
לאחר שוועדת השרים אישרה השבוע בצעד שרירותי קרוב לאלף "היתרי" עבודה בשבת ר"ל

כאב חוצב בקרב המוני מקדשי שביעי נוכח עבודות 
שייערכו בשבת הקרובה בחסות ממשלתית

העבודות הצפויות השבת ייערכו בצורה המונית וגורפת עם גיבוי ממשלתי מובהק, לקראת אירוע זמר 
בינלאומי הגורר אחריו כאמור חילול שבת המוני בהיקף שלא נודע כמוהו זה שנים, רח"ל

מאת כתב 'המבשר'

כאב עמוק וחוצב לבבות בקרב 
חילולי  נוכח  שביעי  מקדשי  המוני 
השבת,  הצפויים  נרחבים  שבת 
אירוע  לקראת  תל־אביב,  במרכז 
בארץ  להיערך  הצפוי  בינלאומי 
אחריו  וגורר  וחצי,  כשבוע  בעוד 
והמוניים  נרחבים  שבת  חילולי 
באופן ישיר ועקיף, בהיקפים שלא 
בחסות  שנים,  זה  כמוהם  נודעו 
קבלת  תוך  רשמית,  ממשלתית 
גושפנקא מהממשלה וועדת שרים 
השבוע  ואישרה  שדנה  מיוחדת 

"היתרי עבודה" בשבת רח"ל. 
יצוין כי אישורי העבודה עברו 
הנחר־ התנגדותו  למרות  בוועדה 

צת של הנציג החרדי בוועדה שר 
ובה־ ועקנין,  יצחק  הרב  הדתות 

ממחאת  ומופגנת  בוטה  תעלמות 

רמיסת  על  החרדיות  המפלגות 
לענייני  השרים  ועדת  השבת. 
אישרה  בשבת,  עבודה  'היתרי' 

לעבודות  כללי  'היתר'  השבוע 
קרוב  של  הקרובות  בשבתות 
שומר  כל  לב  למגינת  איש,  לאלף 

שבת ומקדשו. 
להיות  הצפוי  השבת  חילול 

מזכ"ל הג'יהאד האסלאמי: "הראינו רק 
חלק מהיכולות שלנו במערכה האחרונה"

מאת סופרנו הצבאי

האיסלאמי,  הג'יהאד  מזכ"ל 
אתמול  התראיין  נחאלה,  זיאד 
עם  המזוהה  אל־מיאדין  לערוץ 
החיזבללה ואמר: "שעות היו ביני־
המערכה  אביב,  תל  הפגזת  לבין  נו 
תהיה  הציוני  האויב  עם  הגדולה 

בעתיד". 
בראש  העומד  הבטיח  עוד 
לא  השיבה  "צעדות  כי  הארגון 
אל  לחזור  ישראל  על  ייפסקו. 
"ההת־ בקהיר".  שהושגו  ההבנות 

נגדות הראתה רק חלק מהיכולות 
הוסיף  האחרון",  בסבב  שלה 
פלגי  בין  הסכמים  "ישנם  נחאלה, 
להגיב  הפלסטיניים  ההתנגדות 
הכי־ של  תוקפנות  לכל  מיידית 

בוש. מה שהיה בסבב האחרון הוא 
תמרון באש חיה לקראת המערכה 

הגדולה שבוא תבוא".
האזרחים  את  תקף  "הכיבוש 
בעזה, כדי ללחוץ על ההתנגדות", 
אמר המזכ"ל הפלסטיני והביע את 
ההב־ לגיבוש  הארגון  דרישות 

"הדרישה  המצרים:  בתיווך  נות 
להפסיק   – כעת  שלנו  העיקרית 
את המצור על הרצועה. היינו עם 
החלטה  וקיבלנו  בקהיר  חמאס 

המ־ חדר  את  להפעיל  משותפת 
על  להגיב  כדי  המשותף  בצעים 
למנהיג  תודה  הכיבוש.  תוקפנות 
הפעו־ שיתוף  על  סינוואר  יחיא 

חמאס  עם  התיאום  המלא.  לה 
שום  הארגונים  בין  אין  בשיא. 

מחלוקת".
במ־ הם  כעת  המאמצים  "כל 

לקראת  הרצועה,  את  לפרז  טרה 
עסקת המאה. ההתנגדות לא תא־
"ההת־ נחאלה.  אמר  זאת",  פשר 

מלאה  בצורה  מוכנה  בעזה  נגדות 
לכל מלחמה", הבטיח. "התקדמנו 
שכל  כך  הסבב,  במהלך  באיטיות 

הערים הכבושות יהיו תחת אש". 
הנ־ משנה  לא  נחאלה:  איים  עוד 
בעם  פגיעה  כל  על  נגיב  סיבות, 
עם  הדוק  בקשר  אנחנו  שלנו. 
ותהיה  תמיד,  נפגשים  חיזבללה. 
נחאלה  הלילה".  פגישה  עוד  לנו 
הסבבים  המשך  על  דיבר  גם 
ארגוני  בין  בעתיד  צופה  שהוא 
לישראל,  עזה  ברצועת  הטרור 
ואמר כי "במערכות הבאות, ננסה 
"מה  סיכם:  המזכ"ל  חדש".  נשק 
כולם  שואה.  זו  בעזה,  שקורה 
מדינת  של  מפשעיה  מתעלמים 

ישראל".

איראן מציבה אולטימטום: "נגביר את 
העשרת האורניום בעוד חודשיים"

טראמפ הטיל סנקציות על מתכות איראניות והבית הלבן הבהיר כי על בכירי המשטר האיראני לצפות לסנקציות נוספות שיוטלו על 
הכלכלה שלהם ^ המדינות האירופאיות החברות בהסכם הגרעין: "לא נקבל אולטימטום מאיראן, אך יש לפעול להצלת הסכם הגרעין" 

^ דיווח: הפיקוד הבכיר של כוחות המארינס האמריקאים בסבב פגישות במדינות האזור
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

נמש־ איראן  מול  המתיחות 
נרשמו  האחרונים  וביומיים  כת, 
נוספות.  דרמטיות  התפתחויות 
עוד  האיראנים  שהודיעו  כפי 
איראן  נשיא  התייצב  לכן,  קודם 
של־ שנשא  לנאום  רוחאני  חסן 
ארצו  כי  הודיע  ובו  בטהראן,  שום 
על  החתומות  למדינות  שיגרה 
על  רשמית  הודעה  הגרעין  הסכם 
כך שהיא מסירה מעל עצמה כמה 
מההתחייבויות שעליהן התחייבה 

במסגרת הסכם הגרעין. 
של  לפרישתה  שנה  במלאת 
רוחאני  אמר  מההסכם,  ארה"ב 
הופ־ האמריקאיות  הסנקציות  כי 

כדאי  ללא  כולו  ההסכם  את  כות 
כך  לשם  ולא  איראן,  מבחינת 

לדבריו,  ההסכם.  על  חתמה  היא 
על  החתומות  האחרות  המדינות 
בהקדם  לפעול  חייבות  ההסכם 

כדי לפצות את איראן על הנזקים 
האדירים שגורמים לה הסנקציות 
האמריקאיות, אם רצונן שההסכם 

ימשיך להחזיק מעמד. 
בכך  הסתפק  לא  רוחאני 
והציב אולטימטום ברור למדינות 
לא  "אם  ההסכם:  על  החתומות 
יחול שינוי של ממש באופן מיידי, 
נתחיל להגביר את רמת ההעשרה 

של האורניום בעוד כחודשיים". 
הלבן  הבית  הודיע  בתגובה 
סנקציות  יטיל  טראמפ  הנשיא  כי 
נוספות על איראן בעקבות הסרת 
מסעיפי  לחלק  שלה  ההתחיבויות 
הסנקציות  הטלת  וכי  ההסכם, 
ואכן,  מאוד".  "בקרוב  תתבצע 
נמסר  מכן  לאחר  אחדות  שעות 
על  סנקציות  הטיל  טראמפ  כי 
תעשיית המתכת של איראן, כולל 
הסנ־ ופלדה.  אלומיניום  ברזל, 
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 בני ברק  ירושלימ  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעינ עילית  אלעד  רכ�ימ  טבריה  צפת  בארות יצחק

 חסד
תמיד תצאו בזול

בשמ ה' נעשה ונצליח!

מנחם שפירא
בהרה"ח אהרן שליט"א 

ישיבת תורה לשמה
ירושלים 

נחמה בילא פלדמן
בהרה"ח אליהו שליט"א 
סמינר דרכי רחל ב"ש
בית שמש

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום וערש"ק, ה' באייר תשע"ט

יעקב מנחם מנדל קרלבך
בן הרב דוד שליט"א
ישיבת תורה לשמה

בני ברק 

אדל סלמנוביץ
בת הרב ישראל שליט"א 
מודיעין עילית 

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום וערש"ק, ה' באייר תשע"ט

שמואל זאנוויל סיגלר
בהר"ר ישראל יודא הי"ו

ישיבת חיי תורה
ירושלים 

מאלי מאטיל וירצברגר
בהר"ר יצחק משה הי"ו
סמינר בנות ציון באבוב - בורו פארק
בורו פארק

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום שלישי, אור לג' באייר תשע"ט

יצחק זאב גרליץ
בהר"ר יהודה הי"ו
ישיבת חיי תורה 

ביתר עילית

חיה שרה עבדלחק
בהר"ר יואל הי"ו
ביתר עילית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום רביעי אור לד' באייר תשע"ט

שמעון דייטש
בהרה"ח חיים צבי הי"ו

ישיבת 'באר אברהם' סלאנים
בני ברק 

ברכי אונגר
בהרה"ח ליפא הי"ו
סמינר גור
קרית נדבורנה בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום וערש"ק, ה' באייר תשע"ט

443: ארבעה נוסעים נהרגו בתאונת דרכים
מאת חיים מרגליות

מאוד  קשה  דרכים  תאונת 
התרחשה בכביש 443 בסמוך למ־
קבעו  רפואה  גורמי  מודיעין.  בוא 
ארבעה  של  מותם  את  במקום 
נוסעים. עוד מספר פצועים נפגעו 
וטופלו. כוח משטרה הגיע למקום 
התאונה  נסיבות  בחקירת  ופתח 
השוטרים  חסמו  כן,  כמו  הקשה. 
עד  הכיוונים  לשני  הכביש  את 

לסיום הטיפול בזירה.
המ־ אגף  מנהל  קריספל  דוד 

שהיה  הצלה'  'איחוד  של  בצעים 
במקום, סיפר כי "מדובר ברכב הס־

רבנים וראשי ישיבות מעוררים בדחיפות:

"לנצל את ההזדמנות לפני שתחלוף, להצטרף 
ולצרף היום ל'ערבים' שנוסד ע"י 'קופת העיר'

לרגל הביקוש הגדול לקבל את ברכתם המיוחדת של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ומרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א 
"לזכות לאריכות ימים ושנים" יפעל היום מוקד 'ערבים' עד לזמן הדלקת הנרות ^ "כל ישראל ערבים זה לזה"

ההת־ ימי  של  סיומם  לקראת 
עוררות השנתיים ל'ערבים', ובהם 

מוצרים  מגוון  על  ענק  הגרלות 
שנתרמו במיוחד, המיועדים למצ־

הוותי־ ולחברים  החדשים  טרפים 
חדשים,  חברים  המצרפים  קים 
וראשי  רבנים  בדחיפות  מעוררים 
ישיבות, "לנצל את ההזדמנות לפ־
היום  ולצרף  להצטרף  שתחלוף,  ני 
ל'ערבים' שנוסד ע"י 'קופת העיר', 

שום  תשאר  שלא  להבטיח  ובכך 
משפחה ללא 'ערבים' ח"ו".

