקבלן 
שמש. החברה מתנהלת על פי כל כללי 
חוק המכר בשקיפות מלאה. הפרויקט 
המבטיח  מלא  בנקאי  בליווי  מלווה 
כלכלי  ושקט  מלא  ביטחון  לרוכשים 
המפתח  לקבלת  ועד  הרכישה  מרגע 

לדירה החדשה.
חברת  בעלי  גריידינגר,  שמחה  ר' 
'נתיב פיתוח נדל"ן', מספר אודות הפ־

פיתוח  נתיב  "לחברת  המדובר:  רויקט 
שנה   30 כבר  מרוצים,  לקוחות  אלפי 
ואת  הארץ  רחבי  בכל  בונים  שאנחנו 
בנינו  שמש  בבית  הראשון  הפרוייקט 
לפני 25 שנים. מסתבר שמצוקת הדיור 
את  פתחנו  שמאז  גדולה  כה  החרדית 
התעניינות  רואים  אנחנו  ההרשמה, 
גדולה וביקושי שיא לדירות בפרויקט. 
הדגל  מספינות  אחד  הוא  זה  פרויקט 
של החברה ואני בהחלט מאמין שזהו 
חלק מהפתרון למצוקת הדיור הגדולה 
את  מזמין  אני  החרדי.  הציבור  של 
הציבור להגיע לאתר הבניה, להתרשם 
פרויקט  בהחלט  זהו  מקרוב.  ולראות 
האיכותיות  השכונות  לאחת  שיהפוך 
בעיר בית שמש. כמו בכל פרויקט בניה 
שירכשו  הראשונים  הזה,  גודל  בסדר 
המועדפת  הדירה  מבחירת  ייהנו  דירה 
ומבחינת  הנכס  גודל  מבחינת  אליהם 
הראשונים  לקנות.  הזמן  זה  המיקום. 
ומק־ נבונה  מהשקעה  ירוויחו  בהחלט 

ניית נכס במיקום אסטרטגי". 

'פביליון מהדרין': החל מל"ג בעומר אירועים 
בכשרות בד"ץ העדה החרדית בתלפיות

עונת החתונות הקרובה מביאה בכנ־
פיה את בשורת 'פביליון מהדרין', מתחם 
האירועים העצום בתלפיות שעבר התא־

מה לאירועים עבור הציבור החרדי. נכון 
מתרכזים  בירושלים  האירועים  להיום, 
באזור גבעת שאול ובית וגן, כשכל אחד 
מחדל  ברירת  מהווה  האלו  מהמקומות 
באולמות  בחניות,  המחסור  בשל  הן 
חופה  המאפשרים  במתחמים  מרווחים, 
שרק  ויוקרה  פאר  ובעיקר  אירועים  בגן 

פביליון מהדרין מסוגל להציע. 
אשפי  רוטמן,  ודוד  המדינגר  חיים 
האירועים של המגזר החרדי בעלי נסיון 
את  מביאים  מעשור,  למעלה  של  וותק 
ל'פביליון  המהודרת  הכשרות  בשורת 
מהדרין' ומעתה ניתן לקיים גם בתלפיות 
ולקיים  איש   1,800 ועד  ממאה  אירועים 

אף מספר אירועים במקביל. 

אירועים  דורש  כיום  שלנו  "הציבור 
הס־ מהודרת,  ובכשרות  גבוהה  ברמה 

הקיימים  האולמות  אבל  עלו  טנדרטים 
חשוב  לנו  היה  עצמם.  את  התאימו  לא 
גם  הולם  מענה  שנותן  מוצר  להביא 
במחיר  בכשרות,  הקולינרית,  ברמה 
כיום  תלפיות  ונגישות.  נוחות  ולאפשר 
עבור  ביותר  נחשבת  אירועים  זירת  היא 
מאפ־ האירועים  ומתחם  שלנו,  הציבור 

וקרבה  נגישות  וגם  בשפע  חניה  גם  שר 
לאוטובוסים".

התחבורה הציבורית לאולם אף היא 
לציבור  ונח  לנגיש  אותו  והופכת  נוחה 
 ,13  ,10 ,5 הם  לאולם  המגיעים  (הקווים 

 .(34 ,15
מ-100 לאירועים  מהדרין  פביליון 

תלפיות.   ,14 האומן  איש.   1,800 ועד 
להזמנות: 02-6482482

פסח ביערות קק"ל:

מטיילים, נהנים ומברכים
במיוחד לארבעת ימי חול המועד: קרן קיימת לישראל ממליצה על ארבע אתרי 
תיירות נבחרים בהם ניתן לקיים בהידור את מצוות 'ברכת האילנות'. אל תחמיצו

חול  ימי  ואיתו  בפתח,  הפסח  חג 
מש־ אלפי  עשרות  צפויות  בהם  המועד 

לטייל  להתאוורר,  לצאת  חרדיות  פחות 
השאר  בין  הארץ,  ברחבי  ולהתרענן 
במאות אתרי התיירות של הקרן הקיימת 
לישראל, שנערכה מבעוד מועד לקבלת 

מאות אלפי המטיילים מכלל המגזרים.
מהשנים  ללמוד  ממשיכים  בקק"ל 
כמות  וגברה  הלכה  בהן  האחרונות 
קק"ל,  צוותי  בסיוע  ונערכים  המטיילים 
להכין  כדי  ועוד  ניקיון  אנשי  מדריכים, 
את אתרי התיירות השונים לקהל הרחב 

שצפוי להגיע בהמוניו.
כחלק ממצוות החודש לקיים ברכת 
אתרי  ארבעה  בקק"ל  בחרו  האילנות, 
תיירות מומלצים לארבעת ימי חול המו־
עד בהם ניתן לקיים בהידור את המצווה, 
האתרים בארבעה אזורים שונים ברחבי 

הארץ ובכולם הכניסה ללא תשלום.
האתר הראשון הוא 'יער האילנות - 
סיור  השרון.  בלב  הממוקם  הבוטני'  הגן 
שאין  ביער  מיוחדת  חוויה  הוא  במקום 
750 נפגשים  במקום  בישראל,  לו  שני 

מיני עצים הצומחים זה בצד זה - עצים 
בעלי  חלקם  ומופלאים,  מוזרים  זרים, 
מראה אקזוטי מרתק. יער אילנות מש־
חיפה-ת"א  כביש  של  צדדיו  משני  תרע 
צומת  דרור  צומת  בין   (  4 (כביש  הישן 

השרון (צומת בית ליד).
המקום השני עליו ממליצים בקק"ל 
המערביים  בפאתיה  הסטף  אתר  הוא 
ירוק  מדרון  צומח  בהם  ירושלים,  של 
הנובעים  המעיינות  שני  שורק,  נחל  אל 
במ־ חקלאיות.  מדרגות  משקים  מתוכו 
קום מגדלים גני ירק מושקים ובוסתנים 
שאינם דרושים השקיה – זית, שקד וגפן 
ורענן.  ירוק  מראה  לנוף  המעניקים   –
ההגעה למקום היא בדרך סלולה לסטף 
הולכי  סטף,  שבצומת  מהכיכר  שיוצאת 

רגל יכולים להגיע גם מכביש נחל שורק 
שם ישנו שביל מסומן להולכי רגל.

ההמל־ ברשימת  השלישי  המקום 
צות של קק"ל הוא 'פארק איילון-קנדה' 
הפרוס  איילון  עמק  על-שם  הנקרא 
פני 12 על  משתרע  הפארק  למרגלותיו, 
אלף דונם מצפון לכביש ירושלים - תל 
אביב, בין שער הגיא למחלף לטרון וע־

שיר בנופי חורש טבעי, יערות נטע אדם 
ובמיוחד בעצי בוסתן. 

דרכים.  בכמה  למקום  להגיע  ניתן 
לפארק  לכניסה  ביותר  הנוחה  הגישה 
(כביש  אביב  ירושלים-תל  מכביש  היא 
לכיוון  לטרון  בצומת  לפנות  יש   ,(1 מס' 
צפון-מזרח, לכביש המוליך למבוא חורון 
פונים  בהמשך   ,(3 מס'  (כביש  ומודיעין 
אבן  בניין  לעבר  המוליך  לכביש  ימינה 
אל  הראשית  הכניסה  כאן  שומרה,  דמוי 
מימין  משתרע  איילון  פארק  הפארק. 

לכביש ומשמאלו.
בהרי  הוא  והאחרון  הרביעי  המקום 

כך  מירון,  קדישא  לאתרא  סמוך  הגליל, 
שאם בחרתם לנצל את אחד מימי חול 
תוכלו  צדיקים  לקברי  לנסיעה  המועד 
מצוות  את  ולקיים  לטייל  גם  הדרך  על 
ברכת האילנות. הכוונה כמובן ל'יער בי־

ריה – מירון' שמשתרע על פני כ-21 אלף 
דונם ומציג מבחר רב של אתרים, בהם 
עתיק,  כנסת  בית  ומעיינות,  בוסתנים 
במרכז  עשירה.  וצמחייה  צדיקים  קברי 
למ־ ההגעה  ביריה.  מצודת  ניצבת  היער 

ממזרח  מטר  כ-350   ,89 כביש  דרך  קום 
לצומת מירון.

