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כ"ק מרן אדמו"ר מקאליב זצוק"ל
אבל בקרב כל בית ישראל בעלותו בסערה השמימה של זקן האדמו"רים שהקדיש את כל חייו לקומם מוסדי ארץ בראשון לציון, 

בבני ברק, ובעיה"ק ירושלים ולהנציח את זכר קדושי השואה האיומה אותה חווה על בשרו ^ המונים השתתפו אתמול במסע הלוויה 
שיצא מבית מדרשו ברחוב חנה להר המנוחות 

מאת סופר 'המבשר'

אבל כבד ירד אתמול על עולם התורה והחסידות בהגיע הבשורה הקשה על הסתל־
קותו של אוד מוצל מאש שריד לדור אחרון זקן האדמו"רים כ"ק מרן אדמו"ר מקאליב 
זצוק"ל שהשיב את נשמתו הטהורה לבוראה בשם טוב ובשיבה טובה, בשעות הצהרים 
של יום אתמול, למגינת ליבם של חסידיו ותלמידיו שהנהיגם ברוחו הרחמאית קרוב לש־

דמות אצילית  בו  שראו  והעדות,  החוגים  מכל  אוהדיו ומעריציו  המוני  לצד  שנה.  בעים 
מהדור הקודם.

על  וביגון  בצער  התעטפה  הנאמנה  היהדות 
שכל  ונשגב  צדיק  של  דמותו  מעולמנו  נעקרה  כי 
ימי חייו היו מקשה אחת למען הנצחת זכר קדושי 
ניסי,  באורח  ושרד  ניצל  ממנה  האיומה  השואה 
כשנדר נדר גדול לאלוקיו כי באם יצא מן התופת 
יהודים  עם  ישראל'  'שמע  לזעוק  חייו  את  יקדיש 
בכל  נדרו  את  קיים  האחרון  יומו  ועד  ומאז  חיים. 
עם  או  יהודים  מנין  עם  לידו,  שהגיעה  הזדמנות 
אלוקינו  ה'  ישראל  'שמע  וזעקת  ורבבות,  אלפים 
לה־ גרמה  הטהור  ליבו  מעומק  שפילחה  אחד'  ה' 

תעוררות רבה בקרב כל השומעים. ואף חידש את 
המנהג לומר מידי יום 'שמע ישראל' לאחר תפילת 

עלינו לשבח.
להקמת  ליאות  ללא  נפשו  את  מסר  זאת  לצד 
מפעלות נאדרים בקודש למען כלל ישראל. הקים 
לציון  בראשון  קאליב  קרית  את  אצבעותיו  בעשר 
לה־ ליאות  ללא  פעל  טבריה.  בעיה"ק  והשלוחה 

רב  בי  'בר  מפעל  הקמת  עם  בישראל  תורה  פצת 
רשת  והקמת  הארץ,  ובישובי  בערי  יומא'  דחד 
הק־ זאת  לצד  דירושלים'.  'שופריא  הכוללים 
לאביהם  תועים  בנים  לקרב  שנים  עשרות  דיש 
תנועות  הקמת  לפני  רבות  שנים  עוד  שבשמים 
יקר  להוציא  למקום  ממקום  כשעבר  התשובה, 
עם  לישראל  יתירה  וחיבה  אהבה  מתוך  מזולל, 

קדושים.
כל ימיו התחנן והתפלל לישועת ה' ולקרב את 
החובה  על  עורר  הזדמנות  בכל  שלימה,  הגאולה 
מצוא  עת  בכל  מעפרא.  שכינתא  לאוקמי  להתחנן 
מאר"  קוקוש  א  "סול  הק'  הניגון  את  מזמר  היה 
שחיבר זקנו הרה"ק מקאליב זי"ע, ודמעות נשפכו 
מעיניו כמים על שכינתא בגלותא, ומיד היה מסיים 
בניגון מעודד ומפיח תקוה "אתה תקום תרחם ציון 

כי עת לחננה כי בא מועד".
מרגליות,  מפיק  כפה  נודע  זצוק"ל  האדמו"ר 
שהשמיע  בשיחותיו  מור  נוטפות  היו  שפתותיו 
באירועים  דרשותיו  לצד  וחסידיו  תלמידיו  בקרב 
במאמרי  המופלאה  בקיאותו  ציבוריים.  וכינוסים 
חז"ל לצד ספרי החסידות נודעו לשם דבר, ורבים 
בספ־ נדפסו  תורתו  דברי  דבריו.  את  בצמא  שתו 
ריו הרבים קול מנחם, פניני קול מנחם, שו"ת קול 

חמישה  מנחם,  קול  תהילים  לנפש,  שמחה  מנחם, 
חומשי תורה קול מנחם, ועוד.

התקופה האחרונה

פעמים  ומספר  ונחלש  הלך  האחרונות  בשנים 
ונזקק  שמעד  לאחר  הרפואה  בבתי  אושפז  אף 
ובתפילות  שמים  בחסדי  אך  רפואיים,  לטיפולים 
ודאגותיו  יומו  עבודת  ולסדר  לאיתנו  שב  ישראל 

לביסוס מוסדותיו ומפעליו הנאדרים בקודש.
למרות חולשתו הרבה המשיך להופיע במלוא 
ובשו־ בתפילות,  מדרשו  בית  בהיכל  קדשו  הדרת 
לחנות הטהורים, שנערכו בשבתות במועדי קודש 
וביומי דפגרא, וביותר ביום ז' אדר, יומא דהילולא 
של זקנו הרה"ק רבי יצחק איזייק מקאליב זיע"א. 
כך אף התאמץ לקבל את המתדפקים על מעון קד־
שו בהארת פנים נאצלת ומופלגה ברוחב לב ונפש 
כאשר זיו תואר הוד פני קדשו חפף על כל הבאים 
לה־ בקודש  מברכותיו  האציל  כאשר  קורתו,  בצל 

מוני חסידיו ומעריציו. 
קהל עדת מרעיתו העתיר בתפילות ובתחנונים 
כוחותיו  יחזק  שהשי"ת  ישראל,  חכמי  בנו  לקיים 
תפי־ ושלום.  חיים  ושנות  ימים  אורך  לו  ויוסיפו 

אליו  קשורים  שהיו  החסידים  קהל  של  לותיהם 
בעבותות אהבה וחיבת הקודש עד בלי די, הועילו, 
עם  אמוני  בתוך  קדשו  בהדרת  להופיע  והמשיך 

סגולה.
ביום ז' אדר ב' האחרון, יומא דהילולא של זקנו 
הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקאליב זיע"א, בו מלאו 
הטהור  שולחנו  את  ערך  להסתלקותו,  שנה   198
ברוב עם למרות חולשתו הרבה, בהשתתפות קהל 
רב של חסידים ואוהדים שהגיעו מכל רחבי הארץ. 
באותו העת אף נערכה שמחת ה'חאלאקע' של ני־

מרדכי  ישראל  רבי  הרה"צ  ימינו  ויד  לנכדו  בן  נו, 
צוואתו  פי  על  אתמול  שהוכתר  שליט"א  הורביץ 

להמשיך את דרכו בקודש.
הופעתו הציבורית האחרונה היתה בדיוק לפני 
בכינוס  השתתף  עת  ב',  אדר  בכ"ד  ימים,  כחודש 
בארה"ק  הדת  יסודות  לחיזוק  עמך',  'בעד  הגדול 
האדמו"ר  התורה'.  'יהדות  רשימת  ולהצלחת 

'שמע  ואמר  האחרונים  בכוחותיו  הגיע  זצוק"ל 
ישראל' ו'ה' הוא האלוקים', יחד עם כל הציבור וב־

ראשם מרנן ורבנן שרי התורה והחסידות שליט"א, 
מחזה שעורר התרגשות רבה ביותר.

הח־ וחלה  במאוד  ונחלש  הלך  הפסח  חג  לפני 
בתפילה  עמדו  ישראל  בית  בריאותו.  במצב  מרה 
ותחנונים לבורא שישלח לו את רפואתו השלימה 
לקיים בנו חכמי ישראל עבור רבי מנחם מנדל בן 
ברכה פרידה. גדולי וטובי הרופאים הוזעקו למי־

מזור  למצוא  רבה  במסירות  מאמץ  כל  ועשו  טתו 
ותרופה. 

מה  הטבת  על  נמסר  פסח  המועד  חול  בימי 
נכנס  לא  פסח  של  שביעי  בליל  בריאותו.  במצב 
אולם  ימימה,  כבימים  הטהור  שולחנו  לעריכת 

בשבת שלאחרי החג התפלל מנחה עם מניין מצו־
מיד  נפש.  במסירות  לתורה  עלה  ואף  בביתו  מצם 
לאחר התפילה ערך את שולחנו הטהור, ואף שורר 

בכוחות אחרונים מניגוני קדשו. 
אתמול בשעות לפני הצהרים חלה לפתע היד־
רדרות חמורה במצבו, כוחות רפואה הוזעקו לחד־

רו וניסו להציל את חייו, המקום כולו היה לחרדת 
תפילה  של  קולות  נשמעו  עבר  כשמכל  אלוקים 
וזעקה, אראלים ומצוקים אחזו בארון הקודש, עד 
שנצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש, 

ונשמתו הטהורה והמזוככת עלתה למרום.
 מיד בהגיע הידיעה להיכל בית מדרשו הצמוד 
הוסט  מרומים,  לגנזי  הטהורה  נשמתו  עלות  על 
החסידים  כשהקהל  הקודש,  ארון  מעל  הפרוכת 

ממאנים להאמין כי מורה ורבם האהוב, אוד מוצל 
מאש הכבשונים, עלה למרום ונשמתו עלתה לגנזי 

מרומים.

תולדותיו

כ"ק האדמו"ר רבי מנחם מנדל טאוב מקאליב 
(מארגארעטן)  במרגיטה  נולד  זצוקללה"ה 
תרפ"ג,  שבט  כ'  ביום  רומניה,  שבטרנסילבניה, 
מראזלא  יחיאל  יהודה  רבי  האדמו"ר  כ"ק  לאביו 
זצוק"ל בעל 'עמל יהודה', בן אחר בן להרה''ק רבי 
הסנדק  היה  בברית  זי"ע.  מקאליב  אייזיק  יצחק 
זקנו הגה"ק המקובל רבי פנחס חיים מראזלא זי"ע. 
ומלבד  גדלות,  ניצני  בו  ניכרו  בילדותו  כבר 
ולא  בעולמו  לו  היה  לא  ה'  ועבודת  הק'  התורה 
בצל  והסתופף  רבותיו  מפי  תורה  למד  כלום. 
נתייתם  תרצ"ז  בשנת  ראזלא.  לבית  הק'  אבותיו 

מאביו ומאמו. 
בישיבת  אחת  שנה  למד  זצ"ל  האדמו"ר 
למקום  גלה  מכן  ולאחר  המפורסמת,  סעקלהיד 
תורה לישיבת טאשנאד המעטירה שהיתה מפארי 
מאות  למדו  בה  בהונגריה,  ימים  באותם  הישיבות 
בחורים בצלו של הגה"ק רבי מרדכי בריסק זצוק"ל 
הי"ד הידוע בכינויו מהר"ם בריסק. במקום זה קנה 
מטובי  כאחד  ונודע  וחכמה  תורה  המידה  מלא 

בחורי הישיבה.
השנים  אותן  את  לתאר  מרבה  היה  עת  בכל 
יתירה  לקרבה  זוכה  כשהוא  טאשנאד,  בישיבת 
של  כבנן  זצוק"ל.  בריסק  מהר"ם  ורבו  ממורו 
קדושים, בנו של הרה''ק מראזלא זצוק"ל ולמעלה 
של  שולחנו  על  שבת  מדי  סועד  היה  מקודש, 

מהר"ם בריסק. 
באחת  כי  לימים  סיפר  זצוק"ל  האדמו"ר 
כי  בריסק  למהר"ם  לספר  באו  השבת  מסעודות 
אין  הישיבה  ולבחורי  התקלקלו  בישיבה  הדגים 
דגים לכבד בהם את השבת. כששמע זאת הזיז מיד 

הישיבה  לבחורי  אם  כי  ואמר  הצלחת  את  הצידה 
אין דגים, גם כאן בבית לא יאכלו!

עם  נוספת  היכרות  היתה  זצוק"ל  לאדמו"ר 
שם  במארגארעטן,  נולד  הוא  שכן  בריסק,  מהר"ם 
הגה"ק  מבריסק,  מהר"ם  של  חותנו  ברבנות  כיהן 
על  וכשעלה  זצוק"ל.  ויינברגער  זלמן  שמואל  ר' 
הפרק בניית אוהל לאביו הרה''ק מראזלא זצוק"ל, 
היה הוא זה שהורה כיצד לבנות את האוהל, שאגב, 

עומד על תילו עד היום הזה.
בהונגריה,  השואה  החלה  טרם  תש"ג,  בשנת 
של  בתו  ע"ה,  הצדקנית  הרבנית  רעייתו  את  נשא 
מקעכניא  שפירא  פנחס  רבי  האדמו"ר  כ"ק  חמיו 

זצוק"ל. 
בשנת  הגרמנים  ידי  על  הונגריה  כיבוש  לאחר 
תש"ד, נשלח האדמו"ר יחד עם כל אחיו ואחיותיו 
עבר  אך  שרד  הוא  שם.  נספו  אחיו  וכל  לאושוויץ 
לפליטה  נשאר  מאש  מוצל  וכאוד  קשים  עינויים 
היחיד מכל משפחתו כשניצל ממוות לחיים ברוב 

רחמי וחסדי ה'. 
ניסים רבים אירעו לו במהלך ימי השואה, אחד 
אנשים  ארבעה  של  קבוצה  כשנבחרה  היה,  מהם 
ה"שמע  את  אמר  הוא  בתוכם.  והוא  לאש  לזריקה 
ישראל" האחרון שלו עלי אדמות, ואז התרחש הנס 
אס.אס.  אנשי  מספר  נכנסו  נפתח,  השער  הגלוי, 
פנה  ואז  לעבודה.  כשירים  אנשים  אחרי  שתרו 
נברח  אם  לו:  ענו  והם  נברח!  הבה  לחבריו:  ואמר 
אם  יותר  טוב  יהיה  מה  אותם:  שאל  בנו.  יירו  הרי 

נשאר, ואכן בחסדי ה' ניצל לחיים.
של  ההתעללות  על  העיד  השיחים  אחד  תחת 
על  ששהו  היהודים  ובשאר  בו  הרשעים  הנאצים 
חורבות גטו וורשה, אותם נשלחו לפנות: "לעולם 
חרפת  הרצופה  הקשה  התקופה  את  אשכח  לא 
מנת  שהיו  הרף,  ללא  ועינויים  מכות  סבל,  רעב, 
חלקינו בגטו וורשה. אולם, למרות הכל, בכל מקום 

ובכל מצב לא פסקתי מללמוד ולהתפלל. 

ויהי בנסוע הארון
שבבנין  במקווה  הטהרה  עריכת  לאחר 
היכל  לעבר  המיטה  את  העלו  מדרשו  בית 
בי־ בוראו  את  עבד  בו  המקום  מדרשו,  בית 
ראה ובסילודין בתפילותיו הזכות והטהורות 
שבהם   – ה'  לפני  אשר  השולחנות  ועריכת 
ישראל  של  נשמותיהם  את  להלהיב  עמל 
לאביהם שבשמים. במקום כבר המתינו קהל 
הס־ על  נסער  בבכי  ופרצו  ואוהדים  חסידים 
תלקותו של רבם ומאורם שהלך לפני המחנה 
את  להם  בהאירו  שנה  לשבעים  קרוב  במשך 
דרך העבודה, והיה להם למגן ולמחסה ביום 
לי־ לאלוקיו  ולהתחנן  לחלות  בעמדו  ועברה 

שועתם והצלתם.
בראש  הבאים  זרם  גבר  לשעה  משעה 
הבאים נראו מרנן ורבנן גדולי גאוני וצדיקי 
ישיבות,  ראשי  אדמו"רים,  שליט"א,  הדור 

ומושבי  ערי  מכל  מדין  על  ויושבי  רבנים 
לשריד  אחרון  כבוד  לחלוק  שבאו  הארץ, 

אחרון של צדיק הדור הקודם.
חדב"נ הרה"צ ר' רפאל רוזנברג שליט"א 
בהתעו־ תהילים  לפרקי  התיבה  לפני  עבר 

ררות רבה.
מנדלוביץ  שמעון  רבי  הרה"צ  נכדו 
את  והדגיש  פרידה,  דברי  השמיע  שליט"א 
גבול.  ללא  התורה  והתמדת  התורה  אהבת 
האדמו"ר  של  קדשו  דברות  את  והזכיר 
על  דמעות  המוריד  חז"ל  מאמר  על  זצוק"ל 
אדם כשר הקב"ה סופרם ומניחם בבית גנזיו. 
הקב"ה  להיות"  בנאדך  דמעותינו  "שתשים 
שתשים  אלו,  מדמעות  יהלומים  עושה 
להם,  הצורך  בעת  בזה  להשתמש  דמעותינו 

לרחם על עמו בעת צרה וצוקה.

הלברשטאם  שמואל  שמעון  רבי  הגאון 
שליט"א ראש בית הוראה 'דברי משה', שז־

כה להיות חברותא עשרות בשנים מאז בואו 
של האדמו"ר זצוק"ל לירושלים, הפליא את 
האדמו"ר  כלות.  עד  העצומה  התורה  אהבת 
בגיל  בירושלים  להתגורר  הגיע  זצוק"ל 
חברותא  לו  שיהיה  היתה  ודאגתו  שמונים, 
ללימוד חושן משפט!!! וכך לאחר יום עמל 
היה  קהל,  ובקבלת  הקודש  בעבודת  מפרך 
התורה  בחדוות  משפט  חושן  בלימוד  עוסק 
העמיק  זצוק"ל  האדמו"ר  שיעור.  אין  עד 
צעיר,  בחור  כמו  וקצוה"ח  וסמ"ע  בש"ך 
וחלק  החמורות,  הסוגיות  לתוך  צלל  הוא 
מהחידושים אף נדפסו בקול מנחם על חושן 

משפט.
  המשך בעמ' ג

  המשך בעמ' ג

מרכז מוסדות קאליב בארה"ק
רחוב חנה 23 ירושלים

על פי צוואת קדשו יתקיימו התפילות והלימודים במשך ימי השבעה לטובת 
נשמת אבינו רועינו זי"ע ע"י כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

בין השעות 21:00 - 19:00  

המוני בית ישראל ומוקירי זכרו מתבקשים להדליק נר וללמוד לטובת נשמת 
רבינו מנחם מנדל בן רבי יהודה יחיאל זי"ע 
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המו"מ הקואליציוני יצא לדרך:

צוות המו"מ של הליכוד נועד 
עם נציגי המפלגות החרדיות

סגן השר הרב מאיר פרוש: "מלבד הנושאים שיהדות התורה דואגת לרווחת 
הציבור היא זו האמונה על שמירת הנושאים העקרוניים ליהדות החרדית. 

במהלך המו"מ נעמוד בתוקף שהם יעוגנו כנדרש"

מאת מאיר ברגר

הבחי־ לאחר  וחצי  כשבועיים 
רות המשא ומתן הקואליציוני יצא 
הרשמיים  המפגשים  כשאת  לדרך 
הראשונים ייחד צוות המשא ומתן 

של הליכוד למפלגות החרדיות. 
מטעם  ומתן  המשא  צוות  על 
יהדות התורה נמנו: סגן השר הרב 
יעקב ליצמן, ח"כ הרב משה גפני, 
וח"כ  פרוש  מאיר  הרב  השר  סגן 

הרב אורי מקלב. 
המו"מ  פגישת  בפתח 
התורה  יהדות  עם  הקואליציוני 
מטעם  המו"מ  צוות  יו"ר  אמר 
"אני  כי  לוין  יריב  השר  הליכוד 
שמח לפתוח את המו"מ עם סיעת 
חברי  את  ולברך  התורה  יהדות 
בכו־ אלינו  שמגיעים  הסיעה 

ההצלחה  אחרי  מתוגברים  חות 
הקואליציוני  במו"מ  בבחירות. 
שחת־ הראשונים  היו  הם  הקודם 

מנו איתם על ההסכם ואני מקווה 
שנשמור על המסורת הזאת".

ייעשה  כי  הבהיר  בדבריו 
מאמץ להגיע לפתרונות מוסכמים 
רואים  "אנחנו  הדעות.  לחילוקי 
עבדנו  נאמנים.  שותפים  בכם 
גם  ארוכה  תקופה  מצוינת  בצורה 
להת־ וידענו  הקודמת,  בממשלה 

בטוח  אני  מחלוקות.  על  גם  גבר 
שיביאו  פתרונות  להביא  שנצליח 
אותנו גם הפעם לממשלה יציבה". 
בפתח הפגישה עם נציגי הלי־

התורה  יהדות  נציגי  הבהירו  כוד 
על  תוקף  בכל  תעמוד  הסיעה  כי 
ליהדות  העקרוניים  הנושאים 

הנאמנה. 
יעקב  הרב  הבריאות  שר  סגן 
ליצמן אמר בפתיחת דיוני המו“מ 
התורה  יהדות  של  הקואליציוני 
יש  התורה  ליהדות  כי  והליכוד 
בק־ עליהם  "עמדנו  עקרונות. 

טובה  שהיתה  האחרונה  דנציה 
החרדי  ולציבור  בכלל  לישראל 

ונעמוד עליהם גם כעת", אמר. 
על  סומכים  "אנו  כי  אמר  עוד 
יביא  שבהגינותו  לוין  יריב  השר 
שקיבלנו  העליה  את  ביטוי  לידי 
לטובת  מנדטים  בשני  בבחירות 
הנושאים החשובים לנו כפי שנדון 

עליהם בישיבות המשותפות". 
גם  שידרוש  הדגיש  בדבריו 
סעיפים בנושאי בריאות. "זו ההז־
דמנות לעמוד על הדברים החשו־
בים לכלל הציבור. גיבשנו תכנית 
הבריאות  מערכת  ושיפור  לייעול 

ונגיש אותה במו"מ", אמר. 
פרוש  מאיר  הרב  השר  סגן 
אמר כי "מלבד הנושאים שיהדות 
הציבור,  לרווחת  דואגת  התורה 
הנו־ שמירת  על  האמונה  זו  היא 
החר־ ליהדות  העקרוניים  שאים 
הישי־ בני  מעמד  כהסדרת  דית 

של  מעמדה  וביסוס  חיזוק  בות, 
הצבא,  שלטונות  מול  ישראל  בת 
הציבורי,  במרחב  השבת  שמירת 
המאבק ברפורמים, סוגיית הגיור, 
וסוגיות  החרדי  החינוך  עצמאות 
המו"מ  במהלך  נוספות.  עקרוניות 
הנושאים  שכל  בתוקף  נעמוד 

הללו יעוגנו כנדרש".   