גם השבת יעוררו בכל קהילות 
ישראל להשמע לקריאותיהם של 
את  ולנצל  שליט"א  הדור  גדולי 

קוריאה הצפונית מגבירה את הלחץ על 
הנשיא טראמפ; חוזרת לשיגורי הטילים
טילים קצרי טווח שוגרו פעמיים בתוך חמשה ימים, כך לפי דיווחים של 

המודיעין הדרום קוריאני

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

ארה"ב  נשיא  בין  השיחות 
קוריאה  ורודן  טראמפ  דונלד 

הגיעו  און,  ג'ונג  קים  הצפונית 
הפסגה  כשלון  מאז  סתום  למבוי 
בירת  בהאנוי  שקיימו  השניה 
של  הנכונות  וחוסר  וייטנאם, 

דרישותיו  את  לקבל  טראמפ 
בהן,  לדון  אפילו  או  קים,  של 
פיונגיאנג  את  מאוד  מכעיסות 
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אמור ואמרת
אמור ואמרת – להזהיר גדולים על הקטנים. אחריות הגדולים 
הגדולה  בערבות  וכרוכה  ביותר  גדולה  הצאצאים,  הקטנים,  על 
שנטלו בני ישראל זה על זה, והם ערבין לנו. מדור אל דור מעבירין 
התורה  זאת  כי  אנו  ומאמינים  התורה  ומסורת  התורה  דברי  את 
יתברך  הבורא  מאת  אחרת  תורה  תהא  ולא  מוחלפת  תהא  לא 
שמו. אמונה זו עוברת כחוט השני אלפי שנים בהן התחנכו דורות 
ומסורה.  חינוך  בערכי  וגדלו  והיראה,  התורה  מבועי  על  ישרים 
את  יצוה  כי  קונהו  בו  ידע  כי  נבחר  אבינו,  אברהם  האומה,  אבי 
היו  ודור  דור  בכל  כך  ה'.  דרך  את  ושמרו  אחריו  ביתו  ואת  בניו 
את  שכמם  על  נושאים  והמחנכים  המלמדים  והמורים,  ההורים 
את  לזכות  כדי  ביכלתם  אשר  ככל  עושים  הבא,  הדור  של  עולו 
ישראל ולהעמיד דור אשר ימשיך את מסורת אבותיו ולמען ידע 

דור אחרון בנים יוולדו מסילות ישרים.

מלבם,  בדו  אשר  החדשים  החגים  הלאומיים,  החגיגות  ימי 
מלמדים ומגלים עוד על הרדידות העוטפת את הנוער הישראלי, על 
מוריו והוריו. לא שצריכים אנו לראיות לכך, אלא שתקופה זו מוציאה 
לעין כל את הרפיסות שאין הדעת היפה סובלתה. המורשת החדשה 
שהישראליות מנסה לייצר זה למעלה משבעים שנה, אינה עולה על 
פסי ההצלחה, ומשנה לשנה ההתרגשות פוחתת, והסיבות לשמחה 
אירועים  והולכות.  מצטמקות  הן  גם  המדינה  הקמת  על  גדולה 
גרנדיוזיים ככל שיהיו, אינם יכולים לחפות או למלא את החסר של 
איכות רעיונית. בפרשתנו אנו לומדים: אלה מועדי ד' מקראי קודש. 
אלה הם המועדים שלנו. אלה הם החגים הנעלים והמרוממים, אלו 
הם ואין בלתם. רק מועדים אלו התרגשותם משתמרת אלפי שנים, 
מרוממת ומנשאת את הדעת, ממלאת בציפיית קודש ובכוחות נפש 

ובחיות אמת.

עם  לתפארת  אחריו  דורותיו  את  לשמר  נפשו  שחשקה  מי 
וישקה,  ידלה  וירווה,  פארות  רב  אילן  אל  באומץ  יידבק  עולם, 
אבות  במסורת  בעוז  הדבקים  אלו  רק  חיים.  מים  באר  ממי 
את  לצאצאיהם  המנחילים  הם  זקנים,  במורשת  בחזקה  ונאחזים 
ויהדות  תורה  מערכי  כולו  הבלול  הנצחי,  הצרוף  הרוחני  העונג 
על טהרת הקודש. יהודי הניתק, חלילה, ממקורות חיים ומחיים 
אלו, הריהו בבחינת המאבד מה שנותנים לו. תפקידנו הגדול הוא 
קירוב  על  היוצאת  במשמעות  גם  הקטנים,  על  גדולים  להזהיר 
אחים שהם בבחינת קטנות המוחין, שיש להזהיר ולהזריח עליהם 
באהבה אור התורה, ללמדם ולהטעימם נופת צופים תורתנו הק' 
וערכיה העתיקים שלא יהיו מוחלפים לעד ולנצח נצחים. יתן ד' 
ונגיע במהרה ליום שבו תרבה הדעת, ומלאה הארץ דעה את ד' 

כמים לים מכסים, בגאולת הדעת והנפש במהרה.
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 לפניות הציבור הלשכה
 בא"י  אגודת ישראל  שע"י הסתדרות

 

  בני ברק  סניף
 

Public Inquiries 

Agudat Yisrael of Israel 

Safed Bnei Brak 

  בני ברק

  

                                                                                                          בס"ד  

 בבני ברקקבלת קהל 
 ההרשמה מראש חובה !    השירות ניתן ללא תשלום !    

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

   

 

 הי"ו  יעקב יצחק אורי הרב 

 בבית ההוראה לעניני ריבית ם והיתר עיסקאמחלקת עסקי רב
 שליט"א  פנחס וינדבנשיאות הרב הגאון רבי 

 לעסקים היתר עיסקא
  בנושאי ריביתויעוץ 

 הי"ו  ייןמשה רובינשט הרב 

 השיכון  הבינוי בכיר במשרד לסמנכ" לשעבר

  וזכאות דיור

 מ"מ ראש העיר בני ברק, מזכ"ל אגודת ישראל

 הי"ו   חנוך זייברט   הרב

 בכל יום חמישי, בתיאום מראש

הציבור  פניות
 עיריה וממשל

 הי"ו  משה חרש הרב 

 המחלקה ליעוץ רפואי של "עזר מציון"

 הכוונה רפואית
  וליווי תיאום

  

 הי"ו  רדב פקט  הרב
חובות משקי בית 
  וחובות מורכבים

 הי"ו  ישראל ווייס הרב 

 הי"ו  יוסף מרקס הרב 

 בירוקרטיה
 ביטוח לאומי 

 שונות תזכויוו

  קליטה ועליה
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 לפניות הציבור הלשכה
 בא"י  אגודת ישראל  שע"י הסתדרות

 

 חיפה  סניף
 

Public Inquiries 

Agudat Yisrael of Israel 

Safed Hiefa 

                                                                         בס"ד                                             

 בהר רשתפ שבועבלרווחת הציבור הק', תתקיים 

 בחיפהקבלת קהל 
 ההרשמה מראש חובה !    השירות ניתן ללא תשלום !    

  
  

  
  
      
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   

  

 
 

 רייא ט' –' גיום 
14-5-19  
  בין השעות

19:00 – 20:00  
  

  
 רייא 'י –' דיום 

15-5-19  
  בין השעות

16:00 – 17:00  

 תעסוקה
ומלגות 
 לימודים

שירותים 
 עירוניים

 

  חבר מועצת העיר 

  הי"ו בליטנטל אריה   בהר
  "קהל חסידים"בביהמ"ד 

 מנהל סניף אגודת ישראל חיפה

  הי"ו אברהם שטרן   בהר
  , חיפה.5, מקור ברוך "יחל ישראל"במשרדי מוסדות 

  

 חיפה

 

 מו כן ניתן לתאם פגישה, במגוון תחומים,כ
 מדי שבוע בבני ברק, בטלפון הנ"ל.
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 לפניות הציבור הלשכה
 בא"י  אגודת ישראל  שע"י הסתדרות

 

 קרית גת  סניף
 

Public Inquiries 

Agudat Yisrael of Israel 

Safed  Kiryat Gat 

 

                                                                                                           בס"ד  

 קרית גתבקבלת קהל 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  להשאיר הודעה  –  בטלפוןמראש שמה ההר

  
  

  
  

קרית 
  גת

 
 ובניה תכנון

ושרותים 
  עירוניים

 

 העיר תחבר מועצ

 הי"ו  שמעון דייויס הרב  

 הנדסהה אגף ממונה

 בנושאי תכנון ובניה, בכל יום שנימקבל קהל 

 97רח' הקוממיות  ,באגף ההנדסה ,12:00 – 10:00בין השעות 

 08-6632500בטלפון אגף ההנדסה: , בתיאום מראש בלבד 

 חבר מועצת העיר

 הי"ו   לייןאהרן ק רב  ה

 ממונה על הכנסות העיריה
 .19:00 – 17:30), בין השעות 14.5.19ר (איי ט'', גיום 

 ארנונה
  ותחבורה

 הי"ו   ווייסישראל  רב  ה

 .21:00 – 19:30), בין השעות 15.5.19יום ד', י' אייר (

 בירוקרטיה
ביטוח לאומי 
  ושאר זכויות

 הי"ו   לרסבר אברהם רב  ה

 מנהל סניף אגודת ישראל
 .17:30 – 16:00), בין השעות 16.5.19אייר ( "א', יהיום 

 פניות
  הציבור

בראשות כ"ק מרן אדמו"ר 
מסערט ויזניץ שליט"א:

