
מאת סופרנו הצבאי

והמנהל  מג"ב  בשיתוף  צה"ל, 
את  בבוקר  אתמול  הרס  האזרחי, 
צאלח  המחבל  התגורר  בה  הדירה 
ברגותי בכפר כובר. כך נמסר מדו־

בר צה"ל.
ברגותי ביצע יחד עם אחיו את 
עפרה  ליישוב  סמוך  הירי  פיגוע 

שבו נרצח התינוק עמיעד ישראל 
נפצעו.  נוספים  ו־7  הי"ד  איש־רן 
ברגותי חוסל על ידי כוחות הימ"מ 

מספר ימים לאחר הפיגוע.
חתם  שבועות  מספר  לפני 
נדב  אלוף  המרכז,  פיקוד  מפקד 
והריסה  החרמה  צו  על  פדן, 
מס־ ברגותי.  התגורר  בה  לדירה 

בית  הוציא  מכן  לאחר  ימים  פר 
המעכב  ארעי  צו  העליון  המשפט 
בע־ לדיון  עד  הבית  הריסת  את 

תירה לבג''ץ שהגישו בני משפחת 
להגנת  המוקד  בסיוע  המחבל 

הפרט.
בתוך כך, בחודש שעבר הוגש 
כתב אישום לבית המשפט הצבאי 
המחבל,  של  אחיו  נגד  ביהודה 
שורה  לו  המייחס  ברגותי,  עאצם 
חמורות,  עבירות  של  ארוכה 
וביניהן שלוש עבירות של גרימת 
לעבירת  המקבילה  בכוונה,  מוות 
זו.  עבירה  לעבור  ונסיונות  רצח, 
את  אחיו  עם  יחד  שביצע  עאצם, 
עפרה,  ליישוב  סמוך  הירי  פיגוע 
מכן  לאחר  ימים  ארבעה  ביצע 
גבעת  בצומת  הירי  פיגוע  את  גם 
אסף, בו נרצחו החיילים יובל מור 
יוסף ויוסף כהן הי"ד, ונפצעו חייל 

ואזרחית נוספים.

מאת סופרנו הצבאי

בחדשות  מרמללה:  אזהרה 
בכירה  דמות  כי  אתמול  דווח   12
בשי־ אמרה  הפלסטינית  ברשות 
של  הכלכלי  המצב  כי  סגורות  חות 
להשתלטות  לגרום  עלול  הרשות 
לדברים  הרקע  הגדה.  על  חמאס 
הפלסטי־ שהרשות  העובדה  הוא 
נית לא לוקחת 600 מיליון שקלים 
וכתוצאה  חודש  מדי  לה  המגיעים 
מכך משלמת לקציני מנגנוני הבט־

חון שלה רק 50% מהשכר.
פי  על  כך  בכיר,  אותו  לדברי 
הדיווח, החשש הוא שחמאס ייכ־

המצב  את  ינצל  הזה,  לוואקום  נס 
הקצינים,  של  המתדרדר  הכלכלי 
לטענת  אותם.  ויקנו  להם  ישלמו 
על  השתלטה  חמאס  "כך  הבכיר, 
חושש  ואני  ב־2007  עזה  רצועת 
מאוד שבאמצעות תשלום השוחד 

הזה הם יעשו אותו דבר בגדה". 
הפלסטינית  הרשות  כזכור, 
הודיעה כי תסרב לקבל את כספי 
המסים המגיעים לה מישראל בע־

המחבלים.  משכורות  קיזוז  קבות 
הרשות  של  לסירובה  מצטרף  זה 
הפלסטינית לקבל סיוע אמריקאי 
כולל  דולרים,  מיליוני  מאות  בסך 
הפלסטינים,  הבטחון  למנגנוני 
נגד  מתביעות  החשש  בעקבות 
הב־ ארצות  לכך,  בנוסף  הרשות. 

רית הפסיקה את הסיוע לארגונים 

הפלסטינית,  ברשות  אזרחיים 
לפליטים  הסיוע  ארגון  גם  בהם 
אונר"א. גורמים במערכת הבטחון 

המשבר  כי  חשש  בעבר  הביעו 
הפלסטינית  ברשות  הכלכלי 
הבטחוני  הפעולה  בשיתוף  יפגע 

הפלסטינית,  לרשות  ישראל  בין 
להתדרדרות  להביא  שעלול  מה 

בטחונית ביהודה ושומרון.

לאחר שזכה ברוב של  65 ממליצים: 

נשיא המדינה הטיל על נתניהו 
את מלאכת הקמת הממשלה 

ראש הממשלה אמר בנאומו: "אני מודע היטב לגודל האחריות המוטלת על כתפי ואפעל כשליח העם על כל 
חלקיו" ^ ריבלין קרא לאיחוי השסעים החברתיים: "נגמר 'אנחנו והם'. מעכשיו זה רק אנחנו" ^ לראש הממשלה 

עומדים 28 יום ו־14 ימי הארכה נוספים להרכבת הממשלה
מאת מאיר ברגר

רש־ בטקס  ממשלה:  מרכיבים 
הממשלה  ראש  הנשיא  בבית  מי 
מנשיא  אמש  קיבל  נתניהו  בנימין 

המנדט  את  ריבלין  ראובן  המדינה 
להקים את הממשלה הבאה. זאת, 
חברים   65 להמלצת  שזכה  לאחר 
הממשלה  לראש  הבית.  מסיעת 
הארכה  ימי  ו־14  יום   28 עומדים 

נוספים להרכבת הממשלה.
בנאום  אמר  ריבלין  הנשיא 
הרוב  בדמוקרטיה  כי  שנשא 
דברו.  את  אמר  והרוב  מכריע 
ועדת  יו"ר  עם  התייעצות  "לאחר 
פתחתי  מלצר,  השופט  הבחירות 
הסיעות  נציגי  עם  בהתייעצויות 
התוצאות  פרסום  בטרם  עוד 
הרשמיות והסופיות של הבחירות 

אותן קיבלתי בצהריים. 
בזמן  לקחנו  "בהחלט 
בתמונת  שינויים  ההתייעצויות 
עם  שנועצתי  לאחר  המנדטים. 
הנבחרות,  הרשימות  כל  נציגי 
ושקו־ גלויות  היו  כשהתייעצויות 

פות לכל הציבור, הריני להודיע כי 
בנימין  ח"כ  על  המליצו  ח"כים   65
היוצא,  הממשלה  ראש  נתניהו 

להרכבת הממשלה הבאה".
הוא פנה לנתניהו ואמר: "זכית 
של  באמונו  החמישית  הפעם  זו 
בארצנו.  היושב  הזה  היקר  העם 
להרכיב  האחריות  מוטלת  עליך 
כבדות  שמשימות  בזמן  ממשלה 
והכנסת.  הממשלה  בפני  מונחות 
המדיני  מעמדה  ופיתוח  ביצור 
והבטחוני של מדינת ישראל לאור 
לצד  השונות.  בחזיתות  האתגרים 
כל אתגר יש הזדמנות, לאור ההז־

דמנויות העומדות לפתחנו".
הוא הוסיף כי אחת המשימות 
והקרעים  הפצעים  "איחוי  היא 
שנפערו בינינו בתוך המערכת של 
מערכת  עברנו  בישראל.  החברה 
נא־ הכיוונים  מכל  קשה,  בחירות 

מרו דברים שאולי לא היו צריכים 
ולא  לא במדינה יהודית  להיאמר. 
הברזל  קיר  דמוקרטית.  במדינה 
לבין  בינינו  להציב  שיש  כזה  הוא 
בי־ לא  הבית  מתוך  לא  האויבים, 
והם  אנחנו  נגמר  בתוכנו.  ולא  נינו 

– מעכשיו זה רק אנחנו".
אמר  נתניהו  הממשלה  ראש 
אני  שבה  החמישית  הפעם  "זו  כי 
לכונן  המשימה  את  עלי  מקבל 
זכות  אין  ישראל.  ממשלת  את 
הדמוקרטיים.  בחיים  מזו  גדולה 
הראשונה  בפעם  כמו  נרגש  אני 
ובמובן מסוים הרבה יותר מהפעם 

הראשונה".

האח־ לגודל  היטב  מודע  "אני 
ואפעל  כתפיי  על  המוטלת  ריות 
אלו  חלקיו –  כל  על  העם  כשליח 
בי",  בחרו  שלא  ואלו  בי  שבחרו 

הוסיף נתניהו.
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משה שמעיה 
בהר"ר שמחה הי"ו

ישיבת "מאור עיניים" רחמסטריווקא ירושלים
אשדוד 

מרים דויטש
בהר"ר יעקב הכהן הי"ו
סמינר גור בני ברק
בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום חמישי, י"ג בניסן תשע"ט

ישראל יעקב נוישטט
ב"ר שמואל בנימין הי"ו

ישיבת מאור התלמוד - מיר פרידמן
בני ברק

לאה קרליץ
ב"ר נחום מאיר הי"ו

סמינר מאיר 
בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום חמישי, י"ג בניסן תשע"ט

בכיר פלסטיני מזהיר: חמאס עלול להשתלט 
על מנגנוני הבטחון בגלל המצב הכלכלי

כוחות הבטחון הרסו 
את בית המחבל שביצע 

את הפיגוע בעפרה
בפיגוע הירי נרצח התינוק עמיעד ישראל איש־רן הי"ד
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אשרי משכיל אל דל
עמך  'צרכי  על  זו  במסגרת  שורות  נכתבו  כבר  השבוע 
והצדקה  החסד  ארגוני  של  נפשם  מסירות  ועל  מרובים' 
העושים כדי שלא תשארנה חלילה משפחות שאין צרכי החג 
מצויים אצלם בהרחבה ובשפע. אכן, מי כעמך ישראל. לאחר 
החסד  ארגוני  של  פעולתם  את  נס  על  נעלה  קוראים  הארת 
העושים את מעשיהם בהצנע לכת ובאופן המכבד את הבריות. 
או  מכובדת.  בצורה  לתת  כיצד  הדרכים  הן  ומגוונות  רבות 
באמצעות תלושי קניה המזכים לקנות בבתי עסק שמוצריהם 
חשובים ונצרכים לקראת החג, או בשליחת צרורות של מזון 
עד לדלת ביתו של המקבל. שלא לדבר על מתת יד מכובדת 
שאף היא לא תשוב ריקם מביתה של המשפחה הנצרכת, שאין 

לה די הצורך כדי להקביל את פני החג.

בסתר,  נעשית  כשהיא  בצדקה  ומיוחדת  מעולה  מעלה 
נותן.  למי  יודע  המקבל  ואין  מקבל,  ממי  יודע  המקבל  שאין 
בדרך כלל, מחובתם של ארגוני החסד לדעת מי הוא המקבל 
כדי שלא לפתוח פתח למי שאינם הגונים. אך נשארה עבורם 
האפשרות לקיים את החלק העיקרי וליבת הענין, שלא יבוש 
המליצו  כך  ועל  הצדקה.  את  לקבל  הנזקק  זה  יכלם  ושלא 
צדיקים 'אשרי משכיל אל דל'. אשרי מי שיודע להשכיל כיצד 
בסתר,  בהחבא,  לו  נותן  הוא  ולאביון.  לעני  מתנתו  את  לתת 
כשאין הכל יודעים שהנה ההוא נתן לההוא. צדקה זו הנעשית 
בדרך כבוד, מרנינה את לבו של העני, מרחיבה את דעתו ושוב 
משתמר  וצאצאיו  ביתו  בני  כבוד  נשמר,  כבודו  כי  הוא  יודע 

ועומד, והריהו בעל בעמיו בקהילתו.

כרוכה  ומורכבת  גדולה  ולוגיסטיקה  יתכן  כי  ספק  אין 
ברצון לתת בדרכי כבוד [אף כי בהחלט יש אפשרות שהנתינה 
בדרכי כבוד דווקא תקל על הארגון והלוגיסטיקה], אך ללא 
ספק כי גם אם יש כאן טרחה גדולה, הרי שפעילות הנמרצת 
זו תעלה עד ללא שיעור את ערכה של המתנה ושל התמיכה 
לקראת החג. ההבדל בין תמיכה הניתנת באופן מכובד ובאופן 
השומר על כבוד הבריות, לבין תמיכה שאינה כזו, הוא מרחק 
סיפוקו  את  והמקבל  לבריות  הנצרך  של  תחושתו  ורב.  גדול 
לקראת החג, היא שונה בתכלית כשהוא מקבל אותה בדרכי 
כבוד השומרים על קלסתר פניו שאינן משתנות ככרום. יתן ה' 
ועוד השנה נזכה לשמוח בבנין בית הבחירה בזבח פסח מתוך 

נחת והרחבה לכל יהודי באשר הוא.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

מים רדודים
תו־ על  הדיו  יבש  בטרם 
הרשמיות  הבחירות  צאות 
בעק־ ואשר  לנשיא  שהוגשו 
ריבלין  הנשיא  הטיל  בותיהן 
את מלאכת הרכבת הממשלה 
הקלקולים  החלו  נתניהו,  על 
של  האספסוף  שורות  בתוך 

סיעת כחול לבן.
כלל  על  חז"ל  אמרו  אם 
שאין  כשם  כי  האדם  בני 
אין  כך  שווים  פרצופיהם 
דעותיהם שוות, קל וחומר בן 
בנו של קל וחומר תקפים הד־

בת  בסיעה  כשמדובר  ברים 
וחמישה  משלושים  פחות  לא 
אישים שונים זה מזה שמכנה 
ביניהם  מחבר  משותף  אחד 
נתניהו.  לא  רק  שעה:  לפי 
הזה  הנגטיבי  שהדבק  הבעיה 
לעד  מעמד  להחזיק  יכול  לא 
שמנגד  בשעה  לא  בוודאי 
מספר  יש  הממשלה  לראש 
עומד  והוא  מנדטים  של  זהה 
עם  יציבה  קואליציה  להקים 

שותפיו הטבעיים.
לתקשורת  דלפו  אתמול 
תמלילים פנימיים של חילוקי 
יאיר  בין  שהתגלעו  דעות 
אחרים  חברים  לבין  לפיד 
בסיעה. בשש השנים של שתי 
הורגל  האחרונות  הקדנציות 
ההן  אומרי  בסיעת  כי  לפיד 
עצמאית  חשיבה  אין  שהקים 
ואין שום רצון ולא יכולת של 
מי מהאנשים לחלוק עליו פו־

מבית ולהציע עמדה או רעיון 
אחר. עתה עליו להתמודד עם 
הע־ את  שמאיישים  אנשים 

והרביעית,  השלישית  שיריה 
לנגד  ולהיווכח,  להתווכח 
מתדהמה,  הקרועות  עיניו 
את  חורץ  שהוא  לאחר  גם  כי 
שיחלוק  מי  בסיעה  יש  דברו 
זאת  לעשות  יהסס  ולא  עליו 

פומבית.
כי  לגלות  מפתיע  לא 
שהתגלעו  הדעות  חילוקי 
המפ־ של  יחסה  סביב  היו 

כמה  החרדי.  לציבור  לגה 
הרשו  המפלגה  מחברי 
על  בקול  לחלוק  לעצמם 
במתקפה  לפיד  שמוביל  הקו 
המסתמנת  הקואליציה  כלפי 
את  לגנאי  מכליל  כשהוא 
טענו  הללו  החרדי.  הציבור 
כי ההכללה גורפת וכי הנסיון 
לא  שהדבר  הוכיח  האומלל 
להפך.  אלא  לסיעה  מועיל 
ואמר  חייב  נותר  לא  לפיד 
ששלח  שהציבור  מה  "זה  כי 

אותנו מצפה מעמנו".
ועצם  נמשך  הוויכוח 
ככתבו  דלף,  שהוא  העובדה 
פני־ תכתובת  מתוך  וכלשונו, 
מל־ המפלגה  חברי  של  מית 

המפלגה  שבריריות  על  מדת 
הזו ועל מה שעשוי להתרחש 
יר־ לא  כי  עד  הימים  מן  ביום 

חק היום שהקרע או הקרעים 
בה יהיו בלתי נמנעים.

נזהר בצוננין
האח־ השנים  כל  במשך 
התקשורת  מארחת  רונות 
מומחים בעיני עצמם, אנתרו־
שמתיימרים  בגרוש,  פולוגים 
לנתח לאורך ולרוחב את הלוך 
ולהסיק  החרדי  בציבור  הרוח 
שונות  מסקנות  בעקבותיה 

ומשונות.
האימת־ האמיתות  אחת 

וטופחה  שהלכה  ביותר  ניות 
במ־ פרשנים  אותם  כל  בידי 

חתך  על  הצביעה  השנים  שך 
האוכלו־ בקרב  וגדל  שהולך 

שבתקשורת  החרדית  סיה 
החליטו לכנות את כל הנמנה 
עמו בשם 'החרדים החדשים'. 
התקשורת  דדעתני  אליבא 
החרדי  בציבור  הזה  הפלח 
ומתר־ הולכת  תופעה  הסגיר 
חבת שבמסגרתה קרסה כבי־

כול ההגמוניה של דעת תורה 
את  הציבור  מתווה  פיה  שעל 
והאינדיבידואליזם  דרכו 
בשדות  רעייה  בדמות  גובר 

זרים.
האח־ הבחירות  תוצאות 
מנד־ שמונה  ובמרכזן  רונות 

העניקו  התורה  ליהדות  טים 
לתזה  מצלצלת  לחי  סטירת 
קרוב  דברה.  ולנושאי  הזו 
אלף  וחמישים  למאתיים 
הפתק  את  ששלשלו  קולות 
ועד  מדן  קלפיות  בהמוני  ג' 
מצוות  כי  הוכיחו  אילת, 
אקטואלית  יורוך'  אשר  'ככל 
ומחייבת מאי פעם את הכלל 
החרדי כמו את הפרט החרדי 

באותה מידה.
עמוסות  תקשורת  סדרות 
אינספור  מופרכים,  טיעונים 
הספי־ מהם  (אחדים  מומחים 

פחות  לא  לעצמם  להנפיק  קו 
של  בנייתן  בזכות  מדוקטורט 
במחי  הפכו  אלו),  תיאוריות 
לחוכא  אחת  בחירות  מערכת 
מהדהדות  קביעות  ואטלולא. 
ביסוס  נטולת  לפיקציה  היו 
המ־ ובין  בינה  קשר  כל  שאין 
ציאות הברוכה שתקעה יתד, 
והנביטה  שורשים  הצמיחה 

פירות לרבבות ולאלפים.

דן ברותחין
בה־ נפש  יפה  מרידור,  דן 
כמה  במשך  שהיה  תגלמותו 
מבשרו  בשר  טובות  שנים 
לא,  כבר  והיום  הליכוד  של 
מי  מפני  מוטרד  הוא  כי  אומר 
שעלול לאייש את תפקיד שר 

המשפטים.
זו סיבה מצוינת לנקוט את 

ההפך המוחלט.

בלב כפר חב"ד: 

כך פועל 'חמ"ל מצה' 
של צעירי חב"ד

שמורות'  'מצות  אלפי  מאות 
ידי  על  אלו  בימים  מחולקות 
ישראל  בית  לעמך  חב"ד  שלוחי 
'מבצע  במסגרת  הארץ,  רחבי  בכל 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  שייסד  מצה' 

מליובאוויטש זצוק"ל.
עלוני  לצד  מחולקות,  המצות 
ומושקעים,  מרהיבים  הסברה 
החירות  חג  מהות  את  המנגישים 

באופן מרתק. 
הוקם  חב"ד,  כפר  של  בליבו 
אגודת  צעירי  של  מצה'  'חמ"ל  לו 
חב"ד, אליו נוהרים השלוחים מכל 
כמות  את  ואוספים  הארץ  רחבי 
מועד.  מבעוד  שהזמינו  המצות 
מדובר בסדר גודל של מאות אל־

פי מצות והשנה, כך נמסר, הכמות 
בשיא של כל הזמנים. 

מליובאוויטש  אדמו"ר  לכ"ק 
מיוחדת  חביבות  היתה  זצוק"ל 
ביטויים  כך  ועל  מצה'  ל'מבצע 
והתוועדויות  במכתבים  רבים, 

קודש. 
האדירה  המצות  "כמות 
הרבי  שלוחי  ידי  על  המחולקת 
לשיאים  מצה  מבצע  את  מביאה 
יצחק  יוסף  הרב  אומר  חדשים", 
רבים,  ישראלים  "עבור  אהרונוב, 
את  מקבלים  הם  בו  הזה,  הרגע 
נחרט  וכו',  העלונים  עם  המצה 
בשבילם  ומהווה  בתודעה  עמוק 

את תמצית החג".

איכילוב: נקבע מותו של בן 
שנה שנדבק בחיידק אלים 

מאת מ. קליין 

אתמול  נפטר  שנה  כבן  פעוט 
בבית החולים איכילוב בתל אביב, 
לאחר שסבל מחיידק אלים שחדר 

למערכת הדם שלו.
מוקדם  עוד  הובא  התינוק   
יותר השבוע לבית החולים לאחר 
שלא חש בטוב, אך שוחרר לאחר 
שהרופאים לא מצאו סיבה לאש־
פז אותו. בהמשך הוא הפך אפאטי 

אותו  להבהיל  מיהרו  והוריו 
אושפז  שם  החולים,  לבית  בשנית 
סובל  הוא  כי  התברר  ובהמשך 
ממתקפה חזקה של חיידק אלים. 