יו"ר קק"ל דניאל עטר אמר לקראת 
אני  הפסח  חג  עלינו  "בפרוס  כי  החג 
מזמין את עם ישראל בכללותו ואת המ־
קק"ל.  ויערות  באתרי  לבקר  החרדי  גזר 
חול  את  לנצל  מוזמן  החרדי,  הציבור 
והפארקים  ביערות  ליהנות  כדי  המועד 
של קק"ל. אין כמו ימי חול המועד כדי 
לטייל ולהתרשם מארץ ישראל שהשת־

בחה בנופים המרהיבים".

'יקב סגל' משיק לקראת פסח את סדרת 
היינות החדשה – 'אשכולות שלמים'

סגל'  'יקב  משיק  פסח  חג  לקראת 
'אשכולות  החדשה  היינות  סדרת  את 
 – חדשים  יינות  שני  הכוללת  שלמים' 

סירה ופינו נואר, בציר 2017.
מביאה  שלמים'  'אשכולות  סדרת 
עתיקת  עשייה  טכניקת  הבמה  לקדמת 
לא  האשכול  שזרת  זו  בסדרה  יומין. 
בשל־ תוססים  והענבים  ממנו  מופרדת 

מותם. כך נוצרו פעם היינות: בבציר ידני, 
של  מעיכה  וללא  השזרה  הפרדת  ללא 
אצל  נפוצה  עדיין  זו  טכניקה  הענבים. 
והמסורתיים  הקטנים  מהיצרנים  חלק 
בבורגונדי ובעמק הרון הצפוני. הגרגרים 
אופי  ליין  נותנים  בשלמותם  התוססים 

אחר, שונה ומרתק. 
משלימה  שלמים'  'אשכולות  סדרת 
את השינוי בסדרות יקב סגל ומצטרפת 
ליינות של יקב סגל שנעשים במינימום 
Unfiltered סגל  הדגל  יין  התערבות- 
Free' וסדרת ,'Petit UF' ,('לא מסונן')
מיני־ התערבות  של  סדרות  כולן   -'run

מלית המביאות ביטוי טבעי וטהור ככל 
הניתן לחומר הגלם המקומי, או במילים 

אחרות- יין פראי.
בתסיסה בסדרת 'אשכולות שלמים' 
והיין  מעיכה,  ללא  שלם,  נשמר  הגרגר 
מה־ סופח  ולא  כמעט  בתסיסה  שנוצר 

נעוצה  הסיבה  ומרירות.  טאנינים  חרצן 
קליפת  תחת  מוגן  נותר  שהחרצן  בכך 
עם  ממושך  במגע  בא  לא  והוא  הענב, 
האלכוהול. כתוצאה מכך, יינות אשכולות 
שלמים הינם לרוב מעודנים ובעלי טא־

מבחינה  במקביל,  ועגולים.  רכים  נינים 

פרחוניים,  הינם  אלה  יינות  ארומטית 
מתובלים ואלגנטיים.

סירה, סדרת אשכולות שלמים, בציר 
2017

סירה 'אשכולות שלמים' מגיע מהרי 
יהודה, מכרם יחידני בעמק קטן בקרית 
הינו  והיבול  מושקה  אינו  הכרם  ענבים. 
הענבים  טבעי.  באופן  במיוחד  נמוך 
באמ־ בשלמותם  והוכנסו  ידנית  נבצרו 
רחב.  תסיסה  למיכל  הרמה  מנוף  צעות 
לאחר תסיסה של שבועיים עם השזרות 

וכאמור ללא כל הפרדה או מעיכה, נס־
את  השלים  והיין  בעדינות  הענבים  חטו 

תסיסתו במיכל.
היין התיישן לאחר מכן משך 15 חו־

דשים בחביות צרפתיות מגילאים שונים 
וגדלים שונים, ובוקבק ללא זיכוך ולאחר 

סינון גס בלבד. 
פינו נואר, סדרת 'אשכולות שלמים', 

בציר 2017
מגיע  שלמים'  'אשכולות  נואר  פינו 
נקופה  בבית  יחידני  מכרם  יהודה,  מהרי 
בגובה של כ-800 מטרים. הכרם גדל על 
מעט  ועם  סלע  מרבצי  עם  גיר  אדמת 
מרוסן  כרם  היא  התוצאה  אדמה.  מאד 
נבצרו  הענבים  נמוך.  טבעי  יבול  ובעל 
באמצעות  בשלמותם  והוכנסו  ידנית 
לאחר  רחב.  תסיסה  למיכל  הרמה  מנוף 
תסיסה של כשלושה שבועות עם השז־

רות וכאמור ללא כל הפרדה או מעיכה, 
השלים  והיין  בעדינות  הענבים  נסחטו 

את תסיסתו במיכל.
15 במשך  מכן  לאחר  התיישן  היין 
מגילאים  צרפתיות  בחביות  חודשים 
סינון  ולאחר  זיכוך  ללא  ובוקבק  שונים, 

גס בלבד. 
הוותי־ היקבים  אחד  הינו  סגל  יקב 

מהודרת  מכשרות  ונהנה  בישראל  קים 
של בד"ץ חוג חתם סופר פ"ת ובד"ץ בית 
יוסף וכן לכשרותו המהודרת של מומחה 

הכשרות הגר"ד לנדאו.
במסעדות  למצוא  ניתן  זו  סדרה 

וחנויות יין נבחרות. כשר לפסח. 
מחיר מומלץ לצרכן: 110 ₪. 

מה יפו פעמיך בנעלים

מאות זוגות נעליים חולקו לאלמנים 
ויתומים לקראת חג הפסח

עמותת  עם  בשיתוף  'אומן'  נעלי 
החגים  בערב  חילקו  ישראל'  אלמן  'לא 
ויתומים.  לאלמנים  נעליים  זוגות  מאות 
מדובר ביזומה מבורכת של עמותת 'לא 
לתמיכה  הגג  ארגון   - ישראל'  אלמן 
יחד  גיבשו  אותה   - ויתומים  באלמנים 
עם יצרנית מותגי הנעליים המובילה. כל 
אחת ממאות המשפחות קיבלה לקראת 
החגים שוברי קנייה לרכישת נעלי איכות 
של  המותגים  ממיטב  המשפחה  לכל 
איטליאנו'  'סקורו  'אומן',  נעלי  יצרנית 

ו'טוניקה'.
במהלך השנה האחרונה קיים ארגון 
'לא אלמן ישראל' מגוון פעילויות ומיז־
מים לטובת משפחות של אלמנים ויתו־

במשפחה.  שכול  עם  שמתמודדים  מים 
ות־ מענה  הנותן  מסוגו  ראשון  בהיותו 
מיכה לאלמנים ויתומים, מקיים הארגון 
כל  לפני  איכותיים  מוצרים  של  חלוקות 
חג, כנסים ייחודיים לחיזוק ותמיכה, שב־

תות גיבוש משפחתיות במירון עם אש"ל 
מלא, קבוצות תמיכה ופרויקטים שונים 
לאותן משפחות. ובנוסף, מפעיל הארגון 
באמצעותו  לאלמנים,  חירום  מוקד  גם 
דחופות  לשאלות  מענה  לקבל  ניתן 
וליווי בשעות מצוקה. כחלק מהפעילות 
של  מערך  מפעיל  גם  הארגון  השוטפת, 
מימוש זכויות המתמחה במימוש זכויות 

של מקרי אובדן במשפחה.
אל המיזם הנוכחי הצטרפה יצרנית 

נעלי המותגים מיד כששמעה על המיזם. 
"הבחירה בנעלי 'אומן' והמותגים הנוס־

פים שמייצרת החברה", אומר הרב חיים 
אלמן  'לא  ארגון  מנכ"ל  פרנקל,  מאיר 
בשל  טבעית  בחירה  "הייתה  ישראל', 
ואיכותה  החרדי  במגזר  מובילה  היותה 
מהנה־ הדרי,  דוד  מר  אומן'.  ידי  'מעשה 
לת יצרנית נעלי 'אומן', התגייס לפרויקט 
לסייע  כדי  ונרתם  עליו  כששמע  מיד 
החגים.  בתקופת  משפחות  אותן  לכל 
תתנהל  שהחלוקה  לכך  דאג  הדרי  מר 
ירגישו  שהמשפחות  כדי  מכובדת  בדרך 
כמי  חלילה  ולא  השורה,  מן  כלקוחות 
הקנה  השובר  חסד.  לחלוקת  שמגיעות 
המשפחה  לכל  נעליים  לרכישת  זכות 
החרדי  בציבור  נבחרות  חנויות  במגוון 
וברנדויין,  חסידיש  ברוקלין,  רשת  כמו 
המו־ שלושת  בין  לבחור  היה  ניתן  מהן 

באופן  ו'טוניקה'  'סקורו  'אומן',  תגים 
חופשי.