ביום שני הכנסת ספר 
תורה לביהמ"ד הגדול 

ברמת ויז'ניץ חיפה
נכתב ע"י הרה"צ רבי מאיר כ"ץ שליט"א ראש מכון 

יד רמ"ה ונשיא כולל 'תורתם קבע' ברמת ויז'ניץ

חסידי  קהל  בקרב  התרגשות 
ואוהדי חצר הקודש סערט ויז'ניץ, 
תורה  ספר  הכנסת  מעמד  לקראת 
והדר  פאר  ברוב  בעז"ה  שיוכנס 
ברמת  הגדול  המדרש  בית  להיכל 

ויז'ניץ חיפה.
ספר התורה המהודר נכתב על 
ידי הרה"צ רבי מאיר כ"ץ שליט"א 

כקש"ת  אביו  לע"נ  ומשפחתו, 
זצ"ל  כ"ץ  ארי'  אהרן  רבי  הרה"צ 
אבד"ק בית אהרן פלעטבוש בעל 
ע"ה,  והרבנית  אהרן',  של  'שבחו 
משה  רבי  הרה"צ  כקש"ת  וחמיו 
סערט  ישיבת  ראש  זצ"ל  הגר 
והר־ משה',  'ברכת  ובעל  ויז'ניץ 

בהשתתפות גאונים ורבנים:

המבחן ה־500 של כוללי 
הש"ס נערך בהתרגשות רבה

לומדי  נאספו  ה־500  בפעם 
המופ־ התורה  עמלי  ש"ס,  כולל 
70 על  חודש  מדי  הנבחנים  לגים 
דפי גפ"ת או סימנים ארוכים בטור 
החודשי,  למבחן  ערוך,  ושולחן 
של  שם  לו  שקנה  המייגע  המבחן 
התרגשות  התורה.  בעולם  הערכה 
הן  המבחן,  עריכת  עם  שררה  רבה 
בקרב בוגרי כולל ש"ס אשר חלקם 

נח־ רבניות  במשרות  מכהן  הגדול 
שבות והן בקרב הנבחנים האידנא, 
על  ויושבי  הוראה  מורי  ביניהם 
בני  מהעיר  ורבנים  גאונים  מדין. 
לח־ הגיעו  המבחן  נערך  בה  ברק 
המופלא  במעמד  עיניהם  במו  זות 
מברכותיהם  ולהרעיף  והמקודש 

על ראשי הנבחנים.
את  המפארים  הש"ס  כוללי 

התורה,  עולם  של  המזרח  כותל 
ע"י  עשורים  ארבעה  לפני  הוקמו 
חיים'  ה'שפע  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
להרבות  במטרה  זי"ע,  מצאנז 
ביש־ מופלגים  חכמים  תלמידי 

זי"ע  חיים'  ה'שפע  מרן  כ"ק  ראל. 
צאנז  לחסידי  הכולל  את  ייעד  לא 
בלבד אלא הפכו למשכנם של כל 

חלק ממאות הנבחנים החודשיים של כולל ש''ס

כ"ק מרן אדמו"ר משאץ ויזניץ 
שליט"א יערוך שולחנו לרגל 

הילולת כ"ק ה'ברכת משה' זצוק"ל
יומא  שלפני  השבת  לרגל 
ה'ברכת  בעל  מרן  של  דהילולא 
משה' זצוק"ל ראש ישיבת סערט 
שנה  עשרים  במלאות  ויז'ניץ, 
דהילולא  ויומא  להסתלקותו, 
משאץ  משה  רבי  הרה"ק  מרן  של 
של  לישיבה  שנתבקש  זצוק"ל 

יערוך  תרפ"ו,  באייר  בט'  מעלה 
ויז'ניץ  משאץ  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
הטהור  שולחנו  את  שליט"א 
בשעה  זו  קודש  שבת  בליל 
השולח־ עריכת  בהיכל   ,10:45

ויז'ניץ  שאץ  ביהמ"ד  שע"י  נות 
בחיפה.

השבת מציינים בחצר הקודש סטראפקוב את 
הילולת הרה"ק בעל דברי מנחם מסטראפקוב זיע"א

לרגל ההילולא מעמד ייסוד קופת הישועות 'צדקת מנחם' ^ יצא לאור ספר 
דברי מנחם עם הרבה הוספות

ס"ה  ימלאו  אייר,  ו'  השבת, 
של  רום  לשמי  להסתלקותו  שנה 
מנדל  מנחם  רבי  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
'דברי  בעל  מסטראפקוב  זצוק"ל 
דברי  בעל  הרה"ק  של  בנו  מנחם', 
בן  זצוק"ל,  מסטראפקוב  שלום 
משי־ יחזקאל  דברי  בעל  הגה"ק 
נאווא זצוק"ל, בן הגה"ק בעל דברי 

חיים מצאנז זצוק"ל.
מנחם  רבי  האדמו"ר  כ"ק 

אדר  בחודש  נולד  זי"ע  מנדל 
הרה"ק  לאביו  בכור  כבן  תרל"ה 
מסטראפקוב  שלום  דברי  בעל 
זי"ע בן הרה"ק בעל דברי יחזקאל 
לשבת  זכה  ועוד  זי"ע,  משינאווא 
דברי  בעל  הרה"ק  זקינו  ברכי  על 

חיים מצאנז זי"ע.
כרב  כיהן  זצ"ל  האדמו"ר 
ומילא  סטראפקוב  העיר  ואב"ד 
ברמה  והנהיג  הק'  אבותיו  מקום 

בהרבצת  מרעיתו  צאן  עדת  את 
על  לשמור  נאמן  וכרועה  התורה 
ישראל  לכלל  ופעל  הפרצות, 

ישועות ורפואות.
המלחמה,  כבמהלך  כי  ידוע 
שחייו  לאחר  לבונקר  נכנס  כאשר 
יושביו  לכל  הבטיח  בסכנה  היו 
שיעברו את המלחמה בשלום וח־

יושבי  כל  ואכן  ערבון,  כך  על  תם 

  המשך בעמ' ח

  המשך בעמ' ח

  המשך בעמ' ח

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

בס"ד  

זמני קבלת קהל
בהרלשבוע פרשת    

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

ע"יבין השעותיום

ראשון
ז' באייר

)12/05(
13:00-16:00

הי"ושמאי שזיריהרב 

'החברה המרכזית למימוש זכויות'יו"ר 
מס הכנסה וחברות הביטוח,בביטוח הלאומי,זכויות רפואיות בנושאים:

מימון תרופות שלא בסל,יעוץ וסיוע רפואי,

שני
ח' באייר

)13/05(
הי"וחיים מילרהרב13:00-14:00

יו"ר התנועה למען ירושלים ותושביה

שלישי
ט' באייר

)14/05(
11:00-12:00

הי"ומיכל הלברשטאםהרב

יו"ר סיעת "אגודת ישראל" בעיריית ירושלים,
מחזיק תיק התעסוקה וחבר בוועדת ההנחות בארנונה

רביעי
י' באייר

)15/05(
11:00-13:00

הי"ויוסף דייטשהרב 

הממונה על המע"ר החרדי,סגן ראש העיר ומחזיק תיק שפ"ע,
וחבר בוועדה המחוזית לתכנון ובניהחברות עדן ומוריה,

חמישי
י"א  באייר

)16/05(
11:30-13:00

הי"והלל שטייןהרב

הי"ויצחק הורביץהרב
ארגון "למעשה"

יעוץ והכוונה בנושאי תעסוקה, התאמה והצעות למחפשי עבודה.

שישי
י"ב באייר

)17/05(
10:30-12:00

הי"ומאיר פרושהרב
שר החינוךסגן  

ויו"ר מרכז אגודת ישראל בירושלים

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

האברך הר"ר 
יצחק פקשר ז"ל

שבעה לפטירתו

מאז  השבעה  ימי  להם  חלפו 
ומכרים  ידידים  של  רב  קהל  ליוו 
חמודות  איש  היקר  האברך  את 
על  אמונה  שהקרין  הליכות  ונעים 
ז"ל,  פקשר  יצחק  הר"ר  סובביו  כל 
ייסורים  לאחר  ימיו  בדמי  שנפטר 
באהבה  שקיבל  מרים  ומכאובים 

ובדומיה, 
הותירה  יצחק  ר'  של  פטירתו 
ומכריו  ידידיו  בקרב  גדול,  חלל 
בע־ להתפלל  הרבו  שכה  הרבים 

הוא  שכן  האחרונות.  בשנים  בורו 
החיים  בשמחת  ומופת  סמל  היה 
כל  על  אהוב  בהיותו  בו,  שהיתה 
חבריו  ובקרב  בכלל,  החבורה  בני 
דחסידי  אהרן'  'תפארת  בקלויז 
והחסידות  התורה  בעיר  באיאן 

ביתר.
תשנ"ד  בשנת  נולד  יצחק  ר' 
שבי־ הדעת  מנקיי  הדגול  לאביו 

נחום  אליהו  רבי  הרה"ג  רושלים, 
חיים'  'עץ  בישיבת  ר"מ  שליט"א 
קהל  ומחשובי  שלמה',  ו'חכמת 

עדת חסידי באיאן המעטירה. 
את משנת תלמודו קנה בישי־

עשה  שם  המעטירה,  קעמניץ  בת 
שמו  את  לו  וקנה  בלימודיו  חיל 

הטוב בין חשובי התלמידים.
בהגיעו לפרקו הקים את ביתו 
שעמדה  תחי'  החשובה  זוג'  עם 
בת  ליאות,  ללא  במסירות  לימינו 
מירו־ דייטש  מתתיהו  ר'  הרה"ח 

על  נאמן  בית  הקימו  ויחד  שלים, 
כשהם  והחסידות,  התורה  אדני 
דור  להקים  ומייחלים  מקווים 

ישרים מבורך.
אולם למגינת לב, תקופה קצ־
רה ביותר לאחר נישואיו התגלתה 
הרו־ טובי  הקשה.  המחלה  אצלו 

פאים ניסו למצוא לו מזור ומרפא, 
לקבלת  לארה"ב  להטיסו  והוחלט 

טיפולים רפואיים.
ועד  שנים,  חמש  במשך  מאז 
מסכת  נמשכה  פטירתו,  ליום 
אמונה בתום לבב. זוגתו תחי' ובני 
ממיטתו,  לרגע  משו  לא  משפחתו 
עוצמות  נוכח  נפעמים  ועמדו 
ושעל.  צעד  כל  על  שגילה  הנפש 

אליו  יתייחסו  כי  הסכים  לא  הוא 
מסביב  ואדרבה  ורחמים,  בחמלה 
הרגשה  להכניס  הצליח  למיטתו 
החולה  אינו  הוא  כי  סובביו,  בכל 

עליו מדובר.
המ־ הרבים  ומכריו  חבריו 

גם  אליו  קשורים  להיות  שיכו 
מש־ נפעמים  ועמדו  ממרחקים, 

לכל  לשדר  שהצליח  החיים  מחת 
הקשה.  מצבו  מעומק  גם  אחד 
לעיתים חשבו כי הם טעו במספר 
עו־ האפרכסת  ומאחורי  הטלפון, 

מד אדם אחר מאשר חברם החולה 
במצב קשה. 