על  עודכן  הבריאות  משרד 
בפרטי  איכילוב,  הנהלת  ידי 
לכל  יזום  באופן  ופנה  המקרה, 
כדי  הפעוט  עם  במגע  שהיה  מי 
מונע,  אנטיביוטי  טיפול  להעניק 
מחשש שהחיידק עבר לילדים או 

למבוגרים. 

אסון בלוד: פעוט נחנק 
באכילתו ונפטר

מאת חיים מרגליות

ההכ־ את  איבד  שנה  כבן  פעוט 
בלוד.  מטפלת  אצל  כששהה  רה 
לוד  סניף  הצלה'  ב'איחוד  חובשים 
ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות 
טי־ בניידת  פונה  הוא  מכן  ולאחר 
פעולות  המשך  כדי  תוך  נמרץ  פול 
החייאה במצב אנוש. בבית החולים 
אסף הרופא נאבקו הרופאים על חייו 

אולם נאלצו לקבוע את מותו.

כי  נמסר  הצלה'  מ'איחוד 
דווח  למקום,  המתנדבים  בהגעת 
ההכרה  את  איבד  הפעוט  כי  להם 
שתיית  כדי  תוך  שנחנק  לאחר 
אופי  עקב  טחונים.  ירקות  מרק 
צוותי  למקום  הוזעקו  האירוע 
ראשונה  לעזרה  היחידה  חוס"ן 

נפשית של 'איחוד הצלה'. 
בבית  כי  נמסר  מהמשטרה 
התינוק,  של  מותו  נקבע  החולים 

נסיבות המקרה נבדקות.

הפריימריז בעבודה יוקדמו; גבאי לא צפוי להתמודד
יו"ר מפלגת העבודה אבי גבאי החליט להקדים את הבחירות המוקדמות במפלגת העבודה כך שיתקיימו 

בתוך ששה חודשים

מאת מאיר ברגר

אבי  העבודה  מפלגת  יו"ר 
את  להקדים  החליט  גבאי 
המקדי־ הבחירות  הפריימריז. 
שנה,  חצי  בתוך  יתקיימו  מות 
להתמודד  צפוי  לא  גבאי  אך 

בהן.
בפריימריז  כי  היא  ההערכה 
 – הרשימה  מובילי  שני  יתמודדו 

הח"כים איציק שמולי וס' שפיר.
הרא־ התוצאות  קבלת  עם 

כבל  איתן  קרא  כזכור  שונות 
בה־ עמד  "גבאי  להתפטרותו, 

עלינו,  הבית  את  והפיל  בטחתו 
שמו.  על  ורק  אך  רשום  הכשלון 
את  לנהל  מנדט  יותר  לו  אין 
עוד  להתפטר  וצריך  המפלגה 

הערב".
לא־ יומיים  שפרסם  בהודעה 

שבכ־ הבהיר  גבאי  הבחירות,  חר 
וונתו להישבע כחבר בכנסת ה־21, 
אך ציין כי יקיים התייעצויות עם 
הקדמת  לגבי  המפלגה  חברי 
ויודע  מכיר  "אני  הפריימריז. 
והאחריות  המשקל  כובד  מהו 
יושב  של  כתפיו  על  שמונחים 
כתב  העבודה",  מפלגת  ראש 

גבאי.
תנו־ למען  לפעול  "אמשיך 

בישראל  והציבור  העבודה  עת 
אמונים  אשבע  באפריל  וב־30 
ואשרת  ישראל  בכנסת  כחבר 
בימים  מהאופוזיציה.  הציבור  את 
עם  התייעצויות  אקיים  הקרובים 
חברי הכנסת של מפלגת העבודה 
הפריימריז  מועד  הקדמת  לגבי 
העבודה  מפלגת  יו"ר  לתפקיד 
ואפשרויות נוספות שעומדות על 

הפרק".

רוסיה: כ"ק מרן אדמו"ר מטשערנאביל שליט"א 
ביקר בספריית שניאורסון במוסקבה

כאורח רבה הראשי של רוסיה הגר"ב לאזאר שליט"א ^ טיש לחיים במרכז החסד היהודי

מאת א. למל

מטשער־ אדמו"ר  מרן  כ"ק 
יומיים  ששהה  שליט"א  נאביל 
לחיזוק  רוסיה  בירת  במוסקבה 
היהודית  והקהילה  רוסיה  יהודי 
ב'ספריית  לבקר  ביקש  במוסקבה, 
היום  הנמצאת  שניאורסון', 
בשכונת  הגדול  היהודי  במוזיאון 
של־ לאחר   – רושצ'ה'  'מארינה 
רוסיה  נשיא  שנים,  כארבע  פני 
מספריית  העבירה  פוטין  ולדימיר 
הקדושים,  הספרים  היו  בה  לנין 
נמלט  מאז  רבות,  שנים  במשך 
הריי"צ  האדמו"ר  כ"ק  מרוסיה 
היו  לו  זצוק"ל,  מליובאוויטש 
בהם  אלו,  ספרים  אלפי  שייכים 
של  ידות  כתבי  נדירים,  ספרים 

מאמרי חסידות ועוד.
את האורח הדגול קידם בפתח 
רוסיה  של  הראשי  רבה  המוזיאון 
הגאון רבי בערל לאזאר שליט"א, 
היהודי,  המוזיאון  והוגה  מייסד 
המוזיאונים  אחד  היום  המהווה 
והחשובים  הגדולים  היהודים 
בו  מבקרים  איש  ואלפי  בעולם, 
מדי חודש וזוכים להיחשף לעול־

מו הגדול שברא הקב"ה – מזווית 
ובכך  ומרתקת  אמתית  יהודית 
לומדים את דברי הימים כמסורת 
אמונה  מתוך  דור  מדור  הנתונה 

טהורה ונכונה.
יחד  ישבו  ארוכה  שעה  במשך 
ועיינו  השמורה  הספריה  בתוככי 
פל־ כדי  תוך  הקודשים,  בספרים 

ואגדה,  בהלכה  והתעמקות  פול 
סיפורי  בשילוב  ודרוש,  חסידות 
המחותנים  קשרי  על  היסטוריה 
הגדולים כ"ק בעל התניא והשו"ע 
המ־ הרה"ק  כ"ק  ומחותנו  זצוק"ל 

והמשיכו  זצוק"ל  מטשרנוביל  גיד 
האדמו"ר  כ"ק  על  קודש  בסיפורי 
זצוק"ל,  מליובאוויטש   מוהרש"ב 
בניסן  ב'  ההילולא  יום  לרגל 
שהגי־ עד   – שבוע  באותו  שחל 

זמן  שהגיע  ואמרו  מלוויהם  עו 
בנין  עבר  אל  יחד  ויצאו  מנחה 
צדק,  שערי  היהודי  החסד  מרכז 
למוזיאון  ונראה  סמוך  העומד 

היהודי.
שערי  היהודי  החסד  מרכז 
חסד  של  אור  מגדל  הוא  צדק 
במשך  ורבבות  לאלפים  וצדקה 
יש־ מועדי  ולפני  כולה  השנה  כל 
רבה  פעילות  המקום  רוחש  ראל 
נצרך  לכל  לסייע  בכדי  וענפה, 

ונזקק לחגוג את החג ככל משפטיו 
בגשמיות  הרחבה  מתוך  וחוקותיו 
על  הרבים  האגפים  וכל  כפשוטו 
עומדים  ומתנדביו  עובדיו  מאות 
בה־  – זו  נעלית  מטרה  למען  הכן 

הראשי  הרב  של  ועידודו  כוונתו 
ונושא  המרכז  מייסד  שליט"א, 

בעולו תמידין כסדרן.
אלפי  הכולל  המרכז  בפתח 
מ"ר מרובעים של חסד גשמי, קיים 
בית כנסת 'תפילה למשה' המשמש 

פינה חמה רוחנית לבאים למוסד, 
וחסידות,  תורה  שיעור  לתפילה, 
וכינוסם   – ועוד  תפילין  הנחת 
של צדיקים במקום כזה, הרי הוא 
ולזמן  לעולם.  והנאה  להם  הנאה 
ישבו  המרובה,  את  המכיל  מועט 
והמארח  האורח  השולחן  בראש 
ניגונים  עם  חסידית,  להתוועדות 
וסיפורי  תורה  דברי  חסידיים, 
חסידים, תוך כדי שהמארח הגר"ב 
לאורח  מראה  שליט"א  לאזאר 
את  שליט"א  האדמו"ר  מרן  כ"ק 
דפסחא'  'קמחא  פרויקט  דו"חות 
משפחה  לכל  אלו  בימים  הנערך 
נצרכת במוסקבה, ע"י קופת 'מתן 
בסתר – מוסקבה' המופעל גם הוא 

במרכז החסד היהודי. 
הספר  את  העניק  האדמו"ר 
'צור צדיק' של אביו כ"ק האדמו"ר 
מצוין  בהקדמה  אשר  זצוק"ל, 
תמימים.  תומכי  בישיבת  שלמד 
לסיום איחל הצלחה רבה להנהלת 
המרכז והעסקנים המסורים ובירך 
פסח  חג  רוסיה  יהודי  ולכל  להם 

כשר ושמח.

ירושלים: בן 3 נפטר מדימום אינטנסיבי 
שבוע לאחר ניתוח להסרת שקדים 

מאת מ. קליין 

צדק'  'שערי  החולים  בבית 
הרו־ אתמול  נאלצו  בירושלים 
פאים לקבוע את מותו של פעוט 
מק־ שסבל  לאחר  שלוש,  כבן 
דימום  בעקבות  מערכות  ריסת 
אינטנסיבי לאחר שעבר בשבוע 

שעבר ניתוח להסרת שקדים. 
החולים  לבית  פונה  הפעוט 
של  דחופה  רפואה  ממוקד 
בני  ידי  על  פונה  אליו  'טרם', 
במ־ הבחינו  ב'טרם'  משפחתו. 

הכניסו  הילד,  של  החמור  צבו 

בהע־ והחלו  ההלם  לחדר  אותו 
נקת טיפול ראשוני תוך המתנה 
מד"א  של  נמרץ  טיפול  לניידת 
בהמשך  למקום.  שהובהלה 
הועבר הפעוט לשערי צדק תוך 
כדי מאמצי החייאה, אך כאמור 
נא־ והרופאים  כשלו  המאמצים 

לצו לקבוע את מותו. 
יש לציין כי חשש של דימום 
אינטנסיבי לאחר ניתוח כריתת 
ובמקרה  תמיד,  קיים  שקדים 
לפנות  ההורים  נדרשים  כזה 
לבית  מיידי  באופן  הילד  את 

החולים. 

שרת המשפטים שקד: "יוצאת ל'חירות' 
לפרק זמן שלא מתחייבת מהו"

מאת מאיר ברגר

הש־ שקד  המשפטים  שרת 
תתפה אתמול בטקס חגיגי עם עו־
שללה  ולא  משרד המשפטים,  בדי 
למרות  בעתיד  לפוליטיקה  חזרה 

ההפסד בבחירות האחרונות.
ציבו־ ערביים'  'בין  שעת  "זו 

רית. אנחנו מצויים בעת 'ממשלת 
מי  שמעתם  הרי  וכולכם  מעבר', 
תו־ את  בהקלה...  ומי  באכזבה 

משמעותן,  ואת  הבחירות  צאות 
גם לגבי", אמרה שקד.

לסי־ העת  איננה  עדיין  ''זו 
נתפנה  עוד  בוודאי  כומים, 
חג  ערב  עתה,  לעת  אבל  לכך. 
לכם  לומר  מבקשת  אני  הפסח, 
המ־ להוויית  נקשרתי  כמה  עד 

ולפעלתנות  לעשיה  הזה,  שרד 
בידי  כתליו,  בין  המתקיימת 
בשירות  ביותר  הטובים  האנשים 
רואה  אני  מהם  שרבים  הציבורי, 

כאן''.
מערכת,  כל  ''כמו  לדבריה, 
גם  בה  שיש  ציבורית,  בוודאי 
למדוד  יכולים  איננו  בירוקרטיה, 
אלא  למחר',  'מהיום  ולהימדד 

לפעול בתוך תהליכים''.
מהישגיה  מעט  פירטה  שקד 
''לש־ האחרונות:  השנים  בארבע 

מחתי, הצלחתי, בעזרתכם, להציב 
יעדים וגם לראות בקידומם ההד־

'חמץ',  מעט  לא  לבער  גם  רגתי; 
והיד  'סדר';  מעט  לא  לעשות  וגם 

עוד נטויה.
אחוז  וגם  הבוחר  שדין  ''נראה 
לי,  לגרום  הצליחו  החסימה... 
אינטנסיביות,  שנים  שש  אחרי 
משלי,  ל'חירות'  בקרוב  לצאת 
לא  ממש  שאני  זמן  לפרק  לפחות 

מתחייבת מהו".

רוכב אופנוע נהרג 
בתאונת דרכים

מאת חיים מרגליות

קטלנית  דרכים  תאונת 
פרטי  רכב  מעורבות  עם 
בכביש 4313 אירעה  ואופנוע 
חובשים  לכביש 431.  בירידה 
באר  סניף  הצלה'  ב'איחוד 
רו־ על  החייאה  ביצעו  יעקב 
שנפצע   30 כבן  האופנוע  כב 
נקבע  מותו  אך  אנוש.  באורח 

במקום.
מהרכב  נוסעות  שלוש 
הפרטי שהיה מעורב בתאונה 

נפצעו באורח קל.

חובש  דוד  בן  נהוראי 
סיפר:  הצלה'  ב'איחוד 
אופנוע  ברוכב  "מדובר 
מערכ־ רב  מפגיעה  שסבל 
עם  מתאונה  כתוצאה  תית 
יחד  פרטי.  רכב  מעורבות 
ביצענו  נוספים  חובשים  עם 
האופנוע  רוכב  על  החייאה 
אך  חייו  את  להציל  בנסיון 
בזירת  מותו  נקבע  בסיומן 
הענקנו  כן  כמו  התאונה. 
ותינוקת  נשים  לשתי  סיוע 
באורח  שנפצעו  שנתיים  בת 

קל".

בית שמש: ילד נפגע 
באורח קשה מאוטובוס

מאת חיים מרגליות

אופ־ על  שרכב  שבע  כבן  ילד 
בן  ברחוב  מאוטובוס  נפגע  ניים 
חובשים  שמש.  בבית  חי  איש 
שמש  בית  סניף  הצלה'  ב'איחוד 
ראשוני  רפואי  טיפול  לו  העניקו 
הוגדר  ומצבו  התאונה  בזירת 

קשה.
חובש  דזיאלובסקי  נפתלי 

ב'איחוד הצלה' סיפר: "כשהגעתי 
למקום סיפרו לנו עוברי אורח כי 
נפגע  האופניים  על  שרכב  הילד 
מאוטובוס. הענקנו לו סיוע רפואי 
ולאחר  התאונה  בזירת  ראשוני 
מכן הוא פונה בניידת טיפול נמרץ 
להמשך קבלת טיפול רפואי בבית 
סובל  כשהוא  בירושלים  החולים 
ובפלג  בראשו  ופציעות  מחבלות 

גופו העליון".
'משכורת 13'... לעידוד ההתמדה בחודש ניסן

מענק 'קמחא דפסחא' הוענק ל־1,968 אברכים מצטיינים 
ב'מפעל הש"ס העולמי', בנוסף למילגה החודשית

של  דפסחא'  'קמחא  קרן 
העניקה  העולמי'  הש"ס  'מפעל 
חג  לקראת  מיוחדות  מילגות 
הפסח ל־1,968 אברכים מצטיינים 
במס־ בתורה  ועמלים  הלומדים 

למען  זאת  הש"ס',  'מפעל  גרות 
יוקל מעליהם ומעל בני ביתם עול 
הכנת צרכי החג ויוכלו לשקוד על 
כראוי  ולהתכונן  התורה  דלתות 
שאינו  ה־449  החודשי  למבחן 

פוסח על חודש ניסן.
מאז יסודה של ממלכת התו־

מייסדה  הנהיג  הש"ס'  'מפעל  רה 
ומחוללה, כ"ק מרן אדמו"ר מצא־

המילגה  הענקת  את  זיע"א,  נז 
שלא  כדי  ניסן,  בחודש  הנוספת 

יפסק ח"ו לימוד התורה ושקידתה 
בטרדות  העמוס  זה  בחודש  גם 
החג. במנהגו זה ממשיך כיום בנו 
ממשיך דרכו, נשיא מפעל הש"ס, 
כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א, 
הנשיאות  חברי  עם  אחת  בעצה 
גדולי ישראל שליט"א אשר קראו 
וביקשום  הש"ס  מפעל  להנהלת 
העניק  ואף  זו,  במסורת  להמשיך 
הסכום  מן  נכבד  חלק  זו  למטרה 
דפ־ 'קמחא  מילגות  של  הכולל 

סחא'.
שליט"א  האדמו"ר  מרן  כ"ק 
של  ההנהלה  ידי  את  וחיזק  עודד 
פעלים  להרבות  הש"ס,  מפעל 
שכן  ויאדיר,  תורה  יגדיל  למען 

לומדי  שמאירים  התורה  אור 
הסדי־ בלימודיהם  הש"ס  מפעל 
'בין  הקרויים  אלו  בימים  גם  רים 
לעם  ומחסה  מגן  מהווה  הזמנים', 
ובמיוחד  העיתים,  בצוק  ישראל 
ביקשם לעשות כל מאמץ לעידוד 
רבים  אשר  המצויינים,  הלומדים 
מהם הוגים ועמלים בתורה מתוך 

הדחק.
מפעל  הנהלת  וחברי  ראשי 
לבקשתם  אתר  על  נענו  הש"ס 
המשימה,  את  עצמם  על  ונטלו 
הם קבלו על עצמם לגייס מנדיבי 
העם את הסכום הכולל של מיל־

לומדי  עבור  דפסחא'  'קמחא  גות 
מידידי  רבים  ואכן  הש"ס,  מפעל 

מפעל הש"ס נענו והרימו תרומות 
חלק  זו.  קדושה  למטרה  נכבדות 
הנגיד  ע"י  נתרם  מהסכום  נכבד 
רוזנברג,  מיכל  יחיאל  הרב  הנדיב 
'מפעל  של  הנאמנים  ועד  יו"ר 
הש"ס' בקנדה, הידוע בפעליו הכ־

בירים למען כלל מוסדות התורה 
לימין  תמיד  ועומד  ובחו"ל  בארץ 

מפעל הש"ס העולמי.
מהנהלת מפעל הש"ס נמסר, 
כי מילגת 'קמחא דפסחא' תופקד 
הבנק  בחשבונות  בניסן  י"ג  היום 
של 1,968 אברכים מצטיינים מכל 
המ־ בכור  העומדים  הארץ,  רחבי 

בחן מדי חודש בחודשו בהצלחה 
שנבחנו במשך חודשי החורף. 
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אחרי שבוע במעצר בית: נשיא סודן המודח 
הועבר לבית סוהר בבירה חרטום 

מאת מאיר קליין 

נשיא סודן המודח, עומאר אל 
מארמון  אתמול  הועבר  באשיר, 
לבית  חרטום,  בבירה  הנשיאות 
שב־ שבוע  לאחר  בעיר,  סוהר 
תחת  בית,  במעצר  הוחזק  מהלכו 

שמירה כבדה של כוחות הצבא. 
לאחר  הודח  באשיר  אל 
ברחובות  הפגנות  של  חודשים 
במהלכן  בסודן,  הגדולות  הערים 
להתפטרותו.  המפגינים  קראו 
את ההפיכה ביצע הצבא שעד כה 
אח־ ההגנה  ושר  אמונים,  לו  שמר 

לראש  עצמו  את  מינה  עוף  בן  מד 
המשטר הצבאי. 