לקראת פסח: היין הישראלי כובש את ארה"ב
רוב היצוא של תעשיית היין הישראלית – שמגלגלת מיליארד ₪ בשנה 
– מופנה לארצות הברית, ולאחרונה יזם מכון היצוא פרוייקט שמטרתו 

להגדיל את הסיוע ליצואנים בענף
סחר  מינהל  בשיתוף  היצוא,  מכון 
חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, משרד 
החקלאות, המועצה לגפן היין והיקבים, 
למיתוג  שנתי  רב  פרויקט  מובילים 
הפרויקט,  בארה"ב.  ישראלי  יין  וקידום 
במי־ לשנה  דולר  כמיליון  היא  שעלותו 
והיקבים  הרלבנטיים  המשרדים  מון 
המייצאים לארה"ב, מנוהל על ידי חברת 
Colangelo & Partners, חברת שיווק 
ומיתוג אמריקאית המתמחה בשוק היין 
עם  דומים  בפרויקטים  רב  ניסיון  ולה 

מדינות שונות. 
מטרת הפרויקט הינה לייצר מודעות 
כך  וע"י  בארה"ב  ולקדמו  הישראלי  ליין 
של  והמכירות  הביקוש  את  להגדיל 
הבחירה  בארה"ב.  הישראליים  היקבים 
היותו  בשל  נעשתה  האמריקאי  בשוק 
ביותר  והגדול  המרכזי  היצוא  שוק 
הגידול  פוטנציאל  ובעל  ישראלי  ליין 
על  מתבססת  הפעילות  ביותר.  הרב 
פורמט של שיתוף פעולה וקידום אזורי 
בהצלחה  רבות  מדינות  ידי  על  המיושם 
ועוד).  יוון  ספרד,  אפריקה,  דרום  (כגון, 
יקבים   26 להשתתף  צפויים  בפרויקט 
גדולים,  יקבים  של  מושלם  בתמהיל 

בינוניים וקטנים (רשימה מצ"ב).
מו־ בבניית  החלה  הקידום  פעילות 

הענף,  ופרסום  שיווק  הישראלי,  ליין  תג 
דעה  מובילי  מול  אל  והסברה  קידום 

קי־ בהמשך  תשלב  הפעילות  וקניינים. 
דום יין ישראלי בנקודות מכירה, אירועי 
טעימות יין בארה"ב, סיורי יין לימודיים 

בארץ ועוד.
היצוא  מכון  ע"י  מנוהלת  התכנית 
נציגי  חברים  בה  מייעצת  ועדה  בסיוע 
משרדי הממשלה השונים, נציגי היקבים 

המשתתפים ונציגי היבואנים הגדולים.
מיתוג תעשיית היין בארה"ב והלוגו 
נבחרו ע"י היקבים השותפים ומתבססים 
ידי  על  שהוגדרו  כפי  המותג  ערכי  על 
היקבים, בדגש על ההיסטוריה, סגנון וט־
עמים ים תיכוניים, חיבור בין היסטורית 
מודרני  יין  עולם  היהודי,  העם  של  היין 
מדינת  של  הגוונים  רב  ואופייה  ויצירתי 
ישראל. מטרתו היא לשים במרכז הבמה 
ומודרני  איכותי  כיין  הישראלי  היין  את 
חד־ לצד  מסורתיים  אלמנטים  שמשלב 

שנות ויצירתיות. 
מייצרת  הישראלית  היין  תעשיית 
וכ-10 בשנה,  יין  בקבוקי  מיליון  כ-42 
ומוערכת  ענבים  מיץ  בקבוקי  מיליון 
כ-50% מהייצור נמכר  ש"ח.  בכמיליארד 
הייצור,  כלל  מתוך  ופסח.  השנה  בראש 
לחו"ל,  מיוצא  שכ-17%  היא  ההערכה 
כ-27 מתוכם  דולר,  מיליון  כ-53  ערכו 
האמריקאי.  לשוק  מופנים  דולר  מיליון 
מייצאים  ישראלים  יקבים  כ-65  כיום 
קטנים,  יקבים  של  זה  תמהיל  לארה"ב. 

את  להעמיק  מאפשר  וגדולים,  בינוניים 
החדירה אל השוק הכללי.

ד' שטרנפלד, סמנכ"ל חטיבת מוצרי 
צריכה, מכון היצוא: "יש עניין רב במזון 
ויין מישראל, בפרט בארה"ב. זוהי נקודת 
זמן טובה במיוחד לקדם את היין היש־
ראלי בארה"ב ולסייע ליקבים הפועלים 
בשוק זה להגביר את פעילותם ולהגדיל 
מא־ אנו  שלהם".  המכירות  היקף  את 
בארה"ב  ישראל  מותג  קידום  כי  מינים 
היצוא  להגדלת  משמעותי  כלי  יהווה 
מישראל ואנו שמחים כי נמצאו מקורות 
זו  משימה  לביצוע  המתאימים  התקציב 
במשותף  ופועלים  התאחדו  היקבים  וכי 

לטובת קידום מותג ישראלי".
ינון אלרועי, ראש הנציגות הכלכלית 
של משרד הכלכלה והתעשייה בניו יורק: 
"יצוא היין הישראלי לארה"ב גודל בכל 
הפוטנציאל.  ממימוש  רחוק  אולם  שנה, 
קיבל  האחרונות  בשנים  הגידול  מרבית 
הכשר.  היין  במחלקות  במכירות  ביטוי 
מזה שנים שאנו מנסים לסייע ליצואנים 
הישראליים להרחיב את פריסתם בנקו־
דות המכירה. במסגרת הפרויקט האמור, 
היין  למיתוג  רבים  משאבים  יושקעו 
מודעות  את  להגביר  במטרה  הישראלי, 
צרכני היין האמריקאים לייחודו, איכותו 
וגיוונו של היין הישראלי ולהגברת הבי־

קוש עבורו"
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דג בטעם גן עדן
קשה לדמיין שולחן סדר בלי 
הקציצות  אמיתי.  גפילטע-פיש 
חשוב  מרכיב  שהן  העסיסיות, 
מקבלות  וחג,  שבת  שולחן  בכל 
מעמד מיוחד בפסח בכלל ובליל 

הסדר בפרט.
בינינו, כשחושבים על שולחן 
פסח חושבים קודם כול על גפי־

לטע עם חריין.
ווייט- ויש  גפילטע,  יש  אבל 

פיש... 
'אושן  מבית  ווייט-פיש 
חדש  סטנדרט  מעמיד  גורמה' 
בכל מה שקשור לאיכות ולטעם 

שאנחנו אוהבים כל כך. 
שלו,  המיוחד  לטעם  מעבר 
גורמה'  'אושן  מבית  ווייט-פיש 
מצטיין גם ביתרונות בריאותיים. 

הווייט-פיש עשיר באומגה 3 והוא 
עשוי ללא חומרים משמרים. 

כמו כן, המרקם הייחודי של 
חמה  הכנה  מאפשר  הווייט-פיש 

של הדג בשלל מתכונים.
החג  תשע"ט,  פסח  ערב 
עובדים  גורמה'  וב'אושן  מתקרב 
הביקוש  את  לספק  לאות  ללא 

האדיר... 
אז רגע לפני שאתם סוגרים 
קחו  הפסח,  לחג  התפריט  את 
גורמה',  'אושן  מבית  ווייט-פיש 
חג  מסעודת  תיהנו  אתם  וגם 

המתאימה לבני חורין.
גור־ 'אושן  מבית  ווייט-פיש 

מה' – עכשיו בכשרות המהודרת 
של בד"צ העדה החרדית. להשיג 

בחנויות הנבחרות. 

 A בני חורין אמיתיים עם פלטינום טריפל
אינוורטר של אלקטרה בכשרות מהדרין

כמעט שנה חלפה מאז יצאה ענקית 
הכשרות  בשורת  עם  אלקטרה,  המיזוג, 
למהדרין על המזגנים. לצד האישור של 
מכון מדעי טכנולוגי להלכה מיסודו של 
הוסיפו  זצ"ל,  הלפרין  יצחק  לוי  הרה"ג 
למהדרין  כשרותו  את  המיזוג  בענקית 

של בד"ץ הרב רובין שליט"א.
ה'  יראי  התורה  שומרי  ציבור 
בכך  וראו  המבורך  המהלך  על  בירכו 
להתייחס  אלקטרה  של  המאמצים  את 
ולצרכים  לדרישות  הראש  כובד  במלוא 
של ציבור הצרכנים החרדים. באלקטרה 
היכן  ולחקור  לבדוק  והמשיכו  עצרו  לא 
של  הפעולה  שיתוף  את  להעמיק  ניתן 
מערך הכשרות, לכמה שיותר דגמים כדי 
האיכו־ ממזגנים  ליהנות  יוכלו  שכולם 
ביותר.  המהודרת  בכשרות  ביותר  תיים 
המאמצים נשאו פרי. אל מערך הכשרות 
מצטרף מזגן פלטינום טריפל A אינוור־

טר. מזגן פלטינום AAA אינוורטור עבר 
של  המחמירה  הבדיקה  את  בהצלחה 
רבני הבד"ץ בראשות הרב רובין שליט"א 
והם נתנו עליו את חותמתם. מטעם רבני 
בד"ץ מהדרין נמסר כי הם "מברכים את 
הנרחב,  הפעולה  שיתוף  על  'אלקטרה' 
מזגנים,  לעוד  להתרחב  יכלו  בעקבותיו 
ומאמינים שהכוונות הטובות למען ציבור 
יראי ה' מוכיחות את עצמן. ציבור אנ"ש 
שבת  בהידור  בטוחים  להיות  שרוצים 
את  למצוא  כיום  יכולים  מלכתחילה, 

מבוקשם במזגני 'אלקטרה'". 
 A הטריפל  מזגן  של  יתרונותיו 

הופכים אותו למבוקש בכל בית:
שינה  לחדרי  (מיועד  במיוחד  שקט 

וחדרי ילדים).
חלל  את  במהירות  ומקרר  עוצמתי 

החדר.
הטמפרטורה  אופטימלית  שליטה 

עד לכדי חצי מעלה.
בצריכת  ושליטה  מהירויות   99
לגנרטור  חיבור  גם  שמאפשר  החשמל 

במידת הצורך.
 ₪  1 של  עלות  במיוחד:  חסכוני 
בטמ־ שעות   7) מיזוג  של  שלם  ללילה 

פרטורה של 25 מעלות).
בעל שתי כשרויות של המכון הטכ־

נולוגי ובד"צ מהדרין של הרב רובין.
למזגן  עוברים  הפסח  חג  לכבוד 
טריפל A INVERTER של אלקטרה 
ונהנים מאמינות, איכות ועוצמה, חיסכון 
לחיסכון  כמובן  שמתורגם  באנרגיה 

כלכלי – מה שמשפיע כמובן על איכות 
החג שלכם.