הרב  ח"כ  התורה'  'דגל  יו"ר 
ישיבת  בפתח  אמר  גפני  משה 
אמר  העם  כי  'הליכוד'  עם  המו"מ 
אחוז  מ־50  "למעלה  דברו.  את 
בעד  הצביע  בישראל  מהציבור 
יש־ את  להוציא  יהודית,  מסורת 
להיות  הולך  לא  זה  ביתנו.  ראל 
הקוד־ בקדנציה  כמו  הדבר  אותו 

מת. המשא ומתן הזה יכול להיות 
יכול  והוא  ולחתום.  מהיר,  קצר, 
ומה  לחתום,  ולא  ארוך  להיות  גם 

שיהיה יהיה". 
הרב  ח"כ  המו"מ  צוות  חבר 
אורי מקלב אמר אף הוא כי "משא 
ומתן זה לא פוזה זה מהות, יש לנו 
גדולה  ואחריות  רבות  ותק  שנות 
מאוד, אנו לא באים להקשות אלא 

לנהל מו"מ הגון לחלוטין".
הקואליציוני  המו"מ  במסגרת 
התו־ יהדות  לנציגי  הליכוד  בין 

ליצמן  הרב  השר  סגן  הגיש  רה, 
מערכת  לשיפור  דרישות  רשימת 

הבריאות.
דרישה  הוצגה  היתר,  בין 
ב־250 התרופות  סל  את  להגדיל 
ולהעמיד  בשנה  שקלים  מיליון 
על  הבריאות  משרד  תקציב  את 
750 מיליון שקל. סעיף נוסף דרש 
את הגדלת מספר מיטות האשפוז 
לתמיכה  שקלים  ומיליארד  לנפש 
בבתי חולים ציבוריים. על פי הד־

רישה, חצי ימומן מקופת המדינה 
מס  בהעלאת  ימומן  השני  והחצי 

הבריאות בחצי אחוז.
כי  אמרו  ליצמן  הרב  בסביבת 
כמעט  לבחור  יכול  ליצמן  "הרב 
בחר  אך  שירצה  אחר  תיק  כל 
מתוך  הבריאות  במשרד  להמשיך 
הציבור.  לכלל  שליחות  תחושת 
אנו מצפים מכל המפלגות לתמוך 

בדרישות הרב ליצמן לבריאות.
"כל אלה שעשו רעש לפני הב־

חירות על מצב מערכת הבריאות, 
שלא יותירו את הרב ליצמן לבדו 
ציבור  לטובת  כתף  שיטו  אלא 
היא  החולים. מבחינתנו הבריאות 
בדרישות  מדובר  ולא  הכל  מעל 
סגן  מקורבי  הבהירו  מגזריות", 

שר הבריאות.
שעה קלה קודם לכן התכנסה 
לי־ התורה'  'יהדות  סיעת  ישיבת 

ה־21.  בכנסת  הראשונה  שיבתה 
הרב  ח"כ  נבחר  הישיבה  במהלך 

כיו"ר  לכהן  נבחר  אשר  יעקב 
כמו  בכנסת.  התורה  יהדות  סיעת 
כן נבחרו ח"כ הרב ישראל אייכלר 
לכהן  פינדרוס  יצחק  הרב  וח"כ 
של  המסדרת  הוועדה  כחברי 

הכנסת.
הצוותים  נועדו  יותר  מוקדם 
הלי־ סיעות  של  הקואליציוניים 

לוין  יריב  התיירות  שר  וש"ס.  כוד 
של  המו"מ  צוות  בראש  שעומד 
שות־ לנו  "היתה  כי  אמר  הליכוד, 

פות אמיצה וטובה עם ש"ס לאורך 
הקו־ בקדנציה  גם  ארוכה,  תקופה 
בי־ שיעלה  מקווה  מאד  אני  דמת. 

הזה  המו"מ  את  לנהל  ונצליח  דינו 
להניח  שנוכל  כך  עניינית  בצורה 

אבן נוספת בהקמת הממשלה.
"צריך אורך רוח והמטרה היא 
שתבטיח  לתוצאה  ולהגיע  ללבן 
התחייבנו  יציבה.  ממשלה  הקמת 
להקים  שניתן  כל  לעשות  לבוחר 
ממשלת ימין על בסיס הקואליציה 
הנוכחית ואני מקווה שיעלה ביד־

מציע  לא  בהתחייבות.  לעמוד  נו 
לפני  חופשה  לסגור  מפלגה  לאף 

שהמו"מ מסתיים", הוסיף לוין.
אריאל  הרב  לשעבר  השר 
אטיאס העומד בראש צוות המו"מ 
היתה  "ש"ס  כי  אמר  ש"ס,  של 
בקואליציה  הנאמנה  המפלגה 
לאורך  בנתניהו  ותמכה  הקודמת, 
כל הדרך. אנחנו שמחים בניצחונו 
ושמחים שאנחנו המפלגה הגדולה 

בקואליציה.
לאולטימטום  נדרשים  "איננו 
בין  היחסים  מערכת  לאיומים,  או 
הרב דרעי לנתניהו היא כזו שאנו 
לעשות  ולא  לאיים  נדרשים  לא 
מניפולציות ונקבל לפי גודלנו את 

דרישותינו", הוסיף.
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זעקת עד ונעימת נצח
של  ברחובותיה  אתמול  ביום  הילכו  ושפופים  אבלים 
מיטתו  אחר  ישראל  בית  עמך  המוני  הקודש  עיר  ירושלים 
של צדיק נשגב, עמוד צלותהון דישראל, כ"ק מרן אדמו"ר 
אבותיו  וזכות  זצוק"ל  הרבי  זכה  זצוקללה"ה.  מקאליב 
בארץ,  ושארית  שם  להם  להקים  בידו  סייעה  הקדושים 
את  נושא  הוא  כתפיו  כשעל  הבכא  מעמק  שעלה  לאחר 
במקל  הוכה  בהם  ההם,  והמרים  הטרופים  הימים  מוראות 
מצוי  בלתי  כח  כמותה.  שאין  באכזריות  וחובלים  נוגשים 
לחדש  והצער,  הכאב  על  ולהבליג  להתחזק  כדי  היה  דרוש 
הכל  ולהתחיל  ותעצומות,  בעוז  ולהתאזר  נעורים  כנשר 
הקדוש  ברבי  בו  ניצתו  עליון  מכח  עלומים  כוחות  מחדש. 
ותפילה  תורה  בהם  שמגדלים  קודש  מעוזי  שהקים  בשעה 

וחסידות בערי ארץ הקודש.

תחתיהם  ונחל  מאחריו  זנח  התוגה  ואת  הכאב  את  אם 
אשר  את  זצוק"ל  הרבי  שקיים  הרי  הבנין,  ואת  הייסוד  את 
נשבע על אדמת נכר בגטו וורשא כי יקדש את ה' בכל עת 
מצא. קריאת 'שמע ישראל' וקבלת עול מלכות שמים היתה 
להרבות  לפעולותיו  בנוסף  אדמות.  עלי  הקדושה  מלאכתו 
תורה בישראל בכל דרך, התמיד עד ימיו האחרונים להמליך 
את קודשא בריך הוא בראש רבבות ישראל. 'שמע ישראל' 
הקדושים  ימיו  מגילת  על  אדומה  כאש  צרובה  היתה  אשר 
מלך,  של  בפלטרין  אחריתה  רומניה,  אדמת  על  שראשיתה 
עבור דרך מוראות השואה האיומה אשר העלתה את הכורת 
הרוממה,  משפחתו  ובתוכן  בישראל,  קדושות  קהילות  על 
קדישא  ושושילתא  צדיקים  לבית  נצר  קודש,  מטע  פרי 

דקאליב.

אמונת אומן שהוריש הרבי זצוק"ל עלי חלד – אין בלתה. 
באה היא ממי ששתה את כוס התרעלה עד תומה, ובכל זאת 
אמר בדברי  וכה  שמו ברבים.  קדש  ה',  שם  את  זכר והזכיר 
'שמע ישראל' בקרב ישראל  קדשו אשר נסובו על החדרת 
לא  שבשמים  בס"ד,  "בטוחני  העם:  והמון  שכבותיו  כל  על 
בתקופת  והמקטרגים  המשטינים  כל  למרות  כי  האמינו, 
ישראל,  עם  נגד  ביותר  קשות  טענות  להם  שהיו  השואה, 
ולאחר שפיכות הדמים הנוראה של ששת מיליון הקדושים 
הי"ד, שמתו במיתות שונות ומשונות, שלא היו מימות עולם, 
יעמוד כלל ישראל כנושא לפיד האמונה בה' בעולם בדרגה 
שלמה  באמונה  שכחנו!  לא  שמך  זאת  ובכל  של:  הנשגבה 
זועקים אנו ממעמקי לבנו: שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד!

זצוק"ל:  הרבי  של  עדותו  למקרא  ירעד  לב  כל  הלא 
"נבחרה קבוצה של ארבע אנשים לזריקה לאש, ואני בתוכם. 
ואני  אדמות,  עלי  שלי  האחרון  ישראל'  ה'שמע  את  אמרתי 
מדגיש גם כיום, חמישים ואחת שנה לאחר אותו רגע, כי לא 
שום טענה לבורא  ח"ו  ולא עלתה בליבי  ספק,  שום  לי  היה 
כל עולמים. ידעתי באמונת אומן, מאבותי ומאבות אבותי, 
נס  עמי  התרחש  אולם  שנתנה.  למי  הנשמה  את  מוסרים  כי 
מאז  לחיים".  ניצלנו  ה'  ובחסדי  ברחנו  נפתח,  השער  גלוי. 
להצעתו  השואה.  זכרון  את  ולהחדיר  לפרסם  הרבי  פעל 
גדולי  הצטרפו  ביומו  יום  מדי  השואה  קדושי  את  לזכור 
וזכותו  זכרו  יעלו  עולם  לדורות  זצוקללה"ה.  הדור  וצדיקי 
של הרבי זצוק"ל, עדי נזכה לישועה ולגאולה, ובניסן עתידין 

ישראל להגאל.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

קונסול
מכלי  שזרמו  הדיווחים 
הבינלאומיים  התקשורת 
הותירו  לא  שבת  במוצאי 
אלמוני  יורה  לספקות:  מקום 
חב"ד  כנסת  בית  לתוך  נכנס 
במקום וירה על המתפללים. 

שנודעו  לאחר  קלה  שעה 
הגיח  הפרטים  מרבית 
בקליפורניה  הכללי  הקונסול 
אותה  משלו  הודעה  עם 
ידוע  "לא  לעיתונות.  שיגר 
הנפגעים",  בין  ישראלים  על 
בהקלה  הקונסול  הודיע 
היושב  לעם  לשדר  שביקש 

בציון. 
הזו,  ההודעה  עצם 
את  מגלמת  הזה,  בהקשר 
אין  בהתגלמותו.  הטמטום 
שמתרחש  בפיגוע  מדובר 
ומי  ניטרלי  במקום  שם  אי 
הקונסול  כס  על  שיושב 
הכללי (שם תואר למי שבלא 
יוצק  ומדינות  מחוזות  מעט 
באמצעות  לתפקידו  תוכן 
בקוקטיילים  השתתפות 
במגוון  יוקרה  וארוחות 
טורח  וטעמים)  סגנונות 
ישראלים  אין  כי  להבהיר 
קטלני  במקרה  הנפגעים.  בין 
שנאה  בפיגוע  היה  מדובר  זה 
מבית  אחר  בלא  שהתרחש 
למרות  יהודים.  הומה  כנסת 
להבהיר  הקונסול  בחר  זאת 

כי אין ישראלים במקום.
באיוולת  די  היה  לא  כמו 
פרסום  שבעצם  הנבובה 
החג  יצא  אך  ההודעה, 
והפרטים  בקליפורניה 
המלאים התחוורו. או אז נודע 
הקונסול  של  מזלו  אתרע  כי 
שביקש  הארגעה  צפירת  וכי 
להשמיע בכרוז שלו לא היתה 
פחות  לא  שווא.  הודעת  אלא 
אינם  מהפצועים  משניים 
אלא ישראלים מבטן ומלידה 
אשר ביקשו לגונן על אחיהם 
וספגו  המפגע  מפני  היהודים 

בבשרם את קליעי הירי.
האמורה  למבוכה 
שבה  בורות  עוד  נוספה 
הישראלים  התקשורת  כלי 
אחד  לחטוא.  מהדרים 
הכתבים ביקש לגלות ידענות 
בפיגוע  ההרוגה  על  ופרטים 
לבית  "הגיעה  היא  כי  וציין 
על  קדיש  לומר  כדי  הכנסת 
להעצים  מנת  על  כמו  אמה". 
והסימבוליות  הטרגדיה  את 
ציין  בה,  הכרוכה  המרה 
קדיש  יאמרו  כי "מעתה  הלה 
כמובן  היתה  האמת  עליה". 
יותר.  ומדויקת  פשוטה 
לבוא  השכימה  הנרצחת 
להשתתף  כדי  הכנסת  לבית 
הנאמרת  'יזכור'  באמירת 
כתום קריאת התורה באחרון 

של פסח.
האבל  כדי  תוך  כך, 
ישראל  עם  התוודע  וההלם, 
ובודדים  אחדים  לחולשות 
שרק  וחוליים  חולשות  בו. 

משיח בן דוד ירפאנו מהם.

קונצנזוס
אתמול  יום  של  בעיצומו 
בצהרים  השמש  שקעה 
רום  לשמי  הסתלקותו  עם 
מקאליב  אדמו"ר  כ"ק  של 

זצוק"ל.
להתוודע  לי  היתה  זכות 
מפיו, באופן בלתי אמצעי, על 
המאורעות והמוראות שחווה 
בעודו  הנאצים  קלגסי  תחת 
למלתעותיהם  שנקלע  אברך 

ויצא מהם בעור שיניו.
כי  להיווכח  היה  מדהים 
חרף החוויות הקשות מנשוא 
שינס  חוצנו,  ניער  שחווה 
למטרת  עצמו  ושם  מותניו 
קודש שממנה לא מש עד יומו 
האחרון: להציב שם ושארית 
אשר  בארץ  אשר  לקדושים 
מסרו נפשם ולהזהיר גדולים 
על הקטנים לקדש שם שמים 

לזכרם ולעילוי נשמתם.
עלי  אתאר  ובו  יבוא  יום 
ספר את הרגע שבו ראו עיניי 
ראש  של  הפלדה  עיני  כיצד 
ראשון  של  הוותיק  העיר 
לציון, מאיר ניצן, זלגו דמעות 
לפניו  בסך  עברו  איך  כמים; 
ת"ת  ילדי  מאות  וארבע  אלף 
הקודש  עיר  של  בטבורה 
שביקש  לפני  לא  והמקדש, 
עצמו  שהוא  שיר  ללמדם 
רחל  ציּון  על  והלחין  חיבר 
במרומי  ישב  וכיצד  אמנו; 
מכון  איווה  בו  אשר  מעונו 
לשבתו בערוב ימיו, בשיפולי 
והגיה  הירושלמי,  חנה  רחוב 
(השמור  הנהיר  ידו  בכתב 
שכתבתי  נרחבת  יריעה  עמי) 
ומפעליו  חייו  מסכת  אודות 
בלהט:  בהאירו  הנאדרים, 
מיט  זיין  מוז  דאס  "בנימין, 
חייב  זה  (בנימין,  פאייער" 

להיות עם אש).
האדמו"ר  היה  צ"ו  בן 
בעלות נשמתו השמימה. וכל 

ימיו היו: צו – מיד ולדורות.

קונפורמיסט
המשפטי  היועץ 
להזכיר  מתעקש  לממשלה 
לשכוח  הספיק  שרק  מי  לכל 
הוא  הלאומי  היום  סדר  כי 

בניצוחו בלבד.
מכתב  שיגר  אתמול 
ובו  נתניהו  לפרקליטי 
את  יטלו  לא  אם  כי  הזהירם 
יקבל  להם  שהכין  החומרים 

החלטה עצמאית.
זר לא יריח אובססיה.

יהושע רובינשטיין
בן הרב דוד הלוי שליט"א

ישיבת מיר
ירושלים

רחל מינצא גולדמן
בת הרב שאול שליט"א
סמינר ויז'ניץ
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום חמישי כ' בניסן תשע"ט
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המושב המיוחד של מועצת הקהילות וארגון 'למעשה' 
יוקדש לנושא חיזוק המעטפת הרוחנית בסביבת העבודה

האירוע יתקיים בעז"ה ביום רביעי במלון 'ציפורי בכפר' בחפץ חיים בהשתתפות ח"כים, ראשי ערים וחברי 
מועצת הקהילות הארצית

החשובים  הנושאים  אחד 
ביותר על סדר יומם של העוסקים 
הסיוע  נושא  הוא  ציבור  בצרכי 
כשרים  עבודה  מקומות  במציאת 

ובה־ החסידי,  לאברך  המתאימים 
אגודת  תנועת  החליטה  לכך  תאם 
'למעשה'  לארגון  לפנות  ישראל 
שזכה להיות שלוחם של רבים מג־

דולי ישראל בנושא, זה כמה שנים, 
שייערך  מיוחד  מושב  את  וליזום 
בשיתוף  השבוע  רביעי  ביום  אי"ה 

של שני הגופים. 
פינק  יהושע  רבי  הגאון 
קהל  בפני  דברים  יישא  שליט"א, 
חשו־ סוגיות  ויעלה  המשתתפים, 
הח־ הזהות  שימור  של  בענין  בות 

סידית גם בסביבה שאינה בהכרח 
תורה  שיעורי  הקמת  תוך  כזאת, 
מחוצה  וגם  העבודה  במקומות 
להם, ושאיפה להקרנת הרוח הח־
סידית החוצה בדרכי נועם, והימ־

המנוגדת  לאווירה  מחשיפה  נעות 
לרוח התורה והחסידות חלילה. 

יח־ הרב  'למעשה'  ארגון  מנהל 
הכינוס  לקראת  אומר  קליין  זקאל 
החשוב כי הוא רואה בכינוס זה הז־

להישמע  הצורך  את  לחדד  דמנות 
להנחיות ולהראות של האדמו"רים 
אלו  לכללים  ולהיצמד  והרבנים, 
"כשא־ העבודה.  חיפוש  במהלך 

את  עושה  הוא  עבודה  מחפש  דם 
ואפילו  לחץ  מתוך  כלל  בדרך  זה 
במקום  פרנסה  מקור  למצוא  דחף 
אומר  עכשיו",  עד  לו  שהיה  זה 
קורה  לכך  "ובהתאם  קליין,  הרב 
להתגמש  אותנו  מטעה  שהיצר 
ידי  על  לנו  שנקבעו  בכללים  קצת 
מורי דרכינו. כמובן שהאמונה בכך 
שהפרנסה היא מאת בורא העולם, 
והעבודה היא רק בגדר השתדלות, 
מסייעת להתגבר על ההטיות הללו 
ושקולה,  ישרה  בצורה  ולחשוב 
מהנסיון  גם  לציין  רוצה  אני  אבל 
אברך  שאף  בשטח,  שצברנו  הרב 
חסידי מעולם לא הפסיד מכך שנ־

נראה  אם  וגם  רבותיו,  לדעת  שמע 
היה לו שהוא מפסיד מקום עבודה 
תמיד  דבר  של  בסופו  אטרקטיבי, 
התברר שהקב"ה אינו מקפח שכרה 
של אף בריה, ועל אחת כמה וכמה 
שמים  ירא  אברך  של  שכרו  את 

הנשמע להוראת רבו". 

מחר יומא דהילולא של מרן הרה"ק 
בעל 'דברי חיים' זי"ע מצאנז

̂ ההתכנסות המרכזית בראשות  הערב כינוסי חסידים וסעודות הילולא בכל רחבי תבל 
כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א תתקיים מחר לפנות ערב בקרית צאנז נתניה

בניסן,  כ"ה  שלישי,  יום  מחר 
של  ה־143  ההילולא  יום  יחול 
מרן  צאנז,  שושלת  וראש  מייסד 
הרה"ק בעל 'דברי חיים' זי"ע. זכרו 
הטהור יועלה החל מהערב בהתכ־
בכל  שיתקיימו  חסידים  נסויות 
אדמו"רים  ובראשם  תבל  רחבי 
יעסקו  שיחדיו  שליט"א,  ורבנים 
יום  במרכז  הרוחנית.  במורשתו 
הג־ ההתכנסות  תעמוד  ההילולא 
לפנות  מחר  אי"ה  שתתקיים  דולה 
בראשו־ נתניה,  צאנז  בקרית  ערב, 
תו של ממשיך השושלת, כ"ק מרן 

אדמו"ר מצאנז שליט"א.
חיים'  'דברי  בעל  הרה"ק  מרן 
נולד  צאנז,  שושלת  ראש  זי"ע 
טארנגיראד  בעיר  תקנ"ג  בשנת 
שבפולין, לאביו הצדיק רבי אריה 
ע"ה  הצדקת  ולאמו  זי"ע  לייבוש 
נכדת הגה"ק בעל 'חכם צבי' זי"ע. 
לידתו  טרם  כי  מספרים  חסידים 
משה  אברהם  רבי  הרה"ק  בירך 
פני  'אור  בעל  זי"ע  מפשעווארסק 
משה' את אביו רבי אריה לייבוש, 
וטהור  קדוש  בן  להוליד  שיזכה 
ירעדו  ושרפים  מלאכים  אשר 
בצ־ העולם  את  יאיר  והוא  מפניו, 

דקותו וקדושתו. גם ידוע ומסופר 
בעריסה,  מוטל  תינוק  בהיותו  כי 
העיד עליו הרה"ק רבי משה לייב 
מסאסוב זי"ע, שהוא יתגדל להיות 
זי"ע  מבארדיטשוב  הרה"ק  כמו 

ויאיר את העולם.
נחשב  צעיר  מגיל  כבר  אכן 
לעילוי מיוחד וניכר בו כי לגדולות 
נוצר, ובהיותו אך בן ח"י שנים כבר 
התקבל לרב בעיר רודניק. בצעי־

אצל  וחסידות  תורה  קנה  רותו 
החוזה  אצל  בעיקר  דורו,  צדיקי 
הקדוש מלובלין זי"ע והרה"ק רבי 

נפתלי מרופשיץ זי"ע.
פאר  לכהן  עלה  תק"צ  בשנת 
כרב העיר צאנז שבמערב גליציה, 
למטרופו־ היתה  אז  מני  אשר 

רבבות  וחסידות.  תורה  של  לין 
יהודים, רבני קהילות ותלמידיהם, 
ואנשי  חסידיהם  עם  צדיקים 
לחצר  נהרו  מקום  מכל  מעשה 
והוראה  תורה  יצאו  ממנו  קדשו, 
לקהילות ישראל. כאן שתו בצמא 
השופע  בארו  מן  החיים  דברי  את 
בעפר  התאבקו  כאן  הצדיק,  של 
רגליו של "רבן של כל בני הגולה", 
הדו־ במשך  חיים  תוצאות  ומכאן 

רות עד היום הזה.
הדברי  מרן  כיהן  צאנז  בעיר 
ובאדמו"רות  ברבנות  זי"ע  חיים 
משך 46 שנים, עד ליום הסתלקו־

תו, כ"ה ניסן תרל"ו, ושם נטמן. אל 
מקום מנוחתו כבוד באהל שבבית 
רבבות  נוהרים  היו  בצאנז  החיים 
ההילולא,  ביום  שנה  מדי  יהודים 
ורחמים,  ישועה  בדבר  להיפקד 
החסי־ שאבו  נחמתם  עיקר  ואת 

הגדולה  הרוחנית  ממורשתו  דים 
ספריו  הם  הלא  אחריו,  שהותיר 
הקדושים 'דברי חיים', הן שאלות 
גיטין  הלכות  על  הן  ותשובות, 
על  והן  התורה  על  הן  ומקוואות, 
מועדים וחידושים על מסכת בבא 
מציעא, שהפכו לספרי יסוד בכרם 

החסידות.
של  שמו  נישא  הזה  היום  עד 
בסי־ וקדושו  ישראל  גאון  אותו 

לודין בקרב כל בית ישראל בכלל 
בפרט,  צאנז  חסידי  המוני  ובקרב 
זה  עולם  יסוד  צדיק  של  ובכוחו 
סמל  להיות  צאנז  חסידות  הפכה 
חסדים  וגמילות  עבודה  לתורה 
בעוז  החסידים  בקרב  המפכים 

ובתעצומות.
הערב  ייערכו  שנה  כמדי 
שליט"א  האדמו"רים  בחצרות 
בכל  וכן  צאנז  מלכות  משושלת 
ברחבי  צאנז  של  החסידים  בתי 
הילולא,  סעודות  והעולם  הארץ 
בתורותיו  ויעסקו  יתוועדו  בהן 
ההילו־ בעל  של  חייו  ובעובדות 

צאנז  לעיר  יעלו  כן  כמו  זי"ע.  לא 
מר־ חסידים  קבוצות  שבפולין 

ציון  על  להשתטח  העולם  חבי 
קדשו.