אלא שההפגנות לא שככו ואף 
התגברו בדרישה שגם בן עוף ית־
לאלתר  ושתוקם  מתפקידו,  פטר 
ממשלה אזרחית. בן עוף קיבל את 
הדרישות והתפטר אחרי יום אחד 
הת־ ובמקומו  מהתפקיד,  בלבד 

הצבאית  המועצה  לראשות  מנה 
עבד  הגנרל  המדינה  השולטת 
א־רחמן,  בורהאן  אל  פאתח  אל 
על  לתפקיד  כניסתו  עם  שהודיע 
ביטול העוצר הלילי שעליו הכריז 
בן עוף, וכן על ביטול מצב החירום 

במ־ במדינה  לשרור  אמור  שהיה 
בורהאן  אל  חודשים.  שלושה  שך 
יעביר  הוא  כי  הדגיש  אף  א־רחמן 
את השלטון לידי ממשלה אזרחית 
בהקדם האפשרי, וציין שהתהליך 
ואולי  שנתיים,  היותר  לכל  ייקח 

הרבה פחות. 
ההפגנות  נמשכות  עתה  לעת 
להקמ־ בדרישה  סודן,  ברחבי 

באופן  אזרחית  ממשלה  של  תה 
המשטר  ראש  זאת,  עם  מיידי. 
הצבאי הודיע כי הוא אינו מתכוון 
את  זימן  ואף  במפגינים,  להילחם 
מנהיגי המחאה כדי לשמוע אותם 

אפשר  אי  מדוע  להם  ולהסביר 
באופן  אזרחית  ממשלה  להקים 

מיידי. 
במקביל נמסר אתמול ממשרד 
ממשלתה  כי  אוגנדה,  של  החוץ 
מק־ באשיר  לאל  להעניק  תשקול 
יגיש  הוא  אם  בשטחה,  מדיני  לט 
בקשה כזאת. לעת עתה, כך אומר 
הוגשה  לא  אוגנדה,  של  החוץ  שר 
אך  באשיר,  אל  של  מצדו  בקשה 
לא  אוגדנה  כזאת,  לכשתתקבל 
בכך  "אין  הסף.  על  אותה  תדחה 
שום פסול, ואנחנו לא רואים סיבה 
שוקלים  שאנחנו  בזה  להתבייש 

למנהיג  מדיני  מקלט  להעניק 
המודח של סודן", אמר. 

בסודן  הצבא  בכירי  כי  נראה 
לנהוג  כיצד  יודעים  אינם  עדיין 
מתלבטים  והם  המודח,  בנשיא 
או  עונש,  ללא  אותו  לפטור  אם 
עצמאית  אותו  לשפוט  לחלופין 
היא  נוספת  אפשרות  בסודן. 
הפלילי  הדין  לבית  אותו  להסגיר 
הבינלאומי בהאג, שהגדיר את אל 
שנים,  לפני  כבר  כמבוקש  באשיר 
בגין רצח העם שביצע בחבל דא־

רפור שבסודן. 

לרגל סיום מסכת חולין: כך למדו שחיטה לפני 220 שנה

חולין,  מסכת  סיום  לרגל 
שחיטה,  בהלכות  העוסקת 
לימוד  במסגרת  היום  שייערך 
נחשף  בירושלים  היומי,  הדף 
חי־ של  יד  כתב  לראשונה  היום 
בור ללימודי שחיטה עם איורים, 
התקופה,  בן  אמן  ידי  מעשה 
השחיטה  מעשה  את  המלמדים 

וכיצד להבחין בין שחיטה כשרה 
בשני  לדוגמה,  כך,  נבלה.  לבין 
צבעים  לוחות  מופיעים  עמודים 
שמטרתם לשמש כלי עזר לתה־

הצבע  לפי  הריאה  בדיקת  ליך 
למכירה  יעמוד  היד  כתב  שלה. 
פומבית כחודש לאחר חג הפסח 
בבית המכירות הפומביות 'קדם' 

בירושלים.
את  עיטר  אשר  הצייר 
ישראל  יעקב  הינו  היד  כתב 
אנקונה  מהעיר  מונטיפיורי 
שבאיטליה, קרוב-רחוב של הנ־

היהודי-האנגלי  והשתדלן  דבן 
שהיה  מונטיפיורי,  משה  הנודע 
יעקב  איטליה.  יליד  הוא  אף 

עסק   ,1748 יליד  מונטיפיורי, 
בציור  לפרנסתו  הנראה  ככל 
ידועים  חיבורים  ישנם  שכן 
ביצירתו.  המעוטרים  נוספים 
״הלכות  כולל  הנוכחי  היד  כתב 
בדיקה״  ״הלכות  וכן  שחיטה״ 
החיבו־ ובאיטלקית.  בעברית 

הדינים  סיכום  את  מכילים  רים 
שאלות  של  בצורה  בהלכות 

ותשובות. 
היד  בכתב  נוספים  איורים 
כוללים צורה של ריאה עם ציון 
מת־ שלה.  וה״אונות״  ה״אומות״ 
חת לציור הריאה מופיעה השא־

ריאה?״,  שמה  נקרא  ״למה  לה 
ומתחתיה התשובה ״לפי שצריך 
הש־ הלכות  בשער  לראותה״. 
תר־ שני  של  ציור  מופיע  חיטה 

הבדיקה  הלכות  ובשער  נגולים 
בעלת  בהמה  של  ציור  מופיע 

קרניים.
המ־ בית  מבעלי  ארן,  מרון 

מציין  'קדם',  הפומביות  כירות 
כיצד  מדגים  הזה  היד  ״כתב  כי 
ביניהן,  וציור  שונות,  אמנויות 
כלי  שנים  מאות  במשך  שימשו 
להע־ בכדי  התורה  לומדי  בידי 

ידיעותיהם.  את  ולהעמיק  שיר 
יפה־ שילוב  הוא  הזה  היד  כתב 

ויצירה  תורנית  יצירה  של  פה 
אמנותית״.

תרגיל הגנה אווירית הסתיים בהצלחה
מערך ההגנה האווירית בחיל האוויר השלים אימון שבחן פעולה משולבת 

של סוללות כיפת ברזל ופטריוט

מאת סופרנו הצבאי

אימון  הושלם  שלישי  ביום 
יהלום  מערכות  של  משולב 
לוח־ ברזל.  וכיפת  (פטריוט) 
חיל  של  האווירית  ההגנה  מי 
מוצלחים  יירוטים  ביצעו  האוויר 
וטווחים  בגבהים  מטרות  כנגד 

משתנים.
נע־ האימון  כי  נמסר  מצה"ל 

וכלל  הארץ,  במרכז  בבסיס  רך 
מט־ אשר  ותרחישים  מתארים 

לוחמי  כשירות  את  לבחון  רתם 

וטכנאי ההגנה האווירית של חיל 
הניסוי  ומערכותיהם.  האוויר 
האימו־ מתכנית  כחלק  התקיים 

נים השנתית.
משלחות  שתי  ביקרו  באימון 
הגיעו  המשלחות  זרים.  מצבאות 
לקחים  ולהפיק  בניסוי  לצפות 
ייקחו  המשלחות  מתוצאותיו. 
מק־ בתכנים  שידון  בפאנל  חלק 

בין  הפעולה  ובשיתוף  צועיים 
הצבאות.

"חיל האוויר מסכם בהצלחה 
במק־ וניסויים,  אימונים  תקופת 

ודריכות  מבצעית  לכוננות  ביל 
שמי  על  ארצית  בהגנה  גבוהה 
האווירית  ההגנה  מערך  ישראל. 
הוא הגוף האחראי על הגנת המ־

ישראל  מדינת  של  האווירי  רחב 
לצד  קרקעיים  כוחות  באמצעות 
המערך  צה"ל.  של  הטיס  כלי 
האחרון  ההגנה  קו  את  מהווה 
הכוללים  אוויריים  איומים  מפני 
כלי טיס, וקו ההגנה הראשון נגד 
טילי  הכוללים  אוויריים  איומים 
בליסטיים  טילים  קרקע־קרקע, 

ורקטות".

צילומים מתוך כתב היד. | בית המכירות הפומביות 'קדם' בירושלים

בית המשפט אישר לגרש פעיל חרם 
מישראל, ארדן: "מתחזה לפעיל זכויות אדם"

עומר שאקר, חוקר מטעם ארגון 'משמר זכויות האדם', יגורש מהארץ 
לאחר שביהמ"ש המחוזי קיבל את עמדת השר ארדן ^ "ישראל חברה 

במועדון מפוקפק; נבטיח שמציאות הכיבוש תהדהד בכל קצוות הגלובוס"

מאת כתב 'המבשר'

בירו־ המחוזי  המשפט  בית 
גירושו  את  אתמול  אישר  שלים 
שאקר,  עומר  החרם,  פעיל  של 
את  שדחה  לאחר  זאת,  מישראל. 
 HRW וארגון  שאקר  של  עתירתו 
(משמר זכויות האדם) מטעמו הוא 
חוקר, שהוגשה כנגד ביטול אשרת 
השהייה שלו בישראל, ואימץ בכך 
לבטחון  השר  עמדת  את  למעשה 
הוראת  פי  על  ארדן.  גלעד  פנים 
את  יעזוב  שאקר  המשפט,  בית 

ישראל בתוך שבועיים. 
המ־ בית  להחלטת  בתגובה 

"פעילי  כי  ארדן  השר  מסר  שפט, 
מחיר  שיש  להבין  חייבים  החרם 
ישראל  כנגד  חרם  לפעילות 
זכות  זר  גורם  לאף  אין  ותושביה. 
לשבת בישראל וליהנות מהשהות 
לפגוע  כדי  פועל  שהוא  בזמן  בה 
באזרחיה. אני מברך את בית המ־

שפט. אמשיך להיאבק כדי לגבות 
שאקר  החרם.  מפעילי  מחיר 
מתחפש לפעיל זכויות אדם אולם 
קידום  הוא  מפעילותו  נכבד  חלק 
חרמות כנגד ישראל. פעילי החרם 
חייבים להבין שמה שהיה לא יהיה 

עוד".
לחוק  התיקון  לאור  כזכור, 
הכניסה לישראל המאפשר למנוע 
לפעילי  בארץ  שהייה  אשרת  מתן 
לשר  ארדן  השר  המליץ  חרם, 
הפנים הרב אריה דרעי שלא לא־

עומר  של  שהייתו  המשך  את  שר 
בארץ   HRW ארגון  נציג  שאקר, 
על  חרם  לקידום  פעילותו  עקב 
את  העביר  ארדן  השר  ישראל. 
חוות דעתו המקיפה אודות שאקר 
שלו   BDSה־ במסגרת  ופעילותו 
ועד   HRWל־ שהצטרף  לפני  עוד 
ארדן,  השר  המלצת  לאור  היום. 
כבר  לשאקר  הפנים  שר  הודיע 
האשרה  ביטול  על  שעברה  בשנה 
לבית  שאקר  עתר  ובתגובה  שלו, 

המשפט.
ארדן,  של  הודעתו  פי  על 
שאקר הקים ארגון הקורא לחרם 
בזמן  מישראל  השקעות  ומשיכת 
באוניברסיטת  סטודנט  שהיה 
לאורך  כי  נמסר,  עוד  סטנפורד. 
עק־ באופן  קרא  הוא  השנים 

בכנסים   BDSב־ לתמיכה  בי 
למ־ עצומה  על  וחתם  ודיונים 

מוסלמית  משלחת  הגעת  נוע 
לישראל. 

שה־ לאחר  גם  ארדן,  לדברי 
לישראל,  ונכנס  לארגון  צטרף 
פעילות  לעודד  שאקר  המשיך 
הת־ באמצעות  החרם  במישור 

שלו.  החברתית  ברשת  בטאויות 
אישי  באופן  מעורב  היה  הוא 
מועדונים  להחרמת  בפעילות 
פעל  וכן  פיפ"א,  ידי  על  מישראל 
ישראל  של  להשעייתה  להביא 
מפיפ"א, ואף נסע בעצמו לבחריין 
מספר  להשעיית  להביא  במטרה 

גופים ביהודה ושומרון. 
ארגון 'בצלם' הודיע כי שאקר 
הע־ המשפט  לבית  לערער  צפוי 
בצלם,  לטענת  ההחלטה.  על  ליון 
"ממשלת ישראל מצפה שכל הבא 
אמונים  ישבע  המדינה  בשערי 
וההת־ המצור  הכיבוש,  למדיניות 

נחלות ומודיעה לעולם: כל זה לא 
האדם  בזכויות  הפגיעה  ישתנה, 

לא תיפסק".
"ההח־ כי  בנוסף  מסר  הארגון 

שאקר  של  לגירושו  בנוגע  לטה 
ישראל  של  מיקומה  את  מבליטה 
מדינות  של  המפוקפק  במועדון 
אדם  זכויות  ארגוני  על  האוסרות 
אין  בחופשיות.  בתחומן  לפעול 
הבחי־ ערב  ממש  מפתיע:  זה 

הפרות  לבצע  רה"מ  הבטיח  רות 
ובכללן  אדם,  זכויות  של  חמורות 
גירוש תושבי קהילות פלסטיניות 
שבכוונתו  בשטחים  מבתיהם 

לספח. 
בטוחה  שישראל  כעת  "דומה 
הפרות  להסתיר  לה  שיתאפשר 
של זכויות אדם, להשתיק ביקורת 
ולהימנע  ועוולותיו  הכיבוש  על 
בע־ מזערי,  ולו  מחיר,  מתשלום 

של  האסטרטגיה  ואילו  טיים; 
'אסטרטגיים'  לעניינים  המשרד 
שב־2019  האמונה  על  נסמכת 
מידע  מהעולם  להחביא  אפשר 
הפוגעות  חמורות  הפרות  על 
מיליוני  של  וזכויותיהם  בחייהם 
להודיע  מתכבד  בצלם  אדם.  בני 
עם  שיחד  ישראל  לממשלת 
וארגוני   HRW בארגון  עמיתינו 
לה־ נמשיך  נוספים  אדם  זכויות 

בישראל  הציבור,  לרשות  עמיד 
אוס־ שאנו  המידע  את  ובעולם, 

פים – ונבטיח שמציאות הכיבוש 
עד  קצוות הגלובוס,  בכל  תהדהד 

לסיומו".

על רקע הסכמת ישראל להתקנת טלפונים ציבוריים למחבלים

גורמי בטחון תוקפים: "דוקרים קצין, 
שורפים אגף – ומקבלים טלפונים"

מאת סופרנו הצבאי

את  שסיים  ההסכם  לאחר 
האסירים  בעוד  הרעב:  שביתת 
שמ־ מה  את  חוגגים  הפלסטינים 
בטחון  גורמי  נצחון,  הוא  בחינתם 
עמם  ההסכם  בפרטי  הבקיאים 
אונליין'  ל'מעריב  השבוע  אמרו 
לישראל.  יזיקו  תוצאותיו  כי 
זה  מאוד.  רע  "ההסכם  לדבריהם, 
המסר  אלא  הציבורי,  הטלפון  לא 

שמבינים ממנו המחבלים".
מראה  ההסכם  לטענתם, 
הבעיות  את  פותר  לא  שב"ס  כי 
השב"כ.  אלא  אצלו,  המתרחשות 
הגיעו  אליהם  הסיכומים  בנוסף, 
מו־ שהשיגו  והדברים  האסירים 
מגיעים  בכוח  שרק  להם  כיחים 
להישגים. "דוקרים קצין, שורפים 
אגף, ובתמורה מקבלים טלפונים", 
נאמר,  עוד  הגורמים.  אחד  אמר 
עם  תהיה  הבאה  "הבעיה  כעת  כי 
של  הישג  על  כאן  מדובר  הפתח'. 
הפתח'  את  שמכניס  החמאס, 

למילכוד".
האסירים הפלסטינים, כאמור, 
חוגגים את קבלת דרישותיהם ע"י 
ישראל, והודיעו על הפסקת שבי־
לענייני  הוועדה  יו"ר  הרעב.  תת 
אבו  קדרי  הפלסטינים,  האסירים 
באכר, הודיע כי נערכו מספר ימי 
דיונים בכלא רימון בנגב, בסיומם 
ציבוריים  טלפונים  להתקין  סוכם 
האסירים  כאשר  הכלא,  בתי  בכל 
ישתמשו בטלפונים האלו שלושה 
יותקנו  הטלפונים  בשבוע.  ימים 
באגפים  וכן  דמון,  בכלא  תחילה 

של אסירים מתחת לגיל 18 בכלא 
בית  של  ובאגפים  מגידו  עופר, 
בהמשך  רמלה.  בכלא  החולים 
בשאר  ציבוריים  טלפונים  יותקנו 

בתי הכלא. 
ההסכם  פי  על  כי  נטען  עוד 
מכלא  שהועברו  האסירים  כל 

העברת  במסגרת  'קציעות', 
יום,  מ־20  יותר  לפני  האסירים 
האסירים  על  הקנס  לכלא.  יוחזרו 
ויסתיים  שקל,  אלף  ל־30  יופחת 
הבידוד של האסירים הפלסטינים 
בכלא קציעות. בשב"ס החליטו כי 
המיסוך  מלוא  שיותקן  אחרי  רק 

יתקינו  הבטחוניים,  הסוהר  בבתי 
אנשי השירות טלפונים ציבוריים 
בבתי הכלא. כמו כן, בשירות בית 
הסוהר החליטו כי האסירים יוכלו 
מקירבה  משפחה  לבני  רק  לחייג 
על  סנקציות  יוטלו  וכי  ראשונה, 

הפרות משמעת.

החייל לא ירה – 
חיי אדם ניצלו

רכב שעט לעבר החיילים ונראה היה שמדובר 
בפיגוע דריסה ^ החיילים לא נפגעו ולא ביצעו ירי 
^ תוך זמן קצר התברר שהנהג הוא יהודי מאורנית

מאת סופרנו הצבאי

שעבר  בחודש  שהגיע  רכב 
שעט  השומרון  בצפון  פוסט  לצ'ק 
לעבר כוח של גדוד נצח יהודה ונ־
ראה היה שהוא מנסה לבצע פיגוע 
דריסה. החיילים לא נפגעו, ולכן גם 

לא ביצעו ירי לעבר נהג הרכב.
כרמל  של  הדיווח  פי  על 
קצר  זמן  תוך  ב',  ברשת  דנגור 
תו־ יהודי  הוא  שהנהג  התברר 

בנסיון  מדובר  ולא  אורנית,  שב 
את  שדרך  החיילים  אחד  פיגוע. 
נשקו המתין עם ביצוע הירי בשל 
בטונדה  מאחורי  שהיה  העובדה 
בכך  לחייו.  סכנה  נשקפה  ולא 
באזרח  פגיעה  נמנעה  למעשה 

ישראלי.
הורשעו  שעבר  בחודש 
בתקיפת  יהודה  מנצח  חיילים 
שנחשדו  פלסטינים  עצורים 
בסיוע למחבל סלאח ברגותי, מי 
אסף,  בגבעת  הפיגוע  את  ביצע 

בו נרצחו שניים מחיילי הגדוד.
אחד  נשמע  האירוע  בתיעוד 
פעילות  "אחרי  אומר:  החיילים 
לך  למסור  רוצים  המחלקה  כל 
בשלב  חפלה".  פה  יש  ד"ש.  פה 

סוטר  החיילים  אחד  נראה  זה 
לאחד העצורים שעיניו מכוסות, 
ואומר לו: "תגיד שלום". העצור 
כך  אחר  מה.  דבר  לומר  ניסה 
ודרש:  השני  העצור  את  הכה 

"תגיד שלום, תגיד".
הטיעון  הסדרי  במסגרת 
הצבאי,  הדין  בבית  שאושרו 
נגזרו על שלושה מהחיילים 190 
נגזרו  נוסף  חייל  על  מאסר,  ימי 
חמישה חודשי מאסר וחצי, ועל 
במע־ שחלקו  החמישי,  החייל 

נגזרו  יחסית',  'קטן  הוגדר  שים 
הורדו  כולם  מאסר.  חודשי  שני 
גם  עליהם  ונגזר  טוראי  לדרגת 

מאסר מותנה.
של  מפקדם  של  משפטו 
סגן,  בדרגת  קצין  החיילים, 
מואשם  הקצין  בנפרד.  מתנהל 
ברש־ חבלה  פשע,  מניעת  באי 
הול־ שאינה  ובהתנהגות  לנות 

מעשי  את  מנע  שלא  משום  מת, 
חייליו. חמשת החיילים הואשמו 
מחמירות  בנסיבות  בהתעללות 
מחמי־ בנסיבות  חמורה  וחבלה 

הורשעו  דבר  של  בסופו  רות. 
בנסיבות  בהתעללות  ארבעה 
מחמירות והחמישי בהתעללות.

היערכות בכותל המערבי 
לקליטת מאות אלפי המתפללים

מאת חיים מרגליות

הוש־ המערבי  הכותל  ברחבת 
מאות  של  לבואם  ההכנות  למו 
במהלך  ומבקרים  מתפללים  אלפי 

ימי חג הפסח הבעל"ט.
הכותל  למורשת  הקרן  אנשי 
אלה  בימים  עמלים  המערבי 
הכותל  ברחבת  החמץ  את  לנקות 
במ־ התפילה,  באולמות  המערבי, 

ובאתרים  המערבי  הכותל  נהרות 
השונים לטובת המתפללים.