באופן  פעולה  משתפת  "'אלקטרה' 
עם  שנים  עשרות  במשך  מתפשר  בלתי 
ציבור החרדים הדורשים קלה כחמורה", 
בשנים  אלקטרה.  בהנהלת  אומרים 
הטכנולוגיה  התקדמות  עם  האחרונות, 
לשוק  וכניסתם   – ענק  צעדי  שעושה 
העמו־ ו'חכמים',  חדישים  מזגנים  של 

שמגיבים  שונים  ובקרים  חיישנים  סים 
הכל  עשינו  התרחשות,  לכל  אוטומטית 
במזגנים  השימוש  את  להנגיש  מנת  על 
עבור אנשים שמבקשים הידור, ולא מס־

תפקים בגרמא, והכניסה את הכשרויות 
המהודרות ביותר למזגנים". 

חדש ב-BABYZEN! מנח רגליים לנוחות 
מירבית ושמשיות במגוון צבעים מרהיב

עגלת +YOYO של BABYZEN בעלת השיק הצרפתי שכבש את העולם, זוכת 
פרס מוצר השנה 2017 בקטגוריית עגלות וטיולונים, משיקה מגוון אקססוריס 

חדשים לחוויית טיולים מושלמת
עגלת התינוק יויו+ עטורת הפרסים, 
העגלה  הצרפתית.  בייביזן  חברת  של 
הקומפקטית, קלת המשקל עם הקיפול 

הדרך  את  ששינתה  זו  הקליל. 
ילדיהם  עם  מטיילים  הורים  בה 
ומורשית עלייה למטוס! לפי חוקי 
הצר־ השיק  עם  העגלה  יאט"א. 

לידה,  מגיל  פתרון  שמעניק  פתי 
כל  ישראל  את  לכבוש  ממשיכה 
פעם מחדש, עגלה אחת – 3 מצ־

בים. פתרון קל ומושלם שמאפשר 
לטייל עם הקטנטנים ב-3 מצבים: 

סל קל, עריסה רכה וטיולון.
 BABYZEN משיקה  כעת 
 ,YOYO-ל חדשים  אקססוריס 
אקססוריס  למגוון  שמתווספים 
עבור  הטיולים  את  שמשדרגים 

ההורים ועבור הקטנטנים.
מת־ פשוט:   - רגליים  מנח 

חכם:  בקליק.  היויו  לעגלת  חבר 
כשמנח  ונפתחת  מתקפלת  היויו 
גודל  קומפקטי:  מחובר.  הרגליים 
העגלה אינו משתנה כאשר העגלה 
מנח  עם  גם  פתוחה,  או  מקופלת 
עלייה  מורשית  העגלה  הרגליים, 
מנח  הכל:  מעל  נוחות  למטוס. 
מצבים,  לכמה  מתכוונן  הרגליים 
לשבת  שלכם  לתינוק  ומאפשר 
ולנמנם ביויו שלו, בנוחות וברכות. 

פרקטי: בעל כיסוי בד נעים, שניתן להס־
רה בקלות מבלי לפרק את מנח הרגליים 

מהעגלה וכביס במכונת כביסה.
שמשיות

בכל  שמשיות  של  חדשה  קולקציה 

מגוון צבעי היויו המרהיבים, תספק ליויו 
מפני  מוגברת   UPF+  50 הגנת  שלכם 

השמש, צל רחב, ויופי ססגוני ומיוחד.
החדשות,  הרגליים והשמשיות  מנח 
מתווספים למגוון האקססוריס הקיציים 
בורד  בייביזן-  של  והחכמים 
רשת  לכוס,  מתקן  טרמפיסט, 
המתגלגל,  והתיק  יתושים,  נגד 
ביותר,  הקלילה  לעגלה  שמספק 

את האחסון הגדול ביותר! 
היויו מתקפלת כמקשה אחת 
בקלילות, בעלת עריסה רכה בלע־
לניובורן  המתאימה  וייחודית  דית 
להחליף  ניתן  חודשים,   6 ובגיל 
היויו  טיולון  בערכת  העריסה  את 
חסרת  להצלחה  שזכה  המוכר, 
קומפ־ ובעולם.  בארץ  תקדים 
ומושלמת  משקל  קלת  קטית, 
למטוס,  עלייה  מורשית  לנסיעות, 
אחת  ביד  קיפול  אפשרות  בעלת 
וידית לנשיאה נוחה על הכתף. כל 

הבדים נשלפים וניתנים לכביסה.
יויו+   ,₪  3,070 ניובורן*:  יויו+ 
טיולון: 2,170 ₪, מנח רגליים: 150 
₪, שמשייה: 200 ₪, תיק מתגלגל: 

 ₪ 380
*עגלת הניובורן כוללת ערכת 

0+ וערכת 6+
התצוגה  באולם  להשיג  ניתן 
של IBB GROUP, יבואנית בו־
ביורן,  ובייבי  בייביזן  סייף,  בי  גבו, 
ואצל   03-5407999 הרצליה   14 משכית 

המשווקים המורשים ברחבי הארץ.

בחסות בנק הפועלים
30 מוזיאונים ואתרים נפתחים לציבור חינם בימי חול המועד פסח

השנה  זו  הנערך  פסח  פרויקט 
הפך  הפועלים,  בנק  ידי  על  ה-15 
אלפי  מאות  שבמסגרתה  למסורת 
משפחות בישראל נהנות במהלך ימי 
ללא  מביקורים  הפסח  המועד  חול 
בכל  ואתרים  במוזיאונים  תשלום 

רחבי הארץ. 
חידושים  מציע  הפרויקט  השנה 
האתרים.  ברשימת  אטרקטיביים 
הנכללים  והמוזיאונים  האתרים 
ליהנות  לציבור  מאפשרים  בפרויקט 
מחופשת החג תוך העשרת הידע של 
הילדים וההורים על יופייה ותרבותה 

של ישראל, בחיסכון כספי משמעותי 
תמיכה  לצד  למשפחה   ₪ מאות  של 
מרחבי  ואתרים  במוזיאונים  וחיזוק 
להם  מאפשר  הפרויקט  אשר  הארץ, 
חשיפה משמעותית ותמיכה כלכלית 

הכרחית להמשך השנה.
שב־ הרבים  הפרויקטים  בין 

הקהילה  למען  יוזם  הפועלים  נק 
פסח  פרויקט  בישראל,  והחברה 
בולט בייחודו, בכך שהוא מטפח את 
למורשתה  בישראל  העם  של  הקשר 
של  ולתרבותה  לנופיה  ההיסטורית, 

ארצו.

בין האתרים הנכללים בפרויקט: 
יצחק  במרכז  הישראלי  המוזיאון 
רבין, מוזיאון יהדות בבל, מוזיאון ימי 
מוזיאון  האיילים,  יער  חיפה,  לאומי 
יד  קצרין,  פארק  הגטאות,  לוחמי 
ירושלים,  הבוטני  הגן  לטרון,  לשריון 
אמת המים בארמון הנציב – עיר דוד 

ואחרים נוספים.
חול  בימי  חינם  יפתחו  האתרים 
בין  דחוהמ"פ,  ה'   – א'  פסח,  המועד 
התאריכים ט"ז – כ' ניסן. ימים א'-ד' 
הינם ימי פעילות מלאים, יום ה' הינו 

חצי יום פעילות.

'יקבי כרמל' מציגים את היינות 
המושלמים לחג

אירוח מוצלח בחול המועד, מתחיל 
ביין טוב ומדויק, שמתאים לאווירת החג 
הנינוחה, ערב לכל חיך ומשתלב נהדר עם 
התפריט המגוון. על כל אלו, עונים יינות 
'יקבי כרמל' המבעבעים באופן מושלם, 
 BUZZ ביניהם ניתן למצוא את סדרת
המובילה את סגמנט המבעבעים, מוסק־

טו לבן מסדרת SELECTED האהובה, 
מסדרת  כחול)  (בבקבוק  לבן  ומוסקטו 
Private Collection עטורת השבחים.

הינם  ומנגו  קריניאנו  מוסקט,  באזז 
אחוז  בעלי  מבעבעים,  קלילים  יינות 
אלכוהול נמוך של עד 6%, המתאפיינים 
להגשה  ומומלצים  מרעננת,  במתיקות 

מצוננים בטמפרטורה של 4 מעלות.
קל,  לבן  יין  הוא  מוסקטו  סלקטד 
אלכוהול  אחוז  ובעל  מבעבע,  מתקתק, 
נמוך (5.5%) המופק מענבי מוסקט אלכ־

סנדרוני מאזור שפלת יהודה.
(בקבוק  מוסקטו  קולקשן  פרייבט 
כחול) הוא יין לבן מבעבע קלות, המופק 

מענבים שנבצרו בהבשלה מלאה ועברו 
יין  שהתקבל  כך  לחץ,  במיכל  תסיסה 

ארומטי במתיקות מדויקת ומאוזנת.