תתקיים  גם  השנים  כמסורת 
הותיקה  ההילולא  סעודת  הערב 
בעיר  ורבת־ההשראה  ביותר 
קלויז'  ב'צאנזער  צפת,  הקודש 
שבעיר  ועתיק־היומין  המיוחס 
מעו־ זה  קדוש  מקום  העתיקה. 

מפעלות  של  הבכורה  בכתר  טר 
על  צאנז  חסידות  של  הקודש 
אדמת ארץ ישראל, שכן בו הוצב 
יובלות,  לשלשה  קרוב  לפני 
הראשונה  עריסתה  תר"ל,  בשנת 
בעל  על־ידי  צאנז  ממלכת  של 
זי"ע,  חיים'  ה'דברי  מרן  ההילולא 
שבג־ בצאנז  שבתו  ממקום  אשר 

בית־מדרש  לראשונה  יסד  ליציה 
שכל  "היות  באמרו  בצפת,  שלו 
מרומים  לשמי  עולות  התפילות 
הכתוב  כדברי  הקודש,  ארץ  דרך 
ארצם',  דרך  אליך  'והתפללו 
בית־מדרש  לי  שיהיה  רצוני  לכן 
יעלו  דרכו  אשר  ישראל  בארץ 
תפילותי". את כינונו הטיל אז על 
'דברי  בעל  הרה"ק  מרן  בכורו  בנו 
שהגיע  זי"ע,  משינאווא  יחזקאל' 

ארצה באותה תקופה.
המר־ ההתכנסות  כאמור, 

ההילולא  לכבוד  והגדולה  כזית 
לפנות  שלישי  יום  מחר  תתקיים 
ערב, בהיכל הגדול 'היכל רוזנברג' 
בקרית צאנז שבנתניה. כמסורתה 
לה־ ההתכנסות  תיוחד  השנתית 

בדרכיו  הקדושה  העדה  תחזקות 
ההילולא,  בעל  של  והליכותיו 
שושלת  ממשיך  יערוך  ובמרכזה 
מצאנז  אדמו"ר  מרן  כ"ק  הזהב 
לכ־ הטהור  שולחנו  את  שליט"א 
בוד יום ההילולא, בו ישא כמנהגו 
הקדוש  זקינו  במשנת  תורני  משא 
הת־ דברי  וישמיע  ההילולא  בעל 

חזקות.

היום הילולת האדמו"ר הרה"ק 
רבי יוסף הכהן מרימנוב זצוק"ל

היום, כ"ד אייר, ט' לעומר, חל 
הרה"ק  של  ה־106  ההילולה  יום 
דרכו  ממשיך  בנו  זי"ע,  יוסף  רבי 
מרי־ הירש  צבי  רבי  הרה"ק  של 

מינוב זי"ע.
נולד  בן  יוסף  רבי  הרה"ק 
מרימ־ הירש  צבי  ר'  הרבי  לאביו 

טבת  ו'  ביום  ימיו,  בסוף  זי"ע  נוב 
רבי  הרה"ק  לאביו  תר"ד.  שנת 
עשר  שמונה  נולדו  הירש  צבי 
נפ־ מתוכם  עשר  ושישה  ילדים 
שנולד  יוסף  רבי  בנו  בחייו.  טרו 
החורג,  אביו  אצל  גדל  בזקנותו 
ישראל  רבי  הקדישא  הסבא 
23 בן  והיה  שגדל  ואחר  מרוז'ין, 
לרימ־ נסע  תרכ"ז  בשנת  שנים 
והמשיך  אביו  מקום  למלא  נוב 
של  המפוארת  השלשלת  את 
האדמו"ר  רימנוב.  בית  אדמו"רי 
אביו  מקום  את  מילא  יוסף  רבי 
בית  מלכות  במנהגי  נהג  אבל 
רוז'ין כפי שינק בבית אביו החורג 
ברימנוב  רוז'ין.  שלשלת  מייסד 
כ"ד  ביום  פטירתו  יום  עד  נשאר 
ניסן תרע"ג ומקום מנוחתו באוהל 
האדמו"רים ברימנוב סמוך לאביו 
מרימנוב  הירש  צבי  רבי  הרה"ק 

זצוק"ל.
יוסף  רבי  הרה"ק  על  מסופר 
מרימנוב שבהזכירו את שם אביו 
מרימנוב  הירש  צבי  רבי  הרה"ק 
היה  אלא  'אבי'  אומר  היה  לא 
וכ־ מרימנוב'.  'הצדיק  אומר 

אומר  אינו  למה  אותו  ששאלו 
יוסף:  רבי  הרה"ק  ענה  'אבי', 
ראוי  שאיני  בנפשי  אני  מרגיש 

להתייחס אחר אב קדוש כל כך.
מפשעוורסק  אדמו"ר  כ"ק 
זצוק"ל היה נוהג לספר מידי שנה 
אחד  איש  על  ההילולא,  ביום 
שמסר פעם קוויטל להרה"ק רבי 
יוסף מרימנוב ובין שאר הבקשות 

לזכות  רוצה  שהוא  גם  הזכיר 
ליראת הרוממות. כאשר הסתכל 
הרה"ק רבי יוסף בקוויטל, עלתה 
בזה  והבחינה  פיו,  על  שחוק  בת 
הרבנית שהיתה נוכחת שם ושא־

השחוק,  לפשר  האדמו"ר  את  לה 
דבר  מבקש  זה  "איש  לה:  וענה 
שגם אנחנו יש לנו חשק לכך" (ונ־

ראה כי כוונתו היתה כי מתחילה 
העונש,  ליראת  להגיע  צריכים 
למדרגה  לעלות  יכולים  וממנה 
הרוממות,  ליראת  מזה  עליונה 
יוסף,  רבי  הרה"ק  אמר  זה  ועל 
לפי שהרגיש בעצמו שכבר השיג 
יראת העונש, על כן אמר שיש לו 
הרוממות,  ליראת  להגיע  חשק 
הקוויטל  את  שמסר  האיש  אבל 
העונש,  ליראת  הגיע  לא  עדיין 
מאוד  רחוק  הוא  הרי  כן  ואם 
מיראת הרוממות ואין לו שייכות 

עם הבקשה בכלל).
האדמו"ר  של  פטירתו  לאחר 
חתנו  מונה  זצוק"ל  יוסף  רבי 
ישעיהו  אשר  רבי  האדמו"ר 
נועם'  ה'אמרי  של  (בנו  הורוביץ 
בשל־ דרכו  לממשיך  מדז'יקוב) 

שת בית רימנוב. בנו היה רבי צבי 
האהבת  בעל  חתן  מרימנוב  חיים 
את  שהמשיך  מויזניץ  ישראל 
מלחמת  עד  רימנוב  בית  שלשלת 

העולם השניה. 
הרה"צ  דרכו  ממשיך  נכדו 
אמש  המריא  מרימנוב  האדמו"ר 
חסי־ עשרות  של  קבוצה  עם 

הקודש  למסע  ואוהדים  דים 
באוהל  הקדוש  בציונו  לתפילה 

האדמו"רים ברימנוב שבפולין.
במ־ האדמו"ר  יבקר  כן  כמו 

הולך  בו  הק'  לציון  הסמוך  תחם 
הכנסת  בנין  אלו  בימים  ונבנה 
מק־ יעקוב  שם  רימנוב,  אורחים 

של  הבניה  התקדמות  אחר  רוב 

בי־ ונבנה  ההולך  המקווה  קומת 
מים אלה.

בעקבות הגשם שירד בשעות 
הערב הקימו במקום מתחם מקו־

ההילולא  סעודת  תערך  שם  רה 
האדמו"ר  בראשות  המרכזית 

שליט"א.
האדמו"ר  ימשיך  מכן  לאחר 
בפולין,  צדיקים  בקברי  לתפילה 

אוקראינה והונגריה.
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בחסדי שמים: נחשפה וסוכלה חוליית טרור 
שהתכוונה לבצע פיגוע סמוך ליום הבחירות

מחבלי חמאס בכירים מעזה גייסו מחבל מהכפר א־זעיים שהסכים לשמש 
כמחבל מתאבד ופעל להכנת מכונית תופת ^ הפיגוע תוכנן באזור מעלה אדומים

מאת סופרנו הצבאי

לא־ חשפו  וצה"ל  השב"כ 
באיו"ש  טרור  תשתית  חרונה 
אשר גויסה על ידי מחבלי חמאס 
ומטרתה  עזה,  מרצועת  בכירים 
חמור  תופת  פיגוע  לבצע  היתה 
במסגרת  הבחירות.  ליום  בסמוך 
מספר  נעצר  התשתית  חשיפת 
אבו  יחיא  הבחירות  לפני  ימים 
דיה, תושב הכפר א־זעיים בן 23
המזוהה עם ארגון הטרור חמאס.

כה  עד  בשב"כ  בחקירתו 
עלה כי אבו דיה עמד בקשר עם 
ברצועת  בכירים  חמאס  פעילי 
עזה באמצעות הרשת המקוונת, 
הסכים  צבאית,  לפעילות  גויס 
כמפגע  ולשמש  משימות  לבצע 

מתאבד.
לפעילי  קשריו  במסגרת 
התבקש  עזה,  ברצועת  החמאס 

ולשכור  רכב  לרכוש  דיה  אבו 
תופת  רכב  הכנת  לטובת  מחסן 
נקודת  אחר  מעקב  לבצע  וכן 
מעלה  באזור  מיטבית  פיגוע 
אדומים, אשר בה ריכוז גבוה של 

אוטובוסים, אזרחים וחיילים.
הוראות  אחר  עקב  דיה  אבו 
על  תצפיות  ביצע  התשתית, 
על  ודיווח  אדם  הומות  נקודות 
את  בחרה  אשר  לתשתית  כך 
העברת  תוך  המיטבית  הנקודה 
באופן  הפיגוע  למימוש  הנחיה 

מהיר.
לקראת  מההכנות  כחלק 
פיגוע ההתאבדות, התבקש אבו 
דיה ע"י פעילי החמאס מרצועת 
הזרוע  בשם  צוואה  לצלם  עזה 
דיה  אבו  חמאס.  של  הצבאית 
את  מקריא  עצמו  לצלם  תכנן 
לפיגוע  יציאתו  טרם  הצוואה 
כשהוא עוטה על ראשו סרט של 

הזרוע הצבאית של חמאס ולשם 
כך רכש חצובה לצילום.

ציין,  בשב"כ  בכיר  גורם 
חמאס  של  הטרור  "תשתית 
העת  בכל  פועלת  עזה  ברצועת 
מאזור  חמאס  פעילי  לגיוס 
פיגועי  הוצאת  לטובת  איו"ש 
לערער  במטרה  רצחניים  טרור 
באזור.  הבטחונית  היציבות  את 
הצבאית  הזרוע  של  זו  פעילות 
לשורה  מצטרפת  חמאס,  של 
בהכ־ פיגוע  נסיונות  של  ארוכה 
באמצ־ עזה  רצועת  חמאס  וונת 

עות גיוס פעילים באיו"ש, אשר 
הבטחון  שרות  ידי  על  סוכלו 
ועד  האחרונות  בשנים  הכללי 
רבים.  של  למאסרם  הובילו  כה 
עם  יחד  הכללי  הבטחון  שירות 
לפעול  ימשיך  הבטחון  כוחות 
תשתיות  של  פיגועים  לסיכול 
הטרור של חמאס מבעוד מועד".
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כ"ק מרן אדמו"ר מקאליב זצוק"ל
ומדת  לכח  הודות  ""רק 
עולם  בבורא  והאמונה  הבטחון 
התמימה  הצדיקים  ואמונת 
תוך  השואה,  ביהודי  שהיתה 
שרדו  הם  הזה,  העולם  שכחת 
לא  אחרת  כי  ה',  בחסדי  וניצלו 
בעולם,  מציאות  שום  היתה 
שאדם יוכל לעבור מסכת תופת 
ולהישאר  קשים  כה  ועינויים 
בחיים. אצל רבים לא ניכר הדבר 
פנימה  בתוכם  אולם  חוץ,  כלפי 
בערה אש האמונה למרות הכל. 
למחנות  שהגיעו  אנשים  מאידך, 
בגופם,  ובריאים  חסונים  כשהם 
תוך  לעולמם  והלכו  התמוטטו 
להם  חסרה  כי  ספורים,  ימים 
האמונה, החזקה מכל דבר אחר, 
היסודות  יסוד  שהיא  האמונה 
בכוחה  ורק  עמנו,  קיום  של 
לצעוד  היהודי  העם  ימשיך 
שיגיע  המזהיר  העתיד  לעבר 

סוף סוף".
לאחר השואה עבר לשבדיה, 
ע"ה  הרבנית  את  שוב  פגש  שם 
עד  השנים  על  לעזר  לו  שהיתה 
בכסלו  כ"ד  ביום  פטירתה  יום 
שנים  מספר  כעבור  תשע"ב. 
תשכ"ג  ובשנת  לארה"ב.  עבר 
קאליב  חסידי  מרכז  את  הקים 

בראשון לציון. 
האדמו"ר זצוק"ל טרח בעשר 
נאמנה  קריה  להקמת  אצבעותיו 
את  השקיע  סבא,  ישראל  בדרך 
המטרה  לשם  ואונו  כוחו  כל 
הקים  זאת  עם  יחד  הנעלה. 
כשהוא  חמד  לבחורי  ישיבה 
דרך  ולמורה  לרבי  להם  משמש 
למען  כולו  כל  את  ומשקיע 
היה  ובחסידות.  בתורה  עלייתם 
הרוחנית  כשבשממה  חידוש  זה 
מתנוססת  לציון  ראשון  של 
עמד  הרבי  אך  חסידית,  ישיבה 
אימפריה  והקים  ובגבורה  בעוז 

לתורה ולחסידות. 
את  העתיק  תש"מ  בשנת 
והחסידות  התורה  לעיר  משכנו 
מרכז  את  הקים  שם  ברק,  בני 
חגי,  ברחוב  קאליב  חסידות 
כהנמן,  ברחוב  מכן  ולאחר 
להתגורר  עבר  תשס"ב  ובשנת 
בירושלים והקים את האימפריה 

החסידית ברחוב חנה.
הנ"ל  המקומות  בכל 
תורניות  פעילויות  התקיימו 
יצאו  הנ"ל  וממקומות  רצופות 

תורה והוראה ויהדות לעם. 
גטו  חורבות  על  עמדו  בעת 
וורשה הבטיח ונדר לבורא עולם, 
שכשיזכה להינצל מעמק הבכא, 
והודאה  שבח  לתת  ישכח  לא 
ועדה,  עם  קהל  בתוך  לקב"ה 
כוחותיו,  מאמצי  בכל  ולנסות 
מכלל  תשכח  לא  השואה  שזכר 

ישראל.
ואכן, כל ימיו אשר חיה פעל 
ודאג להרבות את התודעה שלא 
מישראל.  השואה  זכר  תשתכח 
לנפשו,  מרגוע  מצא  לא  הוא 
עלה  המלחמה  סיום  עם  ומיד 
במחשבתו כי המשימה המוטלת 
לעורר  לנסות  היא,  כעת  עליו 
ולעודד, להדריך ולכוון את כלל 
הטוב  הדרך  אל  לשוב  ישראל, 
והישר בדרך ישראל סבא, ולמען 
העמלק  לנו  עשה  את  יזכרו 

הנאצי הצורר ימ"ש. 
לומר  היה  בפומיה  מרגלא 
נסובה  יבמות  מסכת  כל  אשר 
שם  "להקים  של  הענין  סביב 
הולך  בזמננו  ואילו  לאחיו", 
מיליון  ששה  של  שמם  ונשכח 
ואחיותינו,  מאחינו  יהודים 

היתכן כזאת?! 
וכבוד  רגש  תחושת  מתוך 
על  ונעקדו  שנספו  לאחינו 
פסק  לא  הי"ד  ה'  קידוש  מוקד 
עת  ובכל  זכרם  את  מלהנציח 
ומעמד  כינוס  בכל  והזדמנות 
ברטט  מזכירם  היה  שמים  לשם 

והתרגשות כל פעם מחדש. 
סביב  מדרשותיו  באחת 
לבו:  מעומק  זעק  זה  נושא 
שאפשר  מה  כל  לעשות  "עלינו 
לחיק  יהודים  להחזיר  מנת  על 
שהם  התורה,  ולחיק  האמונה 
והערובה  האמיתיים  החיים 
השואה  שמאורעות  היחידה 
התעוררות  ח"ו.  שוב  יחזרו  לא 
נותנת  ביהודי  שנוטעים  לרגע 

אותותיה לדורות עולם". 
דברים  נשא  פעמים  אלפי 
ידו  על  שאורגנו  שונים  בכנסים 
עוררו  דבריו  אחרים.  ידי  על  או 

אלפים  בקרב  רבתי  לתשובה 
אלה  כנסים  בסיום  ורבבות. 
שיאמר  מהציבור  מבקש  היה 
שהוא  תוך  ישראל"  ביחד "שמע 
אמירת  חשיבות  את  מסביר 
בכל  כן,  כמו  ישראל".  ה"שמע 
על  שנערכו  ה'בר־בי־רב'  כנסי 
ידו בכל רחבי הארץ, היה נעמד 
ואומר  רגליו  על  כולו  הציבור 

"שמע ישראל". 
עצמו,  על  מעיד  היה  רבינו 
כלות  עד  הגיע  רבות  שלעתים 
הנפש מרוב ההתרגשות למשמע 
באהבה  הנאמרת  הקריאה 
עמך  המוני  ע"י  נפש  ובמסירות 
למסור  המוכנים  ישראל  בית 
שמו  קדושת  למען  נפשם  את 
יתברך, וכפי שהיה מבקש תמיד 
לקפוץ  מוכנים  שיהיו  מהציבור, 
אמירתה.  בעת  ה'  לשם  לאש 
היתה  המרגשים  הרגעים  אחרי 
המתאספים  בקרב  מורגשת 
לגדרי  מחוץ  ממש  התעלות 

הטבע.

מפעל 
'שמע ישראל'

למען  הקדיש  ימיו  כל 
השואה,  קדושי  של  הנצחתם 
היה  נשמתם  לעילוי  וכאמור, 
בכל  אלפים  קהל  עם  יחד  קורא 
את  אחר  מעמד  או  עצרת  סיום 
ישראל".  "שמע  של  הפסוק 
רבות  מסעות  ערך  לכך  בנוסף 
והלהיב  העולם  ארצות  פני  על 
שבגולה  ישראל  בני  אחינו  את 
לבם  ולקרב  בתשובה  לחזור 
מדגיש  היה  השי"ת.  לעבודת 
של  נפשם  מסירות  ערך  את 
את  ומרתק  השואה  קדושי 
חיזוק  בדברי  השומעים  קהל 
והתעוררות במטרה לקרבם לה' 

ולתורתו. 
תשמ"ז,  בשנת  בשבט  בט"ו 
גדולה  חגיגה  ידו  על  נערכה 
להקמת  שנים  י"ג  מלאת  לציון 
תורה  להפצת  הכביר  המפעל 
במעמד  יומא'.  דחד  רב  בי  'בר 
"שמע  אמירת  על  הכריז  זה 
ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" בכל 
'עלינו  תפילת  שמסיימים  פעם 
ששת  של  נשמתם  לזכר  לשבח', 
מיליון נשמות ישראל הקדושים 
רחמים  שיבקשו  והטהורים 

עלינו. 
דאג  יותר,  מאוחר  בשלב 
'שמע  סידורי  אלפי  להפצת 
מתאימה  הקדמה  עם  ישראל' 
'שמע  ופסוק  ידו  על  שנערכה 
לאחר  ששובץ  וכו'  ישראל' 

'עלינו לשבח' כרוח תקנתו. 
עבודה  לאחר  בהמשך, 

יצא  שנים,  כשש  של  מאומצת 
ובהשתדלותו  ידו  על  לאור 
ישראל'  'שמע  האנציקלופדיה 
של  סיפורים  מאות  תועדו  בה 
הקדושים  של  נפשם  מסירות 
ומצוות  תורה  לקיום  הי"ד 
רבבות  הצלמות.  גיא  בתוככי 
למקרא  מאד  התעוררו  יהודים 
הסיפורים, וגדולי ישראל הביעו 
כיצד  העצומה  התפעלותם  את 
יהודים פשוטים מסרו נפשם על 

כל קוצו של יוד.
לאנציקלופדיה  בהקדמה 
'שמע ישראל' מביא את הסיפור 
תמיד  לעצמו  שמלמל  הילד  על 
כי  ישראל"  "שמע  הפסוק  את 
היה זה הפסוק היחיד שהספיקו 
הוא  זה  ובזכות  ללמדו  הוריו 

ניצל. 
את  חיבר  רבות,  שנים  לפני 
רבים  ורופאים  הרופא',  'תפילת 
לפני  יום  מדי  אותה  נושאים 

עבודתם. 

בר בי רב 
דחד יומא

את  הקים  תשל"ד  בשנת 
בי  'בר  תורה  להפצת  המפעל 
רב דחד יומא' במתכונת של יום 
שלם של לימוד תורה, שהתקבל 
יהודים  אלפי  מאות  אצל 
ישראל  וגדולי  רבה,  באהדה 
בעקבות  ההלל.  את  עליו  גמרו 
יוזמה זו נוסדו ימי לימוד דומים 

למאותיהם בכל רחבי הארץ. 
המפעלים  מסגרת  בתוך 
הרעיון  היה  ישראל  כלל  למען 
גלגלים',  על  רב  בי  'בר  של 
שיעורים  הוא  כן  שכשמו 
הנסיעות  במהלך  הנמסרים 
זה  אם  באוטובוס.  הארוכות 
את  המקשר   402 קו  לנוסעי 
ירושלים ובני ברק בו היה מוסר 
את שיעוריו משמשו הנאמן הרב 
בנימין קירשנבוים שהפך להיות 
ואחד  המהפכני  לרעיון  החלוץ 
המפורסמים  השיעור  ממגידי 
עבר  שהאדמו"ר  מעת  בעולם 
והרב  בירושלים  להתגורר 
מבני  יום  בכל  נסע  קירשנבוים 
בל"ג  זה  אם  או  לירושלים,  ברק 
בעומר אז חולקו חוברות לימוד 
הנוסעים  לרבבות  היומי  הדף 
למירון לחגוג את הילולת התנא 

רשב"י זי"ע. 
האדמו"ר אף יזם את הרעיון 
תענית  'יום  קיום  של  הכביר 
דיבור' ביום הילולת בעל ה'חפץ 
לתהודה  שזכה  רעיון   – חיים' 
רבה מזה שנים בקרב כ־200,000 
ומוסדות  ספר  בבתי  תלמידים 
המחנכים  כאשר  בארץ,  החינוך 

המגמה  את  ומשבחים  מהללים 
הדור  בלבות  להטביע  החשובה 
הגדולה  החשיבות  את  הצעיר 

שהיא  כפי  האדם,  דיבור  לטוהר 
של  הגדולה  במשנתו  משתקפת 
אשר  זיע"א,  חיים'  ה'חפץ  מרן 
כ"ד  להסתלקותו  השנה  ביום 
הארצי  המבצע  מתקיים  אלול 

מידי שנה.