המסורתית  הכהנים  ברכת 
ניסן  י"ז  שני  ביום  אי"ה  תתקיים 
יאמרו  כשלאחריה   (22/4/19)
הגש־ על  הודיה  תפילת  עם  ברוב 
יש־ גדולי  לקריאת  בהתאם  מים 
ראל. תפילת שחרית בשעה 8:45, 
בשעה  שחרית  של  כהנים  ברכת 
וברכת   10:15 בשעה  מוסף   ,9:30
 .10:30 בשעה  מוסף  של  כהנים 
ולברך  להגיע  מתבקשים  הכהנים 
לה־ המבקש  ההמונים  ציבור  את 

תברך בברכתם.
יקבלו  הכהנים  ברכת  לאחר 
הרבנים  המתפללים,  פני  את 
הראשל"צ  לישראל  הראשיים 

לאו  הגר"ד  שליט"א,  יוסף  הגר"י 
המערבי  הכותל  ורב  שליט"א 
והמקומות הקדושים הגר"ש רבי־

נוביץ שליט"א.
להישמע  מתבקש  הציבור 
האב־ אנשי  המשטרה,  להוראות 

על  המערבי  הכותל  וסדרני  טחה 
הבאים  בטיחות  על  לשמור  מנת 
ירו־ משטרת  המקום.  וקדושת 

שוטרים  מאות  הקצתה  שלים 
המערבי  הכותל  באי  את  לאבטח 

במהלך ימי החג.
העתיקה  העיר  כי  נמסר  עוד 
המועד  חול  ימי  במהלך  תיסגר 
מת־ והציבור  פרטיים,  רכב  לכלי 
ציבו־ בתחבורה  להשתמש  בקש 

דרכי  על  מפורטות  הודעות  רית. 
במודעות  מפורסמות  ההגעה 
ירושלים  עיריית  מטעם  נפרדות 
ומשרד התחבורה. כמו כן יוארכו 
האוטובוסים  של  ההפעלה  שעות 
המבק־ לטובת  הקלה  והרכבת 

בשעות  הכותל  את  לפקוד  שים 
הקרן  הלילה.  של  המאוחרות 
למורשת הכותל המערבי מעמידה 
קו מידע לטובת הציבור שמספרו: 
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הכל מעלין לירושלים
מר גידי לשץ ראש מחוז ירושלים והשפלה במכבי שירותי בריאות, הרב שמחה שטיצברג חבר הנהלת מכבי ור' משה שלזינגר 
מנהל השיווק למגזר החרדי במכבי, התקבלו במעונו של נשיא מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלום כהן שליט"א שבירך את 
ראשי מכבי שיצליחו במלאכתם ויזכו להרחיב ולהוסיף עוד ועוד פעילויות לרווחת הציבור ולבריאותו • סניפי מכבי הוכשרו 
לקראת חג הפסח • מרפאות השבת של מכבי יופעלו במהלך חג הפסח – בנוסף למרפאות השבת שבהסכם בכל רחבי הארץ

לקראת חג הפסח, הגיע ראש מחוז 
לשץ  גידי  מר  במכבי  והשפלה  ירושלים 
חבר  שטיצברג  שמחה  הרב  עם  יחד 
הנהלת מכבי, דירקטוריון באסותא וחבר 
מועצת עיריית בני ברק למעונו של נשיא 
שלום  רבי  הגאון  התורה  חכמי  מועצת 
כהן שליט"א להתברך לקראת חג הפסח 

הבעל"ט.
הגר"ש  בפני  הציג  המחוז  ראש 
האדירה  ההתפתחות  את  שליט"א  כהן 
היוזמות  את  וכן  בירושלים,  מכבי  של 
שנערכות  הבריאות  לקידום  הרבות 
מעקב   – מונעת  רפואה  בהם:  במחוז, 
רפואי עבור חברי מכבי, ההשקעה הרבה 
בטכנולוגיה הרפואית הנמצאת בסניפים 
רופאים  עשרות  והוספת  במחוז  הרבים 
כן  כמו  האחרונים.  בחודשים  מומחים 
הק־ על  שליט"א  כהן  הגר"ש  את  עדכן 

רבני  עם  המחוז  הנהלת  של  ההדוק  שר 
השכונות והקהילות, והלימה מלאה של 
ציין  בנוסף  החברים.  לצרכי  השירותים 
ראש המחוז את 21 המרכזיים הרפואיים 
החדשים שנפתחו ב־4 השנים האחרונות 
את  להנגיש  מנת  על  השכונות  בתוך 
החברים.  לתועלת  הרפואיים  השירותים 
מר לשץ ציין כי מחוז ירושלים והשפלה 
הוא המחוז הגדול ביותר במכבי שירותי 

בריאות.

הנהלת  חבר  שטיצברג  שמחה  הרב 
מועצת  וחבר  אסותא  דירקטוריון  מכבי, 
כהן  הגר"ש  בפני  ציין  ברק  בני  עירית 
שליט"א את המאמצים הרבים שנעשים 
וסיפר  החברים,  למען  מכבי  בהנהלת 
שמובאות  ומיוחדות  רגישות  פניות  על 

שעושים  מכבי  והנהלת  המנכ"ל  בפני 
בחמלה  לסייע  המאמצים  מירב  את 
כלל  למען  רבה  התחשבות  תוך  רבה 

החברים.
השיווק  מנהל  שלזינגר  משה  ר' 
כהן  הגר"ש  בפני  ציין  החרדי  למגזר 

ההיע־ את  השלימה  שמכבי  שליט"א 
המרפאות  הסניפים,  וכל  לפסח  רכות 
וניקיון  הכשרה  עברו  המרקחת  ובתי 
משבועיים  למעלה  ומזה  החג  לקראת 
כן  כמו  אלו.  במקומות  חמץ  נכנס  לא 
השלימה  בריאות  שירותי  מכבי  כי  ציין 
בש־ הרפואיים  השירותים  פריסת  את 
השבת  מרפאות  כאשר  וחגים  בתות 
הפסח  חג  במהלך  יופעלו  מכבי  של 

הבעל"ט.
הגאון רבי שלום כהן שליט"א בירך 
את האורחים שיצליחו במלאכתם ויזכו 
פעילויות  ועוד  עוד  ולהוסיף  להרחיב 
שכל  ושיזכו  ולבריאותו  הציבור  לרווחת 
לש־ רק  ישמשו  האלו  הרבים  הסניפים 

מחות. כמו כן בירך את ראש המחוז על 
מינויו לכהן כחבר הנהלה במכבי שירותי 

בריאות.

מנקים את הסניפים באלדן

אלדן מציגה: מגוון רכבים במחירים 
אטרקטיביים בחול המועד פסח

בחול המועד פסח מציעה חברת 'אלדן' מגוון רחב של רכבים במחירים אטרקטיביים תחת 
הכותרת "מנקים את הסניפים" • נציגי אלדן ממתינים לכם בכל סניפי החברה ברחבי הארץ, 

עם הצעות לפתרונות מימון אטרקטיביים ורכבים מיד ראשונה ורכבים חדשים 'אפס קילומטר'

תתקיים  ניסן,  כ"ו  רביעי  ביום 
של  'חיים  ארגון  של  השנתית  הוועידה 
תורה' במימון אגף חינוך החרדי בעיריית 
עזר,  בר  איתמר  הרב  בראשות  ירושלים 
בהש־ בירושלים,  תמיר  רמת  באולמי 
תורה,  ומרביצי  ישיבות  ראשי  תתפות 

אלפי ר"מים, מחנכים והורים.
עידן  מזה  תורה,  של  חיים  ועידת 
ועידנים, קובעת סדר יום בעולם החינוך 
המרת־ התכנים  ישראל.  בארץ  התורני 
קים, המעשיים והמאלפים של הוועידה 
אלפים,  בקרב  דרוכה  לציפיה  גורמים 
לאחר שהשפעתה הכבירה ניכרת לאורך 

שנים. 
בכל  מגיעים  השנתית  הוועידה  אל 
שנה צוותים גדולות של בתי חינוך שמ־

קבלים בוועידה כלים תועלתיים ולפיהם 
קובעים את סדר היום החינוכי במוסדו־

תיהם. התובנות שנרכשות בוועידה מדי 
ברחבי  מוסדות  במאות  מוטמעות  שנה 
ודרך  ישיר,  באופן  החרדי  החינוך  עולם 
ארגונים נוספים באופן עקיף. גם ההורים 
מתי  החורף  מאמצע  כבר  שמבררים 
הוועי־ מדוע.  יודעים  הוועידה,  תתקיים 
לחינוך  מעשיים  כלים  להם  נותנת  דה 
ילדיהם, ולכן לא יוותרו על השתתפותם 

השנתית בוועידה מהחל ועד כלה.
בני?'  אתה  'מי  הראשון  המושב  את 
יפתח הרב אהרן יהודה פרלשטיין מנהל 

ת"ת מחזיקי הדעת בבני ברק.
במושב זה ישיק הרב אברהם מרדכי 
סגל, מצגת מיוחדת, מושקעת וממוקדת 
דרמטית  המחשה  שתעניק  מטרה, 
החניכים,  של  עולמם  מתוך  ומרגשת 
ותגרום למבט שונה לגמרי של ההורים 
והמחנכים על ילדיהם וחניכיהם. מדובר 
והעיקר  וחוויה,  הנאה  מלאות  בשעתיים 
כאלו שיחוללו השפעה מעשית ומיידית. 
"רבותיי! חובה לכל אבא להיות שם!" – 

אומרים בחיים של תורה.
הרגש  עולם  השני  המושב  את 
יו"ר  וינד,  פנחס  ר'  הרה"ג  יפתח  היהודי 
מרתקת  בשיחה  תורה,  של  חיים  מפעל 
והתמודדויותיו.  הדור  באתגרי  שתעסוק 
בעיות  נולדות  דור,  בכל  כיצד  יציג  הוא 
הקב"ה  וכיצד  שכנגדן.  וההתמודדויות 
מו־ לעמוד  היהודית  לנשמה  כוח  נתן 
סיפורים  וינד,  הרב  של  באמתחתו  לם. 
תלמידים,  עם  בעצמו  שחווה  מרעישים 
ועד  עולם  מקצה  יהדהד  שלהן  שהמסר 

קצהו.
לאחר מכן תימסר שחה מאלפת על 
ידי הגאון רבי מאיר קסלר שליט"א רבה 
של העיר מודיעין עילית, כיצד נחנך את 

ילדינו לקיום המצוות מתוך רצון ומתוך 
שמחה ולא מתוך עול ומשא.

ויוגש  מנחה,  יתפללו  מכן  לאחר 
כיבוד עשיר כמיטב המסורת.

המטפל  יחתום  השני  המושב  את 
שיע־ מלמד,  ניתאי  הרב  הנודע,  הרגשי 
סוק בחלק הרגשי של הילד, של ההורים 
המקצועית,  בהרצאתו  המחנכים.  ושל 
הוא יגלה סודות מעולם הרגש שמפעיל 
את האנושות בכלל, אותנו כהורים ואת 
להשתמש  ניתן  וכיצד  בעולמם,  הילדים 
ברגש ככלי שיעזור לנו בקשר שלנו עם 

הילדים ועם המחנכים. 
הורים  אסיפת  השלישי:  המושב 
עומד  הבמה,  על  חי  מחזה   – גלויה 
הרגישים  הקשרים  באחד  מהפך  לחולל 
שבין ההורים לצוותות החינוכיים. במרכ־

זו יומחז מיצג מושקע של 'אסיפת הורים 
גלויה – מחזה חי על הבמה'. מדובר במי־

צג שיעורר הדים ברחבי העולם החינוכי, 
שיחות  לאור  עמל  ברוב  שנבנה  לאחר 
ופגישות עם מנהלי ת"תים, עם מחנכים 
והורים – והוא יעניק מערכת כלים פרק־

טית שתהפוך באופן דרמטי את אסיפת 
ההורים הלקונית לכזו שתשפיע נרחצות 

לעתידו של הילד. 
של  חדשה  מערכת  תושק  בוועידה 
קורסים חינוכיים ומקצועיים ביותר, שי־
לכל  חובה  ובכיתה;  בבית  מהפך  חוללו 

מחנך ולכל הורה.
חרדי  חינוך  אגף  במימון  הוועידה 
איתמר  הרב  בראשות  ירושלים  בעיריית 
בר עזר המלווה את 'חיים של תורה' כבר 

מספר שנים.
והבלתי  הרבה  ההתעניינות  לאור 
לאשר  יש  הטוב  הסדר  ולמען  שגרתית, 
שמספרו  קולי  בתא  ההשתתפות  את 
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לא רק בערב פסח: אגף התברואה של 
עיריית ירושלים יוצא במבצע ניקיון 

ראש העיר משה ליאון: "הקצינו משאבים רבים לחולל שינוי של ממש בניקיון העיר" 
^ סגן ראש העיר הרב יוסף דייטש: "מיד אחרי חג הפסח אנו מתחילים פיילוט 

בשיתוף הציבור, בסימן 'לוקחים אחריות על הסביבה' בשיתוף פעולה עם התושבים"

מאת מאיר קליין 

חג  לקראת  נערכת  ירושלים 
שהשכימו  הירושלמים  הפסח: 
משובב.  במראה  נתקלו  אתמול, 
זה לא רק עגלות הקמחא דפסחא, 
אלא סיור של ראש העיר ירושלים 
משה ליאון שצועד לצד סגנו הרב 
מל־ העיר,  ברחבות  דייטש  יוסף 
ווים במנהל אגף התברואה החדש 
האזוריות  נפות  מנהלי  גורני  גיל 
והרב  ליאון  התברואה.  אגף  של 
לעקוב  יצאו  מסתבר,  דייטש, 
פסח  ניקיון  'מבצע  על  מקרוב 
במקו־ התמקד  הסיור  תשע"ט'. 
על  דילג  ולא  בעיר,  מרכזיים  מות 

השכונות וסמטאות העיר. 
פניה  בשינוי  ראשון  צעד  זהו 
ראש  שהסביר  כפי  ירושלים.  של 
עידן  כי   – הסיור  במהלך  העיר 
ירושלים,  על  מפציע  ונקי  חדש 
וכי בתכניתו לפעול יחד עם מנהל 
האגף החדש ועם כל מנהלי הנפות 
מתכוונים  הם  בעיר,  והרובעים 
שמתבקש  ממש  של  שינוי  לחולל 
בעיר.  הניקיון  רמת  את  לשנות 
שחשוב  דבר  זה  העיר  "ניקיון 
משאבים  לכך  הקצינו  ביותר.  לי 
רבים", אמר ליאון במהלך הסיור. 
יוסף  הרב  העיר  ראש  סגן 
דייטש עדכן שבעזרת ה' מיד אח־

רי חג הפסח, עיריית ירושלים יחד 
עם חברת הבת שלה 'עדן' יוצאות 

לפיילוט ראשון במסגרת התכנית 
הסביבה'.  על  אחריות  'לוקחים 
אגף  של  משותף  בפרויקט  מדובר 
התברואה  אגף  העיר,  פני  שיפור 
של  בניצוחו  העירוני,  הפיקוח 
ראש מינהל תפעול מר איציק ני־
דם ובהובלת חברת 'עדן' והמינהל 

הקהילתי 'בוכרים־גאולה'. 
"המטרה שלפחות מכל בנין יהיו 
לנו מספר נציגים, שיהיו נאמני בנין 
כל  עם  במשותף  שיפעלו  וסביבה 
יטפלו  כוחות  בשילוב  הבנין.  דיירי 
הב־ בחצרות  הנראות  את  וישפרו 

בבניני  המשותפים  ובשטחים  תים 
מעורבות  גילוי  כדי  תוך  המגורים, 
הב־ לחצרות  שמעבר  בשטחים  גם 

ויוזם  מקשר  גורם  המהווים  ניינים 

הציבורי,  במרחב  הנראות  בטיפול 
הסמוך לסביבת מגוריהם. 

גם  משמשים  הנציגים  "בנוסף 
סביבה  ופעילי  הסברה  כשגרירי 
איכות  לשיפור  ברוכות,  ליוזמות 
השני  כשמצדו  והסביבה,  החיים 
דגש  ושמה  העיריה  מתייצבת 
על  הרחוב,  פני  לשיפור  מהפכני 
ריבוד  כולל  מכך.  המשתמע  כל 
השלמות  ומדרכות,  כבישים 
ועוד  אשפה  מתקני  סידור  עצים, 
רמת  הוא  העיקרי  המדד  ועוד. 
לה־ התושבים  ורצון  המעורבות 

שלהם  המגורים  סביבת  את  ביא 
להתגורר  כבוד  שיהיה  למקום 
ירושלים  לעיר  וראוי  נאה  כך  בו. 
שהיא יפה נוף משוש כל הארץ".  

שבת גדולה בשבת הגדול ע"י ארגון 'מרפא ושמחה' 

חוויה עוצמתית ומרגשת לחולים ולבני משפחותיהם 
בשבת הגדול בבית ההארחה במושב צפריה 

ארגון החסד 'מרפא ושמחה', האר־
גון שמלווה ותומך משפחות שבהן ילדים 
חולים, חידש השנה חידוש גדול לקראת 
השבת  זאת  הגדול,  שבת  הגדול.  שבת 
שלכל אחד יותר קשה לשהות בבית, וכל 
אחד מחפש לעצמו פתרונות מפתרונות 
שונים, וכאשר מדובר במשפחה עם ילד 
חולה, הרי שכל ההיערכות לפסח שונה, 
לשבת  ההיערכות  גם  מכך  וכתוצאה 
מרפא  בארגון  יותר.  מורכבת  הגדול 
שהשמחה  שמאמין  הארגון   – ושמחה 
מביאה מרפא – החליטו לקחת את הש־

שכולה  לשבת  אותה  ולמנף  הזאת,  בת 
תעצומות נפש, שבת שכולה אגירת כוח, 
להמשך ההתמודדות בחיי היום יום. לכך 
ארגנו בשבת זו שבת חוויה ונופש בבית 

ההארחה שבמושב צפריה.
אל  באו  לפנה"צ  בשעות  בערש"ק 
קיצן שעות רבות של הכנה ותכנונים של 
מאות שעות שנפרסו על פני כמה חוד־

של צוות הארגון שלא חסך בשום  שים 
מאמץ וטרחה על מנת להביא את המיטב 
למשפחות המוזמנות לשבת, והמשפחות 
שהוזמנו לשבת החלו לזרום לעבר בית 
ההארחה, שם המתין להם צוות הארגון 
שקיבל את פניהם בחמימות רבה, ובכל 
הכבוד הראוי, כאשר בשטח הוקם מתחם 
לילדים  ושעשועים  פעילויות  של  ענק 
החולים ולבני משפחותיהם, כל זה לצד 
בהרחבה  שהוכן  'טועמיה'  של  עשיר  בר 

גדולה לכבוד המשתתפים. 
פרשה  השבת  כאשר  ערב,  לעת 
המרגשת,  התכנית  החלה  כנפיה,  את 
הרב  התפילה  ובעל  המנגן  בעל  כאשר 
באמירת  פצח  הי"ו  דסקל  יודא  יעקב 
חברי  עומדים  לצידו  כאשר  נרננה,  לכו 
מקהלת מלכות, שבאו מתוך מטרה נע־

לית להנעים את השבת לבני המשפחות, 
בציבור  הכניסו  והזמרה,  השירה  קטעי 
הצי־ כל  כאשר  ונעלה,  מרוממת  אוירה 

המרגשת.  לשירה  מצטרפים  כאחד  בור 
וכמעשהו בתפילת ליל שבת, כך מעשהו 
בתפילת  כאשר  השבת,  תפילות  בכל 
לכל  שברך'  'מי  נערך  אף  בבוקר  שבת 

העוסקים במלאכה.
האורחים  סעדו  השבת  סעודת  את 
השבת  סעודות  ההארחה,  בית  באולם 
גדולה,  ובהרחבה  טעם  בטוב  הוגשו 
מחשבה  מראש  השקיע  הארגון  צוות 

מרובה שכל המאכלים יהיו בטעם ביתי, 
בעת  מאוד.  גבוהה  ברמה  יהיו  בבד  ובד 
סעודת השבת ניתן היה להרגיש כי בני 
ספורות  שעות  לפני  שאך  המשפחות 
מתאחדים  השניה,  את  אחת  הכירו  לא 

למשפחה אחת גדולה.
התקיים  השבת  ליל  סעודת  לאחר 
הש־ המנגנים  בעלי  שבת,  עונג  במקום 

מתוך  ושבחה  בשיר  כאן,  הם  אף  תתפו 
התרוממות הנפש.