תקופה  בין  מתחזק  כשהיה 
לביקורים  מגיע  היה  לתקופה 
קצרים בארץ ישראל, כדי לעשות 
במחיצת  והמועדים  החגים  את 
הצליח  הוא  משפחתו וחבריו.  בני 
וחלק  הרפואי,  מצבו  את  להסתיר 
יצא  הוא  כי  בטוחים  היו  גדול 
פני  היו  כך  לא  אך  סכנה,  מכלל 

הדברים.
שהצליח  ההרגשה  היתה  זוהי 
ידידיו  בקרב  לנטוע  ז"ל  יצחק  ר' 
ימי  בחלוף  עתה  שגם  ומכריו, 
השבעה, מתקשים להאמין שיותר 
והמ־ הנעים  קולו  את  ישמעו  לא 

חזק, כשקיים פשוטו כמשמעו את 
מאמר החכם "צהלתו בפניו ואבלו 

בליבו". 
קשר מיוחד היה לו עם עסקני 
למ־ שהתמסרו  בארה"ב  הרפואה 
האחרו־ השנים  חמש  במשך  ענו 

נות. גם הם נלכדו בשמחת החיים 
בל  וקשר  סובביו,  כל  על  שהקרין 
ינתק נרקם בינו לביניהם. "מעולם 
אמרו  שכזה",  בחולה  נתקלנו  לא 
ואכן  המשפחה.  לבני  בהתפעלות 
בארה"ב  שהחל  הלוויתו  במסע 
ניתן היה לראות את הצער והיגון 

וההלם שאפף את כל ישותם. 
בבית  הרפואי  הצוות  גם 
נוכח  נפעם  תמיד  עמד  החולים 
וב־ ובחסד  בחן  הטובות  מידותיו 

רחמים, והוא גרם לקידוש ה' בכל 
הליכותיו ותהלוכותיו.

הח־ חלה  הפסח  חג  במהלך 
עם  שליט"א  ואביו  במצבו,  מרה 
אליו  שהתמסרו  המשפחה  בני 
ידו  על  לשהות  נסעו  ונפש,  בלב 
בשעות קשות אלו. חבריו ומכריו 
יצחק  לרפואת  התפללו  הרבים 
שה'  העת  כל  וקיוו  בריינדל,  בן 
ישוב  והוא  ומרפא  מזור  לו  ישלח 
נגזרה  כבר  אך  הראשון,  לאיתנו 
נשמתו  את  השיב  והוא  גזירה 
לדאבון  ויוצרו,  לבוראו  המזוככת 
הר־ והמכרים  המשפחה  בני  לב 

בים, שהתקשו לעכל את הבשורה 
הכואבת.

בבורו  החל  הלוויה  מסע 
נכבד  קהל  בהשתתפות  פארק, 
שעמדו  באיאן  חסידי  ובמרכזם 
שהה  בה  התקופה  בכל  לימינו 
המשתתפים  בין  קורתם.  בצל 
והמתנדבים  הרפואה  עסקני  נראו 
כל  במהלך  אותו  שהקיפו  הרבים 

התקופה הקשה.
בפרקי  החל  הלוויה  מסע 
איש  ידי  על  שנאמרו  תהילים 
החסד העסקן הרב יחזקאל גומבו. 
משה  רבי  הרה"ג  ספד  מכן  לאחר 
אב"ד  אביו,  בשם  אייכלר  פנחס 
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שינויים בהסדרי התנועה בכניסה 
לעיר - הזמנה למפגש תושבים פתוח 

בעיריית ירושלים

במחצית חודש יולי 2019, סיוון תשע"ט, 
יחולו שינויים משמעותיים בהסדרי 

התנועה בכניסה לירושלים.

עיריית ירושלים מזמינה אתכם לקחת חלק 
במפגש הסברה פתוח עם מנהלי הפרויקט. 
במפגש יוצגו העבודות והשינויים הצפויים.

המפגש הוא חלק מסדרת מפגשים 
שתתקיים לקראת הפעלת הסדרי התנועה. 
במפגש יינתן זמן למענה לשאלות מן הקהל.

המפגש יתקיים בבית המודל, כיכר
ספרא 1, קומה 0, ביום ד׳, 15 במאי 2019, 

י׳ באייר ה׳תשע"ט, בשעה 18:30

הציבור מוזמן!

הכניסה לעיר
רובע העסקים של ירושלים

ב'איחוד הצלה' מתריעים מפני סכנת 
המדורות ומציבים כללי זהירות

נשלמת היערכות הרשות הארצית לתחבורה ציבורית 
למבצע ההיסעים הגדול למירון בל"ג בעומר 

במהלך ההילולא יופעלו למעלה מ־8,500 נסיעות בקווי התחבורה הציבורית באמצעות יותר מ־2,000 אוטובוסים ^ לראשונה, יופעלו 
150 אוטובוסים יופעלו כ'שאטלים' ללא תשלום מחניוני עין הוזים ופרוד ואליהם ^ רכבים  רכבות ייעודיות וישירות לכרמיאל ^

פרטיים יופנו גם השנה לכרמיאל, חצור וצבעון ומשם באוטובוסים בתשלום

מאת חיים מרגליות

ההיערכות  ונשלמת  הולכת 
בעומר  ל"ג  לאירועי  המקיפה 
לתח־ הארצית  ברשות  תשע"ט. 
התחבורה  במשרד  ציבורית  בורה 
של  ארוכים  חודשים  מסכמים 
מבצע  לקראת  מורכבת  הכנה 
הרשב"י  לקבר  הגדול  ההיסעים 
מפעילי  שותפים  לתהליך  במירון. 
משטרת  הציבורית,  התחבורה 
ישראל אגף התנועה, המרכז האר־
רשויות  הקדושים,  למקומות  צי 

מקומיות וגופי הסמך. 
שהתקיימו  הישיבות,  במהלך 
 – האחרונים  החודשים  במהלך 
הארצית  הרשות  מנהל  בראשות 
לתחבורה ציבורית מר אמיר אס־
רף, לובנו הלקחים מפעילות שנים 
עברו וכן נידונו וסוכמו השיפורים 

אשר ייושמו בשנה זו. 
במשרד התחבורה אומרים כי 
ביותר,  משמעותי  באירוע  מדובר 
כאשר  מורכבים,  היבטים  בעל 
מטרת כל הגורמים הנוגעים בדבר 
מסודר,  באופן  האירוע  קיום  היא 
של  ההגעה  יכולת  שיפור  תוך 
הסדר  שמירת  וניהול  המבקרים 

באזור.  
מדגישים  התחבורה  במשרד 
את שיתוף הפעולה המלא עם אגף 
אשר  ישראל,  במשטרת  התנועה 
התנועתיים  ההיבטים  באחריותה 
ואת  הגדול  ההיסעים  מבצע  של 
הצל־ על  האמונים  הגורמים  כלל 

המרכז  ובראשם  האירוע  של  חתו 
הפו־ הקדושים  למקומות  הארצי 

על מטעם משרד הדתות.  
במבצע  ישתתפו  זו  בשנה  גם 
ההיסעים שבעה מפעילי תחבורה 
אקספרס,  נתיב  חברת  ציבורית: 

סופרבוס,  חברת  אגד,  חברת 
מט־ בדרום,  דן  אפיקים,  חברת 
רופולין, וקווים, כאשר חלק מהם 
בעלי  מטעם  כקבלנים  יפעלו 

הרשיונות. 
זו  בשנה  לראשונה  בנוסף, 
רכ־ חמש  ישראל  רכבת  תפעיל 

בות ייעודיות מתחנות ראש העין, 
ישירות   – ברק  ובני  תקוה  פתח 
משולב  בכרטיס  ומשם  לכרמיאל 
רכבות  ההפוך  ובכיוון  למירון. 
בנוסף  זאת  אלו.  ליעדים  ישירות 
יפעלו  אשר  הסדירות  לרכבות 
היום  שעות  כל  לאורך  לראשונה 
כרמיאל  רכבת  לתחנת  והלילה 

בהיקף של שתי רכבות בשעה. 
הס־ ההכנה  במערך  גורם 

הכנה  נערכה  כי  ל'המבשר',  ביר 
מיוחדת לקליטת הנוסעים בחמש 
כל  "כאשר  הייעודיות.  הרכבות 
בכרמיאל,  לתחנה  תגיע  רכבת 
ימתינו כבר במקום 12 אוטובוסים 
מאות  כל  וכך  עליה,  מפרצי  ב־12 

יוכלו  ברכבת  שיגיעו  הנוסעים 
לעלות מיידית לאוטובוס ההמשך, 
אנחנו  למירון.  במהירות  ולהגיע 
מעריכים שאנשים יכירו ביעילות 
וזה  ברכבת  הנסיעה  של  והקלות 

רק יילך ויגבר בשנים הקרובות".
הציבורית  התחבורה  מפעילי 
של  מוגברים  לביקושים  נערכים 
למירון,  להגיע  יבקש  אשר  הקהל 
המשטרה,  הוראת  לאור  בפרט 
עם  למירון  הגעה  על  האוסרת 
לח־ אותם  ומפנה  פרטיים  רכבים 

ניונים מרוחקים יותר.
הציבורית  התחבורה  שירות 
תוך  המרכזיים  מהיעדים  יפעל 
והזמנת  מכירה  מוקדי  הפעלת 
יסיימו  אשר  מראש  כרטיסים 
יאוחר  לא  הכרטיסים  מכירת  את 
מה  ההילולא,  לפני  שעות  מ־72 
את  להבטיח  לנוסעים  שיאפשר 
ויע־ עבורם  הרצוי  הנסיעה  מועד 

התחבורה  למפעיל  אפשרות  ניק 
לכמות  כראוי  להיערך  הציבורית 

שעת  בכל  הנדרשת  האוטובוסים 
נסיעה. 