רשת הכוללים 
מסועפת  מערכת  הקים 
בלימוד  הפועלים  'כוללים'  של 
לפנות   4 מהשעה  החל  רצוף 
חצות  אחר   1 השעה  ועד  בוקר 
הלילה. מאות רבות של אברכים 
תלמודם  על  שוקדים  מצוינים 
ולילה  יומם  בתורה  והוגים 
הכוללים  של  הכותרת  כשגולת 
'שופריא  המיוחד  הכולל  הוא 
הערב  כולל  דירושלים'. 
'שופריא דירושלים' הוקם מתוך 
מטרה יחודית להעניק לאברכים 
בעת  מקיף  הלכתי  ידע  צעירים 

בניית ביתם. 
בראשותו  בכולל  הלימודים 
בכולל  ביותר.  מקיפים  הינם 
השגחתם  תחת  מבחנים  נערכים 
של מורי הוראה, וכיום כבר ישנם 
בוגרים שמתמנים כאחראים על 

החדשים.  הצעירים  האברכים 
ענפה  רשת  מלבד  זאת  כל 
בכל  הפזורים  כוללים  של 
הריכוזים  בכל  הן  הארץ,  רחבי 

החרדיים והן מחוצה להם. 
יצאו  הכוללים  כותלי  מבין 
לשמש  רבים  אברכים  כבר 
מרן  ישראל.  בקרב  בהוראה 
ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן 
אלו  כוללים  על  התבטא  זצוק"ל 

שהם ההצלה של הדור. 
בתמיכות  האדמו"ר  תמך  כן 
של  קיומם  לצורך  הגונות 
הפרוסים  נוספים  רבים  כוללים 
רשת  בראש  הארץ.  רחבי  בכל 
הכוללים עמד בשנים האחרונות 
ביסוסם  למען  ליאות  ללא  ופעל 
רבי  הרה"צ  ימינו  ויד  נכדו 
ישראל מרדכי הורביץ שליט"א, 
שהוכתר על פי צוואתו לממשיך 

דרכו בקודש. 

להציל 
יקר מזולל

אותן  היו  בחייו  מיוחד  פרק 
במקומות  מוסר  שהיה  דרשות 
חולים,  בבתי  כמו  בארץ  שונים 

עולים  ולפני  צבא,  מחנות 
גווני  מכל  ויהודים  חדשים 
הישראלי.  הציבור  של  הקשת 
הוא מצא שפה משותפת עם כל 
היה  זו  להנהגתו  בהקשר  אלו. 
אומר, כי ברגע שחושבים באמת 
שפה  מוצאים  אזי  השני,  על 
משותפת עם כל אחד, כי הקב"ה 
מיוחדת  דשמיא  סייעתא  נותן 
לכך, ובשפת הלב מוצאים דרכים 
ללבבות הזולת. היסוד הוא, שיש 
לשכוח מעצמנו ולהתעלות מעל 
לכל אינטרס כזה או אחר, ואז ה' 
נותן את הכוחות למצוא מסילות 
ללבבות של נדחי ישראל. בנוסף 
ממנו  ללמוד  לאחרים  קרא  לכך 
לבוא  רבים  יהודים  ולקרב 
ה'.  המלך  בהיכל  ולהסתופף 
הוא היה אומר על המצוה 'עשר 
בממון  רק  לא  שהיא  תעשר' 
מהממון  עשירית  להפריש  שיש 
המצוה  אלא  אחד,  לכל  השייך 
אחד  כל  שעל  בזמן,  גם  היא 
כלל  עבור  מזמנו  לעשר  החובה 
ישראל, להוציא יקר מזולל, ואין 
נשמות  כמה  מושג  אחד  לאף 
באשפתות  מתגוללות  יקרות 
משם.  שירימום  מחכות  ורק 
"הקב"ה מחכה שיקרבו אליו את 

בניו!", היה זועק הרבי בצער. 
עוד  שנים,  יובל  לפני  כבר 
על  שהעלה  מי  אי  היה  בטרם 
חזרה  של  המושגים  את  דעתו 
היה  רחוקים.  וקירוב  בתשובה 
שתה  עתה  זה  שאך  הרבי  זה 
תומה  עד  התרעלה  כוס  את 
בעוז  והתגבר  האיומה  בשואה 
נפשו  למסור  והחל  ותעצומות, 
עבור כלל ישראל. מסירות נפש 
עוז  ויתר  שאת  ביתר  נמשכה  זו 
בהן  שנים  מיובל  למעלה  במשך 
לא שקט על שמריו, ומדי תקופה 
לזיכוי  חדש  כבירים  מפעל  יזם 

הרבים.
דוד  יצחק  רבי  הגאון  סיפר 
מגדל  של  רבה  שליט"א  גרוסמן 
לראשונה  אותו  "פגשתי  העמק: 
בשנות הל' המוקדמות עת שהה 
היה  הוא  בטבריה.  קיט  במעון 
הקים  לתקופות,  שם  מתגורר 
שם בנין למוסדותיו והפיץ תורה 

ויהדות בטבורה של העיר.
במחיצתו,  כשהייתי  "פעם, 
עבר  אל  מקאליב  הרבי  הצביע 

אלו  'מה  אותי:  ושאל  הכינרת 
שזה  לו  אמרתי  האורות?'. 
קיבוץ עין גב. 'זה קיבוץ יהודי?', 
לקחת  הצעתי  הרבי.  התעניין 
הכינרת,  את  ולצלוח  סירה 

לראות בעיניים את הקיבוץ.
והגענו  קטנה  סירה  "שכרנו 
מעבר  אל  ספורות  דקות  תוך 
סובבנו  האחר.  בצדה  לכינרת 
של  השוממים  רחובותיו  בין 
קטן.  יהודי  ילד  ומצאנו  הקיבוץ 
הילד:  את  שואל  מקאליב  הרבי 
'איפה יש בית הכנסת פה?'. עונה 
הילד לתומו, 'פה אין בית כנסת'. 
הרבי  הזדעק  הדברים  לשמע 
להיות?  יכול  'איך  מקאליב: 
ישראל  בארץ  יושבים  יהודים 
בעל  כאן  מי  כנסת?  בית  בלי 

הבית?'.
שנלך  לרבי  "הצעתי 
את  ונברר  הקיבוץ  למזכירות 
שימש  ימים  באותם  הענין. 
כמזכיר הקיבוץ, מוקי צור, סופר 
העבודה  תנועת  מבכירי  עברי, 
הקיבוצית.  התעשיה  ומראשי 
הרבי מישיר מבט למוקי ושואל 
בית  כאן  'אין  לבו:  מעמקי  אותו 
אני  להיות?  יכול  זה  איך  כנסת? 
ראיתי  אושוויץ,  מכבשני  באתי 
לבוראם  נפשם  שמסרו  יהודים 
בארץ  יישוב  שיהיה  יתכן  ואיך 
כנסת  בית  בו  שאין  ישראל 

לתפילה?'
שנערוך  מוקי  עם  "סיכמנו 
ערב  הקרובה  השבת  במוצאי 
המקום,  באי  לכל  התעוררות 
במוצאי  תורה.  ודברי  בשירה 
שבת, חצינו שוב את הכינרת וכל 
הקהל המתין לנו על הרציף. היה 
זה מחזה מפעים של קידוש השם 
חיי.  ימי  כל  אשכח  לא  שאותו 
פנינו אל עבר חדר האוכל. קבענו 
מקאליב  והרבי  במקום  מזוזה 
עצומות  ובעיניים  בדבקות  שר 
הקהל  דעת'.  לאדם  חונן  'אתה 
מעגלים  מעגלים  מאוד.  התרגש 
שעות  ושרו  נאספו  רוקדים  של 
ארוכות 'ישראל בטח בה''. בסיום 
הערב, למעלה משלושים מחברי 

הקיבוץ נרשמו לקבלת מזוזה.
הקים  קצרה  תקופה  "כעבור 
שייצאו  רבנים  של  תנועה  הרבי 
ה',  דבר  את  ויביאו  השדה  לערי 
והעמידני כיו"ר התנועה כשהוא 
באותן  ונתיבותיה.  דרכה  מכוון 
מפעל  את  להפעיל  החל  שנים 
חייו 'בר בי רב דחד יומא' – יום 
והולך  סובב  והיה  תורה,  של 
עבר  לצפון,  מדרום  הארץ,  בכל 
בשווקים  ובאולמות,  במפעלים 
את  ושכנע  והמריץ  ובחנויות 
דברי  לשמוע  לבוא  האנשים 
משלב  היה  פעם  בכל  תורה. 

זמרה ושירה".

ז' אדר 

להסתלקות  השנה  יום  מדי 
 – אדר  בז'  וכן  וחותנו,  אביו 
אבי  זקינו  של  דהילולא  יומא 
רבי  הרה"ק  קאליב  שושלת 
היה  זי"ע  מקאליב  אייזיק  יצחק 
עורך את שולחנו הטהור ברבים 
ובשנים  ועדה,  עם  קהל  במעמד 
מעמדים  נערכים  היו  האחרונות 
לכבודה  אלו  בימים  מיוחדים 
 – רבים  ואברכים  תורה  של 
לפניו  עוברים  היו  מרבנן  צורבי 
תעודה  ממנו  ומקבלים  בסך, 
בלימודי  הצטיינותם  על  למופת 
מעמדים  אלו  היו  ההוראה. 
על  כביר  רושם  שעשו  מיוחדים 
בעצמו  הרבי  ואף  המשתתפים, 
מגודל  למאוד  עד  היה  נרגש 
הצעירים  הלומדים  של  יגיעתם 
תלמודם.  על  היום  כל  היגעים 
שבת  בגדי  לבש  התורה  לכבוד 
ונשא את דבריו ברוב התרגשות 
התורה  לכבוד  ויאה  כראוי 

ולומדיה. 
תורותיו ודרשותיו הועלו על 
הכתב בספריו 'קול מנחם' ו'פניני 
ד'  ועל  התורה  על  מנחם'  קול 

חלקי שולחן ערוך. 

עם בית בעלזא
דבוק  היה  זצוק"ל  האדמו"ר 
מבעלזא  מהר"א  בהרה"ק  בלו"נ 
זיע"א, ועוד בשנים בהן התגורר 
מיוחדת  נסיעה  ערך  בארה"ב 
לחסות  בכדי  הדרך  בטלטולי 
מבעלזא  הרה"ק  של  בצילו 
והרה"ק  הסוכות,  חג  בימי  זי"ע 
לפני  לעבור  כבדו  מבעלזא 
לומר  ניתן  בהסתלקותו  התיבה. 
האחרון  האדמו"ר  נפטר  כי 
מבעלזא  להרה"ק  נוסע  שהיה 
השולחנות  בעריכת  ומשתתף 

הטהורים. 
בעוז  נמשך  זה  קשר 
ותעצומות גם עם יבלחט"א כ"ק 
שליט"א,  מבעלזא  אדמו"ר  מרן 
מגיע  היה  זצוק"ל  כשהאדמו"ר 
פעמים רבות להשתתף באירועי 
עת  ובכל  בשמחות  הקודש, 
בעלזא,  הקודש  בחצר  מצוא 
להשמיע  הראוי  בכבוד  והתכבד 
הניגון  את  ולזמר  מדברותיו 
מאר'  קוקוש  א  'סול  המפורסם 
מקאליב  הרה"ק  זקנו  שחיבר 

זי"ע.
דרך  עבר  אף  הלוויתו  מסע 
בעלזא  בקרית  הגדול  ביהמ"ד 
בראשות  גדול  קהל  המתין  שם 
מבעלזא  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

שליט"א שהשמיע דברי הספד.

אהרן גלבשטיין

ויהי בנסוע הארון

יצחק  רבי  הגאון  אלחנן  רמת  של  רבה 
זילברשטיין שליט"א, פתח בזעקה מנהמת 
מושלכים  קדושים  למען  "הושענה  הלב 
אוד  זצוק"ל  האדמו"ר  הושענא",  באש 
מוצל מאש, עזב את הצרות האישיות שלו, 
ישראל.  כלל  למען  אש  בלהב  עצמו  ומסר 
שכידוע  פסח,  של  שביעי  במוצאי  וזה 
מהספה"ק שהוא ראש השנה למוסרי נפש.
נאמן ביתו הרה"ג רבי יצחק יעקב ברו־
נשטיין, יו"ר מכון 'קול מנחם' קאליב, הכ־

ריז שעל פי צוואתו של כ"ק מרן האדמו"ר 
זיע"א ימשיך את דרכו נכדו וממלא מקומו, 
יואל  מרדכי  ישראל  רבי  הצדיק  הגאון 
מוסדותיו  ובכל  מפעלותיו  בכל  הורוביץ, 

שהקים בעשר אצבעותיו. 
בה  מהצוואה  הקריא  ברונשטיין  הרב 
נאמר: "אני מבקש למנות את נכדי המסור 
יש־ רבי  הרה"צ  קאליב,  של  עניינים  בכל 
את  שימלא  שליט"א  הורוביץ  מרדכי  ראל 
מקומי בהנהגת העדה, ואבקש מכל תלמי־

די וידידי שיעמדו לימינו וימשיכו להחזיק 
המפעלים  ואת  הקדושים  המוסדות  את 
בעבורם,  נפשי  את  שמסרתי  הקדושים 

ואני יעתיר בעדכם ובעד בני ביתכם".
בשנים  עשרות  מזה  המסור  המשב"ק 
אמר  קירשנבוים,  בנימין  חיים  רבי  הגה"ח 

קדיש.
ממשיך  נרגשים  דברים  נשא  לאחמ"כ 
הרה"צ  מקאליב  האדמו"ר  בקודש  דרכו 
רבי ישראל מרדכי הורוביץ שליט"א. בקול 
נהי ובכי תמרורים אמר כי על משקל דברי 
ורבי מחייב  את העניים  חז"ל "הלל מחייב 
האדמו"ר  כי  לומר  אפשר  העשירים",  את 
שע־ אדם  ישראל,  כלל  את  מחייב  זצוק"ל 
בר בימי הרעה ייסורים קשים ומרים שאי 
אפשר לתאר ולשער ואיבד את הכל, ובכל 
מחדש  הכל  והחל  חלמיש  כצור  עמד  זאת 
שי־ אין  נפש  ובמסירות  מפליאה  בצורה 
עור, הרי זה מחייב כל יהודי ויהודי, שאין 
שיהיה  מצב  באיזה  אחד  וכל  תירוצים  כל 
ולצאת  לעלות  שיהיו,  אופנים  ובאיזה 

ממצבו.
עם תום ההספדים והקדיש קרעו הח־
שבר  בזעקת  בגדם,  דש  על  קריעה  סידים 

נוראה ובבכיה רבה. 

בדרכה  ההלוויה  מסע  יצא  מכן  לאחר 
המ־ הכיכר  דרך  ועברה  המנוחות  להר 

כ"ק  הספידו  שם  בעלזא.  בקרית  רכזית 
לבקשת  שליט"א,  מבעלזא  אדמו"ר  מרן 
שיאמר  בצוואה  שכתב  זצוק"ל  האדמו"ר 

כמה מילים:
תבכו  'אל  (כב)  בירמי'  אומר  "הנביא 
למת ואל תנדו לו, בכו בכו להולך', כי לא 
'אל  מולדתו',  ארץ  את  וראה  עוד  ישוב 
תבכו למת ואל תנודו לו', הרי יש מצוה של 
להספד,  ימים  ושבעה  לבכי  ימים  שלשה 
הרבה,  מדי  יבכו  שלא  לומר  צריכים  אלא 
בגלל שצריכים להאמין שהולכים מהעולם 

הזה ועולים לעולם הבא.
" 'אל תבכו למת ואל תנודו לו בכו בכו 
להולך',  בכו  'בכו  הרד"ק  ומבאר  להולך', 
הכוונה להולך בלא בנים, 'כי לא ישוב עוד 
וראה את ארץ מולדתו', אם מישהו משאיר 
אביהם  בשם  אומרים  הצאצאים  צאצאים, 
יורד  זה  ובדרך  אותם  ומחיים  זקינם  או 
אחריו  משאיר  שלא  מי  הזה,  לעולם  שוב 
מקאליב  הרבי  להולך'.  בכו  'בכו  צאצאים, 
ספרים,  חיבר  אבל  הולך,  בבחינת  היה 
להתעורר,  נוכל  בספריו  תעיינו  באם 
לעלמא  אותו  ונחזיר  אותו  נחיה  זה  וע"י 

הדין.
כי  תהיו  'קדושים  השבוע  בפר'  "כתיב 
קדוש אני ה' אלקיכם', ובמדרש 'יכול כמו־

ני ת"ל כי קדוש אני ה"א', איך יכול בן אדם 
בשר ודם, להתקדש באפס מעט 'כי קדוש 
שבאם  מקאליב  הרבי  אומר  ה"א',  אני 
תורה  דברי  ולומדים  מתאספים  יהודים 
באידישקייט,  ומתחזקים  מוסר  ודברי 
לק־ לזכות  יכולים  זה  ע"י  תהיו'  'קדושים 

שרבים  איפה  ה"א'  אני  קדוש  'כי  דושה, 
מתאספים שם השכינה שורה. 

'קדושים  דרך,  בעוד  לפרש  "אפשר 
אני  קדוש  'כי  להתקדש,  אפשר  איך  תהיו' 
מקדש  'אדם  (לט)  יומא  בגמ'  איתא  ה"א', 
מלמטה  הרבה,  אותו  מקדשין  מעט  עצמו 
מק־ הזה  בעולם  מלמעלה,  אותו  מקדשין 

דשין אותו לעולם הבא'. 
"הבה כולנו נלמד מהרבי מקאליב שב־

ומעש"ט,  במצוות  התעסק  חייו  שנות  כל 
חלשים  ליהודים  עצמו  את  משפיל  היה 
נלמד  כולנו  הבה  עולם,  לבורא  לקרבם 

לקרב  הרבה  שנפעל  מקאליב,  מהרבי 
זה  ובזכות  שבבשמים,  לאביהם  יהודים 
עדן,  בגן  הצדיקים  ושאר  מקאליב  הרבי 
יתפללו בשבילנו שנזכה לגאולה השלימה 

במהרה. אמן".  
לאורך כל מסע הלוויה ניתן היה לראות 
לאדמו"ר  שרחשו  וההערצה  ההערכה  את 
שכולם  החוגים  כל  מקרב  אנשים  זצוק"ל 
חשו כלפיו הערצה ללא גבול. כלל ישראל 
בצי־ הקהילות  כל  בני  וגווניו,  שבטיו  לכל 
עדות  ובני  ליטאים,  חסידים,  החרדי,  בור 
המזרח, את כולם קירב ועודד בימין קדשו.
הק־ בחלקת  הטהור  גופו  הורדת  עם 
הרה"ק  של  קדשו  לציון  ונראה  סמוך  בר 
בכל  מקושר  היה  אליו  זיע"א,  מבעלזא 
עבר  מכל  וזעקה  בכי  קולות  נשמעו  עוז, 
והתייפחו  זעקו  והתלמידים  כשהחסידים 

מרורות. 
השמיע  המשפחה  בשם  פרידה  דברי 

הרה"צ ר' איתמר גינזבורג שליט"א.
פרידה  דברי  השמיע  החסידים  בשם 
שבט  כולל  ראש  לנדא  יעקב  ר'  הגה"ח 
הלוי אשדוד, שאמר כי אם היו לנו עיניים 
זכות היינו רואים עתה את השמחה הגדו־
לה בעולם העליון כשהרשב"י שהאדמו"ר 
זצוק"ל התמסר בכל מאודו להפצת תורתו, 
וכן גדולי וצדיקי עליון מהדור הקודם שה־
סתופף בצילם, כולם באים עתה לקראתו.

מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א אמר את 
הקדיש. 

הציבור  שורר  הגולל  סתימת  לאחר 
א  "סול  הק'  הזמר  את  רבה  בהתרגשות 
קוקוש מאר" שחיבר זקנו הרה"ק מקאליב 
עת  בכל  רב  ברגש  מזמר  היה  ואותו  זי"ע, 
מצוא. וכן את הניגון 'פתחו לי שערי צדק' 
משוררים  שהיו  זי"ע,  מקאליב  הרה"ק  של 
לעמוד  נשאר  כשהציבור  ביו"ט,  בהלל 
הטרי  הקבר  של  העפר  רגבי  ליד  דומם 
חותם  שהטביע  זצוק"ל  האדמו"ר  נטמן  בו 

עמוק בדור האחרון.
להיכל  החסידים  קהל  שבו  מכן  לאחר 
הארץ  על  וישבו  חנה,  ברחוב  מדרשו  בית 
את  מבכים  כשהם  ארוכה  שעה  במשך 
לכל  האישית  האבידה  הקשה,  האובדן 
אחד ואחד, והאובדן לכלל ישראל שאיבד 

אוהבן של ישראל באמת ובתום לבב.

עד נשימתו האחרונה: מקבל עול מלכות שמים – ונותן באהבה
שורות חרישיות וכאובות עם פטירתו של קדוש ישראל האדמו"ר מקאליב זצוק"ל

אבל יחיד עשי לך דגל ירושלים
מפעלות הקודש והחיבה שרחש זקן האדמו"רים כ"ק אדמו"ר מקאליב 

זצוק"ל לילדי ישראל חניכי הארגונים ' דגל ירושלים' ו'פרחי הדגל'

מ. דף

ם ַנח≈ י י¿ ƒמ
ַכת ַלְיָלה ֲאֵפָלה ֶחשְׁ

ָבה ְמאוֵֹרנּו ָלרּום ָעָלה כָּ
ֲאָהּה ָנַדם קוֹל ְמַנֵחם 
יֵקי ּדוֵֹרנּו ַרח ְזַקן ַצדִּ פָּ

ל ֵמֵאׁש ָקדוֹׁש אּוד ֻמצָּ
ר ְרֵעָלה ִהְתַיסֵּ ִמּכוֹס ַהתַּ

ִזְכרוֹן ּגוֵֹעׁש רּוחוֹ ְוַנְפׁשוֹ בְּ
ר ר ְלדוֹר ַאֲחרוֹן ִהְתַמסֵּ ְלַספֵּ

ָלִכים ָיַחד ים ֻמשְׁ ְלַמַען ְקדוֹשִׁ
א  ֲאִרי ִהְתַנשָּׂ לֹא ָנם כַּ

ֵאִרית ָלַעד  ם שְׁ ְלָהִקים שֵׁ
א ִלּבוֹ ָנשָׂ ם בְּ תָּ מוַֹרשְׁ

ם ְבעוֹז ִיַחדְּ ת שֵׁ ְקֻדשַּׁ
ָרֵאל ַמע ִישְׂ ִיׁשּותוֹ שְׁ
מוֹת ָלֶאָחד ִהְלִהיב ְנשָׁ
יָּת ּגוֵֹאל ַבת ְמִצפִּ לֹא שָׁ

ה ִחבָּ ים בְּ יב ַרבִּ ֵמָעווֹן ֵהשִׁ
ַחד יוָֹמא י ַרב דְּ ר בִּ בַּ
ַאֲהָבה מוֹ בְּ ְלַמַען שְׁ

ה ִמְפֲעלוֹת ָקְדׁשוֹ ָזֳהֵרי ַחמָּ

ֵהיָכלוֹת ּתוָֹרה ֵהִקים
ָרָמה ַמע בָּ קוֹל ַהּתוֹר ִנשְׁ
ִמְבְצֵרי הוֹד ֶלֱאלוִֹקים
ַאְלָמָנה ֵעָדה ׁשוֵֹמָמה כְּ

הּוְסָרה ָהֲעָטָרה ָסר עֶֹגן
יִקים ה ִסּלּוק ַצדִּ ָקשֶׁ

ָנַדם ָנִעים ְזִמירוֹת ָמֵגן
ָרֵאל ֶנֱאָנִקים ית ִישְׂ  בֵּ

ש. סופר

‡יכ‰ 
יי„ום ‰˘יר

ירושלמי.  ילד  של  לבו  לוח  על  צרובים  מרטיטים  זכרונות 
הגיע  עם  שאת,  ביתר  אתמול  ביום  תססו  אלו  זכרון  פרקי 
אל  ילדותו,  מחוזות  אל  שוב  אותו  שאבה  זו  המרה.  הבשורה 

ירושלים של אז, אל עולם שהיה ואיננו.
והספורות  הפשוטות  המודעות  התש"מ.  בשנות  ירושלים 
שנתלו בלוחות המודעות, החישו את השמועות שעברו ברינה 
בתוככי שכונת גאולה הוותיקה. "הרבי מקאליב מגיע", סיפרו 
כדי  בכך  די  היה  לרעהו.  האחד  ובהתרגשות  בשמחה  הילדים 
מקומו־ את  יתפסו  העדות,  ומכל  החוגים  מכל  ילדים,  שהמוני 

 – חברון  ישיבת  בהיכל  מוקדמת,  בשעה  המיועד  ביום  תיהם 
דבר ירושלים, שם הופיע הרבי בהדרו.