היתה  השבת  של  הכותרת  גולת 
הסעודה השלישית, אותה הסעודה אשר 
ברגש  לערוך  ישראל  תפוצות  בכל  נהגו 
גדולה.  בהתרגשות  כאן  אף  נערכה  רב, 
השמיע  אותם  חרוזים  בדברי  תחילה 
אשר  הי"ו,  ויינטרויב  אהרן  ר'  הגראמער 
ובטחון  אמונה  דברי  שזר  דבריו  בתוך 
הכאובות,  למשפחות  ותקוה  לחיזוק 
ר'  המנגנים  בעלי  מלווים  אותו  כאשר 
יעקב יודא דסקל הי"ו ומקהלת מלכות. 
בהמשך הושרו במקום עוד שירים רבים 

של הודיה, תקוה ואמונה. 
למקום,  פרצו  השבת  יציאת  עם 
הי"ו,  אייזנשטאט  איציק  ר'  הכליזמרים 
ר'  הקלרינט,  עם  הי"ו  בלט  אברהם  ר' 
הגיטרה,  עם  הי"ו  ברנשטיין  שלמה 
ר'  הצעיר  הכוכב  מצטרף  אליהם  כאשר 
שמחה  בשירי  פצחו  הם  הי"ו,  רוט  מוטי 
לתוך  נסחף  במקום  שהיה  הקהל  וכל 
וקיפצו  ריקדו  ארוכה  שעה  הריקודים, 
לקול צלילי הזמר. לעיתים, עוצרים הכ־
ועוברים  הקצבית,  מנגינתם  את  ליזמר 
הם  הופכים  ולעיתים  רגש.  למנגינות 

רגש,  מנגינת  של  לקצב  שמחה  מנגינת 
להשכיח  שהצליח  שבהם  השווה  הצד 
שאותם  הקשיים  את  ספורות  לשעות 
לציין,  וחובה  המשפחות.  בני  עוברים 
המת־ עם  ויחד  בכך,  הצליחו  אכן  שהם 

נדבים המסורים הצליחו לשתול חיוכים 
רבים ושמחה רבה בקרב בני המשפחות 

המשתתפות.
במקום  נערכה  הריקודים,  סיום  עם 
המשתתפים  נהנו  ולאחמ"כ  הבדלה. 
ריקודים  שהפיקו  יוני'  של  מ'הקוזקים 
המיוחדת  התלבושת  עם  גבוהה  ברמה 
נהנים  המשתפים  כל  כאשר  שלהם, 

לראות ההפקה המושלמת.
מו־ ובמצברים  מחודשים,  בכוחות 

להתארגן  המשפחות  בני  החלו  טענים, 
פיהם  כאשר  הביתה,  החזרה  לקראת 
מלא בשיר ושבח לארגון מרפא ושמחה, 
ובראשם ליו"ר הארגון הרב גבריאל יוסף 
ויז'ניצר הי"ו אשר השקיעו את כל כוחם 
ומרצם בארגון השבת המרוממת הזאת, 
על  היטיב  ניכרו  השבת  של  אותותיה 
לביתו  איש  איש  פנו  אשר  בעת  פניהם 

להמשך ההכנות לקראת חג הפסח.
בזאת  מודה  ושמחה  מרפא  ארגון 
איצקוביץ  צבי  מרדכי  ר'  הר"ר  לצוות 
הש־ אשר  הי"ו  וולצר  משה  והר"ר  הי"ו 

קיעו מאמצים מרובים להצלחת כל פרט 
ופרט במשך השבת, כמו כן, מביעים את 
והכליזמרים  המנגנים  לבעלי  תודתם 
יתן  ובמוצאה.  השבת  במהלך  שהנעימו 
ד' ויזכו לראות רוב ברכה והצלחה בכל 

אשר יפנו.

במרכז הרפואי ברזילי נערכים לקראת חג הפסח. ההכנות לחג הפסח החלו מיד לאחר 
פורים. השבוע נערכה במרכז הרפואי ישיבה משותפת לכל נציגי המחלקות בבית החו־

לים ובמהלכם קיבלו הנציגים תדרוך על הכשרת בית החולים לקראת חג הפסח.
במהלך התדרוך ניתנו הוראות מפורטות לשמירה על נקיון הארונות, המקררים והחד־

רים לקראת חג הפסח.
השבוע מכר מנכ"ל המרכז הרפואי ד"ר חזי לוי את החמץ של המרכז הרפואי באמצעות 

הרב הראשי לישראל הג"ר דוד לאו.

ב'רפואה וחיים' מסכמים בהתרגשות 
את קייטנת שבת הגדול זו השנה ה־26 
בסימן 'בני מלכים עם רפואה וחיים' נערכה קייטנת ענק של שבת הגדול למאות 

ילדים מיוחדים וצוות של מתנדבים שהתארחו ב'בית הדקל' בפ"ת
בבתי  פסחים  ערבי  של  הלחץ  את 
עסוקים  כולם  לתאר,  מיותר  ישראל 
ובמסעי  הנקיונות  בקרצופי  וטרודים 
הקניות לחג, מתרוצצים ללא הפסקה בין 
החלוקות והמכירות השכונתיות, ואו אז, 
מגיעה שבת הגדול, באה שבת המלכה, 
ההורים  לרשות  עומד  הקצר  הזמן  פסק 
ימי  לקראת  כדבעי  הכוחות  את  לטעון 
חג הפסח והחירות הבאים עלינו לטובה.

אך לא אצל כולם זה כך, ההורים של 
הילדים המיוחדים עסוקים בעוד דברים, 
נכון שקייטנות השבת של אגודת רפואה 
להם  עוזרות  השנה  כל  במשך  וחיים 
במשהו  מדובר  הגדול  בשבת  אך  מאוד, 
קייטנות  קריטי,  ואפילו  ומתבקש  חיוני 
הכח  את  להם  מעניקות  הגדול  שבת 
והיכולת לצאת לימי חירות הנפש והד־
עת עד כמה שניתן, ואז מגיעה הבשורה 
כמים קרים על נפש יגעה, בשבת הגדול 
יוצאים הילדים המיוחדים לשבת גדולה 
גם  זוכים  ובמקביל  ורוגע,  מנוחה  של 
ההורים ובני משפחתם לשבת של מנוחה 
והרפיה מהעמל הכרוך בתפקידם הגדול. 
התגובות של ההורים ובני משפחות 
"עזרתם  לתיאור,  ניתנות  לא  המיוחדים 
הר־ ההכנות  כל  עם  לחג  להתארגן  לנו 

בות מתוך שלווה מקסימאלית", אומרים 
ההורים. 

עם  כי  מספרים  האגודה  בהנהלת 
האגודה  אגפי  בכל  הגדולות  ההכנות 
עלינו  והבא  הקרוב  הפסח  חג  לקראת 
לטובה ולאור לחץ הפניות הרבות שהגי־

עו למשרדי האגודה לערוך קייטנת שבת 
והנפלאים,  המיוחדים  לילדים  הגדול 

החניכים  מספר  את  להכפיל  הוחלט 
שישתתפו בקייטנת ענק זו ולפיכך הוע־
ברה הקייטנה לקמפוס רחב ידיים בפתח 
היה במבצע לוגיסטי  תקוה, אכן מדובר 
והערכות  רבים  משאבים  הדורש  גדול 
שהפרויקט  לוודא  כדי  ומקיפה  נרחבת 
והמושלם  הטוב  הצד  על  מבוצע  האדיר 
עצומות.  הן  שהעלויות  ולמרות  ביותר, 
אך לא ניתן לעמוד מנגד זרם הבקשות 
של ההורים המתחננים לצרף את יקירם 
לקייטנת שבת הגדול הנערכת בקביעות 

זו השנה ה־26!
הרב  המיוחד  החניך  אגף  מנהל 
נפתלי ויינברגר הי"ו ונוו"ב יחד עם הר"ר 
הרפואי,  המערך  ראש  כהנא  שמואל 
הממתיקים את המרור בכל השנה, ומל־
ווים את השבתות והנופשונים במסירות 
שמ־ ככל  כי  מציינים  כבירה,  ובאהבה 

הצלת  ולמקרי  הגדולה  לזכות  תוודעים 
שנמצאים  הילדים  של  ממש  הנפשות 
גדולה  כמה  עד  מבינים  הללו  בקייטנות 
מפעם  אלו  ילדים  להוציא  הזכות  היא 
ואת  אותם  ולאוורר  מבתיהם  לפעם 
ועמוסים  לחוצים  בימים  בפרט  הוריהם 

אלו. 
בקומפלקס  התקיימה  הקייטנה 
'בית הדקל' בפ"ת, כאשר במהלך השבת 
וחום  שמחה  הרעיפו  מתנדבות  מאות 
על הילדים המיוחדים הזקוקים לטיפול 
צמוד ולעין בוחנת 24 שעות ביממה. הם 
עשו הכל כדי להנעים עליהם את חווית 
קייטנת השבת החל משעות הבוקר של 
יום שישי עד למוצש"ק אז שבו הילדים 
מטופחים לבית רענן ורגוע ולהורים רגו־
עים, נינוחים ומחייכים לקראת חג החי־

רות, אכן החניכים נהנו – כבני מלכים!

ועידת חיים של תורה תשע"ט יוצאת לדרך:

עולם החינוך בארץ ישראל עומד לקבל 
ארגז כלים חדש ודרמטי בדרך ישראל סבא

jpg.חלק ממשתתפי הועידה אשתקד

אלדן, חברת הליסינג וההשכרה מה־
מובילות בישראל מזה 50 שנה, מזמינה 
את הציבור הרחב לסניפי החברה ברחבי 
חול המועד וליהנות ממגוון  הארץ בימי 

של רכבים במחירים אטרקטיביים.
לרשות הקונים מגוון אופציות רכי־

שה שכוללים עד 100% מימון, פתרונות 
דגמים  של  רחב  מגוון  על  אין  טרייד 
"אפס  חדשים  ורכבים  ראשונה  מיד 

קילומטר".
חוויית  ללקוחותיה  מספקת  אלדן 
שירות בסטנדרטים הגבוהים ביותר. מח־

ושנערך  לאחרונה  שפורסם  מקצועי  קר 
ע"י מכון המחקר 'שילוב' מגלה כי 90% 
מרוצים  הם  כי  השיבו  אלדן  מלקוחות 
בכוונתם  וכי  בחברה  שקיבלו  מהשירות 

להמליץ לחבריהם לקנות רכב באלדן.
כלי  בענף  תקדים  חסר  נתון  זהו 
לעובדה  ניצחת  הוכחה  ומהווה  הרכב 
מהווים  ואמינות,  מקצועיות  ששירות, 

הלקוחות.  של  בבחירה  מנצח  פקטור 
לקוחות  של  המכריע  שהרוב  העובדה 
הע־ את  מקצועי  במחקר  הביעו  אלדן 

על  הניתנים  לשירותים  הגבוהה  רכתם 
את  לשמר  החברה  את  מחייבת  אלדן, 
כפי  הגבוהה  והמקצועיות  השירות  רמת 

שהיה עד כה.
שרוכש  מי  כל  כי  מציינים  באלדן 
שקט  בטוחה,  מקניה  נהנה  באלדן  רכב 
הב־ 'הקניה  מדיניות  הוגן.  ומחיר  נפשי 
זהות  תעודת  כוללת  'אלדן",  של  טוחה' 
לרכב – שקיפות מלאה בנוגע לפעולות 
שנעשו ברכב, כולל טיפולים תקופתיים, 
תיקונים וביקורות, מבחן אלדן – בדיקת 
קניה במכון חיצוני, תיקון ליקויים בטי־
ואחריות  כללי  וניקיון  ומכניים  חותיים 
מורחבת – על המנוע ועשרת המכלולים 
השתתפות  כל  וללא  ברכב  העיקריים 
שי־ את  מציעה  אלדן  בנוסף  עצמית. 

שירות   – תחזיר!'  לך?  מתאים  'לא  רות 

לנסוע  הרכב,  את  לקנות  מאפשר  זה 
מכל  מתחרטים,  ואם  ימים,  מספר  בו 
סיבה שהיא, ניתן להחזירו! עם מדיניות 
החברה  מלקוחות  ש־90%  פלא  לא  כזו, 
להמליץ  ומבטיחים  מהשירות  מרוצים 
לחבריהם על אלדן כחברה הטובה ביותר 

לרכישת רכב.
וההש־ הליסינג  חברת  הינה  'אלדן' 
כרה מהמובילות במשק מזה כ־50 שנה. 
רכבים  אלפי  עשרות  מפעילה  החברה 
במגוון דגמים באמצעות עשרות סניפים 
עובדים.  מאות  ומעסיקה  הארץ  ברחבי 
חווית  הענקת  על  דגש  שמה  החברה 
ללא  ללקוחותיה,  דופן  יוצאת  שירות 
סטנדרט  פי  ועל  מתווכים,  או  סוכנים 

איכות ומקצועיות גבוהים ביותר.
באלדן  פסח,  המועד  בחול  כאמור, 
מוזמנים  ואתם  הסניפים"  את  "מנקים 
להתחדש וליהנות ממגוון רכבים במחי־

רים אטרקטיביים.

נשלמה היערכות 
התחבורה הציבורית 

בירושלים במהלך ימי החג
מערך התחבורה הציבורית בירושלים נערך 

להסעת רבבות בימי חג הפסח ^ שיטת 
המוקדים המצליחה, תופעל במוצאי שבת ^ 

הסדרי תחבורה מיוחדים לכותל 

מאת חיים מרגליות

למבצע  ההכנות  נשלמות 
המיוחדים  הנסיעה  הסדרי 
רבבות  שישרתו  הפסח  לחג 
בירושלים.  ומבקרים  תושבים 
בשיתוף  נערכות  ההכנות 
התחבורה  משרד  של  פעולה 
לתחבורה  הארצית  והרשות 
ירושלים,  עיריית  ציבורית, 
הת־ מפעילי  כל  ובהשתתפות 

חבורה הציבורית.
הצ־ לרגל,  העליה  מוקד 

הוא  רבבות  אליו  למשוך  פוי 
כך,  בשל  המערבי.  הכותל 
 ,1 הקווים  המועד,  חול  בימי 
נוס־ יאספו  לכותל  ישירים   ,3

משכונות  הערב  משעות  עים 
בית  נוף,  הר  כולל  ירושלים, 
שלמה.  רמת  יעקב,  נווה  וגן, 
ב'  ביום  מיוחדים  הסדרים  עם 
למעמד ברכת כהנים וביום ה' 
קו 111  השירים.  שיר  למעמד 
לכותל.  טדי  חניון  בין  יקשר 
אזור  עד  ברק  מבני   ,414 קו 
יתוג־ הנביא,  שמואל  שכונת 

בין  קישור  יעניק   333 קו  בר. 
הבינעירוניים  לקווים  הכותל 
הר   – הנביא  שמואל  באזור 
תי־ השיא,  בשעות  חוצבים. 

היהודי  לרובע  הכניסה  סגר 
ולצירים המוליכים אליו לרכב 

פרטי.
המכפלה  למערת  גם 
יצא   201 וקו  השירות  יתוגבר 

התחתון  מהחניון  וג'  ב'  בימים 
 ,381 קווים  האומה.  בבניני 
הפעלת  בעת  יבוטלו   ,383
תדי־ תתוגבר  גם  כך  השירות. 

והרכבת  ישראל  רכבת  רות 
הפרטי  לרכב  מומלץ  הקלה. 
'חנה  בחניוני  שימוש  לעשות 
הצי־ לאורך  לחנות  אין  וסע'. 
המובילים  העמוסים  רים 
ירוש־ ומרכז  המערבי  לכותל 
לים, רכב שיחנה בניגוד לחוק 

ייגרר. 
של  ושביעי  שבת  במוצאי 
פסח, יפעלו מוקדי יציאה לבני 
חי־ שמש,  בית  אשדוד,  ברק, 

פה, רכסים, קרית אתא, מירון, 
צפת, ערד וקרית גת. אוטובו־
סים לערים אלו יצאו מיד לכ־

איסוף  יתקיים  ולא  שיתמלאו 
במו־ פרטים  הרגיל.  במסלול 
במוקדים  או  בעיתונות  דעות 

הטלפוניים.  
אומ־ התחבורה  במשרד 
נערכים  אנו  תמיד,  "כמו  רים: 
המפעילים.  שירות  על  לפקח 
בסבלנות,  להתאזר  יש  אבל 
העומס  על  ולהקל  ולנסות 
נסיעות  פיזור  באמצעות 
להט־ מומלץ  היום.  במהלך 

בערי  קו  הרב  כרטיס  את  עין 
בנקודות  או  מראש  המוצא 
למי־ העיר".  ברחבי  ההטענה 

במודעות  עיינו  נא  נוסף  דע 
בעיתונות, או פנו למוקד כל קו 

.*8787
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לקראת חג הפסח – גדולי ישראל שליט"א למנהל השיווק למגזר החרדי ר' משה שלזינגר:

נציגי מכבי שירותי בריאות הם "שליחי עמך בית ישראל"
השדרה החרדית הניהולית ומתאמי קשרי הקהילה של מכבי פזורים בכל רחבי הארץ • 'מכבי' היתה הראשונה לזהות את הצורך במתאמי קשרי קהילה

ר'  החרדי  למגזר  השיווק  מנהל 
משה שלזינגר ביקר בבתיהם של גדולי 
ישראל שליט"א, הציג בפניהם את מע־

מתאמי  הניהולית  החרדית  השדרה  רך 
קשרי הקהילה של מכבי ואת פעילותם 
גדולי  כולו.  הציבור  עבור  המסורה 
התפעלותם  הביעו  שליט"א  ישראל 
עמך  "שליחי  בבחינת  הם  כי  והתבטאו 

בית ישראל".
של  לעוצמתה  המשמעותי  הגורם 
עם  הקשר  הוא  החרדי  במגזר  מכבי 
מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, רבני 
הקהילות, מובילי הדעה ועם חברי הקו־

כי  מלמדים  הלאומי  הביטוח  נתוני  פה. 
מכבי שירותי בריאות זו השנה הרביעית 
ובשיעור  בצמיחה  שמסיימת  ברציפות 

הנאמנות הגבוה ביותר של חבריה.
שמכבי  מלמדים  הנתונים  בנוסף 
שירותי בריאות, מובילה ברוב הריכוזים 
החרדים ברחבי הארץ. למספר המרשים 
רחבה  פריסה  רבות:  סיבות  יש  הזה 
מרפאות  מומחים,  רופאים  של  מאוד 
שירותי  לכלל  מרבית  נגישות  ומכונים, 
(מרחק  לבית  קרוב  הנדרשים  הרפואה 

הקשר  הוא   – הכל  מעל  אך  עגלה), 
המיוחד שיש למכבי עם המגזר החרדי 
ומ־ הניהולית  החרדית  השדרה  ידי  על 

תאמי קשרי הקהילה הקשובים לצורכי 
החברים בערים החרדיות. ברגע האמת 
הם יעשו הכל כדי לסייע לחברים במק־

צועיות ובמסירות רבה.
"הם מתחילים את עבודתם בשעות 
הבוקר המוקדמות ועובדים לא פעם עד 
מסביר  הלילה",  של  הקטנות  השעות 
הרב שמחה שטיצברג חבר הנהלת מכבי 
מועצת  וחבר  אסותא  דירקטוריון  וחבר 
לתפקיד  כניסתם  עם  ברק.  בני  עיריית 
עוברים מתאמי קשרי הקהילה הכשרה 
הם  חודשים  לכמה  ואחת  מקצועית, 
עוברים סדנאות הכשרה במגוון נושאים 
לכלל  השירות  שיפור  לטובת  עיון  וימי 

החברים.
המצאת רעיון ה'מתאם'

הראשונה  הקופה  היתה  מכבי 
קשרי  מתאמי  המושג  את  שהמציאה 
הח־ לציבור  כי  שהבינה  משום  קהילה, 

רק  וכי  ייחודיים  ומאפיינים  צרכים  רדי 
מי שמגיע מתוך המגזר יכול לגשר בין 

השירותים  ונותני  הרפואיים  השירותים 
למקבלי השירות – החברים החרדים.

מושלמת  פריסה  למכבי  יש  כיום 
של צוותים איכותיים ומסורים הנותנים 

מענה לחברי מכבי. 

הטמעת הרעיון
הרב חיים פרוינד מנכ"ל עזר מציון 
וחבר הנהלת מכבי מציין כי מדובר בסך 
הרי  ומתבקשת.  טבעית  בתגובה  הכל 

אין חולק על כך שהקופה המספקת את 
ביותר  הגבוהה  ברמה  המיטבי,  השירות 
ובאיכות הגבוהה ביותר, זו מכבי. "פשוט 
המצוין  השירות  את  והתאמנו  שדרגנו 
מתאמי  אומר.  הוא  החברים",  לצרכי 

קשרי הקהילה הם חוד החנית של הקו־
פה, כך מגדיר אותם הרב פרוינד, במכבי 
לא נהנים רק מזכות הראשונים אלא גם 
במתאמים  רואים  שבמכבי  מהעובדה 
שתרומתם  למערכת  חיוניים  עובדים 

הכרחית ונחוצה. 
הקשבה קבלה והפנמה

כך  להקשיב",  הוא  שצריך  "מה 
מצהירים חברי הנהלת מכבי הרב שטי־

החכמה  זאת,  עם  פרוינד.  והרב  צברג 
היא לא רק להקשיב, אלא בעיקר לקבל 
אומנים  שהם  הוכיחו  במכבי  ולהפנים. 
את  ליישם  בעיקר  אבל  בהקשבה, 
המסקנות העולות מתוך אותה הקשבה 
ולהביאן לידי מעשה, ואת זה אנו רואים 
מאזורי  אחד  ובכל  מחדש  יום  בכל 
מדגישים  במכבי  הקופה.  של  הפעילות 
ומתאמי  הניהולית  החרדית  השדרה  כי 
קשרי הקהילה הם הגשר שנועד להיטיב 
ולהתאים את השירות הרפואי המקצועי 
הקהילה  לצרכי  מכבי  של  ביותר  הטוב 
החרדית והם עושים זאת בהצלחה רבה. 
וכהגדרתם של גדולי ישראל: הם שליחי 

עמך בית ישראל.  