מדגישים  התחבורה  במשרד 
להילולא  להגיע  המבקשים  גם  כי 
חופשי  מסוג  נסיעה  הסדר  עם 
חודשי או כל הסדר נסיעה אחר – 
מראש  מקומות  בהזמנת  מחויבים 
הזמנת  מתקיימת  בהם  מהיעדים 
תחי־ להילולה.  לנסיעה  מקומות 

הוקדמה  הכרטיסים  מכירת  לת 
בעומר  ל"ג  לפני  ימים  לכעשרה 
של  הפרסומים  אחר  לעקוב  ויש 
הציבורית  התחבורה  מפעילי 

בנושא זה.
של  מצב  חדר  יופעל  כן,  כמו 
בו  מירון  בהר  התחבורה  משרד 
לתח־ הרשות  נציגי  נוכחים  יהיו 
התחבו־ במשרד  ציבורית  בורה 
מידי  מענה  להעניק  מנת  על  רה 
מפעילי  של  וניהול  רישוי  לצרכי 
החל  זאת,  הציבורית.  התחבורה 
ליום  ועד  בבוקר  רביעי  מיום 
יאויש  המצב  חדר  בלילה.  חמישי 
בדרג ניהולי של הרשות הארצית 
מוקדי  וכל  ציבורית  לתחבורה 
התחבורה  קווי  של  היציאות 

השונים  והטרמינלים  הציבורית 
הת־ משרד  בנציגי  הם  גם  יאוישו 

חבורה. 
וסדרנים  צוות  אנשי  מאות 
בנקודות  ויתפרשו  למבצע  צוותו 
מנת  על  מירון  ובהר  היציאה 
התחבו־ מערך  תפעול  כי  לוודא 

נאותה.  שירות  ברמת  מבוצע  רה 
להיאזר  נקרא  הציבור  זאת,  עם 
המבצע  מורכבות  לאור  בסבלנות 

הגדול והיקפו המשמעותי. 
מב־ במהלך  יבוצעו  הכל  בסך 

ביום  שיחל  הגדול  ההיסעים  צע 
בח־ חמישי  ביום  ויסתיים  רביעי 
צות הלילה, קרוב לעשרת אלפים 
הציבו־ התחבורה  בקווי  נסיעות 
למ־ באמצעות  יופעלו  אשר  רית, 

עלה מאלפיים אוטובוסים. 
תחבו־ קווי  יופעלו  השנה,  גם 

ירושלים,  ברק,  בני  מהערים  רה 
ביתר עילית, מודיעין עילית, בית 
טב־ נתניה,  חיפה,  אשדוד,  שמש, 
ריה, חצור, עפולה, קרית גת, רכ־

סים, צפת, אלעד, טבריה, נתיבות, 
אופקים אשר תוגברו לקראת ל"ג 

בעומר בשנה זו.  

עיריית אלעד וחברת קווים עילית השלימו 
היערכות לקראת מבצע ל"ג בעומר

בהנחיית ראש העיר הרב ישראל פרוש, אלפי תושבים ייהנו גם השנה מנסיעה מסובסדת ונוחה במהלך 
הילולת רבי שמעון בר יוחאי

מאת כתב 'המבשר'

קווים  וחברת  אלעד  עיריית 
מקיפה  היערכות  השלימו  עילית 
בעו־ בל"ג  רשב"י  הילולת  לקראת 
מר ונסיעת אלפי תושבים למירון, 
האוטובוסים  כמויות  מבחינת  הן 
הן  ארוכות,  לשעות  הנדרשים 
בחניונים  לוגיסטית  בהיערכות 
הבידוק  ובתחנת  ובמירון  באלעד 
הכרטיסים  במכירות  והן  בדרך 

ועוד. 
בפגישת היערכות שהתקיימה 
בהשתתפות  העיר  ראש  בלשכת 
פרוש,  ישראל  הרב  העיר  ראש 
של  אלעד   – אונו  אשכול  מנהל 
'קווים עילית' מר אילן נייגלשטיין, 
יועץ המגזר החרדי בקווים עילית 
הרב משה אהרן יעקובזון, יחד עם 
מנהל  בעיריה,  המקצועי  הצוות 
המתנ"ס הרב מנחם הורביץ ועוד, 
השונים,  ההערכות  פרטי  נקבעו 
ייצאו  השנה  גם  כי  סוכם  כאשר 
אל־ בקו  כיוון  לכל  רבות  נסיעות 

עד – מירון כאשר שעות השירות 
הש־ בין  רביעי  ביום  יהיו  מאלעד 

עות 15:00-18:00 ולאחר מכן בין 

השעות 21:30-24:00. 
והבי־ ההצלחה  לאחר  כן  כמו 
בנ־ האחרונות  בשנים  הרב  קוש 

ביום  ייצאו  מאלעד  בוקר  סיעות 
השעות  בין  האוטובוסים  חמישי 
מכן  ולאחר  בבוקר   7:00-8:30
זמני   .15:30 ועד   11:00 מהשעה 
תוגברו  לאלעד  ממירון  הנסיעות 
רביעי  מיום  ייצאו  והאוטובוסים 
'מתמלא  בסיס  על   23:00 בשעה 
9:30 השעה  עד  ברציפות  ויוצא' 
מה־ מכן  ולאחר  למחרת,  בבוקר 
22:30 לשעה  ועד   13:00 שעה 

ברציפות. 

גם  חל  השנה  בעומר  ל"ג 
הוא  והצפי  חמישי  ביום  השנה 
לא־ עד  שיישארו  נוסעים  שיהיו 
590 קו  יתוגבר  לכן  השבת,  חר 
מש־ באופן  במוצ"ש  גם  ממירון 
לשבות  החפצים  לטובת  מעותי, 
בשבת זו בצפון, כאשר יש להזמין 
סוף  בכל  כמו  זו  לנסיעה  מקום 
שבוע, במוקד ההזמנות של 'קווים 

עילית'. 
כמו כן הודיע ראש העיר הרב 
ישראל פרוש כי כפי שהיה בשנים 
שעברה,  בשנה  ובפרט  קודמות 
כרטיסים  אלפי  העיריה  תסבסד 

להילולא  לנסוע  החפצים  לטובת 
הסב־ כשלאחר  במירון,  דרשב"י 

סוד יעמוד מחירו של כרטיס הלוך 
ושוב על 40 ש"ח ולנוער 30 ש"ח. 
יימכרו  המסובסדים  הכרטיסים 
במשרדי המתנ"ס ברחוב רבי חייא 
ועד  הקרוב  רביעי  מיום  החל   ,9
ליום שני הבא, לא כולל יום שישי, 
מדי יום בין השעות 10 בבוקר עד 

8 בערב ברציפות.
ראש  אמר  הפגישה  בסיכום 
"אנ־ כי  פרוש  ישראל  הרב  העיר 

חנו שמחים גם השנה להמשיך את 
מסורת סבסוד הכרטיסים למירון, 
תושב  לכל  שמאפשרת  בצורה 
במהירות  בקלות,  לנסוע  שחפץ, 
קדישא  באתרא  להתפלל  ובזול 
מירון ביום ההילולא של רבי שמ־

עון בר יוחאי, עליו נאמר כי 'כדאי 
הדחק'.  בשעת  עליו  לסמוך  הוא 
מובילה  קווים  חברת  כאשר 
למירון.  בבטיחות  נוסעים  אלפי 
היתה  לא  הזו  החשובה  הפעילות 
יוצאת לפועל בלי שיתוף הפעולה 
החברה.  עם  לעיריה  שיש  הפורה 
אני מאחל לכל הנוסעים שיתקבלו 

תפילותינו לרצון".

מאת כתב 'המבשר'
צוותי הרפואה של 'איחוד הצלה' 
מוזעקים מדי שנה בתקופת ל"ג בעו־
כתוצאה  רבות  חירום  לקריאות  מר 
חמורות,  כוויות  פציעות,  משריפות, 
ושאיפת עשן כתוצאה מחומרים דלי־

'איחוד  החירום  רפואת  בארגון  קים. 
יש  כיצד  הנחיות  מפרסמים  הצלה' 
וכיצד  בעומר  ל"ג  לקראת  להיערך 
ככל  בטוחה  המדורה  על  לשמור  יש 

שניתן. 
ההמלצות מתפרסמות בכדי למ־

נוע סכנת חיים, והציבור נקרא לציית 
קשות  פציעות  למנוע  בכדי  אליהן 

ואסונות מיותרים.
יש להיזהר מפני הסכנה שקיימת 
ללא  שיהיו  הקרשים  איסוף  בזמן 
בולטים  דברים  או  זיזים,  מסמרים, 
ולפציעות,  לחתכים  לגרום  העלולים 
שמס־ ארסיים  חיים  מבעלי  ולהיזהר 
תתרים במקום הימצאן של גרוטאות.

יש להדליק את המדורה אך ורק 

בשטח חשוף שאין בו קוצים ועשבים, 
במרחק סביר ממבנים ורכבים חונים. 
יש למנות אדם מבוגר שיהיה אחראי 
לפיד  על־ידי  המדורה  הבערת  על 
הסופי  לכיבוי  עד  הילדים  על  וישגיח 

של המדורה.
כדי  המדורה  אל  לגשת  אין 
להוסיף עצים ללא פיקוח של מבוגר. 
בקרבת  להכין  המדורה  אחראי  על 
המדורה דליי מים מלאים למקרה של 
לגדור  יש  כן  כמו  שריפה  התפשטות 
באבנים מסביב למדורה בכדי למנוע 

מילדים להתקרב אל האש.
דליק  חומר  כל  להרחיק  יש 
מהמדורה וחל איסור מוחלט להחזיק 
בקרבת האש מכלי דלק או גז. אסור 
חשמל  חוטי  בקרבת  מדורה  להדליק 
ומתח גבוה וחלה חובה על כל ההורים 
להקפיד שילדיהם לא ירוצו בסביבת 

המדורה.
על  דלק  להתיז  אופן  בשום  אין 
האש הבוערת, מדובר בסכנת נפשות. 