בית מדרשו ברחוב מלאכי (עם אבן הטוען הגדולה שהיתה 
שם  לבעליהן)  אבידות  להשיב  כדי  החיצון  הכותל  על  תלויה 
את  מהכיל  כבר  היה  צר  עברו,  בשנים  בקדשו  הרבי  הופיע 
נוכחים  להיות  שאיוו  הצדיק,  בפני  לחזות  המבקשים  הנערים 

בשירת המלאכים שיצאה מפיו הקדוש.
בעל  הקדוש,  ברבי  לחזות  הירושלמיים  הנערים  זכו  וכך 
משורר  ההיכל,  לפני  זיוו  בהדר  עומד  והחדוה,  החמלה  פני 
לשירה  בהסכיתם  נמס  הצאן  צעירי  ולב  עליונה,  בדביקות 
היוצאת במתיקות אין קץ ממיתרי נשמתו של הרבי, אשר בין 
ניגון לניגון מלהיב את הגדיים באמרי שפר מאוצר גנזיו עתיק 

היומין.
המקודש  שירו  קאקאש',  'סאלא  כמובן  עמד  שיריו  בראש 
של ראש השושלת זי"ע. העונג שנמסך בנפש בשירתו זו, בת־

קפו עד עצם היום הזה. לצד זאת אי אפשר לשכוח את 'טייערע 
שורר  שהרבי  אמונה'  האט  אמונה,  האט  אידן,  הייליגע  אידן, 
בעוז, כשהוא מנופף בנעימות וברוך בידו הקדושה. כמו גם יתר 
פרי זמירותיו המלבבות, וביניהם: 'אתה חונן לאדם דעת'; 'אתה 

ה' לא תכלא רחמיך'; ועוד לחנים שובי לב ונפש.
זכרונו לברכה לחיי העולם הבא, עדי נזכה ליום אשר הג־

לויות עתידין לשורר בו שיר חדש.

הקטן,  אני  נפעם,  עומד 
בחלקי,  שנפלה  הזכות  מגודל 
קדשו  במחיצת  להיות  לזכות 
שמים  שם  מקדשי  גדול  של 
שעות  מתריסר  בפחות  בעולם 
רום,  לגנזי  הסתלקותו  טרם 
מי  אין  ורוממותם  גובהם  אשר 

שיוכל לשער.
מנין  דרעווין,  רעווא  שעת 
ברחוב  הגדול  בבית  מצומצם 
חנה משם יצאה לעולם קריאת 
בעוצ־ הנצחית  ישראל"  "שמע 

מה אדירה.
בריאותו  מצב  על  השמועה 
לבבות  צבט  הרבי  של  הקשה 
פסח  של  שביעי  ובליל  רבים, 
וציפו  מעריציו  קהל  התאספו 
המר־ סוף  ים  קריאת  למעמד 

טיט של האדמו"ר זצוק"ל.
המתח עמד באוויר, ולבסוף 
להודיע  הרבי  של  שלוחו  נכנס 
מצבו,  בשל  לצאת  יוכל  לא  כי 
שירת  ולשיר  להמשיך  יש  וכי 

הים.
בתפי־ השב"ק  ביום  והנה 

מחדרו  יצא  בביתו,  מנחה  לת 
נפש  במסירות  לו  לא  בכוחות 
אף  באפו,  נשימתו  עוד  כל 
לא  כמעט  וקולו  לתורה  עלה 
"נותן  למילים  הגיעו  עד  נשמע 
התורה" שבקעו מגרונו המזוכך 

מעל לדרך הטבע.
ניכרה  העצומה  חולשתו 
אדירים  כוחות  כמו  אך  לכל, 
"וכולם  שירת  עם  בו  נמסכו 
מקבלים עליהם", כשהוא מרים 

עול  ומקבל  הקדושה  ידו  את 
מלכותו באהבה.

ברג־ היתה  מתאימה  מה 
"והיא  שירת  אלו  נשגבים  עים 
שלא  ולנו...  לאבותינו  שעמדה 
לכלותינו...  עלינו  עמד  אחד 

והקב"ה מצילנו מידם".
את  ולשער  לתאר  יוכל  מי 
לצדיק  דורינו  של  הזכות  גודל 
מקשה  כולו  שכל  זה,  קמאי 
והפצת  ה'  קידוש  על  חיים  של 

מלכות שמים בעולם.
הבלתי  הקדושה  מעמדות 
על  השפיעו  בחצרו,  נשכחים 
רחוקים  שהיו  אלו  גם  רבים, 
יכולת  אידישקייט,  מלחלוחית 
בחורים  שירה  בשבת  לראות 
על  וצופים  העומדים  רחוקים 

דמעות  ומוזילים  פניו  טוהר 
הנשגב  לזוך  נשאבים  כמים, 
הבוקע ממקום מושבו, כך שאר 
שערך,  הטהורים  השולחנות 
רחב  מעריצים  קהל  שמשכו 

שחפשו פינת יקרת.
הרבי מקאליב שלא היה לו 
דבר משלו בעולם וחוץ ממטרת 
חייו להרבות כבוד שמים וכבוד 
מי  מאומה,  חיפש  לא  התורה 
ונזכה  ולוואי  תמורתו?  לנו  יתן 
האורה  מנהרות  מעט  לקחת 
בעולם  יתומים  אחריו  שהותיר 
דרכו  להמשיך  אותם  ולאמץ 

ולהרבות כבוד שמים באהבה.
ובתחושת  בכאב  החותם 

חבל על דאבדין
נ.פ.

זכו  ירושלים  דגל  ראשי 
במשך  במעונו,  יתירה  לקרבה 
עשרות בשנים פיאר את אירועי 
דגל  התרבות  'קרן  של  הקודש 
את  ודירבן  עודד  ירושלים', 
מבחני ההלכה הנודעים של דגל 

ירושלים.
ושאל  התעניין  תדיר 
ה'אידישע  למען  עושים  מה 
מראשי  והיה  קינדער', 
דגל  באירועי  המדברים 
בקהל  רטט  הבעיר  ירושלים, 
עשרות  עם  בצוותא  כשקיבל 
עול  ישראל  ילדי  אלפי 
מקירות  וזעק  שמים  מלכות 
ישראל'  'שמע  צעקת  ליבו 
מרובה  להתרגשות  שגרמה 
בפני  ובפרט  הילדים  בקרב 

מסירות  שראו  הרכים  הילדים 
נפש מהי.

השתתף בכנסים הרבים על 
בשנות  וגם  הרבה  חולשתו  אף 
את  לפאר  ובא  הטריח  זקנותו 
מדברות  ולשאת  המעמדים 
קודשו לדור העתיד באירועים 
אביב,  בתל  אליהו  יד  בהיכל 
ארנה, בניני האומה וקרית יובל 

בירושלים ועוד.
עודד  האחרונות  בשנים 
פעילות  את  רבות  ודירבן 
הדגל',  'פרחי  הנוער  ארגון 
לביתו  הארגון  ראשי  את  הזמין 
להרבות  וביקש  קודש  נאווה 
פעלים למען ילדי ישראל, בכל 
ימיו  כל  מושבותיהם.  מקומות 
רבבות  אצל  העתיד  את  ראה 

של  העתיד  דור  ישראל  ילדי 
עמנו, התשובה הניצחת לצורר 
היהודים ימ"ש שהשמיד שישה 
השואה  בשנות  יהודים  מיליון 
וחצי  כמיליון  ובתוכם  האיומה 

ילדים הי"ד.
כאשר  שנים,  כעשור  לפני 
בהרצאות  ירושלים  דגל  החל 
מוסדות  ומנהלי  למחנכים 
להנחילו  כדי  השואה  בנושא 
היוזמה  על  בירך  הצעיר,  לדור 
לפני  דברים  ונשא  החשובה 
מוסדות  ומנהלי  מחנכים  מאות 
ולקחיה.  השואה  ימי  על  חינוך 
לנושא  הרבה  חשיבותו  מתוך 
העניק לכל אחד מהמחנכים את 
'אנציקלופדיה  החשוב  ספרו 

שמע ישראל'. 

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון
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דרישה למו"מ הקואליציוני: "לספח 
שטחים ממטה יהודה לביתר עילית"
לקראת תחילת המו"מ הקואליציוני, שיגר רה"ע ביתר הרב מאיר רובינשטיין מכתב 

לנציגים החרדים וביקש להכליל במסגרת הדרישות – פתרונות דיור מקוריים באזור 
ביתר עילית: "צריך לספח לביתר שטחים הנמצאים בינה לבין צור הדסה, בהם ניתן 

להקים 10,000 יח"ד" ^ "מלבד נושא הגיוס, שהוא בגדר 'בין אדם למקום', הרי שהענין 
החשוב ביותר העומד לפתחנו, כ'בין אדם לחברו', הינו נושא הדיור"

מאת מאיר קליין 

עילית:  בביתר  לדיור  פתרון 
המו"מ  שיחות  תחילת  לקראת 
החר־ המפלגות  עם  הקואליציוני 
הרשויות  פורום  יו"ר  שיגר  דיות, 
עי־ ביתר  עיריית  ראש  החרדיות 
לית הרב מאיר רובינשטיין, מכתב 
דחוף לנציגים החרדים בכנסת, ובו 
בטיפול  לסיוע  הצעות קונקרטיות 

בבעיית הדיור.
"כי־ רובינשטיין,  הרב  לדברי 

שהוא  הגיוס,  נושא  מלבד  דוע, 
הרי  למקום',  אדם  'בין  בגדר 
העומד  ביותר  החשוב  שהענין 
הינו  לחברו',  אדם  כ'בין  לפתחנו, 
בו  המצוקה  כאשר  הדיור,  נושא 
עולה עד לב השמים. עד כה, כש־

מערכתי  מענה  במתן  לצערנו  לנו 
להמוני  משמעותי  דיור  לפתרון 

הציבור החרדי הזקוקים לו".
רה"ע  מבקש  זאת,  לנוכח 
הפ־ הצעתי  את  בפניכם  "להביא 

עגלת  את  להעלות  ע"מ  רקטית, 
ולהביא  מעשיים,  לפסים  הדיור 
הישג דיור של ממש. כידוע לכם, 
משיכה  מוקד  מהווה  עילית  ביתר 
גדול לציבור החרדי, לא רק באזור 
עקא,  דא  בכלל.  אלא   – ירושלים 
יתרות  כמעט  בנמצא  כיום  אין 
מכך,  חמור  עילית.  בביתר  בניה 
אין בנמצא גם יתרות בניה בתכנון, 
העשויות להיות מופשרות בעיתוי 
מדיני, כך שביתר נמצאת למעשה 
המשך  על  תכנונית  חנק  בטבעת 

גידולה".
להציג  מבקש  הוא  הנ"ל,  לאור 
 – האחת  מעשיות":  הצעות  "שתי 
יום  בתוך 90  גבולות  ועדת  הקמת 
שמט־ הממשלה,  של  כינונה  מיום 

רתה תוגדר להעביר לביתר עילית 
לביתר  ממערב  הנמצאים  שטחים 
הד־ צור  ליישוב  ודרומית  עילית, 

סה. אלו שטחים העשויים להספיק 
לדבריו לבניית ל־10,000 יח"ד.

אלו  שטחים  כי  לציין,  יש 
המועצה  בתחום  כיום  נמצאים 
בתחום  יהודה,  מטה  האזורית 
נוסף  רווח  שישנו  כך  הירוק,  הקו 
בענין, מאחר ואישורי הבניה בש־

בבעיות  כרוכים  אינם  אלו  טחים 
מדיניות.

לשט־ נוגעת  השניה  ההצעה 
חים נוספים מסביב לביתר עילית 
הראויים להיות מוכרזים כאדמות 
מחסור  עקב   – ואולם  מדינה, 
בערעורים  לטיפול  אדם  בכח 
לעיריה  הוצהר  (כך  הפלסטינים 
ע"י המינהל האזרחי), לא מתקיים 
הכרזת  לקידום  הליך  שום  כיום 

אדמות אלו.
כי  מבקש,  הוא  לכך  בהתאם 
משפטי  צוות  תקים  הממשלה 
אלו,  בקרקעות  לטיפול  מיוחד 
ביצוע  משימת  לידיו  שיקבל 
מוגדרים  ומועדים  זמן  בטווח 
סמכויות  עם  מראש,  ומחייבים 

כא־ אלו  אדמות  הכרזת  לקידום 
דמות מדינה.

לדבריו, "מדובר בהצעות מע־
שיות שיביאו ליצירת פתרון דיור 
אלא  היא  בשמים  לא  ממש.  של 
להביא  יכולים  אנו  עילית,  בביתר 
של  דיור  בשורת  החרדי  לציבור 
בביתר  דירה  מחיר  כיום,  ממש. 
למשתכן  מחיר  במסגרת  עילית 
כאשר  שקלים,  כמיליון  על  עומד 
המשכנתא שניתנת הינה על 90%, 
הצדדים  ששני  היא  המשמעות 
יחד  לשים  צריכים  המחותנים 
מזומן  שקלים  אלף  מאה  של  סך 
על  לבעלות  להגיע  בכדי  בלבד, 
דיור  אופציות  הן  אלו  לזוג.  דירה 

ממשיות שחובה לקדם".

שני האסירים שוחררו 
והוחזרו לשטח סוריה

דובר צה"ל אישר אתמול כי שני האסירים הסורים הועברו לידי הצלה"א 
דרך מעבר קוניטרה שברמת הגולן

ישראל העבירה מיליונים לרשות הפלסטינית כדי 
למנוע את קריסתה; הפלסטינים החזירו את הכסף

מאת כתב 'המבשר'

ישראל העבירה בחשאי מאות 
הפלסטי־ לרשות  שקלים  מיליוני 
נית כדי למנוע את קריסתה – אבל 
כך  הכסף,  את  החזירו  הפלסטינים 

דווח בחדשות כאן 11.

על הנושא הזה שוחחו אתמול 
ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר 
הש־ השניים  בין  בפגישה  כחלון. 

בן  מאיר  המל"ל  ראש  גם  תתף 
באפשרויות  דנו  ובמהלכה  שבת, 
לשכנע בכל זאת את יו"ר הרשות 
את  לקבל  מאזן  אבו  הפלסטינית 

מאות מיליוני השקלים מישראל.
שלשום נפגש כחלון עם השר 
הפל־ ברשות  אזוריים  לנושאים 

הכלכלית  המצוקה  בענין  סטינית 
הפלס־ הרשות  כי  נזכיר  ברשות. 

טינית הודיעה מיד לאחר החלטת 
הקבינט לקזז מכספי המסים שגו־

את  הפלסטינים  עבור  ישראל  בה 
למחבלים  המשולמים  הכספים 
תיקח  לא  כי  משפחותיהם,  ובני 

מישראל את הסכום החלקי.
גורם מדיני הביע אמש תמיהה 
הוא  כי  ואמר  הפרסום  עיתוי  על 
אף  של  בדפוס  שינוי  מזהה  אינו 
שי־ להיות  "יכול  מהצדדים.  אחד 

אבל  כסף,  להעביר  ניסתה  שראל 
שלא  מראש  הבהירו  הפלסטינים 
יקבלו אותו ונסיונות דומים שהיו 

באחרונה, נדחו, גם בפומבי".

מאת סופרנו הצבאי

בעקבות העברת גופת זכריה 
לישראל  מסוריה  הי"ד  באומל 
בבוקר  אתמול  ישראל  שחררה 
סורים  אסירים  שני  מהכלא 
המוחזקים בישראל. דובר צה"ל 
הסורים  האסירים  שני  כי  אישר 
הועברו לידי הצלה"א דרך מעבר 

קוניטרה שברמת הגולן.
ששוחרר  הראשון  האסיר 
מחבל   ,(35) אחמד  חמיס  הוא 

הפליטים  מחנה  תושב  פתח' 
נתפס  הוא  שבסוריה.  ירמוכ 
לבצע  נסיון  בגין   2005 באפריל 
צה"ל  לבסיס  הסתננות  פיגוע 
ופגיעה  הגולן  רמת  בדרום 

בחיילים.
צה"ל  מקציני  שאחד  לאחר 
נעצר  עליו,  להשתלט  הצליח 
לחטוף  שתכנן  וסיפר  אחמד 
עד  למאסר  נשפט  הוא  חייל. 
זידאן  הוא  הנוסף  האסיר   .2023
שבסו־ ח'דר  תושב   ,(57) טויל 

לאחר  בישראל  שכלוא  ריה, 
חומרים  בהברחת  שהורשע 
מיולי  עצור  טויל  מסוכנים. 
להשתחרר  היה  וצפוי   2008

ביולי הקרוב.
נטמן  שבועות  שלושה  לפני 
הצבאי  העלמין  בבית  באומל 
אחרי  שנים   37 הרצל,  בהר 
קרב  בעקבות  כנעדר  שהוכרז 
דיווחים  לפי  יעקוב.  סולטן 
במחנה  נמצאה  הגופה  ערביים, 

הפליטים ירמוכ ליד דמשק.

חיפה: פועל נפל באתר בניה ונפצע
מאת חיים מרגליות

בינוני  באורח  נפצע  פועל 
ב'איחוד  חובשים  ידי  על  וטופל 
במ־ שנפל  לאחר  כרמל  הצלה' 
באתר  עבודתו  כדי  תוך  דרגות 
ישראל  אהבת  ברחוב  בניה 

בחיפה.

ב'איחוד  חובש  רוז  יצחק 
הצלה' שהעניק לו טיפול רפואי 
כי  מסר  האירוע  בזירת  ראשוני 
הפצוע כבן 40 פונה בניידת טי־

פול נמרץ להמשך קבלת טיפול 
כשהוא  החולים  בבית  רפואי 
בראשו  ופציעות  מחבלות  סובל 

ובפלג גופו העליון.

מרכז סייעתא

הערב בירושלים: כנס הדרכה והכשרה מקצועית 
לאברכים המעוניינים ללמוד עם בחורים ולמחנכים
הכנס יתקיים ע"י מרכז 'סייעתא' מרכז ייעוץ והכשרה לאברך ולבחור החסידי 

בנשיאות הגר"ח שמרלר שליט"א
ע"י  בירושלים  יתקיים  הערב 
מרכז 'סייעתא' כנס הדרכה והכש־

רה מקצועית לאברכים המעוניינים 
בהשתתפות  בחורים  עם  ללמוד 
מיטב המחנכים והמרצים שידריכו 
את המשתתפים בצורה מקצועית, 
ויענו אישית לשאלות הקהל בפא־

ראש  ישתתפו:  בו  אשר  מיוחד  נל 
חיים  רבי  הגה"ח  תורה  חיי  ישיבת 
המ־ המשגיח  שליט"א,  שמרלר 

ארלנגר  מנחם  רבי  הגה"ח  פורסם 
יועץ'  'פלא  מרכז  יו"ר  שליט"א, 
הרה"ג רבי דוד לוי שליט"א, ראש 
הרב  רמה  ויד  שלמה  יד  הכוללים 

יו"ר   – שליט"א  טירנואר  גד  חנוך 
מרכז 'סייעתא'.

למער־ יכנסו  הכנס  משתתפי 
כת השיבוץ שע"י מרכז 'סייעתא'.

הערב  כאמור  יתקיים  הכנס 
לפר־ חינם,  הכניסה   ,6:00 בשעה 

טים והרשמה: 073-220-5000.

מקומות אחרונים לקורסי העצמה 
אישית ואנגלית במרכז 'הכוון'

ברק  בבני  תעסוקתי  'הכוון'  במרכז 
קורסים  שני  הקרובים  בימים  ייפתחו 
משמעותי  לקידום  התורמים  מקצועיים 
בשוק התעסוקה – קורס אנגלית וקורס 
העצמה אישית בשיטת דיל קראנגי. למ־

רות הביקוש הרב לקורסים המקצועיים, 
מקומות  של  מצומצם  מספר  עוד  נותרו 

בקורסים וניתן עדיין להירשם אליהם.
קארנגי  דייל  שיטת  עקרונות 
עצמו  את  לקדם  אחד  לכל  יסייעו 
עצמי  בטחון  ולפתח  התעסוקה  בתחום 
ומיומנויות יחסי אנוש, כדי לבנות אמון 
השיטה  אתכם.  לעבוד  אנשים  ולשכנע 
כוללת את חשיפת הדרך להפגנת גישה 
את  להלהיב  כיצד  התלהבות,  מלאת 
ודאגה,  מתח  למזער  כיצד  שלנו,  הקהל 
בהתאם  ולתגמל  הצלחות  לזהות  כיצד 
פחד  על  להתגבר  הדרכים  וכמובן 
החיוניים  כלים   – אישית  והעצמה  קהל 
בעבודה  להצליח  שרוצה  מי  כל  עבור 

ובגדול!
ברכישת  יסייע  באנגלית  הקורסים 
כיום  הנדרשת  האנגלית,  השפה  וידיעת 
כמעט בכל תפקיד ומשרה במשק. כאשר 
שלו  החיים  בקורות  מציין  מסוים  אדם 
קורות  האנגלית,  בשפה  שולט  שהוא 
על  יותר.  הרבה  מרשימים  שלו  החיים 
באנגלית  שליטתכם  את  לשפר  מנת 
התעסוקה  אפשרויות  את  ולהרחיב 
שלכם, מציעים במרכז 'הכוון תעסוקתי' 
הרמות  בכל  באנגלית  קורסים  ברק  בני 
– אנגלית בסיסית ואנגלית למתקדמים.

הקרובים,  בימים  ייחלו  הקורסים 
סמלית.  ובעלות  בלבד  לגברים  ייערכו 
הקורסים הינם חלק מכלול שירותי מר־

ולדורשי  למעסיקים  המסייע  'הכוון',  כז 
העבודה בכל ימות השנה במגוון אפיקי 
עובדים  של  והשמה  איתור  הכשרה, 

פוטנציאלים.
הת־ שוק  את  היטב  שמכירים  כמי 

המשתנות  והדרישות  המבלבל  עסוקה 
ממקצוע למקצוע, מציעים במרכז 'הכוון' 
ברק  בני  עיריית  של  מיסודם  תעסוקתי, 
ומשרד העבודה והרווחה, אבחונים מק־
להם  מציעים  העבודה,  לדורשי  צועיים 

התעסוקה  לתחום  המתאימים  קורסים 
המתאים בדיוק עבורם ומעניקים הכוונה 
בכירים,  יועצים  ידי  על  מקצועי  וייעוץ 
מסלול  לבחירת  פרטני  מקצועי  ליווי 
וליכולת  לכישורים  המתאים  לימודים 
מסייעים  ובמקביל  ואחד  אחד  כל  של 
בראיונות  ואימון  חיים  קורות  בכתיבת 
עבודה – על מנת לאפשר לכל מי שחפץ 
בכך ליהנות מהכשרה מקצועית מקיפה 
לפרנסה  ולזכות  אטרקטיביים  ובתנאים 

מכובדת ומכניסה בעתיד.
 .03-770-7300/1 והרשמה:  לפרטים 

מספר המקומות מוגבל.