שנת שיא נוספת ביצוא הבטחוני
היקף חתימת חוזי היצוא הבטחוני של מדינת ישראל ב־2018: למעלה מ־7.5 

מיליארד דולר

מאת סופרנו הצבאי

במשרד  הבטחוני  הייצוא  אגף 
שנת  מסכם  ('סיבט')  הבטחון 
של  הבטחוני  ביצוא  נוספת  שיא 
מדינת ישראל– עם חתימת חוזים 
מ־7.5  למעלה  של  בהיקף  חדשים 
מיליארד  (כ־27  דולר  מיליארד 

ש"ח) ב־2018.
'סיבט'  הצליחו  השנה  במהלך 
עם  יחד  הבטחוניות,  והתעשיות 
הנוספים,  הבטחון  משרד  גופי 
משמ־ חוזים  עשרות  על  לחתום 

עותיים, בהם חוזי ענק עם מדינות 
גבוה  בנתון  מדובר  מובילות. 
במיוחד בתולדות היצוא הבטחוני 

הישראלי.
המשמעותיים  הנדבכים 
בייצוא הבטחוני ב־2018: טילאות 

 ,(24%) אווירית  הגנה  ומערכות 
מערכות מל"טים ורחפנים (15%), 
כלי   ,(14%) ול"א  מכ"ם  מערכות 
 ,(14%) ואוויוניקה  מאוישים  טיס 
נשק  ועמדות  תחמושת  יבשה 
ואופטרוניקה  תצפית   ,(12%)
מידע  מודיעין  מערכות   ,(9%)
תקשוב  מערכות   ,(6%) וסייבר 
 ,(2%) ושונות  לקוח  שירות   ,(2%)
לוויינות   ,(1%) ימיות  מערכות 

וחלל (1%).
הבטחוני  הייצוא  נתוני 
אסיה  גיאוגרפי:  פילוח  לפי 
 – אירופה   ,46%  – והפסיפיק 
 ,20%  – אמריקה  צפון   ,26%
אמריקה   ,2%  – אפריקה 

הלטינית – 6%.
הבטחון,  במשרד  סיבט  ראש 
תא"ל (במיל') מישל בן־ברוך: "אנו 

ביצוא  נוספת  שיא  שנת  מסכמים 
בשנה  חתמנו  הישראלי.  הבטחוני 
עם  עסקאות  עשרות  על  החולפת 
העולם.  ברחבי  שונות  מדינות 
בהשב־ מתמחה  ישראל  מדינת 

וביבשה  בים  באוויר,  כלים  חת 
מן  איכותיות  מערכות  ומייצאת 
למ־ בעולם,  ביותר  המתקדמות 

פלטפורמת  מייצרת  שאינה  רות 
גדולות.

של  ההישג  הזה,  הרקע  ''על 
הינו  הבטחונית  והתעשיה  סיבט 
הוכחה  זוהי  יותר.  עוד  גדול 
רבות  מדינות  של  לרצון  נוספת 
לשתף פעולה עם מערכת הבטחון 
ביכולות  אמון  והבעת  הישראלית 
של  האיכותיות  הטכנולוגיות 
התעשיה הבטחונית שלנו", הוסיף 

בן ברוך.
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"עיקר העבודה בליל הסדר הקדוש הוא 
להגיע אל הדרגה הכי גבוהה באמונה"

מילין קצרין שנאמרו לאברכים בעת נעילת הזמן, וכהכנה לחג הפסח ע''י כ''ק מרן אדמו''ר מתולדות משה 
שליט''א • כ''ק האדמו''ר שליט''א השמיע את השיחה המיוחדת לאברכים בעת נעילת זמן החורף

משה  מתולדות  אדמו"ר  כ"ק 
שיחה  לאברכים  השמיע  שליט"א 
החורף.  זמן  נעילת  בעת  מיוחדת 
בדבריו אמר: ''ב''ה נמצאים אנו בעת 
לאחר  וזאת  חורף  זמן  של  נעילה 
ורצופה  תמימה  שנה  עלינו  שעברה 
של לימוד בחבורה אחת, ובס"ד עלה 
בידינו לסיים עתה את מסכת ברכות, 
על  לברך  שזכינו  זו  אף  אלא  זו  ולא 
המוגמר ולסיים גם את הלכות ברכת 
את  לבבנו  על  ובהעלותינו  הפירות, 
ליבנו  בידינו,  שנמצא  הטוב  המקח 
הטוב  כל  על  וחדווה  גילה  מתמלא 
צופיות  ועינינו  בחלקנו,  נפל  אשר 
העבר  על  ושבח  בהודאה  למרום 

ובתפילה וייחול על העתיד. 
אמנם שמעתי על כמה אברכים 
גם  נו..  אחרת,  בעיר  לגור  שעוברים 
אם לא נשארים להיות כאן בעין, על 
ועומד  קיים  הנפשי  הקשר  פנים  כל 
לעד, כי מקום שלמדו והתפללו ביחד 
אחים  כשבת  חברים  בדיבוק  וישבו 
גם יחד, הרי זה ענין נצחי, מפני שכל 
ולהע־ לעזור  טוב  חבר  שמסוגל  מה 
אף  מעולה,  למדרגה  חבירו  את  לות 
אחד אחר אינו יכול לעשות במקומו, 
הקשר  על  לשמור  לראות  יש  ולכן 
עם  ולהישאר  כאן  שנוצר  המיוחד 
מידי  לבוא  גם  ורצוי  בלב,  האחדות 
פעם לחבורת ליל שישי, וכמו כן מן 
ווארט''  ''גוט  איזה  להעביר  הראוי 
ממקום מושבו, כי מידי דברי בו זכור 

אזכרנו עוד.
ההשפעה  כח  גדול  כמה  ועד 
תורה  שם  שמגדלין  מקום  של 
יש  תפילה,  שם  שמגדלין  ומקום 
הגי־ פעם  כי  שמסופר  ממה  ללמוד 
רבי  הגאון  אל  מווילנא  משלחת  עה 
עלתה  ובפיהם  ז''ל,  מוואלאזין  חיים 
להעביר  להסכים  שיאות  הבקשה 
לווילנא,  שבראשותו  הישיבה  את 
לבני  שיתנו  לו  להבטיח  הגדילו  ואף 
שמה,  הצטרכותם  כל  את  הישיבה 
ור'  כלום,  להם  יחסר  שלא  מנת  על 
לאמור!  בשאלה  להם  נענה  חיים 
את  גם  להעביר  יכולים  אתם  האם 
ונתכוון  הישיבה...  של  העכביש  קורי 
כל  ושאר  האווירה  על  לרמז  בזה 
במהלך  המתרקמים  האלו  העניינים 
חיי הישיבה, שחן המקום על יושביו 
של  היסוד  מאבני  אחד  שזהו  וכו', 
בנין הרוחני של הישיבה, ושכעת אם 
יעבירם ממקום למקום, עלול כל זה 

לשמור  יש  כן  ועל  לאיבוד,  ללכת 
הייחודית  האווירה  על  משמר  מכל 
כי  בחבורותינו,  נוצרה  שב"ה  הזאת 
תורה  לגדל  היוצר  הבית  הוא  כאן 

ויראה באהבת חברים מקשיבים. 
לחלק  מחשבה  בי  נכנסה  והנה 
של  ההגדה  את  האברכים  לציבור 
פסח 'שפת חיים'. חז"ל אומרים הנותן 
[ביצה  להודיעו  צריך  לחבירו  מתנה 
ספרים  לחלק  רוצים  ולפעמים  כא.], 
שיצאו לאור בעבור שבין כך אין מה 
לעשות עמהם ורוצים להיפטר מזה, 
אמנם לא כן הספר הזה שב''ה אזלו 
עברו  ולא  השוק,  מן  ממנו  אלפים 
אלא שנתיים מעת ההדפסה וכמעט 
מן  אזל  כי  בנמצא,  ממנו  עוד  שאין 
השוק בס"ד לאחר שיד הכול משת־
משים בו בליל התקדש חג, הן בחורי 
בעלי  והן  הכוללים  ובני  הישיבות 
לקל  ותהילה  וכגדול,  כקטון  בתים 
שולחן  על  להעלות  הספר  שזכה 
מלכים – מאן מלכי רבנן בברכה, כי 
כל אלה אשר חשקה נפשם לעשות 
הכנה ראויה לליל התקדש חג, ימצאו 
בו את אשר איוותה נפשם השוקקת, 
עד כדי כך שעלה בדעתי שמא צריך 
אני לברך על כך ברכת שהחיינו, כי 
מסתפק אני אם יש כזאת היכי תימצי 
כזאת,  שמחה  על  ''שהחיינו''  לברך 
הספרים  כמות  על  ששמעתי  לאחר 

שנמכרו למעלה מן המשוער.
במה  יודע  שאיני  יאמר,  והאמת 
בחלקי  נפל  מה  ומשום  לזה,  זכיתי 
מתנה זו, אמנם שמעתי בשם הרה''ק 
מסקולען זי''ע שאמר כי מה שבספ־

רי תשובות כותבים בתחילת כתיבת 
דעתי''  עניות  לפי  ''ונראה  התשובה 
היינו לפי שהאדם יודע שאין לו מדי־

ליה כלום רק הכול מתנת השם היא, 
כמו  אמת,  תורת  תורתו  נעשית  וכך 
כן הדבר הזה אצלי, בהיות שאני יודע 
שזה לא אני, רק הקב''ה נתן לי זכות 
זה. ועל כך אברכה את ה' בכל לבבי 
ואודה לשמו כי טוב חסדו עלי, ועתה 
ראו נא כי אני נותן לפניכם היום בר־

כה - הספר הזה המלא בדברי חיזוק 
אמונה ובטחון, וכל כולי נתתי בו - '' 
דא''  ליגט  הארץ  גאנצע  מיין  ווייל 
ואבקש אם כן לעיין בו רבות וליקח 
לכבוד  דרבה  כהכנה  ואון  כוח  ממנו 

חג הפסח הבעל"ט.
אחד  שכל  באמת  מבקש  והנני 
לע־ טובה  יחזיק  שלא  בזה,  המעיין 

גוט  איזה  ממנו  יגיד  אף  אלא  צמו, 
והרי  ולילדים,  לההורים  יפה  ווארט 
וכמה  קשיות,  שיינע  כמה  כאן  יש 
רעיונות  כולו  וכל  תירוצים,  שיינע 
בו  יש  וגם  הקב''ה.  של  נפלאים 
נאים  ופירושים  פרפראות  מיני  לרוב 
ובמיוחד  ההגדה,  סדר  על  ונחמדים 
ד'  של  בדרך  תורות  הרבה  בו  כתבנו 
של  ענין  יש  שבפסח  היות  קושיות, 
ארבעה  כוסות,  ארבע  כמו  ארבע, 
צריכין  ארבעה  קושיות,  ארבע  בנים, 
להודות... [ובדרך צחות הוסיף לומר, 
קו־ עוד  להוסיף  יכול  הרוצה  כל  כי 

שיא על הקושיות, רק צריכין לראות 
שהתירוץ גם יתרץ קושייתו שהוסיף 

מדיליה...].
חג  נקרא  הזה  שהחג  ובהיות 

שיש־ רבות  הארכנו  וכבר  האמונה, 
אמונת  א}  אמונה,  סוגי  שלושה  נם 
המוח שבשכל יודע ומבין שיש בורא 
את  מרגיש  אינו  אמנם  עולמים,  כל 
שגם  מזה,  יתרה  מעלה  ב}  בלב,  זה 
מאמין בליבו ומרגיש במציאות ה', ג} 
אבריו  שגם  יש,  מהם  יותר  ולמעלה 
כמו''ש  באמונה  וחדורים  מלאים 
 ָכמֹו ִמי  ה'  ּתֹאַמְרָנה  ַעְצמֹוַתי  ָּכל 
[תהילים לה, י], ובליל קדוש זה עיקר 
הכי  הדרגה  אל  להגיע  היא  העבודה 
סיפור  ע''י  זה  וכל  באמונה,  גבוהה 

יציאת מצרים. 
וכמו שאמרנו לפרש דברי הפייטן 
נבונים  כולנו  חכמים  כולנו  'ואפילו 
לספר'.  עלינו  מצוה  זקנים  כולנו 
יהיו  שהם  לומר  תיתי  מהיכי  וקשה 
וכי  מצרים,  יציאת  מסיפור  פטורים 
מצינו בתורה שחכם או זקן פטורים 
מאיזה מצווה, אלא י''ל דהוה אמינא 
כבר  הלא  הוא,  שחכם  כיון  לומר 
מספר  הזקן  וגם  וחכמה  מדע  מלא 
ובוודאי  רבות  שנים  הנסים  כל  כבר 
בזכרונו הוא ואין שום צורך ותועלת 
וידוע  הגלוי  בדבר  הסיפור  באריכות 
אצלם שאין להם מה לחדש ולהוסיף 
עליהם. על זה בא בעל ההגדה ואומר 
לא כן הדבר רק ''ואפילו כולנו חכמים 
בי־ לספר  עלינו  מצוה  זקנים  נבונים 

ציאת מצרים'' כי על ידי סיפור יציאת 
מצרים נתעורר האמונה בלב ומתמ־

לא בהרגשים שה' הוא האלוקים ואין 
עוד מלבדו. ובזה ניתוסף אמונה על 
האמונה, כי לדבר בענייני אמונה אין 
במדריגה  לעלות  שייך  ותמיד  גבול 

גבוהה יותר לדעת את ה'.
עדה''כ (שמות לג כ) כי לא יראני 
של  חיותו  בחיים  כלומר  וחי,  האדם 
דרגת  לרום  להגיע  יתכן  לא  האדם 
להתעלות  יוכל  שלא  עד  האמונה 
אמונה  לדבר  שיוסיף  מה  וכל  יותר, 
מצוות  בזה  גם  ומקיים  יותר,  יתחזק 
ראשונה  המצוה  שהוא  ה'  אמונת 
ואומר  שמסיים  וזה  מצות,  מתרי''ג 
משובח''  זה  הרי  וכו'  המרבה  ''וכל 
לנפשו  מרובה  תועלת  מזה  ירויח  כי 
שישיג מדריגות גדולות באמונה ויר־

גיש את האושר הנעלה ביותר ויזכה 
לשלות הנפש.

פי  על  עוד  לומר  יש  זה  ובדרך 
אלימלך'  ['דבר  לבאר  שאמרנו  מה 
לא  שאמרו  המרגלים  דברי  שלח] 
הוא  חזק  כי  העם  אל  לעלות  נוכל 
ממנו [במדבר יג לא] וברש"י כביכול 
הרי  יפלא  ולכאורה  מעלה,  כלפי 
נסים  ה'  גבורות  ראה  ישראל  עם 
ונפלאות גדולות, ואיך נכשלו כל כך 
מהר לחשוב ולומר כי כוחם של הכ־

נענים חזק מה'. אלא דידוע דהנהגת 
השי"ת לשומרי מצוותיו היא למעלה 
קשה  הטבע  לפי  כי  הטבע,  מגדרי 
הקב"ה  משל  ובדרך  התורה,  לקיים 
לפעמים  הלא  בשבת  לשבות  צווה 
יפסיד  שבת  שמירת  שע"י  קורה 
בתורה  כתוב  או  כסף  הרבה  האדם 
ז]  כג  [שמות  תרחק  שקר  מדבר 
שקר  אגיד  שאם  לעינים  נראה  הלא 
ארוויח הרבה כסף וכדומה והרי אנו 
יודעים שדרכו של הקב"ה להטיב עם 
הבריות רק הענין הוא שהתורה הוא 

למעלה מהשגותינו.
בחיים  ובחרת  אומרת  והתורה 
ל  [דברים  וזרעך  אתה  תחיה  למען 
יט], כי התורה שהיא כולה רוחני ומ־
על לגדרי הטבע נותנת חיים לעושיה 
גם  הכל  מתברכין  ומיניה  ולשומריה, 
וכ־ הבריאה,  לטבע  מנוגד  כשהוא 

לתור  רעה  בעצה  הלכו  שהמרגלים 
ומחשבתם  ליבם  נהפך  הארץ  את 
להתנהג על פי גדרי הטבע, וכבר טח 
שעשה  הנסים  את  מראות  עיניהם 
כנען  בארץ  שהיו  בשעה  איתם  ה' 
כמבואר ברש"י שעשה תחבולות כדי 
להטרידם שלא יבחינו בהם [במדבר 
רק  נסים  בזה  הרגישו  לא  והם  יג] 
טבע, וכל כך נכשלו ונפלו עד שכפרו 

ואמרו כי חזק הוא ממנו.
כולנו  "אפילו  אומרו  כוונת  וזהו 
עלינו  מצוה  נבונים  כולנו  חכמים 
יכול  הזה  שבדבר  כלומר  לספר" 
לסדר  עצמו  ולהרגיל  בקל  להיכשל 
לא  אם  טבע  שהכל  לחשוב  העולם 
ואין  מה'  שהכול  אמונה  שחוזרים 
אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם 
"מצוה  ולכן  מלמעלה,  עליו  גוזרין 
מצוה  מצרים"  ביציאת  לספר  עלינו 
לשנן ולהשריש בקרבינו כי כל חיינו 
הוא נסים ונפלאות חוץ לדרכי הטבע. 
ועוד יותר מזה כל מה שירבה האדם 
לדבר דיבורי אמונה ובטחון להשריש 
בעצמו אמונת אלקות שהוא אנכי ה' 
אלקיך [שמות כ ב] שהקב"ה כל יכול 
הטבע,  מדרך  למעלה  אפי'  להושיע 
דרך  על  פלאות.  עמו  יעשה  הקב"ה 
משל לעשיר המחזיק את העני, שאם 
בו  תלוי  והוא  עליו  רק  סומך  העני 
בלבד הרי הוא רוצה ושואף להטיבו 
ביתר שאת ולדאוג לכל הצטרכיותיו, 
אל  גם  פונה  שהוא  רואה  אם  אבל 
ורצונו  חשקו  מאבד  הוא  אחרים 
לתמוך בו ולהעניק לו את כל צרכיו, 
ביציאת  לספר  המרבה  "וכל  וזש"א 
מצרים הרי זה משובח" כי בזה הוכיח 

עצמו שהוא סומך רק עליו. 
ההשפעות  שכל  השי''ת  יעזור 
ישפיעו  האלו  הימים  של  הנפלאות 
בה',  באמונה  איתנה  בהירות  עלינו 
חפניים  מלוא  הפסח  מזאת  וניקח 
על  ובגשמיות  ברוחניות  השפעות 
כשר'ען  א  השנה.  ימות  כל  שאר 
עברו  לאחמ''כ  פסח.  פרייליכען 
לק־ הקודש  בברכת  להתברך  הקהל 

ראת חג הפסח הבעל''ט.

רפואה והלכה לקראת פסח

אלפי פונים קיבלו מענה על ידי רבנים, מורי הוראה ורופאים ב'קו הפתוח' 
שערכה 'מכבי שירותי בריאות' בשיתוף 'אסותא' אשדוד ו'איחוד הצלה'

עשרות רבנים ומורי הוראה, לצד רופאי ומומחי קבוצת 'מכבי' השיבו לאלפי הפניות שהתקבלו ב'קו הפתוח' לקראת חג הפסח •  'הקו הפתוח' 
הופעל גם השנה ע"י קבוצת 'מכבי שירותי בריאות', עם ביה"ח אסותא אשדוד, המשתייך לקבוצה, ובשיתוף פעולה עם ארגון 'איחוד הצלה' 

• מנהל השיווק של מכבי למגזר החרדי, ר' משה שלזינגר: "שירות 'הקו הפתוח' הוכיח את עצמו פעם נוספת. מדובר בהזדמנות מיוחדת, 
המאפשרת לכל אחד להתייעץ ולקבל תשובה הלכתית ומקצועית, ממורה הוראה ומומחה רפואי, בשיחה אחת ובמענה מהיר"

חסרת  והצלחה  מבורכת  היענות 
שהתק־ השיחות  בנתוני  נרשמו  תקדים 
והפעילה  יזמה  אותו  הפתוח',  ל'קו  בלו 
מיזם  בריאות'.  שירותי  'מכבי  קבוצת 
ה'קו הפתוח' התקיים גם השנה לקראת 
חג הפסח, ע"י קבוצת 'מכבי' עם ביה"ח 
לקבוצה,  המשתייך  אשדוד,  אסותא 
ובשיתוף פעולה עם ארגון 'איחוד הצלה'. 
הקו  והצלחת  הרצון  שביעות  לאור 
מראש  'מכבי'  נערכה  הקודמות,  בשנים 
אלפי  את  שקלטו  הקווים,  תגבור  עם 
וסבלני,  מקצועי  למענה  וזכו  השיחות, 
ומומחי  ורופאי  החשובים  הרבנים  ע"י 

'מכבי שירותי בריאות'.
שא־ הגיעו  הפתוח  הקו  שולחן  אל 

ברפואה  העוסקות  תחומים,  במגוון  לות 
השי־ אופן  כמו  הפסח,  חג  בימי  והלכה 

שאלות  בהן  החג,  בימי  בתרופות  מוש 
מורכבות, שהצריכו דיונים משותפים בין 
הרבנים לבין הרופאים, על מנת לתת את 

המענה המושלם. 