כל יינות 'יקבי כרמל' כשרים לפסח 
מהדרין  בד"ץ  בכשרות  השנה,  ולכל 

בראשות הגר"א רובין שליט"א.

מרפאה חדשה במערך המכונים ומרפאות 
החוץ בלניאדו – כירורגיית ילדים

ד"ר אשר פרסמן, כירורג ילדים בכיר, יעמוד בראש המרפאה ויעניק שירות וייעוץ 
לתושבי נתניה והשרון

מערך המכונים ומרפאות החוץ בל־
ניאדו מתרחב, מרפאת כירורגיית ילדים 
המכונים  לכ-50  מצטרפת  והיא  נפתחה 
פרסמן,  אשר  ד"ר  הקיימים.  והמרפאות 
מנהל המחלקה לכירורגיה ילדים בבי"ח 
ויעניק  המרפאה  בראש  יעמוד  העמק, 
בקע  וביניהם:  תחומים  במגוון  ייעוץ 
טבורי,  בקע  טמירים,  אשכים  מפשעתי, 
דלקת  כרונית,  עצירות  מעיים,  חסימות 
תוספתן, מחלות בדרכי ההפרשה, מומים 

מולדים אצל פגים ועוד.
ד"ר פרסמן הינו כירורג ילדים בעל 
רפואה  לימוד  בוגר   – ומוניטין  נסיון 
ילדים  בכירורגיית  התמחות  בטכניון, 
בכי־ והשתלמות  העמק  החולים  בבית 

 baragwanath בבי"ח  ילדים  רורגיית 
אוכלו־ המשרת  חולם  בית  ביוהנסבורג, 

סיה של מיליוני אנשים.
בנוסף , כיהן ד"ר פרסמן כסגן מנה־
המחלקה  בראש  ועמד  העמק  בי"ח  לת 
בשירותי  רפואיות  טכנולוגיות  להערכת 

בריאות כללית.
ד"ר פרסמן מכיר היטב את הפעילות 
בלניאדו בעקבות שיתוף הפעולה המר־

שים שהוא מקיים כבר מספר שנים עם 
צוות הפגייה בלניאדו בתחום הניתוחים 

למומים מולדים.
ד"ר  אמר  לתפקיד  כניסתו  עם 
פרסמן כי "החלטתי להגיע באופן קבוע 
בעקבות  וניתוחים  לייעוץ  ללניאדו 

בל־ הצוות  הצוות.  עם  שלי  ההיכרות 
ניאדו מרשים ביכולות המקצועיות שלו 
ובמסירות והאנושיות שהוא מפגין כלפי 

המטופלים".
מסר  לניאדו,  מנכ"ל  חן,  נדב  מר 
החוץ  ומרפאות  המכונים  "מערך  כי 
בלניאדו הוא מהטובים בארץ, רק לאח־
רונה התפרסם דו"ח של משרד הבריאות 
המטופלים  רצון  שביעות  על  שמעיד 
במערך. אני מאחל לד"ר פרסמן הצלחה 
והשרון  נתניה  תושבי  כי  ובטוח  רבה 
מהשורה  רופא  של  נגישות  מרוויחים 

הראשונה".
לקביעת תור ניתן להתקשר למספר 

.09-8609336

מטרנה למהדרין מן 
המהדרין- גם בפסח

בפסח הקרוב, כבכל שנה, תוכלו למצוא על המדפים את מגוון מוצרי מטרנה 
האיכותיים בכשרות המהודרת של בד"צ העדה החרדית • אל הנבחרת 

מצטרפת השנה גם סדרת אקסטרה קר מהדרין!

חג הפסח הוא חג בו חלה הק־
חברת  הכשרות.  בנושא  יתרה  פדה 
מטרנה, המלווה את הציבור החרדי 
כבר שנים רבות, מבינה את המהות 
מהודרת  לכשרות  שיש  והחשיבות 

לפסח. 
משקיעה  השנה  כל  במשך 
ומקפידה  רבים  מאמצים  מטרנה 
הפסח  בחג  למהדרין.  כשרות  על 
נעשים מאמצים יוצאי דופן מבחינת 
מורכבות והשקעה על מנת שצרכני 
מכש־ ליהנות  יוכלו  החרדי  המגזר 
רות למהדרין, החשובה כל כך, בכל 

ימות השנה. 
המוצרים  כי  להדגיש  חשוב 
של  ייחודי  שילוב  באותו  הינם 

לגדילה  כך  כל  החשוב  רכיבים 
ולהתפתחות של התינוק, גם לאחר 
ללא  לפסח  לכשרות  התאמתם 
של  הוצאה  או  בהרכב  שינוי  כל 
בהכשר  וכאמור,  חשובים,  רכיבים 

מהודר.
לנ־ הצטרפה  החולפת  בשנה 

מטרנה  של  החלב  תחליפי  בחרת 
תחליפי  של  האקסטרה  סדרת 
קר  אקסטרה  מטרנה   – החלב 
החלב  תחליפי  סדרת  מהדרין, 
המכיל  המשולש  היתרון  בעלת 
קל.  לעיכול  ייחודי  רכיבים  שילוב 
מהדרין קר  אקסטרה  מטרנה  גם 
לפ־ קפדני  הכשרה  תהליך  עברה 

בכשרות  המדפים  על  וזמינה  סח 

החרדית  העדה  בד"צ  של  מהודרת 
לפסח.

לפסח  הכשרים  מטרנה  מוצרי 
החרדית  העדה  הבד"ץ  בכשרות 
במבחר  זמינים  קטניות)  (לאוכלי 

רשתות המזון והפארם: 
סדרת  למהדרין:  מטרנה  תמ"ל 
מהדרין  מטרנה  מהדרין,  מטרנה 
אקסטרה  מטרנה  וסדרת  ספיישל 

קר מהדרין.
דייסת  מטרנה:  ומחיות  דייסות 
דייסת  אורז,  דייסת  וגם,  גם  וניל 
קורנפלור, דייסת וניל, ומחית תפוח.
לכל  מאחלת  מטרנה 
כשר  פסח  חג  ישראל  בית 

ושמח!



עמוד יד | יום ד', י"ב בניסן תשע"ט | המבשר

היום!  מחול!!  שבא  רציני  ללקוח 
שמונים  גוש  אזור  בכל  דירה  דרושה 
חנה/פנינה  משה  הכהן/גבעת  אלי 
לא  קומה  ויותר  חד   4 /גרוסברגר 
"היימשע   052-7658-638 גבוהה 

תיווך-הנדלס"
[20052225]

עצמי  הון  עם  מאד!!  רציני  ללקוח 
צפניה  אזור  בכל  דירה  דרוש  ענק!! 
עמוס נחמיה או אזור נווה צבי לקניה 
"היימשע   052-7658-638 מידית 

תיווך-הנדלס"
[20052224]

מפוארת  יחידות   2 למשקיעים! 
תשואה  סה"כ  מטר  צפניה 80  באזור 
  * רק 2130.000  שח  כ8000  חודשית 
2 יחידות מפוארת ברחוב שדה חמד, 
לעוד  התר   +  7850 חודשית  תשואה 
 052-7658-638  2160.000 רק  חדר 

היימשע תיווך-הנדלס"
[20052223]

חד   5 מטר   104 מפוארת  ברפפורט 
חדשה לגמרי רק 2420.000 שח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052221]

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

חד   3 לבעלזא!  צמוד  חמד!  בפנינת 
מושקעת ביותר + מרפסת סוכה כ 12 
רק 2130.000ש"ח  מדהים!  נוף  מטר, 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052263]

פסח!  עד  מיוחד  במחיר  מציאה!! 
חדשה  מטר   118 חד   5 בכדורי 
נוף  מטר  מרפסת 16   + מהנילונים 
וחניה  מחסן   + ק"ד  ביותר!  מדהים 
 052-7658-638 3290.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052252]

הודעות חוק תכנון ובניה - 17/04/19

חברי התוכנית "מגיע לך יותר" של ישראכרט 
כבר מממשים את ההטבות המשתלמות 

ברשתות פוד אפיל וטרקלין חשמל כהלכה
לקוחות תכנית "מגיע לך יותר" של 

ישראכרט נהנים יותר גם בפסח!! 
מהט־ החודש  נהנים  התכנית  חברי 

בות ייחודיות ומשמעותיות:
כהלכה  חשמל  טרקלין  ברשת   •
 .₪  350 מעל  קניה  בכל  הנחה   ₪  100  -

כולל כפל מבצעים והנחות!
למימוש בסניפי טרקלין חשמל כה־

לכה בירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, 
אשדוד ועוד.

השיש  מוצרי  מגוון  כל  על   1+1  •
השחור בחנויות 'פוד אפיל'.