היועמ"ש לפרקליטי ראה"מ: תאמו 
את מועד השימוע בתוך שבועיים

מאת חיים מרגליות

לממשלה,  המשפטי  היועץ 
ד"ר אביחי מנדלבליט, שב והבהיר 
הממשלה,  ראש  של  כוחו  לבאי 
מלשכתו,  אליהם  ששוגר  במכתב 
שימוע  הליך  בקיום  רצונם  אם  כי 
נתניהו  בנימין  הממשלה  לראש 
הנוגעים  החקירה  תיקי  בגין 
יום  עד   – לתאם  עליהם  לעניינו, 
לעריכת  מועד   – הבא   חמישי 
השימוע. שימוע זה אמור להיערך 

עד ליום 10.7.19.
כחו־ לפני  ביקשו  הדין  עורכי 

של  ממסירתם  להימנע  דשיים 
הקשו־ בתיקים  החקירה  חומרי 

של  לידיהם  הממשלה  לראש  רים 
החשודים בתיקים אלו, עד לאחר 
מפני  חשש  בשל  הבחירות,  מועד 
לאמצעי  חומרים  של  הדלפות 
התקשורת, שישפיעו לטענתם על 

ציבור הבוחרים.
אתמול  אמרו  אז,  בפנייתם 
הס־ הדגישו  המשפטים,  במשרד 

קצרה  ב"דחיה  מדובר  כי  נגורים 
של כ-40 יום בלבד במסירת החו־

מרים". לאחר ששקל את הבקשה, 
הסכים היועץ המשפטי לממשלה 

להשהות את מסירת החומרים.
חומרי  לסנגורים,  שנמסר  כפי 
במ־ לרשותם  עומדים  החקירה 

וכלכלה  מיסוי  פרקליטות  שרדי 
בת"א החל מיום לאחר הבחירות, 
פנייה  כל  נערכה  לא  כה  עד  אך 

מצידם לאיסוף החומר.
הסנגורים,  מסרו  לאחרונה 
אין  כי  אליהם,  פנייה  בעקבות 
החומרים,  את  לאסוף  בכוונתם 
שכר  נושא  הוסדר  לא  עוד  כל 

הטרחה.
לסנגורים  ששוגר  במכתב 
באמצעות עוזרו הבכיר של היועץ 
המשפטי לממשלה, ד"ר גיל לימון, 
שכר  הסדרת  "סוגיית  כי   הובהר 
הטרחה אינה עומדת לפתחנו. על 
כן, אין בה כדי להצדיק כל עיכוב 
החקירה  חומרי  ליבת  בהעברת 
לידי  או  הממשלה  ראש  לרשות 
כדי  בדבר  אין  וממילא  כוחו,  באי 
להשפיע על מועד קיום השימוע".  
שראש  ככל  כי  הובהר,  עוד 
את  לקיים  שלא  יבחר  הממשלה 
יקבל  כאמור,  השימוע  הליך 
היועץ המשפטי לממשלה החלטה 
חומרי  סמך  על  בעניינו  סופית 

הראיות שבפניו.
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האנ־ הירי  פיגוע  לאחר  יממה 
פוואי  חב"ד  הכנסת  בבית  טישמי 
ומתבררים  הולכים  בקליפורניה, 
אימתני  רצח  מסע  על  הפרטים 
בדרך  ונמנע  להתרחש  יכול  שהיה 
נוכח  רבה  ודאגה  כאב  לצד  נס, 

הפיגוע עצמו. 
מתברר  הראשונית  מהחקירה 
כי רק בנס נמנע מסע רצח אכזרי 
שתוכנן היטב במקום הומה מאדם 
וככל  רב  נשק  היה  כשלמפגע 
הנראה מעצור בנשק הביא לסיום 

הירי.
של  בעיצומה  הקשה  בפיגוע 
גילברט  לורי  גב'  נהרגה  התפילה 
קיי הי"ד, שנהגה להשתתף באופן 
קהילת  ופעילויות  באירועי  קבוע 

חב"ד פוואי במשך שנים רבות. 
חב"ד  שליח  הכנסת,  בית  רב 
שנפגע  גולדשטיין,  ישראל  הרב 
בקליפורניה,  הכנסת  בבית  בירי 
לתקשורת  אתמול  התראיין 
רגעי  על  וסיפר  האמריקנית 
האימה ועל האיום שנשקף ליהודי 

ארה"ב.
דרשה  באמצע  בבוקר,  בשבת 
בית  של  הכנסת  בבית  הפסח  לחג 
גולדש־ הרב  שמע  בפאווי,  חב"ד 

טיין רעשים חזקים בבית הכנסת. 
אמר  נפל",  ששולחן  "חשבתי 
"הסתובבתי   .Todayל־ בראיון 
הזה,  הרוצח  מול  עמדתי  ולפתע 

הטרוריסט הזה".
ברגע  רובה.  החזיק  "הוא 
התחיל  הוא  מולי  עמד  שהוא 
גולד־ הרב  סיפר  לעברי",  לירות 
בבית  מניתוח  שמתאושש  שטיין, 
הרים  גולדשטיין  הרב  החולים. 
הוא  עצמו.  על  להגן  כדי  ידיים 
הכנסת.  בבית  בירי  אצבע  איבד 
היורה  את  זוכר  שאינו  סיפר  הוא 

ג'ון ארנסט מדבר בזמן הטבח.
את  והרג  לירות  המשיך  "הוא 
בכדי  למקום  שהגיעה  קיי  לוריי 
סיפר  המתפללים",  את  להציל 
הרב גולדשטיין. קיי, אשה בת 60, 
נרצחה בירי. הרב גולדשטיין ספד 
מהמוות  "שבור"  שהוא  ואמר  לה 
שלה. לפי חלק מהדיווחים קיי ני־
גולדשטיין.  הרב  את  להציל  סתה 
"חלוצה"  היתה  שהיא  אמר  הרב 

ואחת ממייסדות בית הכנסת.
של־ סיפר  גולדשטיין  הרב 

שהיורה  אחרי  הפציעה,  מרות 
הדרשה  את  המשיך  הוא  נעצר 
כשהוא   – הכנסת  לבית  מחוץ 
לצ־ ממתינים  המתפללים  ושאר 

וותי החירום.
יהודי  את  יפחיד  לא  הטרור 
אמר  ינצח",  לא  "הטרור  ארה"ב. 
הרב. "לפני 70 שנה, בזמן השואה, 
שאחינו  רוצה  אני  ככה.  בנו  ירו 
לזה  ניתן  שלא  ידעו  האמריקאים 
דייגו,  בסן  כאן  לא  כאן.  לקרות 
לא כאן בפאווי, לא כאן בארה"ב". 
כמו כן, הוסיף שהירי צריך להיות 
האמריק־ לממשל  אזהרה  תמרור 
לתת  צריכה  שלנו  "הממשלה  ני. 
בבתי  לאבטחה  גבוהה  עדיפות 

התפילה".

"הלב של אמריקה 
עם הקרבנות"

הגיב  טראמפ  ארה"ב  נשיא 
הפיגוע  לאחר  אחדות  שעות 

אמרי־ של  הלב  "הלילה  כי  ואמר 
קה עם קרבנות הירי. האומה כולה 
מתאבלת על אובדן החיים וניצבת 
לצד הקהילה היהודית. אנו מגנים 
האנטישמיות  רשע  את  בחריפות 

והשנאה, שיש להביס".
האמריקני  המדינה  מזכיר  גם 
מייק פומפאו התייחס לירי ואמר: 
פגי־ זו  סרטן.  היא  "האנטישמיות 

עה בחירות הדתית שביסודה של 
האמריקנים  כל  המדינה.  הקמת 
היהודי  העם  עם  יחד  ניצבים 
הק־ נגד  בעולם  העתיק  במאבק 

נאות, ביום העצוב הזה ותמיד".
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 

ניהו, פרסם גם הוא הודעה לאחר 
המתקפה  את  מגנה  "אני  הפיגוע: 
בקליפור־ הכנסת  בבית  הנפשעת 

ניה – זו פגיעה בלב העם היהודי. 
אנו שולחים תנחומים למשפחתה 
ושולחים  קיי  גילברט  לורי  של 
איחולי החלמה מהירה לפצועים. 
על הקהילה הבינלאומית להגביר 

את המאבק נגד האנטישמיות".

מחזה אימה מחריד
מתפלל  אביטבול,  שמעון 
בבית הכנסת בפאווי שבסן דייגו, 
סיפר אתמול לכלי התקשורת על 
הנכד  על  "נשכבתי  האימה:  רגעי 
שלי כדי להציל אותו, ואלמוג פרץ 
שנפצע ברגל הציל לי את הנכדה 

נויה", אמר אביטבול.
"באתי לבקר את הילדים שלי, 
משמח  אירוע  ולרגל  כאן,  שגרים 
הסביר  נכד",  לי  נולד  כי  נוסף, 
"בית  דבריו.  בפתח  אביטבול 
שחלקו  כזו  בצורה  בנוי  הכנסת 
אנ־ אולם.  וחלקו  כנסת  בית  הוא 

מאוד  שקרוב  במקום  ישבנו  חנו 
ואז  הצמוד  לאולם  יצאתי  לפתח. 
שמעתי יריה, וכולם צעקו 'לשכב'. 
לא־ שלי.  הנכד  על  נשכבתי  ישר 

חר מספר יריות היתה הפוגה. מה 
כל להגן  זה קודם  לי  שהיה חשוב 
על הנכדים, ומיד לאחר מכן לבו־

דד את הילדים ברחתי עם הנכדים 
לביתו  שצמוד  בית  לכיוון  החוצה 

של הרב. 
הילדים  את  שלקחנו  "אחרי 
הכנסת,  לבית  בחזרה  נכנסתי 
ואת  הקשה  המחזה  את  וראיתי 
מנסה  כשבעלה  שנרצחה,  האשה 
מאוד  מחזה  חייה.  את  להציל 

קשה, הוא הגיב מאוד קשה.
"בשלב זה הרוצח ניסה לברוח, 
לכיוון  רץ  המתפללים  אחד  אבל 
שלו, ועוד אחד שלף אקדח וירה. 
שלקחו  מזה  כתוצאה  לשמחתנו, 
את מספר הרכב שלו, עצרו אותו 
עלה  שהוא  לפני  דקות,  כמה  תוך 

על הכביש המהיר".

"לעצור את הסחף המסוכן 
של האנטישמיות"

של  חינוך'  לענייני  'מרכז  יו"ר 
חב"ד הרב יהודה קרינסקי פרסם 
בחב"ד  הפיגוע  בעקבות  הודעה 
"לע־ הקוראת  קליפורניה,  פוואי 
האנ־ של  המסוכן  הסחף  את  צור 

טישמיות".
"עם  קרינסקי:  הרב  לדברי 
בניו  הפסח  וחג  השבת  נעילת 
של  בחב"ד  הירי  על  שמענו  יורק 
פאוואי, בס. דייגו. רצח של אשה 
כמה  של  ופציעתם  מפשע  חפה 
בבית  והתפללו  שחגגו  אחרים 

אמ־ של  הברית  בארצות  הכנסת, 
ריקה נושאת הדגל של חופש דת 

ושיוויון, מזעזעת ושוברת לב.
גיל־ לורי  משפחת  עם  "ליבנו 
אנו  הנורא.  אובדנם  על  ברט־קיי 
צערכם.  בשעת  אתכם  מתאבלים 
של  מהירה  להחלמה  תפילותינו 
הרב ישראל גולדשטיין והאחרים 

שנפגעו קשות בידי היורה.
המאמ־ על  תודה  אסירי  "אנו 

בבית  יחידים  של  ההרואיים  צים 
הכנסת לעצור את היורה מפגיעה 
גדול  חיים  אובדן  ומניעת  נוספת 
יותר. אנחנו אסירי תודה לכוחות 
על  דייגו  בס.  והמשטרה  הבטחון 
לתפוס  שלהם  המהירה  התגובה 

את היורה.
חלק  היא  "חב"ד־ליובאוויטש 
היהודיות  מהקהילות  נפרד  בלתי 
במאות  מהמדינות,  אחת  בכל 
ובקהילות  הארץ  ברחבי  קהילות 
נציגנו  העולם.  ברחבי  יהודיות 
כל  של  לבטחון  מאוד  דואגים 
על  תודה  אסירי  ואנו  חב"ד,  בית 
וסוכנויות  העיר  של  התמיכה  כל 
פעו־ בשיתוף  שעובדים  המדינה 

אבטחה  אמצעי  עם  הדוק  לה 
משופרים.

האנטי־יהודית  "האלימות 
לר־ כעת  עלתה  הברית  בארצות 

ממנה  להתעלם  אפשר  שאי  מה 
אל  פונים  אנו  אותה.  לדחות  או 
המקומית,  ברמה  הממשלה  חברי 
המדינה והדרג הפדרלי, סוכנויות 
הספר,  בתי  מורי  התקשורת, 
האוניב־ ומנהיגי  במכללה  מרצים 

רסיטאות להוביל אחריות ולקחת 
את היוזמה לעקור את הנגע ההר־
של  הליבה  ערכי  על  המאיים  סני 

המדינה הזאת.
"נזכור כי בעוד שהשנאה הפ־
רימיטיבית נגד היהודים הורשתה 
אחרות,  רבות  במדינות  להתפשט 
ובסופו של דבר על חשבון כל אז־
והאהבה  הסובלנות  ערכי  רחיהן, 
לחוק  ומחויבותה  אמריקה,  של 

וסדר היו נכסיה הגדולים ביותר.
האירו־ של  האזעקה  "פעמוני 

ואנו  מצלצלים,  האחרונים  עים 
הגוונים  מכל  למנהיגים  קוראים 
הסחף  את  לעצור  הפוליטיים 
אומר  האנטישמיות",  של  המסוכן 

הרב יהודה קרינסקי.
החירות,  חג  הפסח,  חג  "ברוח 
להביא  כדי  לפעול  אחד  כל  נוכל 
הש־ לאחר  ואחדות  ריפוי  בטחון, 

בר שפקד אותנו".
המתק־ את  מגנה  ושם'  'יד  גם 
פה האנטישמית נגד יהודים בבית 
ומביע  קליפורניה  בפאווי  הכנסת 
הנרצחת  של  למשפחתה  תנחומיו 

והחלמה מהירה לפצועים.
עמוקה  דאגה  מביע  ושם  "יד 
האלי־ האנטישמיות  אירועי  נוכח 

יהודיים  וסמלים  יהודים  נגד  מים 
להם  עדים  שאנו  העולם  ברחבי 
מת־ ושם  יד  האחרונה.  בתקופה 

הסתה  בהפצת  הסכנה  על  ריע 
מוד־  – השונים  המדיה  באמצעי 

ודיגיטליים.  אלקטרונים  פסים, 
לפתח  וממשיך  פיתח  ושם  יד 
למאבק  מגוונים  חינוכיים  כלים 

בתופעה.
יום  את  מציינים  אנו  "השבוע 
שמהווה  ולגבורה,  לשואה  הזכרון 
עלינו  כי  כולה  לאנושות  תזכורת 
להיות ערניים ולפעול ביתר שאת, 
והדור  הציבור  חינוך  באמצעות 
הגזענות  לסכנות  באשר  הצעיר, 
ומ־ השואה  זכרון  והאנטישמיות. 

יותר  היום  רלוונטיים  שמעויותיו 
מתמיד בכל רחבי העולם", נמסר.

יצוין כי בעקבות הפיגוע בבית 
הוצבו  שבסן־דייגו  בפוואיי  חב"ד 
בכל  וסמויים  גלויים  שוטרים 
עשרות בתי חב"ד הפזורים ברחבי 
מש־ במקביל,  קליפורניה.  מדינת 

טרת ניו־יורק תגברה משמעותית 
מרכז  על  הקבועה  האבטחה  את 
שבשכונת  העולמי־770  חב"ד 

קראון הייטס בברוקלין.

רוצח נתעב ואנטישמי
הרוצח הוא ג'ון ארנסט, בן 19 
המשטרה  כוחות  מקליפורניה. 
הירי  לפני  שכתב  מכתב  מצאו 
לה־ גם  אחראי  הוא  כי  טען  ובו 

בעיר  שעבר  בחודש  מסגד  צתת 
במכתב  בקליפורניה.  אסקונדידו 
שפרסם  מילה,   4,000 בן  הארוך 
ציין  הוא  הרצח,  לפני  קצר  זמן 
מהט־ השראה  שקיבל  היתר  בין 

בחודש  זילנד  בניו  במסגדים  בח 
טבח,  לאותו  ומהאחראי  שעבר, 

ברנטון טראנט.

דאגה רבה בעקבות פיגוע הירי האנטישמי 
בבית הכנסת חב"ד בעיר פוואי בקליפורניה

לאחר הפיגוע הרצחני בבית הכנסת

ככל שהפרטים מתבררים עולה כי רק בנס נמנע מסע רצח אכזרי שתוכנן היטב במקום הומה מאדם כשלמפגע היה נשק רב וככל 
הנראה מעצור בנשק הביא לסיום הירי ^ בפיגוע נרצחה גב' לורי גילברט־קיי הי"ד שפקדה את בית הכנסת לעיתים קרובות 
וניסתה להציל את הפצועים ^ נשיא ארה"ב טראמפ: "הלב של אמריקה עם קרבנות הירי. האומה כולה מתאבלת על אובדן 

החיים וניצבת לצד הקהילה היהודית"

בשם ה' נעשה ונצליח!

תמיד תצאו בזול.מובילים במגווןמובילים במחירמובילים בכשרות

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

השר ארדן: "המניע האמתי 
לרצח – שנאת יהודים"

השר לבטחון הפנים ולנושאים אסטרטגיים: "אנטישמיות מופיעה גם 
בקריקטורות אבל לא מסתיימת אף פעם רק בעיתון אלא כדם יהודי"

מאת דוד שמואלי

ולנו־ הפנים  לבטחון  השר 
ארדן  גלעד  אסטרטגיים,  שאים 
הקריקטורה  בין  לקשר  התייחס 
טיימס  יורק  בניו  האנטישמית 
לרצח בבית הכנסת בקליפורניה.

גם  מופיעה  "אנטישמיות 
בקריקטורות אבל לא מסתיימת 
כדם  אלא  בעיתון  רק  פעם  אף 
במקום  או  כנסת  בבית  יהודי 
כולל  כ'יהודי',  המזוהה  אחר 
מדינת  ישראל,  במדינת  כמובן 
המניע  תמיד  זהו  היהודי.  העם 
עמ־ כנגד  ורצח  לטרור  האמיתי 

נו, לא 'שטחים' ולא 'ויתורים' – 
שנאת יהודים", אמר ארדן.

המתועב  "המחבל  לדבריו, 
שביצע את מתקפת הרצח בבית 

את  ורצח  בקליפורניה  הכנסת 
את  שאב  ז"ל,  קיי  גילברט  לורי 
בדיוק  לרצח  שלו  ההשראה 
אנטישמיים  מוטיבים  מאותם 
בניו  שפורסמה  בקריקטורה 
יורק טיימס: היהודים מסובבים 
יש־ ממשלת  ראש  העולם,  את 

ראש  העולם.  את  מסובב  ראל 
ככלב  מוצג  ישראל  ממשלת 
והס־ שנאה  כמה  עיוור,  המוליך 

תה יש באיור הזה".
לכאורה  העיתון  אמנם  "אז 
נבע  שהפרסום  וכתב  'התנצל' 
יש  אבל  לקוי',  דעת  מ'שיקול 
טיימס  לניו־יורק  חדשות  לי 
דעת  'שיקול  אינו  זהו  הצבוע: 
ואנטישמיות  גזענות  זוהי  לקוי', 
של־ בעיתון  שמרוחה  מזוקקת 
כזה  מקבלים  הייתם  לא  כם! 

גינוי רפה לגזענות והסתה בעו־
אחר  מיעוט  אף  כנגד  כזו  צמה 
(וע־ הבעיה  על  הכל  מלמד  וזה 

ליכם כעיתון) – ככה לא גודעים 
מהשורש",  ואנטישמיות  שנאה 

קבע ארדן.
 BDSאז כמו מול תנועת ה־"
אנטישמיות:  גילוי  כל  ומול 
לעבור  תמיד  צריכים  אנחנו 
להסכים  ולא  למתקפה  ממגננה 
האנטי־  – היום  לסדר  לעבור 

לשלם  צריכים  הבזויים  שמים 
את  נציין  השבוע  בסוף  מחיר. 
היום  והגבורה,  השואה  יום 
שמזכיר לכולנו כמה אנו חייבים 
משמרתנו  על  לעמוד  להמשיך 
בכל  באנטישמיות  במלחמה 
באף  תלויים  להיות  ולא  העולם 

אחד, וכך נעשה", חתם השר.

זריזים מקדימים לחמץ?!

ביטוי הולם | הרב י. טוורסקי

שוב  נצפים  הפסח  חג  במוצאי  שנה  מדי 
המחזות בהם, אם ננקוט בלשון נקיה, יהודים 
נמהרים להתרכז במוקדי מכירות החמץ הטרי. 
מתאזרים בסבלנות עדי יגיע תורם למשש את 
שזה  התנור  חום  ניחוח  מדיפת  החמה,  הפת 

עתה אחז בה. 
את  כביכול  לנחש  ניסינו  כבר  בעבר 
לוי  רבי  הרה"ק  ישראל  של  סניגורם  תגובת 
נתקל  היה  אילו  זצוק"ל,  מבארדיטשוב  יצחק 
בתופעה זו. דומה כי מגילת מליצותיו הטובות 

נוכח יהודים יקרים אלו לא היתה קצרה כלל.
בעמידה בתור בין מבקשי החמץ הממהרים 
של  המכירות  דלפק  אל  החג  בצאת  לבוא 
לאברכים  להאזין  ניתן  הסמוכה,  המאפיה 
המפלפלים  ליטאיות,  ישיבות  בוגרי  צורבים, 
ומתנצחים בסוגיית 'בל תוסיף' החמורה, כיצד 
ראוי לנהוג ביום זה לצאת ידי כל הדעות, ואכן 
מפני כן ממהרים הם לרכוש את המאפה הטרי 

שיוציא אותם מכל הספיקות והחששות.
מאחוריהם, ניצבים בסך אברכים חסידיים 
המשחזרים בלהט מראות קודש ששזפה עינם 
במהלך החג בחצר רבם, ומתרפקים בגעגועים 
על ניגוני הפסח הנעימים והמתוקים שהושרו 
הסיבה  את  היטב  להסביר  יידעו  הם  בהם. 

להיחפזות אל החמץ על פי תורת החסידות.
רפואה,   – דאסוותא  מיכלא  היא  המצה 
למי  הראוי  מן  לכן,  הקדוש.  בזוהר  כמבואר 
במשך  תרופה  לנטילת  רופא  מרשם  שקיבל 
שבעה ימים, שיפסוק מכך מיד בסיום שבעת 
כי  אמונתנו  את  נוכיח  אנו  גם  בכך  הימים. 

המצה הועילה וריפאה את נפשותינו כליל ואין 
לנו כבר יותר צורך לתרופה.

דהו  מאן  של  לסברה  אוזן  נסכית  בתווך, 
על  הקפדנו  החג,  כל  במשך  ואומר:  הטוען 
המנהג הידוע שלא לאכול זה מזה ולא לבחוש 
בקדירת הזולת, ובקיצור באידיש: מען מישט 
אי  אלו  אי  כאן  שהיו  למרות  נישט...  זיך 
נעימויות. היה מי שנעלב והיה מי שנפגע. לא 
כולם מבינים ומעריכים את ההקפדה הזו. כל 

אחד ומנהגיו שלו. 
מתאפשר  כאשר  הראשון  ברגע  אולם, 
לעשות  נשמח  בזה,  זה  ולהתערב  לחזור 
לאחווה  מיד  נשוב  ובמהירות.  בזריזות  זאת 
והאחדות המתבקשות תמיד. נעמוד בצוותא 
יהודים  של  המשתרך  בתור  נידחס  אף  ואולי 
ומרומם.  קדוש  פסח  חג  כולם  שחוו  יקרים 
הטריים,  המאפים  את  בזריזות  יחד  נרכוש 
וכל  דכפין  לכל  ליד  הבא  מכל  מהם  נחלק 
יחד  ונאכל  יקר  יהודי  בוא  העיקר,  דצריך. 