הרבנים  השתתפו  הפתוח  בקו 
דוד  שמואל  הרה"ג  שליט"א:  הגאונים 
הכהן גרוס שליט"א רב דחסידי גור ורב 
אב"ד בד"ץ רבני הקריות אשדוד, הרה"ג 
אב"ד  רב  שליט"א  הלברשטאם  סיני 
הצלה'  'איחוד  ורב  ברק  בני  ג'  שיכון 
זנדר  פנחס  משה  הרה"ג  ברק,  בני  סניף 
שליט"א רב מרכז ת"א ודומ"ץ בבד"ץ של 
מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל, הרה"ג שמואל 
יוסף שטיצברג שליט"א רב ומו"ץ בבית 
הרה"ג  ברכה',  'שערי  מח"ס  ובעל  שמש 
יהודה לייב שבדרון שליט"א רב קהילת 
'מרומי שדה' ומו"ץ בקרית ספר, הרה"ג 
חיים,  פרי  יו"ר  שליט"א  שלזינגר  משה 
הרה"ג הרב חיים בונים שץ שליט"א רב 
גת,  קרית   – ירושלים  גור  חסידי  ומו"ץ 
קהילת  רב  שליט"א  טויטו  דוד  הרה"ג 
וק־ חנוך  הרה"ג  אשדוד,  צרפת  יוצאי 
בערד,  הקהילה  מרבני  שליט"א  שטוק 
דומ"ץ  שליט"א  סלמון  יחזקאל  הרה"ג 
ירו־ ביה"ד  וחבר  הוראה'  'שערי  בבד"ץ 

שלים ומו"ץ באשדוד, הרה"ג דוד מלכה 
שליט"א חבר בית הדין הרבני לממונות 
משפט שלום ורו"כ 'משכיל לדוד', הרה"ג 
אהרן זאב חשין שליט"א רב ומו"ץ בית 
באשדוד,  טאלנא  יוחנן'  'הליכות  הוראה 
רב  שליט"א  חיימוב  אלעזר  הרה"ג 
קהילת חזון אבנר ודומ"ץ בבד"צ 'הישר 
זלפריינד  מרדכי  שמואל  הרה"ג  והטוב', 
בעלזא  חסידי  אברכים  אגודת  שליט"א 
ברונר  שמעון  הרה"ג  באשדוד,  ומו"ץ 
עולם',  'בוני  ארגון  בכיר  יועץ  שליט"א 
הרה"ג צבי לנדמן שליט"א רב בית הכנ־

סת תפילת אברהם, מורדות בית וגן דיין 
בבית דין דרכי תורה ירושלים ורב 'איחוד 

רבי  הרה"ג  ירושלים,  נוף  סניף  הצלה' 
יורם כהן שליט"א מו"צ ואב"ד דקהילת 
נתיבות  הצלה'  'איחוד  ורב  נתיבות 
והרה"ג יוסף מלכיאל שליט"א רב מזרח 
העיר רחובות ורב 'איחוד הצלה' רחובות, 
שליט"א,  לייזער  שאול  יעקב  ר'  הרה"ג 
אברהם  הרב  אלעד,  צאנז  קהילת  רב 
הרבנים  וועדת  מזכיר  קרליץ  ישעיהו 
ב'איחוד הצלה' הרב נפתלי הלפרין רכז 
שבתי  הרב  הצלה'  ב'איחוד  ארצי  הלכה 
'איחוד  מנכ"ל  לשכת  ראש  רפפורט 

הצלה'.
וביה"ח  'מכבי'  ומומחי  רופאי  בין 
המש־ רפואת  בתחום  אשדוד':  'אסותא 

פחה: ד"ר ג'וני ארבל, ד"ר ג'ק דהן, ד"ר 
לוי.  שלמה  חיים  וד"ר  לוינסמן  יצחק 
בתחום רפואת נשים: ד"ר יוסף גוהר, ד"ר 
נתן סטולוביץ וד"ר ערן הורוביץ. בתחום 
רפואת ילדים: ד"ר מיכאל חנני וד"ר צחי 
פרידברג.  דורון  הרוקחות:  בתחום  דגן. 
בראל,  אושרי  ד"ר   – אסותא  ומומחי 
ישעיהו,  יונתן  וד"ר  נשים  יחידת  מנהל 

מנהל מערך ילדים.
למגזר  מכבי  של  השיווק  מנהל 
החרדי, ר' משה שלזינגר: "'מכבי' היתה 
את  שנים,  לפני  כבר  לזהות  הראשונה 
לקראת  רפואי־הלכתי  במענה  הצורך 
החגים בקרב המגזר החרדי. שירות ה'קו 
מהפכנית,  בשורה  עמו  הביא  הפתוח' 
שהעתיקה את עצמה גם בארגוני רפואה 
והל־ מקצועית  רפואה  ואיגדה  נוספים, 
להמשיך  שמחים  אנו  אחד.  במקום  כה 
ולקיים את הפעילות החשובה, ולהעניק 
'מכבי'  לחברי  מקצועי  מענה  השנה  גם 

ויתר הקופות".
משה  לר'  הודה  שלזינגר  משה  ר' 
הפתוח  הקו  של  ההובלה  על  גרינבוים 
וכן הודה למנהלת מרחב אשדוד הגב' נ' 
קליין,  אריה  ר'  המרחבים  למנהלי  דרור, 
חנוך  ר'  באשדוד  המרפאות  ולמנהלי 
אלהרר,  ליאור  אלמקייס,  תמיר  פלדמן, 
חכמי  וד'  בוסקילה  ר'  מלינרסקי,  משה 

וכן למנהל מרחב ערד ר' אריה קליין.
חשוב לציין שלראשונה ניתן לראות 
לפסח  הכשרות  התרופות  רשימת  את 
והמד־ הכנסת  בבתי  הארץ  רחבי  בכל 

שמקל  דבר  'קהילות',  במכשיר  רשות 
רבות על הציבור בנגישות קלה ומהירה 

לקבלת המידע.

בהנחיית גדולי התורה שליט"א

דור ישרים: בדיקות 
מרוכזות בימי בין הזמנים

'דור  אגודת  תקיים  שנה  כמדי 
ישרים' מבצעי בדיקות מרוכזות לטובת 
תלמידי המוסדות שנמצאים בימים אלו 
בפגרת 'בין הזמנים' בירושלים, בני ברק, 
אשדוד, מודיעין עילית, בית שמש וביתר 

עילית.
ביום שני כ"ד בניסן, ייערכו מבצעי 
בדיקות בערים בני ברק ואשדוד לתוע־
שית־ ברק  בבני  המבצע  התושבים.  לת 
קיים באולמי קונטיננטל, רחוב בן יעקב 
21, ייערך לבנות בין השעות 14:00-16:00 
תושבי  לבנים.   18:00-21:00 השעות  ובין 
הם  גם  ליהנות  יוכלו  והסביבה  אשדוד 
ממבצע הבדיקות, ביום שני באולם בית 
דוד שאול, רחוב רבי חנינא בן דוסא 4 בין 

השעות 13:30-15:00 לבנים בלבד.
הב־ ייערכו  בניסן  כ"ה  שלישי  ביום 

לבנות,  והן  לבנים  הן  בירושלים  דיקות 
 ,17 בהר"ן  רחוב  ירושלים,  בנות  באולמי 
ולבנים   14:00-16:00 השעות  בין  לבנות 

בין השעות 18:00-21:00.
יום לאחר מכן ייערך מבצע בדיקות 
בעיר מודיעין עילית באולם זכרון משה, 
השעות  בין   40 המשפט  נתיבות  רחוב 
יום  באותו  בלבד.  לבנים   13:30-15:00
שמש  בית  בעיר  גם  בדיקות  ייערכו 
אמת  שפת  רחוב  תורה,  שערי  באולם 
24, בין השעות 17:30-19:00 לבנים בלבד. 
בדיקות  מבצע  יתקיים  היום  בהמשך 
עטרת  באולם  עילית  ביתר  בעיר  נוסף 
הנחל, רחוב קעניג 7, בין השעות -21:00

22:30 לבנים בלבד.
החולים  קופות  חברי  שכל  יצוין 
בע־ משמעותי  לסבסוד  זכאים  השונות, 

הביטוחים  במסגרת  וזאת  הבדיקה  לות 
פרטים  החולים.  קופות  של  המשלימים 
לקבל  ניתן  הזכאות,  מימוש  אופן  על 

בשיחת טלפון ל'דור ישרים'.
את  להציג  צורך  אין  כבר  כי  דומה 
בדיקות  שבביצוע  והחשיבות  הנחיצות 
כמונעת  הוכחה  הבדיקה  ישרים'.  'דור 
היא  משפחות,  בקרב  גנטיות  מחלות 
נפרד  בלתי  לחלק  השנים  במשך  הפכה 
'דור  נתוני  פי  על  שידוכים.  מסגירת 
ישרים' עד לסוף 2018 נבדקו מעל לחצי 
מיליון בני אדם. "כולם כאחד ללא יוצא 
ספרד,  בני  והן  אשכנז  בני  הן  הכלל,  מן 
אשר נתגלה בשנים האחרונות שגם הם 
מחויבים בוודאות לערוך בדיקה למניעת 
להיבדק  שיראו  מרפא,  חשוכות  מחלות 
'דור  אגודת  של  הנחוצות  בבדיקות 
מהצועקים  ח"ו  יהיו  שלא  כדי  ישרים' 
על העבר וח"ו בבחינת מי שאסור לרחם 
שנ־ במכתב  ישראל  גדולי  כתבו  עליו". 

ראשי  אדמו"רים,  הדור,  גדולי  ע"י  חתם 
הישיבות, רבנים ופוסקים.

כדי שלא לגרום לביטול תורה וסדרי 
ישרים'  'דור  אגודת  מאפשרת  לימוד, 
לבצע את הבדיקות החשובות במסגרת 
כאשר  הזמנים,  בבין  מרוכזים  מבצעים 
במערכת  מתקבלות  הבדיקה  תוצאות 
מיום  בלבד  חודשים  שלושה  כעבור 
הבדיקה. האגודה מאפשרת גם בדיקות 
הלימוד.  מוסדות  במסגרת  מרוכזות 
בדיקות  לערוך  גם  ניתן  הצורך,  במקרה 
לאחר  מתקבלות  שתוצאותיהן  מזורזות 
שלושה שבועות ובדיקות דחופות שתו־
צאותיהן ניתנות בתוך שבעה ימי עבודה.

* י  ו א ר כ ו  ר מ ש ל א  נ ה  ש ו ד ק ב ש ם  י ר ב ד ם  נ ש י ה  ז ד  ו מ ע ב  *
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הנהלת המרכז הרפואי 'הדסה' מכרה את החמץ אצל 
הרב הראשי לירושלים הרב שלמה משה עמאר

רב המרכז הרפואי 'הדסה' הרב משה קליין: "פסח בהדסה כמו בבית – הקפדה יתרה על 
כל הלכות, וכן על כל החומרות הנהוגות בימי הפסח" ^ השנה לראשונה מטופלים החפצים 

בקבלת ערכות סגורות, יוכלו לקבל זאת בכשרות המהודרות של בד"ץ 'העדה החרדית'

רבה של ירושלים הרב שלמה משה 
הרפואי  למרכז  הגיע  שליט"א  עמאר 
הרבות  ההכנות  את  לראות  בכדי  הדסה 
הדסה.  במטבחי  הפסח  לקראת  שנעשו 
הדסה  הנהלת  מינתה  ביקורו  במהלך 
את  באמצעותו  למכור  כשליח  הרב  את 
החמץ של המרכז הרפואי הדסה עין כרם 
והדסה הר הצופים, לאחר עריכת השטר 
כנהוג – נמכר החמץ לנכרי. מצד הנהלת 
רב  חלק:  נטלו  'הדסה'  הרפואי  המרכז 
המרכז הרפואי הרב משה קליין שליט"א, 
מנהל  לוי,  אורן  'הדסה'  למנכ"ל  משנה 
בית החולים 'הדסה עין כרם' פרופ' יורם 
'הדסה עין  וייס, סגן מנהל בית החולים 
כרם' ד"ר ינון בודה, האמרכל הראשי מר 
אודי שאולוף, מנהל קשרי קהילה למגזר 

החרדי משה הלל.
נציגי הנהלת המרכז הרפואי 'הדסה' 
הודו להרב הראשי לירושלים הרב שלמה 
משה עמאר על שזיכה אותם למכור את 
ההכנות  את  הרב  בפני  וסקרו  החמץ 
לקראת  'הדסה'  הרפואי  במרכז  הרבות 
הראשי  הרב  ערך  מכן  לאחר  הפסח.  חג 
את  וראה  החולים  בית  במטבח  סיור 
לקראת  עמלים  עליה  הענפה  הפעילות 
חג הפסח, תוך כדי הקפדה יתרה על כל 
הלכות והחומרות הנהוגות בבתים רבים 

בישראל בימי הפסח.
בתוך כך, השנה לראשונה מטופלים 
יוכלו  סגורות,  ערכות  בקבלת  החפצים 
של  המהודרות  בכשרות  זאת  לקבל 
מצה  בתוספת  החרדית'  'העדה  בד"ץ 
החרדית'.  'העדה  בד"ץ  בהכשר  שמורה 
על פי הנחייתו של הרב במהלך חג הפ־

בבית  במחלקות  שיינתנו  הארוחות  סח 
את  מבקשים  שאינם  אלו  גם  החולים, 
המנות המיוחדות של בד"ץ 'העדה החר־

דית', יהיו כשרות למהדרין ללא קטניות. 
מהמטופלים  מונעת  אינה  זו  מדיניות 
גם  ואחרות  כאלה  לדיאטות  הנצרכים 
אם הן מורכבות מקטניות מלקבל אותן 
פי  ועל  הדיאטניות  צוות  הנחיית  עפ"י 

שקול דעתן. 
כמדי שנה, גם השנה, יעשה שימוש 
בחג הפסח רק בכלים חד פעמיים, חלבי 
וצ־ המזון  שירותי  מנהלי  כאחד.  ובשרי 
וותם עמלים כבר מעכשיו על מנת להכין 
ההל־ בדרישות  העומד  משובח  תפריט 

משובח  גסטרונומי  מענה  שיתנו  כתיות 
כיאות לימי החג. בליל החג תוגש קערת 
החג  מאכלי  לצד  המסורתית  הסדר 
כל  הרפואי.  במרכזים  שיישארו  לחולים 
האוכל המוגש בבית החולים בחג הפסח, 
הוא כבכל ימות השנה – בישול ישראל 
בכל  יוסף.  הבית  מרן  כשיטת  לחומרא 
הנמ־ יר"ש  משגיחים  ישנם  המטבחים 
הבוקר  בשעות  המטבח  מפתיחת  צאים 

המוקדמות ועד לסגירתו. 
לא רק לציבור האורחים דאגו במ־
רכז הרפואי 'הדסה', גם לעובדי 'הדסה' 
דאגו לקראת הפסח. רב המרכז הרפואי 
פעל  שליט"א  קליין  משה  הרב  'הדסה' 
קמחא  לנתינת  האחרונים  בשבועות 
הזקוקים  לעובדים  רחבה  ביד  דפסחא 
לכך, וזאת הודות לתרומתם של רופאים 
בכירים ועובדי הדסה שנרתמו לענין ביד 

רחבה ובנפש חפצה. 
הרב משה קליין שליט"א רב המרכז 
הרפואי 'הדסה': "פסח בהדסה צריך המ־

טופל להרגיש כמו בבית, הקפדה יתרה 
בימי  הנהוגים  והחמורות  הלכות  כל  על 
הפסח. הנהלת 'הדסה' החליטה להעניק 
ימי  את  לעבור  היכולת  את  למטופליה 
כשרותי  הלכתי  רפואי  בהידור  הפסח 
על  להקל  במטרה  כאחד  וגסטרונומי 
בבית  הפסח  בימי  להישאר  הנאלצים 

החולים".

מנהלי הרכבת הקלה מכרו את החמץ אצל 
הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו

את חברת סיטיפס זכיינית הרכבת הקלה ייצגו המנכ"ל מר ירון רביד ודובר ומנהל השיווק מר עוזאל 
ותיק • הרב הביע שביעות רצון מפעילות הרכבת הקלה ובסיומו של המעמד נמכר החמץ לנכרי

מנהלי  נפגשו  הפסח  חג  לקראת 
חברת סיטיפס זכיינית הרכבת הקלה בי־

רושלים עם הרב הראשי לישראל הגאון 
ומכרו  בירושלים  בלשכתו  לאו  דוד  רבי 
באמצעותו את החמץ של הרכבת הקלה. 
מנכ"ל  ייצגו  הקלה  הרכבת  את 
חברת סיטיפס מר ירון רביד ומר עוזאל 
ותיק דובר ומנהל השיווק ברכבת הקלה. 
מנהלי הרכבת הקלה ביקשו למכור את 
במרכז  הקלה  הרכבת  ממתקני  החמץ 
הראשי ה'דיפו' כמו גם בשאר המתקנים 
השטר  עריכת  לאחר  הרכבת.  וקרונות 

כנהוג, נמכר החמץ לנכרי. 
מנהלי  עדכנו  הפגישה  במהלך 
הרכבת הקלה את הרב הראשי לישראל 
ועל  הקלה  הרכבת  של  פעילותה  על 
ההיערכות לקראת חג הפסח. הרב הת־

פלא לשמוע שבסיומו של כל קו נסיעה 
מתקיים ניקיון קרונות הרכבת הקלה.

הרב בירך את מנהלי הרכבת הקלה 
ואמר כי יזכו להסיע ולמלא בכל הדרכים 
שבתקופת  בחז"ל  שמצוין  כשם  האלה, 
חול המועד שוקי ירושלים היו מעוטרים 
בפירות, כלומר מלאים באנשים ובפירות 
עם  כל  את  להסיע  שיזכו  ובעז"ה  יפים 
ישראל לעלות להר הבית ולבית המקדש 

בעיתו ובזמנו.
ההיערכות,  במסגרת  כי  יצוין 
הרכבות  תדירות  את  סיטיפס  התאימה 
ימי  לשעות הביקושים הצפויים במהלך 
חול המועד, ויתווספו רכבות בשעות הע־
רב כך שזמן ההמתנה יתקצר והתדירות 
נערך  והבקרה  השירות  מערך  גם  תגדל. 

לסייע לציבור הנוסעים בימי חול המועד, 
יוצבו  זאת  ובמסגרת  מהרגיל,  יותר  אף 
בתחנת העיריה עמדות מאוישות למכי־

רת כרטיסי נסיעה ברכבת. בנוסף, בקרי 
הרכבת הקלה יסייעו לנוסעים המבקרים 
שיידרש  ככל  הכרטיסים  ברכישת  בעיר 

במטרה לזרז את ההליך.