ההטבה ניתנת למימוש בסניפי פוד 
רימונים  ובמרכז  דובק  במתחם  אפיל 

בבני ברק.

 black מסדרת  הבישול  כלי 
חדשה  בטכנולוגיה  מיוצרים   marble
המאחדת את גוף הכלי והציפוי ליחידה 
המשטח  ביותר.  ועמידה  חזקה  אחת 
משטח  הינו   black stone הפנימי 

 NON-STICK תכונות  עם  שיש  אבן 
מעולות ומהווה חלק מיציקת הכלי. כלי 
 food appeal של  היצוקים  הבישול 
כלל,  שמן  ללא  מזון  להכין  מאפשרים 
הידבקות  וללא  שמן  מאוד  מעט  עם  או 

המזון.
הטבות  מגוון  ועוד  אלו  הטבות 
"מגיע  תכנית  לחברי  מוענקות  נוספות, 
חיוב  במעמד  אוטומטי  באופן  יותר"  לך 
החשבון החודשי ואין צורך לבקשן מבית 
גבי  על  מופיע  ההנחה  פירוט  העסק. 
מידי  הנשלחת  החודשית  החיוב  הודעת 

חודש לבית הלקוח.
יותר  לך  מגיע  לתכנית  להצטרפות 

חייגו: 1-800-22-88-44.

גם השנה: קרקר לפסח בהשגחת בד"ץ העדה החרדית
מבית  פסח  של  הקרקר  השנה  גם 
'כרמל רקיקים' חוזר: קרקר תפוח אדמה 
פריך וטעים בכשרות מהדרין לפסח של 
מדובר  ירושלים.  החרדית  העדה  בד"ץ 
מקמח  שמורכב  ומלוח,  פריך  בחטיף 
המוצר  'שהכל'.  וברכתו  אדמה  תפוחי 
טבעי  טעמים:  בשני  מושק  החדש 

ובצל.
כיצרנית  הידועה  רקיקים'  'כרמל 
מצות מכונה כשרות לפסח, עמלה רבות 
משאבים  והשקיעה  המוצר  פיתוח  על 
רבים במהלך ייצורו. קרקר תפוח אדמה 
מכיל עמילן טפיוקה, מים, עמילני תפוח 

אדמה, קמח תפוחי אדמה, שמן דקלים, 
מלח  דבש,  חלמון,  אבקת  טבעי,  חומץ 
שרויה  או  קטניות  חשש  ללא  וביצים. 

ומתאים (אף בכל ימות השנה) לצרכנים 
הרגישים לגלוטן.

המוצר החדש מומלץ לצריכה ולנש־
נוש כפי שהוא ללא צורך בנטילת ידיים, 
ומתאים מאוד לאירוח או לנסיעות. כמו 
כן הוא משתלב נפלא עם מריחה וניגוב 
שונים  ומטבלים  ממרחים  סלטים,  של 

ומגוונים בכל ארוחה. 
המוצר מיוצר בישראל ומשווק בא־

בכל  פסח  לקראת  ונמכר  גר'   150 ריזת 
מתאים  בתפוצות.  היהודי  העולם  רחבי 
לארוחת  הארוחה,  להעשרת  לאירוח, 

ביניים וליציאה לטיול.

התנורים הפירוליטיים של סימנס – 
מכשירים את עצמם לחג הפסח

לניקיון  לדאוג  תצטרכו  לא  מהיום 
והתנור  אחת  כפתור  לחיצת   – התנור 
כבר ינקה את עצמו. הודות לטכנולוגיית 
של  הפירוליטי  התנור   ActiveClean

סימנס מתחמם עד לטמפרטורה של 480 
מעלות צלזיוס, הופך את שאריות המזון 
לאפר ומכשיר את התנור לפסח בליבון 
חמור, כך שכל שיישאר לכם כדי לקבל 
תנור נקי הוא לנגב את פנים התנור עם 
מטלית ללא כל מאמץ, בשביל שתוכלו 
באמת.  החשובים  לדברים  להתפנות 
מאושר  מאושרת  הפירוליזציה  תוכנית 
להלכה  המדעי-טכנולוגי  המכון  ידי  על 
בנושאי פסח ובשר/חלב, כמפורט באתר 
החברה. ועכשיו במבצע: 5 שנות אחריות 
המורשים  המשווקים  אצל  ברכישה 
 4) במבצע  המשתתפים  החרדי  במגזר 
לאחריות  נוסף  במתנה,  אחריות  שנות 

המוענקת למוצר לשנה).
פונ־ בשלל  מצוידים  סימנס  תנורי 

קציות, כל דגם והתכונות הייחודיות לו: 
Fast preheat – פונקציית חימום מהיר 
הרצויה  לטמפרטורה  התנור  של  מראש 
מגוון   – CookControl ,זמן במינימום 
תוכניות בישול ואפייה אוטומטיות ומוג־

דרות מראש, איתן תוכלו להגיע לתוצאה 
מיטבית עבור מה שאתם מכינים, מסילה 
מפלס  בכל  להזזה  הניתנת  טלסקופית 
 71 של  ענק  נפח  עם  אפייה  תא  בתנור, 
וסגירה  לפתיחה   SoftMove-ו ליטר 
ללא  התנור,  דלת  של  והדרגתית  עדינה 

טריקה, הודות למנגנון הבלימה החכם.

סנו ספארק – מחזיר לכלים את הברק
בכשרות מהודרת לפסח!

לקראת חג הפסח המתקרב, סנו, ענקית מו־
צרי הניקיון והטואלטיקה בישראל, מציגה את סנו 
ספארק נוזל לניקוי כלים – יעיל, מבריק, עם 24% 
חומר פעיל ובמגוון ניחוחות שיהפכו את שטיפת 
הכלים לחוויה מרעננת ונעימה ויסייעו לכם להת־
מודד בקלות עם הררי הכלים שמצפים לכם בחג.

מסיר  מקציף,  כלים  לניקוי  נוזל  ספארק  סנו 
הכלים.  את  ומבריק  וביסודיות  במהירות  שומנים 
לחה  ספוגית  על  ספארק  סנו  של  קטנה  כמות 
מספיקה לכמות גדולה של כלים מלוכלכים. נוזל 
והוא  דרמטולוגית  נבדק  ספארק  סנו  של  הכלים 

מתאים לבעלי עור רגיש.
להשגה  ניתן  כלים  לניקוי  נוזל  ספארק  סנו 
בארבעה ריחות נעימים לבחירתכם: ירוק – ניחוח 
מרענן,  לימון  ניחוח   – צהוב  ניקיון,  של  קלאסי 
סגול – ניחוח לבנדר, ורוד – ניחוח פריחת השקד.

סנו ספארק מאושר לשימוש בכל ימות השנה 
באישור בד"ץ העדה החרדית ובפסח באישור הרב 

בינדר שליט"א.
 1 בבקבוק  מ"ל,   700 בבקבוק  להשיג  ניתן 
מילוי  ובשקית  לשימוש  נוחה  משאבה  עם  ליטר 

500 מ"ל.

סנו ריצפז פרש הום – פסח 
בבית, הרגשה של מלון!

בבית  כמו  בפסח  להרגיש  רוצים 
בניקיון  מעוניינים  בסלון?  אצלכם  מלון 
נקייה  שלכם  הרצפה  את  שיותיר  יסודי 
שמחה  סנו  זמן?  לאורך  רענן  בניחוח 
בסדרת  נוסף  ייחודי  מוצר  לכם  להגיש 
הבישום  אפקט  עם  הום  פרש  ריצפז 
המתמשך: ריצפז פרש הום בניחוח מלון 

בוטיק!
סנו ריצפז פרש הום מציג 4 פעולות 
במוצר אחד: מנקה, מבריק, מבשם בעו־
צמה ומגן על הרצפות. ריצפז פרש הום 
ניחוח  לבית  מעניק  בוטיק  מלון  בניחוח 
ויוצר  מפנק,  מלון  של  וחלומי  קסום 

אווירה נעימה במיוחד.
מגוון  עוד  הום  פרש  ריצפז  בסדרת 
זמן:  לאורך  שנשארים  נעימים  ניחוחות 
ניחוח טבעי רענן, ניחוח כותנה מלטפת, 

מרגיע.  ספא  וניחוח  מפנק  סבון  ניחוח 
סוגי  לכל  מיועד  הום  פרש  ריצפז  סנו 
שיש  פורצלן,  גרניט  קרמיקה,  הרצפות: 

ועוד.

גם בחול המועד לוקחים והולכים: 
משקה מי סודה באריזה אישית

חומוס צבר – לארוחות 
מצוינות גם בערב פסח!
השנה תוכלו ליהנות עד הרגע האחרון עם חומוס 
צבר בכשרות המהודרת של בד"צ העדה החרדית

הנה זה בא. לקראת חג 
לטובה,  עלינו  הקרב  הפסח 
מארזי  משיקה  שוופס 
רביעיות של בקבוקי זכוכית 
250 מ"ל של המשקה המוכר 
בסדרת  סודה.  מי  והאהוב, 
סודה,  האישיים:  המוצרים 
נענע  וסודה  לימון  סודה 

ליים.
חי  הסודה  משקה 

שולחנות  על  ועולה  שנים  מזה  ותוסס 
תחליף  מהווה  הוא  המלך.  כיד  ערוכים 
לשתות  שרוצים  אנשים  עבור  נהדר 
משהו שהוא "לא מים", ועדיין לא מתוק 
המצאת  על  שאחראית  שוופס,  מדי. 
כמותג  אותו  מובילה  הסודה,  משקה 
באנגליה,  דרכו  את  שהחל  בינלאומי 
מו־ למשקה  העולם  בכל  נחשב  ומאז 

שוופס  והבישול.  האירוח  בעולמות  ביל 
ומובילה  המושלמת,  הסודה  את  מביאה 
בטעמים,  סודה  משקאות  של  קטגוריה 
וללא  מאכל  צבעי  ללא  קלוריות,  ללא 

חומרים משמרים.