בשמחה ואהבת חברים.
ואם מאחינו בני עדת מרוקו הם, הרי מיד 
שם  המסורתית.  המימונה  את  לחוג  ימהרו 
המשתתפים,  כל  תבשילי  את  וימהלו  יערבו 
כהתה  לא  האחדות  כי  ולהוכיח  להראות 
מאתנו אף לאחר שבוע בו קיימנו בסילודין את 

מנהגי הפרישות וההתנזרות זה מזה.
אלו גם אלו מעלים חיוך של שביעות רצון 
הגדול  הסניגור  של  שבתו  במקום  במרומים, 
בהליצו  ישראל  לעם  ישועה  להחיש  הפועל 

עליהם רק טוב. 



יום ב', כ"ד בניסן תשע"ט | המבשר | עמוד ו

ימלאו  ניסן,  לכ"ה  אור  הערב, 
קמ"ג שנה להסתלקותו לשמי רום 
'דברי  בעל  הגה"ק  עולם  אור  של 

חיים' מצאנז זי"ע.
הערב  תערך  ההילולא  לרגל 
ביהמ"ד  בהיכל  הילולא  סעודת 
בשכונת  סטראפקוב  דחסידי 
נכדו  בראשות  שערים,  מאה 
שינאווא  לבית  השושלת  ממשיך 
אדמו"ר  כ"ק  צאנז  סטראפקוב 
אשר  שליט"א  מסטראפקוב 
מדברות  וישא  שלחנו  את  יערוך 

קדשו.
בש־ תחל  ההילולא  סעודת 
בהשתתפות  בערב   8:30 עה 

אדמו"רים ורבנים.
במהלך סעודת ההילולא יהיה 
ניתן להשיג את הספר 'דברי מנחם 
החדש', ובו דברי תורה שו"ת ותו־

מנחם  רבי  הרה"ק  של  חייו  לדות 
בעל  זצוק"ל  מסטראפקוב  מנדל 

מחדש  לאור  שיצא  מנחם,  דברי 
עם הרבה הוספות.

שפעת העופות התגלתה בלול בצפון הארץ; בשלב 
זה אין כל חשש להתפשטות המחלה ולשלום הציבור

מאת מאיר קליין 

בסוף  נמצאה  העופות  שפעת 
הארץ.  בצפון  אחד  בלול  השבוע 
הלול  את  בודד  החקלאות  משרד 
להדבקת  סכנה  ואין  הנוהל,  פי  על 

לולים אחרים ולבריאות הציבור.
במשרד החקלאות אומרים כי 
עם קבלת תוצאת בדיקות מעבדה 
המעידות על שפעת העופות בלול 
השירותים  הארץ,  בצפון  אחד 

ופ־ הלול,  את  בודדו  הווטרינרים 
במשרד  הקיים  הנוהג  פי  על  עלו 

החקלאות.

אחרים  מלולים  מרוחק  הלול 
באזור, ועל כן אין חשש בשלב זה 
להתפשטות המחלה, שאף זוהתה 

כך  העופות,  של  הגידול  בשלבי 
כלל,  מהלול  עופות  שווקו  שלא 

ואין כל חשש לבריאות הציבור.

פעוטה נכוותה ממיחם 
חשמלי שנשפך עליה 

מאת חיים מרגליות

בשבת  נכוותה  פעוטה 
בביתר  בביתה  רותחים  ממים 
חירום  רפואת  מתנדבי  עילית. 
ביתר  סניף  הצלה'  'איחוד  של 
רפואי  סיוע  לה  העניקו  עילית 

ראשוני. 
סניף  ראש  סגן  רייניץ,  יוסי 
עילית,  בביתר  הצלה'  'איחוד 

כבת  בפעוטה  "מדובר  סיפר: 
כתוצאה  שנכוותה  וחצי  שנה 
עליה.  שנשפך  חשמלי  ממיחם 
שגרים  הצלה'  'איחוד  מתנדבי 
שהגיעו  הסמוכים  בבניינים 
למקום העניקו לה סיוע רפואי 
לאחר  פונתה  הילדה  ראשוני. 
לבית  נמרץ  טיפול  בניידת  מכן 
בי־ מוגדר  כשמצבה  החולים 

נוני".

משקיעים מארצות הברית 
יקבלו אשרות משקיע בישראל

מאת חיים מרגליות

בין־משרדית  הכנה  לאחר 
הח־ יישום  נוהל  הושלם  משולבת 
לאז־ יאפשר  אשר  ממשלה  לטות 
לקבלת  בקשה  להגיש  ארה"ב  רח 

אשרת משקיע בישראל.
האמרי־ לחקיקה  במקביל 

אשרות  מתן  הוסדר  בה  קאית 
ישראליים  לאזרחים  משקיע 

בהח־ ישראל,  החליטה  בארה"ב, 
לטת ממשלה לאפשר למשקיעים 
חיוניים  עובדים  ארה"ב,  אזרחי 
משפחותיהם,  ובני  מטעמם, 
ביש־ זמנית  ולעבוד  לשהות 

מיזם  ופיתוח  ניהול  לצורך  ראל, 
עסקי. 

בין־מש־ הכנה  לאחר  כאמור, 
את  כללה  אשר  משולבת  רדית 
האוכלוסין  רשות  החוץ,  משרד 
הכלכלה־מינהל  משרד  וההגירה, 

והר־ העבודה  משרדי  חוץ,  סחר 
ווחה, האוצר והמשפטים, הושלם 
ממשלה  החלטות  יישום  נוהל 
לה־ ארה"ב  לאזרח  יאפשר  אשר 

גיש בקשה לקבלת אשרת משקיע 
בוועדה  תידון  הבקשה  בישראל. 
המלצ־ תגיש  אשר  בין־משרדית, 

תה לאישור שר הפנים. 
לקו־ להגיש  ניתן  הבקשה  את 

הרשמיות  מנציגויות  באחת  נסול 
משמש  בהן  בארה"ב,  ישראל  של 
והתע־ הכלכלה  משרד  של  נספח 

יוסטון  ניו־יורק,  וושינגטון,  שיה: 
יכול  במקביל,  פרנציסקו.  וסן 
בקשה  להגיש  ישראלי  משקיע 
בכל  בארה"ב,  משקיע  לאשרת 

אחת מנציגויות ארה"ב.
משמעותית  בבשורה  מדובר 
המ־ אשרות  ולחברות.  לעסקים 

על  יקלו  המדינות  בשתי  שקיע 
המשקיעים ויעודדו את הפעילות 

הכלכלית בין שתי המדינות.
יישום  ארה"ב,  עם  כמוסכם 
משקיע  לגבי  הדדית  יוחל  הנוהל 
משקיע  ולגבי  בישראל  אמריקאי 

ישראלי בארה"ב.

החשב הכללי פרסם מכרז תפעול ותחזוקה 
של מערכת ניהול שכר עובדי המדינה 

מאת שלמה גרין

מכרז  פרסם  הכללי  החשב 
של  ותחזוקה  תפעול  ליישום, 
המ־ עובדי  שכר  לניהול  מערכת 
דינה על תשתית מערכת מרכב"ה. 
מדובר בפרויקט שכר בהיקף חסר 
תקדים המיועד להתבצע בהדרגה 
במסגרתו  הבאות,  השנים  במהלך 
עובדי  של  השכר  תלושי  יחושבו 
במע־ הממשלה  במשרדי  המדינה 

רכת ה־SAP הממשלתית.
השכר  פרויקט  במסגרת 
הנתונים  כל  ינוהלו  הממשלתי 
השכר  קובעי  והנתונים  האישיים 
ה־ במערכת  המדינה  עובדי  של 
כמ־ שתשמש  הממשלתית,   SAP

לניהול  והקובעת  המובילה  ערכת 
השכר  ולחישוב  האנושי  ההון 

לעובדי המדינה.
הפרויקט  של  העל  מטרת 
לק־ הממשלה  את  לקדם  הינה 

הסכמי  בניהול  עצמאות  ראת 
של  הליבה  במערכות  השכר 
התלות  והפחתת  הממשלה 
זו,  במסגרת  חיצוניים.  בספקים 
הממשלתית,  השכר  חוקת  תנוהל 
רבה,  במורכבות  המתאפיינת 
מת־ טכנולוגיים  כלים  באמצעות 
SAPקדמים הקיימים במערכת ה־

הממשלתית.

חזקיהו  רוני  הכללי,  החשב 
תא־ הפרויקט,  "במסגרת  כי  אמר 

מץ הממשלה טכנולוגיה מתקדמת 
שתאפשר בקרת שכר אפקטיבית 
וקבלת החלטות מושכלות בניהול 
הפ־ הממשלתי.  השכר  מערך 

רויקט צפוי להביא לחסכון כלכלי 
הנובע משיפור טכנולוגי ומהשגת 

יכולת תפעול עצמאית".

הערב מציינים בחצר הקודש סטראפקוב את 
הילולת הרה"ק בעל דברי חיים מצאנז זיע"א

הערב סעודת ההילולא בראשות נכדו וממשיך דרכו כ"ק אדמו"ר מסטראפקוב שליט"א

כתב אישום: הרעיל מאות דונמים 
וגרם נזק של מיליוני שקלים

מאת חיים מרגליות

אדם  נגד  הוגש  אישום  כתב 
גידולי  של  דונם  כ־165  שהרעיל 
למעלה  של  ישיר  לנזק  וגרם  שדה 
לחמישה  שקלים  מיליון  מ־2.5 
ולנזק  עמיעוז  מהיישוב  חקלאים 
שקלים  מיליוני  עשרות  של  עקיף 
שנגרם כתוצאה מהרעלת הקרקע, 
ששיקומה יארך מספר שנים. כתב 
האישום הוגש על ידי מחלקת הת־
בבית  ישראל  משטרת  של  ביעות 

משפט השלום בבאר שבע.
במשמר  שזכתה  הפרשיה 
לשם  ישראל  משטרת  של  הגבול 
ביחידה  נחקרה  יבשה',  'חממה 
שמתמחה  מג"ב  של  המרכזית 
הכפרי  במגזר  עבירות  בפיענוח 
מתק־ בטכנולוגיות  שימוש  תוך 

הגיעה  מגוונים,  ואמצעים  דמות 
חמור  אישום  כתב  הגשת  לכדי 
בהרעלת  שנאשם  רהט  תושב  נגד 
נזק  וגרימת  חקלאיים  שטחים 

במיליוני שקלים. 
בחודש  שהתקבלה  תלונה 
שט־ להרעלת  חשד  בדבר  שעבר 

הובילה  עמיעוז  במושב  גידול  חי 
ממנה  סמויה  חקירה  לפתיחת 
מעמיעוז  חקלאי  שהמתלונן,  עלה 
אחר  לחקלאי  קרקעות  השכיר 

ולאחר שנפטר המשיך בנו לתחזק 
בה  עסקית  חברה  במסגרת  אותן 

היה חבר ובה עבד גם הנאשם. 
בי־ השכירות  חוזה  סיום  עם 

קש המתלונן מבנו של הנפטר את 
למ־ נכנסו  ואלו  חזרה  קרקעותיו 

שא ומתן שלא צלח ובסיומו דרש 
המתלונן את קרקעותיו חזרה. 

והת־ החקירה  שהלכה  ככל 
המושב  שוועד  גם  התברר  רחבה 
האגו־ קרקעות  את  לחלק  החליט 

דה מחדש בכדי שלכל חבר תהיה 
ושהמצב  קרקע  של  כמות  אותה 
שוויוני.  יהיה  המושב  חברי  בין 
עלה  מחדש  החלוקה  במסגרת 
עובד  שבה  העסקית  שהחברה 
עוד־ בקרקעות  מחזיקה  הנאשם, 

לחלוקה  סירבה  שזו  ולאחר  פות 
הצדדים  לפנות  החלו  מחדש 

לערכאות משפטיות. 
המושב  ועד  קיבל  לאחרונה 
500 של  תשלום  לדרוש  החלטה 

ש"ח לכל דונם מכל מי שלא עומד 
ולא  מחדש  החלוקה  בהחלטת 
להעביר מכסות מים לכל מי שמ־
הח־ וביניהם  קרקע  בעודפי  חזיק 

ברה העסקית בה עובד הנאשם. 
מספר  שנמשכה  החקירה 
לג־ הפכה  סמוי  באופן  שבועות 

משמעותית  התפתחות  עם  לויה 

על  חלקו  מעצרים,  לגל  שהביאה 
של  מיוחדת  יחידה  לוחמי  ידי 
למעצרו  היתר  ובין  הגבול  משמר 
של החשוד המרכזי במשרדי הח־

המרכזי,  החשוד  בעמיעוז.  ברה 
הנאשם  שהוא   28 בן  רהט  תושב 
רבות  שנים  עבד  האישום,  בכתב 
של  אחיו  נוסף,  חשוד  בחברה. 
הנאשם, נעצר בבית אריזה באזור 
הצליחו  ובחקירתו  מגן  קיבוץ 
פעולה  לשיתוף  החוקרים  להביא 

מצידו. 
מכתב האישום שהוגש על ידי 
משטרת  של  התביעות  מחלקת 
ישראל בבית משפט השלום בבאר 
שבע עולה שמדובר במקרה חמור 
בו סכסוך על קרקעות הוביל לה־

ונזקים  חקלאיים  שטחים  רעלת 
יצר  הנאשם  שקלים.  מיליוני  של 
קשר עם אדם אחר שזהותו ידועה 
להרוס  הכוונה  בדבר  למשטרה 
את הגידולים החקלאיים של הח־

קלאים מהיישוב עמיעוז.
כבר באותו היום נסעו השניים 
לעיר נתיבות שם רכשו חומר הד־

ברה מסוג אורגאן במשקל תשעה 
ק"ג המכיל חומר פעיל מסוג בור־
פרדסים  להדברת  המשמש  מסיל 
הש־ לגידולי  כלל  מתאים  ושאינו 
עולה  עוד  בעמיעוז.  שגודלו  דה 
נסעו  שהשניים  האישום  מכתב 
לעמיעוז, המתינו לשעת לילה וב־
בכני־ שמר  כשאחד  מסויים  שלב 

המתלונן,  של  החממות  לאזור  סה 
ההדברה  חומר  את  הנאשם  שפך 
חומר  שמעבירים  הדישון  למכלי 

דישון ישירות לגידולים. 
גי־ את  להרעיל  שסיים  לאחר 
דוליו של המתלונן המשיך הנאשם 
גם לחממות של שלושה חקלאים 
ולחממות  הוועד  חברי  נוספים, 
של אחיו של המתלונן וזאת על פי 
כתב האישום בכדי לטשטש קשר 
חקלאי  אותו  עם  לסכסוך  ישיר 
הסכסוך  כאילו  שיראה  מנת  ועל 

הינו מול חברי הוועד. 
חומר ההדברה הרעיל שהגיע 
לגידולים גרם להתייבשות שלהם 
להב־ שהספיקו  בירקות  ופגיעה 

שיל וזאת תוך חדירה משמעותית 
לה־ ובכך  לקרקע  גם  החומר  של 

רעלתה. 
נגרם  מההרעלה  כתוצאה 
של  דונם  לכ־122  הפיך  בלתי  נזק 
קישואים  של  דונם   40 עגבניות, 
חצילים.  של  דונם  וחצי  וחמישה 
שהושמדה  בתוצרת  מדובר 
הדישון  חומר  מספיגת  כתוצאה 

הרעיל בירקות. 
בכ־2.5 נאמד  הישר  הנזק 

מיליוני  עשרות  ועוד  ש"ח  מיליון 
כתוצאה  עקיף  נזק  של  שקלים 
מהרעלת הקרקע, דבר שלא יאפ־

שר לגדל עליה במשך שנים ויאלץ 
השקעה גדולה בשיקומה.
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כתב אישום נגד אדם שמכר 
קרקעות שאינן בבעלותו 

מאת חיים מרגליות

אדם  נגד  הוגש  אישום  כתב 
מכר  שנים  כשלוש  שבמשך 
שו־ ולחברות  פרטיים  ללקוחות 
שאינם  ומגרשים  קרקעות  נות 
ומס־ חתימות  זיוף  תוך  בבעלותו, 
כתו־ המדינה.  של  רשמיים  מכים 
וההונאה,  המרמה  ממעשי  צאה 
משני  למעלה  מהמתלוננים  קיבל 
כ־15 לקבל  וניסה  ש"ח,  מיליון 

מיליון ש"ח נוספים.
האישום,  כתב  עובדות  פי  על 
בין 2016 ל־2019, הציג את עצמו 
פר־ לקוחות  בפני  בכזב  הנאשם 

טיים וחברות שונות כבעל זכויות 
שבע,  באר  בדימונה,  בקרקעות 
אופקים ובאזור חורה, וכן כמיופה 
זכויות  בעלי  של  כנציג  או  כוח 
למכור  בכוונה  אלה,  בקרקעות 
למתלוננים במרמה את הקרקעות 
ולקבל מהם במרמה כספים עבור 

הקרקעות.

המרמה,  מעשי  ביצוע  לשם 
ובמספר  בשיטתיות  האיש  זייף 
רשמיים  מסמכים  מקרים  של  רב 
בחותמות  השתמש  המדינה,  של 
להיות  שנחזו  מזויפות  וחתימות 
חתי־ או  דין,  עורכי  של  חתימות 
מות וחותמות של חברות ואנשים 
מצגי  והציג  בקרקע,  זכויות  בעלי 
שווא כוזבים בכתב ובעל פה בפני 
מוסמך  הוא  לפיהם  המתלוננים, 

למכור להם קרקעות אלה.
המת־ השווא,  מצגי  בעקבות 
לוננים חתמו על הסכמי מכר שו־
נים, וחלקם שילמו לו סכומי כסף 
בסך של מאות אלפי שקלים, ובסך 

הכל למעלה משני מיליון ש"ח.
המקרים  באחד  לדוגמה,  כך 
חתימה  זכות  כבעל  התחזה  הוא 
מטעם עמותה למכירת 26 יחידות 
של  מסמכים  זיוף  תוך  וזאת  דיור, 
זיוף  ותוך  ישראל  מקרקעי  רשות 
עובדים  של  וחותמות  חתימות 

ברמ"י ובמשרד השיכון.

ביודעין  השתמש  הנאשם 
ידי  על  בוטל  שכבר  מכרז  בפרטי 
הפ־ מהחברה  לקבל  כדי  רמ"י, 

ש"ח.  מיליון  כ־13  במרמה  רטית 
הועבר  בטרם  נחשפה  המרמה 
ערנותם  בזכות  מהחברה  הכסף 
של פקידי רמ"י. לאחר מכן, ניסה 
את  מרמ"י  במרמה  לקבל  הנאשם 
שנו־ העמותה  של  הערבות  כספי 

תרו ברשות.
גם  דומה  באופן  פעל  הנאשם 
זיקה  שום  לו  שאין  קרקעות  לגבי 
מסמ־ זייף  שם  באופקים,  אליהן 

התחזה  הקרקע,  בעלת  של  כים 
30 למכור  וניסה  מטעמה  למייצג 

מגרשים.
11 לו  מייחס  האישום  כתב 

עבירות  ביצוע  בגין  אישומים 
רבות של זיוף, קבלת דבר במרמה 
במס־ שימוש  מחמירות,  בנסיבות 

מך מזויף בכוונה לקבל באמצעותו 
בידוי  מחמירות,  בנסיבות  דבר 

ראיות, ועוד.

1,125 דו"חות תנועה נרשמו במהלך שבוע 
חול המועד בכבישי יהודה ושומרון

מאת חיים מרגליות

אכיפה  פעילות  במסגרת 
התנועה  שוטרי  של  ממוקדת 
במהלך  נוספים,  כוחות  ובשילוב 
נרשמו  המועד  חול  של  השבוע 
בכבישי  תנועה  דו"חות   1,125

יהודה ושומרון.
התמקדה  האכיפה  עיקר 
בכביש  הנוהגים  נהגים  בתפיסת 
משת־ ציבור  את  המסכן  באופן 
משי הדרך, בריונות וסיכון חיים.

נפסלו,  נהיגה  רשיונות   30
38 כלי רכב לקויים הושבתו, 41

כמו  לשימוש.  נאסרו  רכב  כלי 
כן ניתנו 84 דו"חות בגין שימוש 

בסלולרי במהלך הנהיגה.
היא  כי  נמסר  מהמשטרה 
תרבות  לשינוי  לפעול  תמשיך 
פעולות  שילוב  תוך  הנהיגה, 

הסברה ומניעה לנהגים.



המבשר | יום ב', כ"ד בניסן תשע"ט | עמוד ז

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
4 בסורוצקין  בשוק!  חדשה 
בנוי  סה"כ  בנוי,  שלד    + חדרים  
למעלית  אופציה    + מ"ר,   כ-135 
חזית,  מ"ר,   30 עוד  של  ולתוספת 
שוורץ  ק"ג,  סוכה,  מרפסת  נוף, 

נדל"ן 052-765-6888
[20052289]

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

765-6888
[20052288]

דירה  ירושלים)  (פסגות  בכדורי 
מיוחדת 5 חדרים, 118 מ"ר, קומה 
מחסן    + מדהים!,   נוף  עם  גבוהה 
ביותר.  מיוחד  במחיר  וחניה, 

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20052287]

  + ק"ק,   ענקית  דירה  ברוך  במקור 
חצר, מפרט טכני גבוה, כניסה תוך 
שנה וחצי, שוורץ נדל''ן -052-765

6888
[20052286]

כ"א,   3 חדרים,   4 ברוך,  במקור 
מפרט  מעלית,  נוחה,  קומה  סוכה, 
וחצי,  שנה  תוך  כניסה  גבוה,  טכני 
2,400,000 ש"ח שוורץ נדל''ן -052

765-6888
[20052285]

חדשה בשוק! באהליהב 4 חדרים 
סוכה  נוחה,  קומה  מיוחדת, 
וחניה,  מחסן  מדהים,  נוף  מרווחת, 

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20052284]

מרווחת,   חדרים   3 ברוך,  במקור 
ק"א, 2,400,000 ענקית,  מרפסת    +
052-765- נדל''ן  שוורץ  גמיש. 