לקראת חג הפסח

הנהלת מגזר החרדי בכללית מחוז ירושלים 
התקבלו בחביבות אצל גדולי הרבנים שליט"א
הרבנים שליט"א קיבלו את חוברת התרופות הכשרות לפסח היו"ל ע"י שירותי 

בריאות כללית
הנהלת מגזר החרדי מחוז ירושלים 
- מנהל המגזר הרב משה רוזנגרטן ואיתו 
ר'  כהן,  יונתן  ר'  הלקוחות  קשרי  מנהלי 
יחזקאל ברטרם, ר' שמואל קליין, ר' דוד 
שכטר, עלו בשבוע האחרון לבתיהם של 
גדולי הרבנים בירושלים, בית שמש ובי־
התרופות  חוברת  את  להם  העניקו  תר,  
והוציאו  הפיקו  אשר  לפסח,  הכשרות 
שירותי  של  והמומחים  הרבנים  לאור 
מנחם  הרב  בראשות  כללית  בריאות 
להורות  יוכלו  למען  שליט"א,  לפקיבקר 
לשומעי לקחם את ההלכה בצורה ברורה 
ובהירה, והודו להם על ההכוונה והקשר 
במהלך החורף החולף, מה שסייע רבות 
במתן שירות רפואי איכותי על פי ההלכה 

לציבור החרדי
התקיים  ומיוחד  מרומם  ביקור 
כהן  דוד  רבי  הגדול  הגאון  של  במעונו 
בנעימות,  שקיבלם  חברון,  ישיבת  ראש 
שא־ על  במענה  רב  זמן  להם  והקדיש 
מיוחדים,  במקרים  בטיפול  שעלו  לות 
הצלחה,  בברכת  הרב  ברכם  ולאחמ"כ 
של  במעונו  מיוחד  לביקור  זכו  כמו"כ 
המשגיח הגאון הגדול רבי דן סגל, שב־
דשמיא  וסייעתא  הצלחה  בברכת  רכם 
לאחמ"כ  ידם,  תחת  תקלה  יצא  ושלא 
ר'  הגדול  הגאון  של  במעונם  ביקרו 
נווה  שכונת  רב  זילברמן  יצחק  ישראל 
יעקב הגאון הגדול ר' ישראל גואלמן רב 
שכונת רמות הגאון הגדול ר' צבי שרלין 

רב שכונת רמת אשכול .
הת־ שמש  בית  רבני  של  במעונם 

יהושע  יחיאל  הרב  אצל  בכבוד  קבלו 
2 ג'  רמה  חסידים  דקהל  רב  רבינוביץ 

שליט"א  לרב  הציגו  שם  שמש,  בית 
את תוכנית המרפאה החדשה שהוקמה 
ואשר  ההלכה,  דקדוקי  עפ"י  בשכונה, 
עתיד להפתח בקרוב ולתת את השירות 
הרפואי האיכותי ביותר לתושבי השכונה 
לאחמ"כ ביקרו במעונו של הרב יחזקאל 
ירושלים   גבעת  שכונת  רב  כהן  אלימלך 
להנהלת  לב  מקרב  הודה  שליט"א  הרב 
המחוז תוך ציונו בהתפעלות שכל בקשה 
נענית  ידו,  על  המועברת  כגדולה  קטנה 
על הצד הטוב ביותר. משם הגיעו למעונו 
של הרב קלמן וייס רבם של חסידי ויזניץ 
ולמעונם של הרב אלימלך קורנפלד רב 
בית הכנסת הגר"א, הרב נפתלי צבי רו־

בעדה  ומו"ץ  קאסאן  ביהמ"ד  רב  טנברג 
של  רבם  בינדר  טוביה  הרב  החרדית, 

חסידי צאנז
בעיר ביתר הגיעו לביקור במעונו של 
הרב ישראל ברזובסקי שליט"א שם הציג 
חוברת  את  שליט"א  לרב  רוזנגרטן  הרב 
התרופות, הרב שליט"א ציין שכבר כמה 
לעזר  לו  בא  הזה  החשוב  שהדבר  שנים 
את  מפנה  אף  והוא  הפסח,  בימי  רב 
לקבל  הטלפוניבכדי  למוקד  השואלים 
מידע על תרופות כשרות לפסח לאחמ"כ 
הגיעו למעונו של הרב אברהם שטיגליץ 
בקשר  המחזיק  צאנז  חסידי  של  רבם 

והוא  המחוז,  הנהלת  עם  ורציף  הדוק 
בד"ץ  כחבר  בתפקידו  שלצערו  ציין  אף 
נאלץ לאחרונה לעזרה מיוחדת מהנהלת 
ושם  בעיר,  רפואה  מקרה  עבור  המחוז 
לר־ ומעבר  כראוי  לסייע  מיידית  נחלצו 

גיל. משם הגיעו למעונם של הרב חכים 
הרב  אדלר,  ישראל  הרב  הבד"ץ,  חבר 

אברהם שטיגליץ מרבני העיר.
את  סיכם  רוזנגרטן  משה  הרב 
בריאות  שירותי  הנגשת  הביקורים: 

כללית והתאמתם לצרכי הציבור החרדי 
השכונות,  רבני  עם  הקשר  שמירת  תוך 
יש־ גדולי  עם  התמידית  וההיוועצות 
ועידודם  ברכתם  לרגלנו,  נר  הם  ראל, 
להמשיך  והכוח  הדחיפה  את  לנו  נותנת 
הזמן  זה  הפסח  חג  בתקופת  במלאכה. 
הקשורות  בהלכות  שואלים  רבים  אשר 
לרפואה, וכשרות התרופות, שירות ייחודי 
בוודאי  בריאות  שירותי  כללית  של  זה 

תורמת רבות בשירות לציבור.

מאוחדת ומוקד ה.ר.ב נותנים מענה לאלפי 
שיחות נכנסות לקו הפתוח בנושאי פסח

הקו הפתוח פועל החל מיום א' ועד יום ה' מהשעה 7:00 בבוקר עד 23:00 ^ בצוות 
המשיבים רבני מוקד ה.ר.ב בראשות הגאון רבי משה שאול קליין וצוות רופאים 

מומחים ממאוחדת
מקיימת  אלו  בימים  שנה  כמדי 
ה.ר.ב  מוקד  בשיתוף  פתוח  קו  מאוחדת 
בנו־ לשאלות  מענה  יקבלו  הפתוח  בקו 

תרופות,  רפואיים,  טיפולים  פסח:  שאי 
בצוות  ועוד.  המצוות  שיעור  תכשירים, 
בשילוב  מובהקים  פוסקים  המשיבים 

רופאים מומחים ורוקחים שומרי תו"מ.
יום  עד  ראשון  מיום  פועל  הקו 
חמישי, בין השעות 11:00-23:00 בטלפון 

.02-5020202
פינחס  ישראל  הרב  המוקד  יו"ר 
טירנואר מוסר כי אל הרבנים המשיבים 
רבנים  מצטרפים  השנה,  כל  לאורך 
הגרמ"ש  הוראות  לפי  שיפסקו  נוספים 
קליין שליט"א, "מנסיון העבר למדנו, כי 
לקראת הפסח גובר זרם השאלות, הנוג־

עות לשאלות רבות וסבוכות, וכמו תמיד 
נשתדל לספק להם את המענה המוסמך 
בעברית,  וביעילות,  במהירות  ביותר, 
ולברך  להודות  ברצוני  ואנגלית.  אידיש 
שאוזנם  מאוחדת,  קופ"ח  ראשי  את 
חוסכים  ולא  הציבור,  לצרכי  קשובה 
לימיננו,  לעמוד  ומשאבים,  מאמצים 
לתועלת עם ישראל כולו". המוקד פועל 

ברציפות במס' טלפון: 02-5020202.
לאחר  מאוחדת,  הוציאה  כן  כמו 
רשימת  ובה  מרשימה  חוברת  רב,  עמל 
לשימוש  וכשרות  המאושרות  התרופות 
'העדה  בד"צ  בשיתוף  וזאת  הפסח  בחג 

החרדית'.
רבות  של  הגלם  חומרי  כידוע, 
ואשר  חמץ,  להכיל  עלולות  מהתרופות 
בשי־ שנה  מדי  מאוחדת  עורכת  כן  על 

רשימה  החרדית'  'העדה  בד"ץ  עם  תוף 
חשש  בהן  שאין  התרופות  של  מפורטת 
ללא  לשימוש  מותרות  כן  ועל  חמץ 

פקפוק.
חוברת זו כבר הפכה לאחד מהדב־
רים להם ממתינים לקוחות מאוחדת כמו 

גם שאר הציבור ואשר ממנו שואבים את 
המידע החיוני.

הרב  ירושלים  מחוז  השיווק  מנהל 
במצוינות  דוגלת  "מאוחדת  ברים:  משה 
ולא מתפשרת בכל תחום בו היא פועלת. 
החיבור למוקד ה.ר.ב נובע מרצון להעניק 
לפונה את המידע המוסמך ביותר. כבכל 
שיתוף  על  ושמחים  מברכים  אנו  שנה 
כלל  לטובת  ה.ר.ב  מוקד  עם  הפעולה 

עמך בית ישראל".

במעמד גדולי תורה, רבנים ואישי ציבור נכבדים:

מסיבה של מצוה נערכה לכבוד השקת 
הסידור החדש 'תפלה בהירה' – ביאור 

משולב בתוך סדר התפלה
הסידור החדש והיחודי יצא לאור ע"י המרכז לחינוך והוראה בביתר בראשות 

המחנך הרה"ג ר' אברהם קייזר שליט"א
אור חדש על ציון תאיר. לאחר י"ג 
מייגעת,  קודש  ועבודת  יגיעה  שנות 
יצא לאור בימים אלו הסידור החדש 
ביאור   – בהירה'  'תפלה  והיחודי 
משולב בתוך סדר התפלה כאשר על 
הסידור  הוצאת  של  הקודש  מלאכת 
ניצח ברוב תבונה ודעת, המחנך הד־

גול והוותיק, הרה"ג ר' אברהם קייזר 
שליט"א יו"ר המרכז לחינוך והוראה 
– ביתר עילית לצד צוות ת"ח וגדולי 
במשך  ועמלו  לימינו  שעמדו  תורה 
למען  הסדר  הוצאת  על  רבות  שנים 
ידם  מתחת  ומתוקן  נאה  דבר  יצא 
רבבות  של  לבם  ולשמחת  לתועלת 
חפצי  כולו  היהודי  בעולם  ה'  יראי 
ספק  שללא  אלוקים  וקירבת  דעת 

יתרפקו על הסידור החדש והיחודי.
בהת־ התקבל  החדש  הסידור 
ורבה  גדולה  ובהתפעלות  להבות 
שליט"א  ישראל  גדולי  מרנן  בקרב 
הכבירה  העבודה  את  שבראותם 
ומלאכת המחשבת שנעשתה בסידור 
מילה  כל  על  כבירה  מחשבה  מתוך 
אומר  גמרו  התפלה  בסדר  ומילה 
להלל את המחבר הרה"ג ר' אברהם 
קייזר שליט"א ואף שלחו את הסכמ־

תם הנלהבת בשבח הסידור ובתועלת 
הדבר להמוני יראי ה' בכל העולם.

מתנוססת  ובראשונה  בראש 
מרן  של  הסכמתו  הסידור  גבי  על 
הגרי"ט  החרדית'  'העדה  גאב"ד 
הבד"צ  חברי  עם  יחד  שליט"א  ווייס 
העבודה  את  המשבחים  שליט"א 
הקדושה שנעשית בחיבור יחודי זה. 

כמו כן, שלחו את מכתבם הגר"נ 
שטרן  הגרש"א  שליט"א,  נוסבוים 
שליט"א,  טויסיג  הגר"א  שליט"א, 
כולם  כאשר  שליט"א,  פינקל  הגר"ב 
התועלת  אודות  מאריכים  כאחד 
הגדולה שתיגרם ע"י סידור יחודי זה 
בקרב רבבות ומאות אלפי בני ישראל 
אשר ללא ספק יתענגו על סידור זה 
בתפלה  וההבנה  המחשבה  ובזכות 
למרומים  תעלה  תפלתם  לבטח 

בעזה"י.
בהקד־ מציין  שליט"א  הגהמ"ח 
מתו את יחודו של הסידור עליו עמל 
המחבר  מציין  בדבריו  רבות.  שנים 
מבוארות  בהירה'  'תפלה  בסידור  כי 
שנותרו  ללא  כולן  התפלה  מילות 
כך  על  כאשר  ביאור,  ללא  מילים 
המפרשים  הדור  גדולי  בעצת  נבחרו 
המבארים בדרך הקצרה המתיישבת 
על מוחו ולבו של המתפלל, והדברים 
הובאו באופן תמציתי ביותר, שישמש 

בסיס ויסוד איתן להבנת התפלה.
"אולם התועלת העיקרית שבסי־

דור זה הוא האופן המיוחד בו הוגש 
הביאור המשולב בגוף הסידור, וזאת 
ליצור  ברורה  ובמטרה  מכוון  בכוונת 
הבנה בהירה בתוך דברי התפלה, בלי 
לחפש  או  לצדדים  להסתכל  צורך 
הערות בתחתית העמוד, באופן שע־

ולכן  התפילה,  למהלך  להפריע  לול 
כל ההערות בתחתית העמוד הינן רק 
לדברים,  ונופך  הסבר  תוספת  בגדר 
ולא ביאור הנצרך לעצם הבנת פירוש 

המילות.

המחבר מוסיף וכותב בהקדמתו: 
לצמצם  השתדלנו  הסיבה  "מאותה 
והן  בציורים  הן  הגבול  קצה  עד 
הדף  על  הצגנו  כאשר  בביאורים, 
לה־ ההכרחי  את  רק  המתפלל  לעין 

בנת הענין, ושלא להיכנס למחלוקת 
ואנו  התפלה,  מענין  שאינם  בענינים 

תקוה שלא שגינו ברואה".
הסי־ הוצאת  עם  שעבר  בשבוע 

חברי  התארגנו  הדפוס,  מבית  דור 
המרכז לחינוך והוראה בביתר עילית 
הסידור,  הוצאת  על  רבות  שעמלו 
וערכו מסיבה מיוחדת לכבוד הסידור 
הרב  הראשי  העורך  ולכבוד  החדש 

אברהם קייזר שליט"א.
הצוות  חברי  השתתפו  במעמד 
שעמלו על הסידור ללא ליאות במשך 
התרגשות  מתוך  ועתה  רבות  שנים 
מיוחדת זכו לברך על המוגמר בס"ד.

את הכינוס המיוחד פתח והנחה 
הרה"ג ר' יעקב הייזלר שליט"א מח־

ואמר "ב"ה  פתח  ברי המכון, בדבריו 
זה  גדול  ביום  עתה  עומדים  אנו  כי 
שנים  לאחר  המוגמר,  על  ומברכים 
כה רבות של עבודה קשה, ובזה עלינו 
להודות בראשונה להשי"ת על שזכינו 

להגיע עד הלום".
בדבריו שיבח את עבודת הקודש 
שליט"א  קייזר  הרב  של  המופלאה 
זמן  במשך  לעיניו  שינה  נתן  שלא 
מושלם  דבר  שיצא  עד  טובא  זמנים 
ות־ תקוה  כולנו  ידו,  תחת  ומפואר 

בקרב  רושם  יעשה  שהסידור  פלה 
יהנו  שבוודאי  ישראל  אלפי  מאות 
'תפלה  המפאר  מהסידור  ויתענגו 

בהירה'.
נרגשים  דברים  נשא  מכן  לאחר 
הגאון רבי ישראל ברזובסקי שליט"א 
מרבני העיר ביתר וחבר בד"צ אגו"י, 
הנ־ הרעיון  על  עמד  שליט"א  הגר"י 

פלא והכביר שבהוצאת הסידור, ועל 
כן עלינו להודות ולהביע הכרת הטוב 
שליט"א  קייזר  הרב  הרעיון  למחולל 
שלולי עמידתו העיקשת והאיתנה לא 

היינו מגיעים עד הלום.
אב־ רבי  הגאון  דברים  נשא  כן 

בד"צ  חבר  שליט"א  שטיגליץ  רהם 
את  ששיבח  צאנז  קהילת  ורב  ביתר 

העבודה הנפלאה של הוצאת הסידור, 
לצד כל שאר החיבורים בהלכה לתל־

מידים ועוד שיצאו לאור עד היום ע"י 
המרכז לחינוך והוראה בראשות הרב 
המה  שרבים  וב"ה  שליט"א,  קייזר 
דבר  הנהנים  והמלמדים  התלמידים 

יום ביומו מחיבוריו הנפלאים.
הגאון  דברים  נשא  דבריו  בתום 
רבי משה דוד אדלר שליט"א רב קה־

לות בני התורה בשכונת הגפן בביתר 
עבודת  את  רב  זמן  במשך  שליווה 
הסידור. בדבריו האריך אודות עבודת 
הסי־ שבזכות  ספק  ושללא  התפלה, 
דור החדש יתרבו המתפללים בחשק 
מיוחד וזאת בעקבות הבנת ופיענוח 

הדברים הקשים.
רבי  הרה"צ  דברים  נשא  לסיום 
רב  שליט"א  שניבלג  בעריש  יששכר 
אף  אשר  בביתר  זידיטשוב  ביהמ"ד 
הר־ בחשיבות  הרחיב  כקודמיו  הוא 

עיון של סידור יחודי זה אשר ללא כל 
ספר יעלה הסידור על שולחן מלכים 
מהסידור  ויתענג  יהנה  ישראל  וכלל 

הנפלא 'תפלה בהירה'.
המש־ יצאו  המסיבה  בתום 

נלהב וסוחף בשירת  תתפים בריקוד 
הודיה  מתוך  תמנו',  לא  כי  ה'  'חסדי 
שיזכה המחבר  עולם  ובקשה לבורא 
בקרוב  ולהגשים  להוציא  שליט"א 
לשם  הטהורים  שאיפותיו  כל  את 

ולתפארת עם ישראל.

הגאון רבי ישראל ברזובסקי שליט''א 
במשאו במסיבה לרגל הוצאת הסידור

אלי רבינוביץ, מנהל פעילות בנק הפועלים במגזר החרדי, מכר את החמץ של בנק הפו־
עלים אצל הגאון הרב אריה שטרן שליט"א, רבה של ירושלים. רבינוביץ הציג בפני הרב 

הראשי ייפוי כוח משפטי שהנהלת הבנק ייפתה את כוחו למכור את החמץ כהלכתו.

במעונו של הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א

אצל הרב אברהם שטיגליץ רב דחסידי צאנז ביתר

אצל הרב ישראל יצחק זילברמן רבה של נווה יעקב
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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   +
ש''ח רק 2600.000ש"ח � 3.5 חד' ק"כ 
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]

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]

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 

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]

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 - 18/04/19
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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
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
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]

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]

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]

צפת 
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]

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]

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. 
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]

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]

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]
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10:2810:3010:2910:3110:3110:27סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:3912:4012:4012:4112:4112:38חצות היום
13:1113:1313:1213:1413:1413:10מנחה גדולה

19:1419:1119:1419:1219:1219:09שקיעת החמה
זמנים למחר

4:334:344:314:364:354:29עלות השחר
5:155:165:145:185:175:12זמן ציצית ותפילין

6:076:136:056:106:106:07הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
6186536 אהרנוביץ' 12, ב"ב   סנטר פארם 050-7713444 שד' משה דיין    בני ברק סופר פארם פסגת זאב ירושלים
קסטל  פארם  סופר  עד 08:00   מהשעה 19:00  המלך 4  שאול  שד'   077-8880390 מינסטור  סופרפארם  אביב תל    
077-8881950 אבן גבירול 153 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה  סופר פארם כיכר דיזנגוף 077-8882170 רח' פינסקר 
077-8880650 דרך פנחס רוזן72 מהשעה 19:00 עד 01:00 69 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה  סופר פארם שיכון דן
077-8880440 טרופלדור 56    רמת  8822842 רח' הרצל 11    חיפה סופר פארם נווה שאנן נתניה בלילה    נתניה
6519153 הופיין  אהרון סופרפארם 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה  52 חולון    אשדוד

22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.485-
אתמול: 211.505-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
15-7

תל אביב
19-13

חיפה
17-12

גולן
17-9

טבריה
23-13

גליל
13-7

באר שבע
19-10

אילת
27-15

מזג האויר
טמפ' נמוכות מהרגיל

היום - מעונן חלקית. עדיין ייתכן גשם 
קל, בעיקר בצפון הארץ. הטמפרטורות 

יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

שישי - מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר 
בטמפרטורות. בצפון הארץ צפוי גשם 

מדי פעם ויתכנו סופות רעמים בודדות. 
במרכז צפוי גשם מקומי. ינשבו רוחות 

מערביות ערות ברוב האזורים.

שבת - מעונן חלקית. עדיין צפוי גשם 
מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ. 

הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל 
לעונה. יוסיפו לנשב רוחות מערביות 

ערות ברוב האזורים.

ראשון - בצפון הארץ גשם לפרקים 
מלווה בסופות רעמים. שלג יירד 

בחרמון. במרכז צפויים גשמים 
מקומיים. ינשבו רוחות חזקות ובדרום 

ייתכן אובך. יהיה קר מהרגיל לעונה. 
משעות הערב הגשמים ייפסקו 

בהדרגה.

ראשוןשבתשישי
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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 

שליט״א 072-2133466



סיור של עיתונאים זרים מטעם לע"מ הותקף באבנים
סיור של עיתונאים זרים מטעם לע"מ הותקף באבנים זאת לאחר ביקור במעברות הירדן ובבית הכנסת 

העתיק ביריחו

מאת סופרנו הצבאי

שני  ביום  תקפו  פלסטינים 
עשרות  של  אוטובוס  יריחו  בעיר 
באזור  שסיירו  זרים  עיתונאים 
ידי  על  שאורגן  אירוע  במסגרת 
לשכת העיתונות הממשלתית לר־

גל ציון יום חציית מעברות הירדן.
נסעו  שבו  האוטובוס  שמשת 
היו  לא  אך  נופצה  העיתונאים, 
הכת־ הנוסעים.  מקרב  נפגעים 

העתיק  הכנסת  בבית  ביקרו  בים 
אבטחה  תחת  נוספים,  ובאתרים 

ובתיאום עם גורמי הבטחון.

העיתונות  לשכת  מנהל 
מסר,  חן  ניצן  הממשלתית, 
הפגיעה  נסיון  את  מגנה  "לע"מ 
למלא  שבאו  התקשורת  באנשי 
העיתונות  לשכת  תפקידם.  את 
הממשלתית מספקת שירותי סי־
וב־ הזרים  לכתבים  נרחבים  קור 

מגוונים  סיורים  מארגנת  זה  כלל 
המורשת  התרבות,  עם  להיכרות 
לצד  הישראלית  והחדשנות 
נמשיך  אנו  המדינה.  של  אתגריה 
לתקשורת  אלו  סיורים  בארגון 
כולה ולא נירתע מנסיונות לפגוע 

בעיתונאים".