חל איסור מוחלט לזרוק למדורה הבו־
קליעי  או  חזיזים  תרסיס,  מכלי  ערת 
נשק העלולים להתפוצץ. אין להשליך 
להשליך  אין  וכן  אשפה,  לפח  גחלים 
הדבר  כבד,  לעשן  הגורמים  צמיגים 
סמיך ומסוכן לריאותיהם של הילדים 

והקשישים השוהים במקום.
במקרה של כוויה, יש לקרר מיד 
במידה  ברז.  במי  הפגיעה  אזור  את 
ומדובר בכוויות חמורות או בהתפש־
לנפגעים,  חשש  עם  מדורה  של  טות 
להסס,  אין  אחר,  חירום  מקרה  ובכל 
על  ההצלה  לכוחות  מידית  לחייג  יש 
מנת להזעיק את כונני מד"א ו'איחוד 
שיפנה  אמבולנס  וכן  למקום,  הצלה' 
לקבלת  החולים  לבית  הפצוע  את 

טיפול. 
כיבוי  לוודא  יש  האירוע,  בסיום 
שפיכת  על־ידי  המדורה,  של  מוחלט 
אנשים  על  איסור  חל  מים.  או  חול 
זמן ממושך  לשהות  מבוגרים וחולים 
בסמוך למדורה מחשש לשאיפת עשן.
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כחלק מתנופת ההתחדשות של 'כללית' באשדוד

2 רופאי ילדים חדשים במרפאת 
'כללית' רובע ג'

ג'  ברובע  'כללית'  מרפאת 
רו־  2 וקולטת  מתרחבת  באשדוד 
פאים חדשים לרפואת ילדים, ד"ר 
רוזנברג,  אביעד  וד"ר  עייני  מוטי 
של  המנצח  לצוות  שמצטרפים 
המרפאה במקביל לעבודתם בבית 

החולים 'אסותא' שבעיר.
ברח'  ממוקמת  המרפאה 
קהל  ומשרתת  ג'  ברובע   4 עוזיהו 
האזור  מתושבי  גדול  לקוחות 
האפ־ ומגוון  מפעילותה  שנהנים 

שרויות שהיא מציעה.
כוללת  ג'  שברובע  המרפאה 
שירותי רפואה מתקדמים במיוחד 
וכמה תוספות נוספות, בהן רפואה 
סוציאלית  עובדת  פסיכיאטרית, 
ועוד. כך פועלות מרפאות נוספות 
במרחב החרדי כמו זו שברובע ו', 
זו שברובע ח' בו קיימות שתי מר־

עבור  ייעודית  מהן  שאחת  פאות 
המגזר החרדי וכן ברובע ט'. 

לפ־ מצטרפות  אלו  מרפאות 
ריסה רחבה של מרפאות 'כללית' 
ומפעילה  אשדוד  העיר  ברחבי 
חולים"  "בית  ארוכות  שנים  כבר 
אינו  אומנם  הוא  בעיר.  ממש  של 
כמו  בנוי  כן  אך  זה,  בשם  מכונה 
שירות  כל  וכמעט  חולים  בית 
החולים,  בבית  הניתן  רפואי 
במרפאות  גם  למצוא  אפשר 
בעיר,  'כללית'  של  ובמכונים 
אשפוז  חדרי  אפילו  למשל  כך 

קיימים בו.
שהתחולל  נוסף  מבורך  מפנה 

הוא  באשדוד  האחרונות  בשנים 
טיפולי  את  לקבל  האפשרות 
התפתחות הילד גם מחוץ לקופות 
החולים ולא רק בקופות עצמן. כך 
למשל מאפשרת 'כללית' באשדוד 
לקבל חלק מהטיפולים גם במכו־

הצלחה",  כמו "שערי  פרטיים  נים 
שערים",  "מרכז  "מסילות",  מכון 
"חמדת  ומכון  קולנו"  "שמע  מכון 

בניה". 
כהמ־ באה  זו,  התרחבות 

בתחום  הנרחבת  לפעילות  שך 
אותו  באשדוד  הילד  התפתחות 
הביאה  אשר  הכללית,  מובילה 
הר־ בשירותי  ממש  של  למהפך 

הנוגע  בכל  ובפרט  בעיר  פואה 
וזאת  הילד,  התפתחות  לתחום 
אשדוד  שהעיר  בכך  הכרה  מתוך 
גדולה,  ילדים  בכמות  התברכה 

בלע"ה. 
מקב־ לרפואה  הבסיס  את  אך 

שבתוך  במרפאות  התושבים  לים 
הקהילה כמובן, ואלו, כך מסתבר, 
קיימות בשפע באזורים החרדיים 

בעיר. 
מרובע  בשונה  ועוד,  זאת 
כולו  שמורכב  האשדודי,  ז' 
הרוב־ חרדית,  מאוכלוסייה 

מורכבים  אליו  הסמוכים  עים 
חר־ של  מעורבת  מאוכלוסייה 

את  להנגיש  מנת  על  דתיים.  דים, 
ביותר  הטובה  בצורה  השירות 
לציבור זה, פתחה 'כללית' מרכזים 
אלו,  בשכונות  ייעודיים  רפואיים 

במיוחד עבור המגזר החרדי.
שני  קיימים  לבדו  ז'  ברובע 
'כללית',  של  רפואיים  מרכזים 
ניתן  ובו  הלל  ברחוב  מהם  האחד 
נרחבים  רפואה  שירותי  לקבל 
עיניים,  עור,  גרון,  אוזן  אף  כולל 
אורתופ־ נוירולוגיה,  אורולוגיה, 
מע־ בדיקות  ודיאטה,  תזונה  דיה, 

אבחוני  גסטרואנטרולוגיה,  בדה, 
הרפואה  לצד  הילד,  התפתחות 
יל־ רפואת  בקהילה:  הבסיסית 

עם  באחרונה  תוגברה  שאף  דים 
משפחה,  רפואת  נוספים,  רופאים 
מו־ מרקחת  ובית  אחות  שירותי 

סוגי  כל  את  המכיל  במיוחד  שקע 
לנ־ הצורך  את  וחוסך  התרופות, 

לרכוש  כדי  אחרות  לשכונות  דוד 
תרופות נדירות יותר. נוסף למרכז 
מרכז  קיים  הלל,  שברח'  הרפואי 
רבי  ברח'  נשים  לרפואת  נוסף 
יוסי בר חלפתא, ובו רפואת נשים, 
אחות  סאונד,  אולטרא  בדיקות 
אחות  מעקב,  רופאי  דם,  בדיקות 
לנשים  בבית  דם  בדיקות  מלווה, 
לשעלת,  חיסונים  הצורך,  במקרי 
מסוג  לסוכרת  מומחית  דיאטנית 
3, ורופאה עם מומחיות לסיכונים 

מיוחדים. 
גם  מפעילה  כללית  בנוסף, 
ומרכז  האישה  לבריאות  מרכז 
מרכזים  לצד  הילד  לבריאות 
ניתוח  חדרי  המפעילים  רפואיים 
לפעולות כירורגיות לא מורכבות 

ואשפוז יום.

ראש מועצת עמנואל לבכירי 'לאומית שירותי בריאות' שנפגשו עמו השבוע

"אני מלא הערכה ל'לאומית' על שירותי הרפואה 
שניתנים לאלפי לקוחות לאומית בעמנואל"

הצדדים סיכמו על קידום פרויקטים משותפים בנושא מודעות רפואית, רפואה מונעת ועוד

הת־ השבוע  שלישי  ביום 
הנהלת  בין  עבודה  ישיבת  קיימה 
לראש  ירושלים  במחוז  'לאומית' 
גפני  אליהו  הרב  עמנואל,  מועצת 
הפגישה  הבכיר.  לשכתו  וצוות 
כש־ גפני,  של  בלשכתו  התקיימה 
מר  בה:  נכחו  'לאומית'  של  מהצד 
צבי  המחוז,  מנהל  ויגרצין  עודד 
התיישבות  אזור  מנהל  ברנשטוק 
מנהל  רוזנשטיין,  אפרים  והרב 

שיווק למגזר החרדי.
הצ־ נתוני  לפגישה:  הרקע 

'לאומית'  של  המדהימים  מיחה 
ופעי־ יוזמות  של  ושורה  בישוב, 

למען  'לאומית'  שמקדמת  לויות 
הקהילה.

ראש  בירך  הפגישה  בתחילת 
הזינוק  על  'לאומית'  את  המועצה 
שלה  הלקוחות  במספר  הדרסטי 
ובישוב  בכלל  החרדים  בריכוזים 
גפני  מסר  בנוסף  בפרט.  עמנואל 
האדי־ המהפכה  על  תודתו  את 
מה  בכל  'לאומית'  שמובילה  רה 
שקשור לקידום אורח חיים בריא 

ומודעות רפואית בציבור החרדי. 
של  לקוח  בעצמו  גפני, 
לאומית, ציין במיוחד את העובדה 
שתושבי עמנואל זוכים מלאומית 
לזה  בדומה  ומלא  מקיף  לשירות 
אח־ בערים  תושבים  שמקבלים 

רות. "זה לא מובן מאליו שלאומית 
מתעקשת לספק מענה הרמטי גם 
יחסים  קטנים  יישוב  במקומות 

ולאו דווקא בערים הגדולות".
הצדדים  דנו  הפגישה  בהמשך 
לאומית  של  השונים  בצרכים 
העומ־ נוספים  ועניינים  בעמנואל 

המועצה  כשראש  הפרק,  על  דים 
מצדו מבטיח לסייע ולעמוד לימין 

לאומית ככל הניתן. 
נציגי לאומית שיבחו את הרב 
ושיתוף  החיובית  הגישה  על  גפני 
הפעולה הפורה עמו למען תושבי 

הישוב. 
קטפה   2018 במהלך  כזכור, 
המ־ את  בריאות  שירותי  לאומית 

המצטרפים  במספר  הראשון  קום 
בישוב  כולל  החרדים,  בריכוזים 
עמנואל בו היא כבשה את המקום 
הראשון בפער עצום מהמתחרים. 