בר־ נמכרו  כה  "עד 
בקבוקי  השיווק  שתות 
ליטר,   1.5 של  סודה  מי 
צף  הצרכנים  מצד  והצורך 
ועלה עם השנים", אומרים 
עוקבים  "אנחנו  בשוופס. 
הצ־ הרגלי  אחר  מקרוב 

והדרישות  הרצונות  ריכה, 
שיש  והבנו  הצרכנים  של 
לבקבוקי  גדול  ביקוש 
לסחוב  רוצים  כולם  לא  אישיים.  סודה 
איתם בקבוקים גדולים, וכן רוצים לצאת 
לדרך או לקנות באמצע יום או בנסיעה, 
בקבוק סודה קטן ומרענן. אז יצאנו לדרך 
ובהחלט הבאנו מענה הולם לצרכני הסו־
דה ששמחו על הבשורה. יש כאן בשורה 
של נוחות, חדשנות, וכמובן סיבה נוספת 

לטעם הנהדר של סודה שוופס".
לחגוג  יכולים  אתם  הפסח  חג  את 
סודה  בקבוקי  עם  מושלמת,  בחירות 
סודה  ובקבוקי  שולחנכם,  על  גדולים 
לצורך  סתם  או  לטיולים,  בדרך  קטנים 

אישי בבית. 

ערב פסח הוא אצל 
ומלא  לחוץ  זמן  כולנו 
מעט  שמשאיר  פעילות, 
לדאוג  כדי  זמן  מאוד 
המשפ־ לבני  לארוחות 

חה. הארוחות החמציות 
לצד הבית הנקי הופכים 
את זמני הארוחה למט־

לה מעיקה.
ליהנות  רוצים 

מארוחה רגועה וטעימה גם בערב פסח? 
 1 מספר  והסלטים  החומוס  מותג  צבר, 
בישראל, שמח להגיש לכם חומוס טעים 
בד"צ  של  המהודרת  בכשרות  ומשובח 
של  לפסח  בכשרות  וגם  החרדית  העדה 
מה   – קטניות  לאוכלי  יוסף  בית  בד"צ 
עד  פסח  בערב  ליהנות  לכם  שמאפשר 
הרגע האחרון מחומוס ללא חשש חמץ.

אינכם  אם  גם 
בפסח,  קטניות  אוכלים 
פתרון  הוא  צבר  חומוס 
הלחוצים  לימים  מצוין 
של ערב פסח, הוא מוסיף 
לארו־ עשיר  וטעם  שובע 
להיות  יכולים  ואתם  חה, 
רגועים שהוא כשר לפסח 

למהדרין.
החומוס של צבר מצ־

טיין במרקם חלק במיוחד, ומעניק טעם 
משודרג ומשובח ביותר לכל ארוחה. צבר 
מחומוס  ליהנות  הצרכנים  את  מזמין 
הטעמים  את  שמדגיש  ואיכותי  טעים 
של  והעשירים  המשובחים  האותנטיים, 
בד"צ  של  המהודרת  בכשרות  החומוס, 
העדה החרדית ובכשרות לפסח של בד"צ 

בית יוסף לאוכלי קטניות. 

הודעות חוק תכנון ובניה - 17/04/19
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חנות  השבת  בכיכר  זוכה!!  הקודם 
הכי  מיקום  4200.000שח  מטר   135
חזק 052-7658-638 "היימשע תיווך-

הנדלס"
[20052220]

4.5 אילן  בר  הנביא  בשמואל  מציאה 
לבניה  אפשרויות   + ק"ג  מטר   85 חד 
1760.000שח  רק   38 תמא  או  בגג 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052219]

בגוש 80 לבעלי מזומן! 3 חד 70 מטר 
בטאבו  (רישום  מטר   28 מרפסת   +
052- 1400.000שח  רק  כמרתף) 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052218]

80 חד   3 שטראוס  השבת  בכיכר 
מטר + 2 מרפסות + התר למרפסת 
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]

למשקיעים!  נדיר  במחיר!!  ירדו 
מטר   60 חד   3 משה  זכרון  אזור 
דמי  על  בעלות   + לחנות  מתאים 
120 לבניה  גג   + מטר   60 מפתח 
 + מטר   10 מחסן   + לפחות  מטק 
2300.000שח  רק  גדול  מים  בור 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052103]

יחידה   + מטר   67 חד   3 בקארו 
38 תמא   + מושכרת  מטר   6
לגמרי,  חדש  לבית  התחיבות 
רק  5050שח  חודשית  תשואה 
052-7658-638 1480.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052102]

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]

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]

78 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]

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]

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

הנדלס"
[20051959]

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]

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]

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]

דיור  יחידות   3 שערים  מאה 
מטר   75 סה"כ  מושכרות 
רק  שח   7000 חודשית  תשואה 
052-7658-638 1650.000ש"ח 

"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]

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

הנדלס"
[20051754]

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]

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]

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]

ירושלים | השכרה
לחודש ניסן או חלקו דירה חדשה 
+ חצר. 2 חדרי שינה סלון ומטבח 
הבוכרים  שכונת  מלא.  ריהוט   -
055-  . אשכנזי  בצלאל  רחוב   -

6734470
[20052243]

דירת  זאב,  גבעת  ברמת  להשכרה 
מ"ר   60  + מ"ר   135 חדשה,  חדרים   5
 - חניה   + הורים  יחידת   + מרפסת 
0506678031 גמיש  ש''ח   5,000

אלחנן
[20052227]

בפולנסקי בובונירה חדשה ומפוארת 
4 חד מרוהטת ברמה גבוהה מאד רק 
פסח  אחרי  מיד  כניסה  לחודש   8000
תיווך- "היימשע   052-7628-176

משה"
[20052150]

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]

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

תיווך-הנדלס"
[20052073]

בני ברק | מכירה
2.5חדרים  דירת  יהושע  ברחוב 
של  ממגרש   1/6 ואחרונה  ק"ב 
משופצת  דירה  ישן  בניין  360מ"ר 
054- אלבה-נדל"ן  1550000ש"ח 

844-6671
[20052260]

סוכה,  מרפסת  חד',   2 במלאכי 
052- ש''ח   1,365,000 מזגנים,  ק"ג, 

7610552
[20052167]

בני ברק | השכרה
בויז'ניץ 3חד' גדולים + מזגן + ארונות 

ק"ב מיידי תיווך-050-4149124
[20052257]

ביתר עילית | מכירה
מזומן  עם 700  הימשער  רציני  לקוח 
הדקל  באזור  משותף  טאבו  מחפש 
"היימשע   052-7658-638 מטר   80 כ 

תיווך-הנדלס"
[20052189]

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]

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
בלב בית שמש! ר' סיני 3 חד 70 מטר 
עם חלונות נרמלים  + 180 מטר חלל 
כניסה  בקומת  חלל  מטר   250  +
052-7658-638 1240.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051597]

קרית גת 
לקריה  סמוך  גת  בקרית  להשכרה 
מידי  פנויה  חדרים   3.5 דירה  הישנה 
קומה ג' ממוזגת ללא דמי תיווך -052

7650701
[20052205]

3ח'  חדשה  קריה   * הבית"  "תיווך 
910000 * קריה ישנה 3ח' 830000
משופצת  2ח'  השקעה   * ש"ח 
4ח'  במתחרד   * ש"ח   500000
מבחר  ועוד   * ש"ח  קומה850000 
העיר  רחבי  ובכל  בקריה  דירות 
0504- עבער  יהשע  לשירותכם 

126-124
[20048907]

צפת | מכירה
נוף  מ"ר   140 קומות   2 גדולה  דירה 

להרי מירון. יואל 04-6974654
[20052262]

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]

ארוח ֹ דירת  מתיתיהו  במושב 
שבתות  פסח,  קצרות  לתקופות 

וימים. 054-8471333
[20052254]

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]

בחיפוש  יקר  זמן  לעצמך  תחסוך 
מושלם,  לנופש  עכשיו  חייג  הנופש 
1700-707- עלות.  ללא  ניתן  השרות 

509
[20047926]

בחיפוש  יקר  זמן  לעצמך  תחסוך 
מושלם,  לנופש  עכשיו  חייג  הנופש 
1700-707- עלות.  ללא  ניתן  השרות 

509
[20047926]

מול  חלומית  במושבה  נופש  וילת 
שבתות  לקבוצות,  מתאים  הכינרת 
בריכת  השנה,  ולימות  וחתן  גיבוש 

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

בני ברק 
להשכרה  צפניה  איש  חזון  באזור 
ש''ח  עריסה 3,000   + מיטות  לפסח 5 

גמיש. 052-7607992
[20052250]

צפת 
ממוזג  מקסים  צימר  בעתיקה, 
אנשים. -03 שישה  עד  נוף  ומאובזר. 