6888
[20052283]

בבלעדיות! במקור ברוך, 4 חדרים 
נוחה,  קומה  מרפסות,   2 מרווחת, 
2,750,000 ש"ח. שוורץ נדל''ן -052

765-6888
[20052282]

104 חד',   4 דירת   ,80 לגוש  קרוב 
ספורים,  חודשים  תוך  כניסה  מ"ר, 
ק"ה,  הלקוח,  דרישת  לפי  תכנון 
052- נדל''ן  שוורץ  סוכה.  מעלית, 

765-6888
[20052281]

2.5 בגאולה  ונדירה!  מיוחדת 
מרפסות   2   + מ"ר,    63 חדרים, 
(אפשרות  מאוד  גדולות  סוכה 
שוורץ  אוויר.  כיווני   3 לסגירה), 

נדל''ן 052-765-6888
[20052280]

3 לבעלזא!  צמוד  חמד!  בפנינת 
מרפסת    + ביותר   מושקעת  חד 
רק  מדהים!  נוף  מטר,   12 כ  סוכה 
052-7658-638 2130.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052263]

בכדורי  מיוחד!  במחיר  מציאה!! 
מהנילונים   חדשה  מטר  חד 118   5
מדהים  נוף  מטר   16 מרפסת    +
רק  וחניה  מחסן    + ק"ד   ביותר! 
052-7658-638 3290.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052252]

דרושה  מחול!!  שבא  רציני  ללקוח 
אלי  שמונים  גוש  אזור  בכל  דירה 
/ חנה/פנינה  משה  הכהן/גבעת 
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 
חודשית כ8000 שח רק 2130.000  *  
2 יחידות מפוארת ברחוב שדה חמד, 
תשואה חודשית 7850  +  התר לעוד 
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]

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 
חד 85 מטר ק"ג  +  אפשרויות לבניה 
1760.000שח  רק   38 תמא  או  בגג 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052219]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052116]

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

638 "היימשע תיווך -הנדלס"
[20052105]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052104]

יחידה    + מטר    67 חד   3 בקארו 
38 תמא    + מושכרת   מטר   6
לגמרי,  חדש  לבית  התחיבות 
רק  5050שח  חודשית  תשואה 
052-7658-638 1480.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052102]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052100]

יחידות   2   + מטר   חד 90   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]

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

638 "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]

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  * רק 2400.00   מטר  חד 92 
כניסה  שח   2150.000 רק  מטר   82
"היימשע   052-7658-638 חודש   12

תיווך-הנדלס"
[20051960]

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

הנדלס"
[20051959]

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]

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 
כ5000ש"ח  +  גג רק 2870.000שח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051754]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051595]

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

הנדלס"
[20051594]

בגובה  מטר   92 חד   4 שערים  במאה 
להרחבה  אופציות  מלאת   5.30
052- 2280.000שח  רק  ולהכפלה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051487]

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]

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
5 דירת  זאב,  גבעת  ברמת  להשכרה 
מ"ר   60   + מ"ר    135 חדשה,  חדרים 
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
80מ"ר  משותף  טאבו  בבן-דוד 
03- "אפיק-נכסים"  1,200,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20052276]

ללא  80מ"ר  ק"ק  ויזניץ  באזור 
"אפיק- 1,440,000ש"ח  משכנתא 
053-3128884 נכסים" 03-5791514

[20052275]

2 ק"א  שמורה  ענקית   3 ורנר  באזור 
חזיתות מיידי 2,080,000 ש"ח "אפיק-

נכסים" 03-5791514
[20052274]

בהזדמנות! באזור צייטלין 4ח' 90מ"ר 
1,870,000ש"ח  ק"ג  כחדשה  יפהפיה 
053- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20052273]

יוקרתי  הנשיא  יהודה  ליד  נדירה! 
ענק  סלון  ענקית   6 170מ"ר  ושקט 
4כ"א  חזית  ק"א  דירות)   2 (במקור 
"אפיק- מיידי  3,700,000ש"ח  מעלית 

נכסים" 03-5791514
[20052272]

3ח'  שלד  בגמר  במרכז!  בהזדמנות 
"אפיק-נכסים"  1,560,000ש"ח!  רק 

053-3128884 03-5791514
[20052271]

סוכה,  מרפסת  חד',   2 במלאכי 
052- ש''ח   1,365,000 מזגנים,  ק"ג, 

7610552
[20052167]

בני ברק | השכרה
יפה  4.5ח'  אבן-גבירול  באזור 
5,100ש"ח  מעלית   + ק"ב   מרוהטת 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20052278]

ליד רמת-אהרן יפהפיה 7ח' ענקית  + 
מעלית 8,500ש"ח   + ענקית   מרפסת 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20052277]

בני ברק | חנויות ומחסנים
משופץ  86מ"ר  ר'-עקיבא!  במרכז 
וכד'  משרד  לחנות,  מעלית   + ק"א  
03- "אפיק-נכסים"  6,500ש"ח 

5791514
[20052279]

ביתר עילית | מכירה
מזומן  עם 700  הימשער  רציני  לקוח 
הדקל  באזור  משותף  טאבו  מחפש 
"היימשע   052-7658-638 מטר   80 כ 

תיווך-הנדלס"
[20052189]

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 
אופציה    + מטר    88 חד   3
רצפת  על  נוסף  לחדר  מידית 
רק  לדירה  צמוד  מחסן    + שכן  
052-7658-638 1450.000שח 

"הימשע תיווך-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 
לעוד 70 התר  תהליך    + מטר    70
1970.000שח  רק  דירה  לכל  מטר 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051447]

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. 

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]

בחבד טאבו משותף, 4 חד 120 מטר 
130 חד   5   * 1200.000ש"ח   רק 
אפשרות  1300.000ש"ח  רק  מטר 
"היימשע   052-7658-638 למשכנתא 

תיווך-הנדלס"
[20051232]

חיפה | מכירה
גדולה  מרפסת  חד' משופצת  דירה 3 
קומה 1.5 מיקום מצוין 800,000 ש''ח 

גמיש 052-7121292
[20052267]

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  
+  180 מטר חלל עם חלונות נרמלים  
כניסה  בקומת  חלל  מטר   250   +
052-7658-638 1240.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051597]

קרית גת 
חדשה 3ח'  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]

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

ונוף גלילי מרהיב. 058-3255832
[20051822]

מפוארת  וילה  צפת  כנרת-  נוף  נופש 
מקומות)   45  -  50) סוויטות   10
החורף  לשבתות  מיוחדים  מחירים 
Nof0583208091@ 0583208091

gmail.com
[20050219]

בחיפוש  יקר  זמן  לעצמך  תחסוך 
מושלם,  לנופש  עכשיו  חייג  הנופש 
1700-707- עלות.  ללא  ניתן  השרות 

509
[20047926]

בחיפוש  יקר  זמן  לעצמך  תחסוך 
מושלם,  לנופש  עכשיו  חייג  הנופש 
1700-707- עלות.  ללא  ניתן  השרות 

509
[20047926]

מול  חלומית  במושבה  נופש  וילת 
שבתות  לקבוצות,  מתאים  הכינרת 
בריכת  השנה,  ולימות  וחתן  גיבוש 

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

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]

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]

דירה  שערים  ובמאה  בגאולה 
לפסח,  וממוזגת,  מפוארת  חדשה, 
לימים ולשבתות, במחיר נח. -050

4109434
[20041631]

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 
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]

שלמה ַ ברמת  חינוכי  למוסד 
לחצי  מזכירה  דרושה  בירושלים 
לבעלת  עדיפות  לפנה"צ   – משרה 
BA תואר   + בהנה"ח   נסיון 
מייל:   02-5716555 לפקס:  קו"ח 

mefakeach122@gmail.com
[20052290]

בירושלים  גאולה  באזור  למשרד 
לקוחות  לשרות  מזכירה  דרושה 
לפקס:  קו"ח  ניסיון)  עם  (עדיפות 
lev.latet@ :למייל או   0722575657

gmail.com
[20052270]

לאשת חייל אומנות דרושה בעלת 
יתרון  מעולים,  אנוש  ויחסי  מעוף 

לתושבת בני ברק. 050-4192712
[20052268]

דרושים  פלדהיים  נוף  יפה  לרשת 
ערב  אחה"צ  למשמרת  עובדים 
פרטים במזכירות 1599-581-581 או 

בכל סניפי הרשת
[20052266]

בב"ב  באידיש  חסידי  למעון 
חלקית/ למשרה  מטפלת  דרושה 
053- בטל'  טובים  תנאים  מלאה 

3101276
[20052264]

סופר  מחפשת  הו"ל  חברת 
בהיסטוריה  ובקיא  מנוסה  אנגלי 
ל קו"ח  העולם.  ובטבע 
mechonshevach@gmail.com

[20052151]

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]

TUPPERWARE מכירה קבועה ָ
בתאום  יחודיים  טאפואר  כלי  של 
בזמן הכי נח לכם ב.יוזביץ שומרי 
ירושלים 052-7632235 אמונים 9 

052-7632224
[20052259]

יד שניה 
עדשה    +   80D מצלמה  למכירה 
ש''ח גמיש.  ב- 3,600  18135 כחדשה 

053-4156946
[20052269]

שידוכים 
הישיבות  ממצוייני  חסידי  בחור 
החשובות  החסידיות  הגדולות 
גנטית  בעי'  עם   (20 מגיל  (פחות 
שידוכים  להצעת  פתרון,  לה  שיש 
cbc180000@gmail. לשלוח  נא 

com
[20051648]

אולמות 
"פריילעך"  אולמי   - ברק  בבני  חדש 
מצוות,  לבר  שמחה  של  יוקרה 
צומת  וכנסים.  ברכות  שבע  אירוסין, 
058- להזמנות:  השומר  עזרא 

3215030
[20051559]

ספרים 
ספרי  וכל  רמב"ם.  שו"ע.  ש"ס.טור. 
ישיבות  לחתנים  והדר",  "עוז 
וכוללים במחירים מוזלים משלוח 
לפרטים  תשלומים   10 עד  חינם 
והזמנות יצחק וויס 052-7199510

[20051515]

משכנתאות 
מיחזור,  משכנתאות,  ייעוץ 
אישית  בהתאמה  הלוואות 
058- מהיר.  שירות  ומקצועית, 

7191735
[20052229]

משכנתאות  יעוץ  הבית-  משכן 

עם  הסכמים  וביעילות  במהירות 

כל הבנקים במחיר הכי זול בשוק, 

שלמה   076-5410035 בדוק  זה 

מיר רעדן אידיש

[20049751]

דיו וטונרים 

סוגי  לכל  וטונרים  דיו  דיו-  סל 

חזקים  איכות,  של  מותג  המדפסות. 

להזמנות  הבית!  עד  משלוח  בשירות 

חייגו: 02-8000801

[20040391]

תפילין 

 * התפילין המהודרות והמיוחדים 

בד"ץ  בהשגחת  "וקשרתם"  של 

של  חידוש  החרדית,  העדה 

אישי  לשירות  והידור.  פאר 

 * 0548466552

[20049860]

דף היומי בבלי: בכורות יב    דף היומי ירושלמי: תרומות נד    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הכ"ד (העמקות)    משנה יומית: סנהדרין יא, ו - מכות א, א  

הלכה יומית: או"ח תקא, ו - תקב, א    רמב"ם יומי: מקואות ח-י    שו"ע 
הרב - רב יומי: לב, נב ולא אמרן - נג    דף היומי - זוהר: תרומה, סעי' תצד-
העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' צד: תקז    חפץ חיים: רכילות ו, א-ב  

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:278:298:278:308:308:25סו"ז ק"ש מג"א

9:169:189:179:199:199:14סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:519:529:509:539:539:48סוף זמן תפלה מג"א

10:2310:2510:2410:2610:2510:22סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
12:3712:3812:3812:3912:3912:36חצות היום

13:1013:1213:1113:1213:1213:09מנחה גדולה
19:2219:1919:2219:2019:2019:18שקיעת החמה

זמנים למחר

4:184:194:164:224:204:13עלות השחר
5:025:035:015:065:044:58זמן ציצית ותפילין

5:566:025:535:595:585:54הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
6186536 אהרנוביץ' 12,  סנטר פארם 054-6849274 מסילת ישרים 14    בני ברק מרפאת מסילת ישרים ירושלים
סופר פארם יד  077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם מינסטור ב"ב    תל אביב
077-8882200 רח' דיזנגוף  077-8881490 יגאל אלון 51 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה סופרפארם ארלוזורוב אליהו
077-8880650 דרך פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 01:00 208 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה סופר פארם שיכון דן
077-8881700 בר יהודה 111    רמת  סופר פארם ביג צ'ק פוסט חיפה 7724034 שד' ניצה 8 המרקחה בלילה    נתניה
6519153 הופיין 52 אהרון 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון סופרפארם גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 חולון    אשדוד

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

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.315-
אתמול: 211.47-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
28-18

תל אביב
29-15

חיפה
27-16

גולן
29-16

טבריה
35-17

גליל
26-15

באר שבע
33-15

אילת
38-24

מזג האויר
עליה בטמפרטורות
היום - נאה. תחול עליה 

בטמפרטורות וירידה בלחות. 
יעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב 

האזורים. יתכן אובך.

שלישי - מעונן חלקית בעננות 
בגובה רב ובינוני. במישור 

החוף, בשפלה ובצפון הנגב 
הטמפרטורות ירדו והלחות 

תעלה. עדיין הטמפרטורות יהיו 
גבוהות מהרגיל לעונה.

רביעי - מעונן חלקית עד בהיר. 
תחול עליה בטמפרטורות. יעשה 

חם מהרגיל עד שרבי.

חמישי - מעונן חלקית בעננות 
בגובה רב ובינוני. עליה נוספת 

בטמפרטורות. יעשה שרבי ברוב 
אזורי הארץ.

חמישירביעישלישי

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

    

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

שיעורים

 קול הלשון שיעורים במגוון שפות ונושאים. 03-6171111 קול החסידות שיחות ומאמרים דא"ח מהרבי 
מליובאוויטש ושיעורים בתורת החסידות בשפות שונות: 02-5381111 אוצרות ברסלב לשמיעת שיעורים 
03- שבת:  לפני  משעתיים  שבת  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

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בע"מ

מכרז 20/2019
מרחבים מוגנים מרכז יום לקשיש בשדרות

רשאים להשתתף: מציעים בסיווג ג-1 ענף 100.     .1
ערבות הצעה על סך 40,000 ש"ח, בתוקף עד 31/8/2019.   .2

מע"מ)  (כולל  ש"ח   1,500 המכרז:  מסמכי  רכישת  עלות   .3
שלא יוחזרו בכל מקרה.

 ,15:00 שעה   20/5/2019 הצעות:  להגשת  אחרון  מועד   .4
רח' הכלכלית,  החברה  במשרדי  בלבד  ידנית  במסירה 

בר לב 6 שדרות (לתיבת המכרזים).
סיור מציעים (רשות) יתקיים ב- 1/5/2019 בשעה 13:30,   .5

במשרדי החברה הכלכלית, רח' בר לב  6 שדרות.
6. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט 

של עיריית שדרות, תחת הכותרת "מכרזים".
אמנון קוזניץ - מנכ"ל החברה

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בע"מ

מכרז 13/2019
הקמת בית ספר מדעים אלון בשדרות

רשאים להשתתף: מציעים בסיווג ג-2 ענף 100.  .1
ערבות הצעה על סך 400,000 ש"ח, בתוקף עד 31/8/2019.   .2
מע"מ)  (כולל  ש"ח   4,000 המכרז:  מסמכי  רכישת  עלות   .3

שלא יוחזרו בכל מקרה.
 ,15:00 שעה   20/5/2019 הצעות:  להגשת  אחרון  מועד   .4
במסירה ידנית בלבד במשרדי החברה הכלכלית, רח' בר 

לב 6 שדרות (לתיבת המכרזים).
סיור מציעים (רשות) יתקיים ב- 1/5/2019 בשעה 13:00,   .5

במשרדי החברה הכלכלית, רח' בר לב  6 שדרות.
ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט   .6

של עיריית שדרות, תחת הכותרת "מכרזים".
אמנון קוזניץ - מנכ"ל החברה  

ב.ה. וואיטסטון גרופ בע"מ (להלן: "החברה")
מודעה בדבר זימון אסיפה כללית ומיוחדת

(דוחות  ניירות ערך  "חוק החברות"), תקנות  (להלן:  בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 
כללית  אסיפה  על  ומודעה  (הודעה  החברות  ותקנות  תש"ל-1970  ומיידיים),  תקופתיים 
ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית  ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000, 

ומיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), כדלקמן:
סוג האסיפה: אסיפה כללית ומיוחדת.

מקום כינוס האסיפה: במשרדי ב"כ החברה, ברחוב אריה שנקר 1, הרצליה פיתוח.
מועד האסיפה: יום א', 2 ביוני, 2019 בשעה 12:00.

על סדר יום האסיפה:
1.1. נושא מס' 1: אישור מדיניות התגמול של החברה;

אישור  לקבלת  הנדחית  ובאסיפה  באסיפה  הנדרש  הרוב  החלטות:  לקבלת  הנדרש  הרוב 
ההחלטה המוצעת שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל של מכלל קולות בעלי המניות 
ובלבד שיתקיים  הנוכחים והמצביעים באסיפה מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, 

אחד מאלה:
במניין קולות הרוב באסיפה, ייכלל רוב קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה ו/או  (א) 
בעלי עניין אישי באישור ההחלטות שלעיל, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם 

בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה;
סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא יעלה על  שיעור של  (ב) 

שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
בשעה  חוקי  מניין  נוכח  יהיה  אם  יפתח  כללית  באסיפה  דיון  נדחית:  ואסיפה  חוקי  מניין 
מניות  בעלי   (2) שני  הינו  באסיפה  הדיון  לפתיחת  החוקי  המניין  לכך.  ניגשה  שהאסיפה 
וחמישה  עשרים  לפחות  ביחד  והמחזיקים  כוח,  באי  ידי  על  או  בעצמם  באסיפה,  הנוכחים 
אחוזים (25%) מקולות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה 
לא יהיה נוכח מניין חוקי, תידחה האסיפה הכללית והמיוחדת בשבוע, קרי ליום א', 9 ביוני, 
2019 בשעה 12:00, באותו המקום (להלן: "האסיפה הנדחית"), ואם באסיפה הנדחית לא 
האסיפה  תתקיים  אזי  לאסיפה,  הקבוע  מהמועד  השעה  מחצית  כעבור  חוקי  מניין  יימצא 

הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.
המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה: המועד הקובע, כמשמעותו בסעיף 182 
ביום  לחוק החברות ובתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, יחול 
א', 5 במאי, 2019 (להלן: "המועד הקובע"), באופן בו כל מי שיחזיק במניות החברה בסוף 
יום המסחר של המועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי 

מיופה כוח, באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני או באמצעות כתב הצבעה.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי מניות לחברה הינו עד ליום 23 במאי, 

.2019
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד ליום 28 במאי, 2019.

ההצבעה  מערכת  באמצעות  לחברה/הצבעה  הצבעה  כתבי  להמצאת  האחרון  המועד 
האלקטרונית: את כתב ההצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, 
ההצבעה  מערכת  באמצעות  הצבעה  האסיפה.  כינוס  מועד  לפני  שעות   4 עד  להמציא  יש 

האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
חוק  לפי  שהוגש  נספחיו,  על  המיידי,  בדיווח  לעיין  ניתן  המיידי:  ובדיווח  במסמכים  עיון 
דין  עורכי  במשרד  המוצעות  ההחלטות  של  המלא  ובנוסח  תשכ"ח-1968  ערך,  ניירות 
קאופמן רבינוביץ ושות' שמענו ברח' אריה שנקר 1, הרצליה, בימים א'-ה' בשעות העבודה 
המקובלות ולאחר תיאום מראש עם המשרד בטלפון 077-9981271. בנוסף, ניתן לעיין בדיווח 
אסמכתא: (מס'   2019 באפריל,   24 ביום  החברה  שפרסמה  האסיפה  זימון  אודות  המיידי 

2019-01-036819) על נספחיו, ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות באתר ההפצה (בכתובת 
בע"מ  אביב  בתל  ערך  לניירות  הבורסה  של  האינטרנט  ובאתר   (www.magna.isa.gov.il

(בכתובת: www.tase.co.il) להודעות החברות.
בכבוד רב,

ב.ה וואיטסטון גרופ בע"מ
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אחרי 
החג

זה הזמן 
לנוח!

חופשת בין הזמנים בכינורות
להתמכר לצליל, להתחבר לאווירה
ליהנות מנופש ברמת שלא הכרת

חופשש
להתמכ
ליהנות

                112

שבת מיוחדת עם החזן אביחי שניידר
פרשת קדושים כ»ח - כ»ט ניסן

טל׳: 04-9845555 | פקס: 04-9845500

היה שווה
לחכות

כ"ג ניסן עד ג׳ אייר 28/4-8/5
RESORT בין הזמנים בניר עציון 

₪99
₪79

במקום
110
במקום
99

במקום
450

במקום
75

במקום
130

חולצות מילאנו 
חולצות מדיסון 

₪350 חליפה ח"ב
₪65
₪99

ישיבה חלאט 
מכנס חלק

כל המוצרים לישיבוחער בדרך לישיבה עוצרים בברודווי.
עכשיו במחירים משתלמים, לרגל החזרה לישיבה

המבצעים בתוקף עד ר"ח אייר תשע"ט
אין כפל מבצעים, ברודווי רשאית להפסיק את המבצע בכל עת, ט.ל.ח

ירושלים מיכה 4 | בני ברק הרב וילקומירר 16 | בית שמש נהר הירדן 30
ביתר עילית המגיד ממזריטש 54 | אשדוד עקביא בן מהללאל 2

טלפון ארצי: 1599-599-123
שעות פתיחה מורחבות.
ירושלים ובני ברק: בוקר 11:30-14:00, אחה"צ 
17:00-21:30 אשדוד בית שמש וביתר:

ללמוד  המעוניינים  אברכים  להזמין¨  שמח  ’סייעתא‘  מרכז 
עם בחורים בישיבות ומחנכים¨ לכנס מיוחד וראשון מסוגו¨ 
שיעניק כלים מקצועיים להצלחה וקידום בחורים בישיבות

בהשתתפותם החשובה והנאצלת של גדולי המחנכים ה¢ה∫

יום שני
כ“ד ניסן 
תשע“ט

בשעה ∞∞∫∂ בערב
לפרטים והרשמה∫

∞∑≥≠≤≤∞≠μ∞∞∞
הכניסה חינם

ראש ישיבת חיי תורה

הגה¢ח רבי  חיים שמרלר  שליט¢א

יו“ר מרכז “פלא יועץ“

שליט¢א י  לו דוד  רבי  הרה¢ג 

המשגיח המפורסם

מנחם ארלנגר שליט¢א הגה¢ח רבי 

ראש הכוללים יד שלמה ויד רמה

הרב   חנוך גד טירנואר שליט¢א
יו¢ר מרכז ¢סייעתא¢

וזיהוי אבחון  הפרטי        המלמד  של  וחשיבותו  ההצלחה  יסודות  הנושאים∫  בין 
   כללי הלימוד המשותף    קשר נכון ובונה    העצמה רוחנית    דימוי עצמי     ניצול הזמן

בברכת התורה¨ הנהלת ’סייעתא‘

 משתתפי הכנס ייכנסו למערכת השיבוץ ללימוד עם בחורים

בס“ד

                               

‰‰
 ‰ ‰ ‰ 
 ‰ „‰„‰
 ˆ̂˜

‰‰
 ‰ ‰ 
 ‰ „‰
 ˆ˜

:

.

Rimanovusa@gmail.com
718-236-1016

2

718-236-1737

0527128620

מחר בחצות: מחירי הדלק 
עולים ב־19 אגורות לליטר

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת 
בשירות עצמי יעמוד על 6.51 ש"ח

מאת שלמה גרין

שלי־ יום  שבין  הלילה  בחצות 
מוצרי  מחירי  יעודכנו  לרביעי  שי 
הדלק הנמצאים בפיקוח, הנמכרים 
לצרכן בתחנות הדלק, כלפי מעלה, 
על רקע ההתחזקות במחירי הנפט 

בימים האחרונים. 
המחיר המרבי לליטר בנזין 95

אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה 
לא  מע"מ)  (כולל  עצמי  בשירות 
עליה  לליטר,  ש"ח  על 6.51  יעלה 
של 19 אגורות מחודש קודם. תו־

ספת בעד שירות מלא תעמוד על 
מע"מ),  (כולל  לליטר  אגורות   21
שיעור  קודם.  מחודש  שינוי  ללא 
בנזין  ליטר  של  מחירו  מתוך  המס 

יעמוד על כ־62 אחוזים. 

שבוע לאחר התאונה הקשה 

הנהג שפגע בילד בירושלים 
הסגיר את עצמו למשטרה

מאת חיים מרגליות

הק־ התאונה  לאחר  שבוע 
שה בירושלים, בה נפגע באורח 
הפוגע  הנהג  כבן 11,  ילד  אנוש 

הסגיר את עצמו למשטרה.
התאונה  מהתרחשות  החל 
המשטרה  כוחות  פעלו  הקשה, 
לאיתורו  והסמויים  הגלויים 
של החשוד במעורבות בתאונה 
בה נפצע באורח אנוש ילד, ובין 
פרטי  את  פרסמו  אף  השאר 

זהותו של הנהג.
של  השונות  פעולותיה 
שה־ כך  לידי  הביאו  המשטרה, 

במשטרת  עצמו  הסגיר  חשוד 
ירושלים, והוא נעצר לחקירה.

לאחר  ספורות  שעות  כזכור, 
בשדרות  שהתרחשה  התאונה, 
אותר  בירושלים,  מאיר  גולדה 
לאחר  זאב.  גבעת  באזור  הרכב 
המשטרה  פרסמה  ימים  מספר 
את שמו ותמונתו של הנהג, ואת־
מול כאמור הוא הסגיר את עצמו.
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