לאחר תפקידי ניהול רבים במאוחדת: הרב משה 
ברים מונה למנהל מגזר חרדי ארצי במאוחדת 
מנכ"ל מאוחדת גב' רגב-רוזנברג בירכה על המינוי: "למשה ברים ותק של מעל חצי 

יובל במאוחדת, בתפקידי ניהול בכירים, והוא השיג תוצאות מצוינות. אין לי ספק שהוא 
ימשיך בעשייה הענפה למען הציבור שמונה עשרות אחוזים מכלל לקוחותינו"

להעמיק  ממשיכה  מאוחדת 
הח־ הציבור  בקרב  אחיזתה  את 
במספר  להוביל  וממשיכה  רדי 
באחרונה  ובשירות.  הלקוחות 
למנהל  ברים,  משה  הרב  מונה 
מגזר חרדי ארצי במאוחדת, תחת 

חטיבת השרות והשיווק,
מהפ־ שחולל  לאחר  זאת 

מאוחדת  בשירותי  גדולה  כה 
בתפקי־ ירושלים  במחוז 

השיווק  כמנהל  האחרון  דו 
המחוזי. 

עם מינויו לתפקיד אמר הרב 
שנים  יובל  "כחצי  ברים:  משה 
את  לשרת  הזכות  את  לי  שהיה 
ירוש־ במחוז  מאוחדת  לקוחות 
בכ־ החדש  בתפקידי  גם  לים. 

שלקוחות  מנת  על  לפעול  וונתי 
יקבלו  החרדי  בציבור  מאוחדת 
ומקווה  ביותר  הטוב  השרות  את 
ונזכה  לי  תסייע  הציבור  שזכות 

לסייעתא דשמיא".
רגב־ ס'  גב'  מאוחדת  מנכ"ל 
ואמ־ המינוי  על  בירכה  רוזנברג 
מעל  של  ותק  ברים  "למשה  רה: 

בתפקידי  במאוחדת,  יובל  חצי 
מרפאות  כמנהל  בכירים,  ניהול 
כמ־ ואח''כ  ביתר  בעיר  מאוחדת 

ביותר  הגדול  במחוז  שיווק  נהל 
השיג  והוא  ירושלים  שהוא  שלנו 
תוצאות מצוינות. ברים מכיר את 
והרגישויות  הדקים  הניואנסים 
על  שמחה  אני  ביותר,  הקטנות 
המע־ בראש  לעמוד  שלו  המינוי 

ואין  החרדי,  במגזר  שמטפל  רך 
בעשייה  ימשיך  שהוא  ספק  לי 
שמונה  הציבור  למען  הענפה 
עשרות אחוזים מכלל לקוחותינו. 
אמי־ שהיכרות  מאמינים  אנחנו 

מהאנשים  מהשטח,  מגיעה  תית 
ישנם  אם  היעד.  קהל  את  שחיים 
את  להכיר  שלמדו  מקומות 
למדה  מאוחדת  החרדי,  המגזר 

להיות חלק ממנו".
האחרון  בתפקידו  כאמור, 
ירושלים  במחוז  השיווק  כמנהל 
למהפכה  שותף  ברים  הרב  היה 
בירושלים.  מאוחדת  שחוללה 
עם  בירושלים  מובילה  מאוחדת 
ביותר  הגבוה  לקוחות  מספר 

ברים,  לדברי  החרדי.  מהמגזר 
מהמג־ תושבים  אלף   350 "מעל 

לקוחותינו  על  נמנים  החרדי  זר 
אנחנו  כך  בלבד.  ירושלים  במחוז 
הריכוזים  בשאר  גם  מובילים 
עילית,  מודיעין  כמו  החרדיים 
במאוחדת   . ועוד  אשדוד  אלעד, 
לכל  מחוברים  להיות  יודעים 
ולמלא  להן  להקשיב  הקהילות, 
שמתאפשר.  ככל  צרכיהן  את 
למובילי  בצמוד  עובדים  אנחנו 
ופועלים  החרדי  במגזר  דעה 
אנו  ישראל  גדולי  עם  בתיאום 
של  משמעותי  מערך  מפעילים 
מהמז־ החל  מקצועיים  צוותים 

מהשורה  ורופאים  אחיות  כירות, 
לקו־ קשרי  מנהלי  וכן  הראשונה 
הציבור  לשירות  העומדים  חות 
מאוחדת  של  התפיסה  עת.  בכל 
האחרים,  מכל  אותה  שמייחדת 
היא הפעלת אנשים מתוך המגזר, 
המקצו־ על  להתפשר  ומבלי 

יש  המגזר  מתוך  לאנשים  עיות. 
את  להבין  יותר  עמוקה  יכולת 

הרגישויות".

'מכבי שירותי בריאות' השתתפה 
במעמד כנס היסוד של שכונת אחיסמך

הכינוס נערך בראשות רב אב"ד בני ברק ורב קהילת 'קהילות יעקב' באחיסמך, הגאון 
רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א, ורב קהילת 'דרך אמונה' באחיסמך, הגאון רבי חזקיהו 
אברהם ברוידא שליט"א • מנהל השיווק של מכבי למגזר החרדי, הרב משה שלזינגר: 
"כבוד גדול להיות הראשונים בהקמת המרכז הרפואי הראשון בשכונת אחיסמך. אין 
בשיעור  ביטוי  לידי  הבא  החרדי,  המגזר  של  דופן  יוצא  לאמון  זוכה  'מכבי'  כי  פלא 

נאמנות גבוה במיוחד במגזר"

תושבי  מאות  בהשתתפות 
אחיסמך'   - איילון  'גני  שכונת 
ביתם  את  לחנוך  העתידים  בלוד, 
ובחודשים  בשבועות  בשכונה 
בבני  השבוע  נערך  הקרובים, 
החדשה.  לשכונה  יסוד  כנס  ברק 
התושבים  נחשפו  הערב  במהלך 
למפעליו הענפים של ארגון 'לע־
לרווחת  הפועל  ולאחיסמך'  זר 
ערכו  התושבים  השכונה.  תושבי 
היכרות עם חברי ונציגי הקהילה 
ונחשפו  שליט"א,  השכונה  ורבני 
הח־ בשכונה  השונים  לשירותים 
דשה – בהם גם שירותי הבריאות 
שירותי  'מכבי  של  המתקדמים 
מרכז  להקים  שעתידה  בריאות', 
רפואי מתקדם בשכונה הצעירה. 
מרחב  מנהלת  השתתפו  בכינוס 
לוד במכבי שירותי בריאות, הגב' 
עזרא  ח'  הגב'  סגניתה  מזרחי,  מ' 
במודיעין  מכבי  משרד  ומנהלת 

עילית הגב' ח' גרוס.
משגיח   - המעמד  מנחה 
הגה"צ  מתתיהו,  בית  ישיבת 
נשא  שליט"א,  רביץ  יהושע  רבי 
שיבח  בדבריו,  פתיחה.  דברי 
את המעלה הרבה במידת החסד 
המופלאה, הנכרת החל ממחולל 
רוטשילד  מיכה  הרב  הרעיון 
חברי  היזמים,  דרך  לרפו"ש 
הרב  פוגל,  אהרון  הרב  הוועד 
הרב שלמה ברונר  אליהו הבלין, 
עוד  והמסייעים.  העוזרים  וכל 
שהש־ התושבים  למאות  הודה 

השכונה  ולרבני  בכינוס,  תתפו 
לראש  הודה  בנוסף,  והקהילות. 
ר'  ועוזרו  רביבו  יאיר  מר  העיר, 
הרב  סיועם  על  סיתאלכיל  בני 
הח־ השכונה  להקמת  ורגישותם 

לנציג  לוד,  העיר  בתוככי  דשה 
אסו־ מאיר  הרב  בעירייה,  ש"ס 

לין, לח"כ הרב יעקב אשר, וח"כ 
התמיכה  על  גפני,  משה  הרב 
הרבה שהעניקו לרוכשים בשנים 

האחרונות, ועזרתם בכל הקשור 
לקיצור ההליכים הבירוקרטיים.

הגאון  דברים  נשא  לאחריו, 
רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א, 
את  רבה  בהתרגשות  ציין  אשר 
השכונה,  חנוכת  על  השמחה 
את  לראות  מאד  "מרגש  ואמר: 
הציבור האיכותי, ההולך להקים 
שבסייעתא  חדש,  תורה  מקום 
הח־ למקומות  יצטרף  דשמיא 

שהתפתחו  תורה  בני  של  רדים 
"הציבור  הוסיף:  עוד  בהצלחה". 
עבר קשיים, וכמובן שגם בבניית 
מקום חדש יהיו קשיים. שמעתי 
קנייבסקי  חיים  רבי  מהגאון 
הול־ טובים  שדברים  שליט"א 
את  לנו  שייתן  מה  בקושי.  כים 
והיסוד  שהבסיס  לזכור,  הכח 
ולנו  השכונה,  יסוד  הוא  למקום 
יסוד,  אותו  את  לבנות  הזכות 
דיבוק  הוא  ממנו  חשוב  שחלק 
את  המהווה  ושכנים,  חברים 
השכונה". להצלחת  המפתח 

בסיום דבריו, הודה לראש העיר 
ומ־ שמח  העיר  ראש  כי  באמרו 

העיר  את  ולרומם  לפאר  עוניין 
המגיע  האיכותי  בציבור  לוד 
מהמגזר, וכשזה כך, יש יותר סי־

שהמקום  דשמיא  בסייעתא  כוי 
יצליח. 