5230030
[20052251]

חד'   3 דירה  מירון,  הרי  מול  בהאר"י, 
סלון-  שינה,  חדרי   2 מ"ר,  חדשה, 60 
מטבח, 7 מיטות (2/5), ספה נפתחת, 
מרפסת, נדנדה,בימי החול: 300 ש''ח 
1000 מוצ"ש  חמישי-  באדר  לזוג, 
ש''ח,  ניסן 1200  ר"ח  למשפחה,  ש''ח 
052- לתמונות   .  1,400 הגדול  שבת 

7614435
[20050449]

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

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

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. 
טבריה 

ומושקעת  מפוארת  פנטהוז  דירת 
מדהים  נוף  מאוד!!  גבוהה  ברמה 
ומיוחד, 7 חד' זוגיים אפשרות עד 
מותאם  חרדית,  שכונה  איש,   30
גדולה  מרפסת  אנ"ש,  לציבור 
לילדים,  ומשחקים  גריל  מנגל 
אפשרות גם לפסח. 050-4190057
y0504190057@ :לקבלת תמונות

gmail. Com
[20052135]

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 
לשבת- יפיפה  קמפוס  התפנה 
מרווחים  חדרים  ולפסח.  הגדול 
וממוזגים, מרחבים. 052-7136615

[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]

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]

ממוזגת  מרווחת,  יפה,  דירה  בבעלזא 
ימים  ולקצרות,  לארוכות  מצעים,   +
052-  ,02-5386720 וחגים.  שבתות 

7616720-1
[20040110]

למכירה רכב יונדאי i30 cw מודל ִ
18,000 פרטית  שלישית  יד   2010

ש''ח 052-7128736
[20052148]

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]

בב"ב ַ באידיש  חסידי  למעון 
חלקית/ למשרה  מטפלת  דרושה 
053- בטל'  טובים  תנאים  מלאה 

3101276
[20052264]

לנערות  טיפולית  למסגרת 
עו"ס  דרושה  חיפה  במרכז  בסיכון 

ol77777@walla.com
[20052261]

למסעדה בבני ברק דרוש עובד יר"ש 
036959329

[20052258]

שפע“  רב  ”קניון  מוישיס  למאפיית 
במשרה  ניסיון,  עם  קונדיטור  דרוש 
02- להתקשר:  נא  לפרטים  מלאה. 
053-  ,02-5377822 פקס:   ,5377611
moishy@gmail. מייל:   ,3116671

com123
[20052244]

סופר  מחפשת  הו"ל  חברת 
בהיסטוריה  ובקיא  מנוסה  אנגלי 
ל קו"ח  העולם.  ובטבע 
mechonshevach@gmail.com

[20052151]

דרושה  ספרים  הוצאת  נוף  ליפה 
קו"ח  בירושלים  למשרד  מזכירה 
y581581@gmail. למייל  בלבד 

com
[20051835]

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]

לכובעי ָ הנחה  שוברי  להשיג  ניתן 
054- במס'  ברון  וכובעי  קרויס 

8412603 ניתן להשיג כל השנה
[20052265]

TUPPERWARE מכירה קבועה 
בתאום  יחודיים  טאפואר  כלי  של 
בזמן הכי נח לכם ב.יוזביץ שומרי 
ירושלים 052-7632235 אמונים 9 

052-7632224
[20052259]

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 
מיחזור,  משכנתאות,  ייעוץ 
אישית  בהתאמה  הלוואות 
058- מהיר.  שירות  ומקצועית, 

7191735
[20052229]

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]

חובות  מב     תרומות  ירושלמי:  היומי  דף  קמא     חולין  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש הי"ב (ההשתדלות)    משנה יומית: סנהדרין ח, א-ב  
הלכה יומית: או"ח תצח, א-ג    רמב"ם יומי: טומאת אכלין טז - כלים ב  

שו"ע הרב - רב יומי: לב, כו-כז    דף היומי - זוהר: תרומה, סעי' שמח-שנח  
העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' פח:   חפץ חיים: רכילות א, ו-ז  

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:378:388:368:408:398:34סו"ז ק"ש מג"א

9:249:259:249:279:269:22סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:589:599:5810:0010:009:56סוף זמן תפלה מג"א

10:2910:3010:3010:3210:3110:27סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
12:3912:4112:4012:4112:4112:38חצות היום

13:1213:1313:1213:1413:1413:11מנחה גדולה
19:1319:1119:1319:1219:1219:08שקיעת החמה

זמנים למחר

4:344:354:334:384:374:30עלות השחר
5:175:185:165:205:195:13זמן ציצית ותפילין

6:086:146:066:126:116:08הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
סופרפארם מינסטור הר סיני  6762954 הר סיני 15, ב"ב    תל אביב 052-7781127 יפו 40    בני ברק אלבא ירושלים
077-8881950 אבן גבירול 153 מהשעה  077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00  סופר פארם קסטל
בלילה   עד 01:00  מהשעה 19:00  פינסקר 69  רח'   077-8882170 דיזנגוף כיכר  פארם  סופר  בלילה   עד 01:00   19:00
8851931 הנרקיס 077-8880650 דרך פנחס רוזן72 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה    נתניה סופר פארם שיכון דן
סופרפארם 077-8880770/771 שמחה גולן 54    רמת גן סופר פארם גרנד קניון מרכז מסחרי לב יסמין    חיפה

6519153 הופיין 52 חולון   אהרון 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 אשדוד

למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.505-
אתמול: 211.525-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
16-8

תל אביב
19-14

חיפה
17-13

גולן
10-10

טבריה
22-13

גליל
14-7

באר שבע
20-11

אילת
27-16

מזג האויר
טמפ' נמוכות מהרגיל

היום - מעונן חלקית. עד שעות 
אחה"צ צפוי גשם מקומי בצפון הארץ 

ויתכן גם במרכזה. הטמפרטורות 
יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

חמישי - מעונן חלקית. עדיין ייתכן 
גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. 
הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות 

מהרגיל לעונה.

שישי - מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר 
בטמפרטורות. בצפון הארץ צפוי גשם 

מקומי ויתכנו סופות רעמים בודדות. 
יתכן גשם מקומי במרכז.

שבת - מעונן חלקית. עד שעות 
הצהרים עדיין צפוי גשם מקומי 

ברובו קל בעיקר בצפון הארץ. 
הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל 

לעונה.

שבתשישיחמישי
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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  לשאלות בהלכות  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 
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יריב לוין: נחוש להמשיך 
במאבק מול מערכת המשפט

שר התיירות מהליכוד אמר כי הוא מקווה לקבל את תיק המשפטים ^ "זה הולך 
להיות משא ומתן קשה, ארוך ולא פשוט", אמר

מאת מאיר ברגר

מת־ לוין  יריב  התיירות  שר 
המשפטים  לשר  להתמנות  עקש 
כדי  לדבריו,  ישראל,  של  הבא 
במערכת  מהותיים  שינויים  לבצע 
הכנסת  בין  וביחסים  המשפט 
המשפט  בית  לבין  והממשלה 

העליון.
לוין  אמר  צה"ל'  ל'גלי  בראיון 
שא'  אפשרות  רואה  לא  הוא  כי 
בממשלה  לשרה  תמונה  שקד 
כך  על  הדיבורים  אף  על  הבאה, 

בימים האחרונים. 
רבה  אישית  הערכה  לי  "יש 
אליה אבל אני לא רואה היתכנות 
תי־ שיחלקו  לאחר  כזה.  למהלך 

בליכוד  רבים  יש  לשותפות  קים 
שולחן  סביב  לשבת  שמצפים 

הממשלה.
שנמ־ בליכוד  "מועמדים 

או   19 במקומות  אפילו  צאים 
קולות.  אלפי  עשרות  קיבלו   20
שמישהו  מצב  לראות  לי  קשה 
גם  זה  פניהם.  על  יועדף  מבחוץ 
הסביר  נכון",  לא  וגם  צודק  לא 

לוין.
שינויים  לערוך  רצונו  על 
לוין  אמר  המשפט  במערכת 
אותי,  ירתיע  לא  דבר  "שום  כי 
במא־ להמשיך  נחוש  אני 

המשפטית  המערכת  מול  בק 
הגדול  שהשינוי  ספק  לי  ואין 

יבוא".

גם  התייחס  התיירות  שר 
סמוטריץ'  בצלאל  של  לכוונתו 
המשפ־ תיק  על  להתעקש 

משא  להיות  הולך  "זה  טים. 
פשוט",  ולא  ארוך  קשה,  ומתן 

אמר.

היערכות בארגון 'איחוד הצלה' לפסח
מאת חיים מרגליות

החירום  רפואת  בארגון 
היע־ את  סיימו  הצלה'  'איחוד 
רכות הארגון לקראת חג הפסח. 
פרמ־ רופאים,  הארגון  מתנדבי 
במהלך  יפעלו  וחובשים,  דיקים 
בכוננות  המועד  וחול  החג 
מענה  לתת  מנת  על  מוגברת 
מהיר לעומס המקרים והפניות, 
במטרה להגיע לכל אדם הזקוק 

לעזרה במהירות האפשרית. 
את  הנחתה  הארגון  הנהלת 
שציודם  לדאוג  המתנדבים 
גם  יד  בהישג  יהיה  הרפואי 
בחול  מטיילים  שהם  בעת 

המועד.
משה  הצלה'  'איחוד  מנכ"ל 
שנה  "בכל  מסר:  טיטלבוים 
עדים  אנו  ובפסח  לחג  סמוך 
החי־ קריאות  במספר  לעליה 

נשמרים  שאינם  מטיילים  רום. 

וחומרי  החמץ  שריפת  לנפשם, 
ידם  בהישג  שנשכחו  ניקוי 
לפגיעות  גורמים  ילדים  של 
לציבור  קורא  אני  לכן,  רבות. 
ובזהירות  באחריות  לנהוג 
החג  את  שנעבור  כדי  מרבית 
אנו  כן  כמו  ובשלום.  בשמחה 
בכדי  המרבית  בכוננות  נהיה 
לתת את המענה המהיר ביותר 
להגעת  עד  חירום  מקרה  בכל 

האמבולנס".