לאחר נשא דברים הגאון רבי 
חזקיהו אברהם ברוידא שליט"א, 
הצורך  מלבד  כי  בדבריו  שציין 
של כל אחד לבנות את ביתו הפ־

רטי, מוטלת על כל אחד משימה 
השכונה  יסוד  של  משותפת 
הוא  שמים.  ויראת  תורה  כמקום 
העומדים  האתגרים  את  הזכיר 
לפתחי התושבים הראשונים, אך 
מתוך  אותם  לקבל  יש  כי  הדגיש 
מקום  שייבנה  מנת  על  שמחה, 
עוד  תורה.  לבני  הראוי  פורח 
ציין, כי אחיסמך היא שכונה חר־
דית בלב אוכלוסייה כללית, ומ־

לקדש  השכונה  תושבי  על  שכך, 
ובעשייה,  בהתנהגות  שמים  שם 
ולהשפיע על העיר כולה. בסיום 
דבריו אמר: "יהיה רצון שייתן ה' 
בינינו אחווה, בריאות ושלום כדי 
נפשנו  את  בע"ה  למסור  שנוכל 
השכונה.  וטיפוח  הקהילה  למען 
לה־ להודות  ארצה  זה,  במעמד 

נהלת 'מכבי שירותי בריאות' על 
באחיסמך,  גם  שלהם  ההובלה 
המ־ להקמת  הרב  פועלה  ועל 
השכונה.  הראשון  הרפואי  רכז 
שאין  בעיר  לגור  'אסור  כי  ידוע 
ל'מכבי',  ותודות  רופא',  בה 
באופן  השכונה  את  לחנוך  זכינו 

מושלם". 
למ־ מכבי  של  השיווק  מנהל 

שלזינגר,  משה  הרב  החרדי,  גזר 
הרפואיים  השירותים  את  סקר 
הר־ במרכז  בעז"ה  שיינתנו 

גדול  "כבוד  ואמר:  החדש  פואי 
בה־ הראשונים  להיות  ל'מכבי' 

הראשון  הרפואי  המרכז  קמת 
בשכונת אחיסמך. קבוצת 'מכבי' 
במספר  חיובית  לצמיחה  זוכה 
בכלל,  הארץ  בכל  המבוטחים 
כבר  בפרט,  החרדיים  ובריכוזים 
ככזו,  ברציפות.  שנים  מספר 
מחויבת 'מכבי' להמשיך ולעבות 
שלנו,  הרפואיים  השירותים  את 
שירו־ מקצועיות,  במומחיות, 

תיות ורגישות. כל זאת, בהלימה 
החרדי  המגזר  לצרכי  מלאה 
רב־ עם  הדוק  פעולה  ובשיתוף 

הריכוזים  בכל  הוראה  ומורי  נים 
לאור  באחיסמך.  ואף  החרדיים, 
זאת, אין פלא כי 'מכבי' זוכה לא־

מון יוצא דופן של המגזר החרדי, 
הבא לידי ביטוי בשיעור נאמנות 
גבוה במיוחד במגזר". הרב משה 
לראש  והודה  הוסיף  שלזינגר 
הרב  וח"כ  רביבו  יאיר  מר  העיר 
יעקב אשר על עמידתם המסורה 

לימין השכונה.

ר' משה שלזינגר מנהל השיווק של מכבי למגזר החרדי נושא דברים בכנס
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הרב אברהם ארנפרוינד רכז נציגים:
0733-74-7002 התקשרולהצטרפות 

בצל ההסלמה במצב הבטחוני בארץ: מי אחראי 
על הזכויות המגיעות לנפגעים מפעולות איבה

מה היא פעולת איבה ^ אילו זכויות מגיעות ^ כיצד לממש את הזכויות ^ על חרדות ופוסט טראומה

מתייחס  איבה  פגיעת  המונח 
לצערנו  אלו  שבימים  למציאות 
חרדות,  מאוד.  עד  רלוונטית 
במצב  הפרעות  טראומה,  פוסט 
הם  שונות,  פיזיות  פגיעות  רוח, 
שמופיעות  מהפגיעות  חלק  רק 
שבו  לאזור  שנקלעו  באנשים 

אירעה פגיעת איבה. 
איבה  פעולות  נפגעי  ענף 
כל  את  מרכז  הלאומי  בביטוח 
שנפגע  למי  המגיעות  הזכויות 
פיזית  ברמה  הן  איבה,  בפעולת 
שנפגע  מי  נפשית.  ברמה  והן 
בפעולת איבה, יכול להיות זכאי 
להטבות  כספיים,  לתגמולים 
שונות, טיפולים, ייעוץ והדרכה. 

נפגעי  ענף  שבצדק,  כנראה 
פעולות איבה קנה את שמו כאחד 
והביורוקרטיים  הקשים  הענפים 
נפגעי  הלאומי.  בביטוח  ביותר 
פעולות איבה שהתנהלו בעצמם 
מול ענף זה מספרים על "בקשות 
לטפסים  ומטרידות  חוזרות 
וחקירות  הוכחות  ואישורים, 
תסמיני  התגברות  מתישות, 
חרדה ופוסט טראומה" שהובילו 
ההליכים  סיום  לוויתור  אותם 

וקבלת הזכויות המגיעות להם.
פעולות  שנפגעי  "חשוב 
זכויות  להם  שיש  ידעו  איבה 

ומקצועית  בטוחה  דרך  ושיש 
שמאי  הרב  אומר  אותן",  לממש 
המרכזית  החברה  יו"ר  שזירי, 
מלווים  "אנחנו  זכויות.  למימוש 
ובני  האיבה  פעולות  נפגעי  את 
רבות  שנים  כבר  משפחותיהם 
רק  זכאותם.  מימוש  בהליכי 
החלטה  קיבלנו  האחרון  בשבוע 
מפעולת  נפגע  של  בתיק  חיובית 
האחרונה,  בשנה  שקרתה  איבה 
הת־ הייתה  פגיעתו  שעיקר 

ביותר,  קשות  חרדות  פתחות 
הרפואי  הליווי  בעזרת  שהצליח 
ובעזרת  לו  שהענקנו  והמקצועי 
התמיכה וההכלה שקיבל, לסיים 
את כל ההליכים בהצלחה ולקבל 

קצבה חודשית קבועה".
פגיעת  של  במקרים  דווקא 
מצ־ התפתחות  שעיקרה  איבה 
פוסט  חרדות,  כמו  נפשיים  בים 
הרוח,  במצב  והפרעות  טראומה 
מאוד  עד  הנפגעים  מתקשים 
במי־ ובטיפול  פגיעתם  בהוכחת 

נעוצה  הסיבה  זכויותיהם.  מוש 
פעם  לא  אלו  שמצבים  בכך 
אינם נראים לעין כל ומתפתחים 
מצב  הוכחת  בנוסף,  בהדרגה. 
יפנה  שהנפגע  בכך  תלויה  זה 
שלא  מה  טיפול,  וקבלת  לאבחון 
ולאחר  רב  באיחור  מגיע  פעם 

והתערבות  התסמינים  החמרת 
בני המשפחה. 

בגין  לתגמול  התביעה  את 
פעולת איבה יש להגיש עד שנה 
לנו  "יש  אולם  הפגיעה,  מיום 
ניסיון והצלחות מוכחות בטיפול 
במ־ גם  תגמול,  וקבלת  בהכרה 

איבה  פעולות  נפגעי  של  קרים 
הגישו  לא  שונות,  שמסיבות 
משנה  יותר  עברה  וכבר  תביעה 
בצוות  אומרים  שנפגעו",  מאז 
המרכזית  החברה  של  הרפואי 

למימוש זכויות. 
זכאותם  מימוש  הליכי 
יכול  איבה  פעולות  נפגעי  של 
להימצא קשה ומורכב עד מאוד, 
בר־ שנפגעו  אלו  עבור  בייחוד 
בהליכים  מדובר  הנפשית.  מה 
ידי  על  שנידונים  רפואיים, 
שמתייחסות:  רפואיות  וועדות 
מעקב  רפואיים,  לממצאים 
רפואי וטיפול שהנפגעים זקוקים 
הנפגעים  של  החזרה  יכולת  לו, 
ללימודים,  או  לעבודה  לשגרה, 
בהליכים  כמו  זה,  בהליך  גם  אך 
המגי־ הזכויות  למימוש  אחרים 

עות, צריך לדעת שלא לוותר על 
הזכויות המגיעות, ושיש גורמים 
שמוסמכים  רפואיים  חיצוניים 

לטפל בדיוק בהליכים אלו.

קהילת באיאן בבורו פארק.
בשעה  יבשה  נותרה  לא  עין 
נחום  אליהו  רבי  הגאון  שאביו, 
הכרת  והביע  ספד  פקשר,  הכהן 
והתומכים  העוזרים  לכל  הטוב 
חולה.  שהיה  מאז  השנים  לאורך 
כובד  רחמים'  מלא  'קל  באמירת 
ארגון  יו"ר  הורוביץ  יצחק  הרב 

'בין איש ובין אחיו'.

חתם  ההספדים  מסכת  את 
דבר  את  שנשא  פקשר  יוסף  הרב 
של  בשבחה  ודיבר  המשפחה 
שעמדה  שתחי'  האלמנה  רעייתו 
שנותר  בזמן  הזמן.  כל  לצידו 
המ־ נותרו  לטיסה  עד  מההלוויה 

וסירבו  במקום  והחברים  לווים 
להאמין כי ר' יצחק היה ואיננו.

מסע  יצא  ישראל  בארץ 
שמגר,  הלוויות  מבית  הלוויה 

ידידים  של  רב  קהל  בהשתתפות 
באיאן,  חסידי  ובמרכזם  ומכרים, 
הקשה  הטרגדיה  את  שביכו 
לימים  צעיר  אברך  של  בפטירתו 
שכל עתידו עוד היה לפניו. טוב־

שיעור  לאין  חסד  ובעל  ומטיב 
וערך.

בשם הסבא הרה"ג ר' אליעזר 
גוטפרב, השמיע דברים דודו הרב 
ישיבת  בשם  גוטפרב.  אברהם 
קעמניץ בו למד נשא דברי מספד 
מראשי  גפן  נפתלי  רבי  הרה"ג 

הישיבה. 
עין לא נותרה יבשה בהספדו 
נחום,  אליהו  רבי  הגאון  אביו  של 
והודה  הדין,  את  עליו  שהצדיק 
בכל  בעבורו  שהתפללו  אלו  לכל 

השנים האחרונות. 
השמיע  התעוררות  דברי 
ביד־ אלימלך  ר'  הגה"צ  המשפיע 

רמן שליט"א. בשם בני המשפחה 
יוסף  הר"ר  אחיו  דברים  השמיעו 

פקשר, וגיסו הר"ר יוסף דייטש.
משם המשיכה הלוויה לקלויז 
המ־ שם  באיאן,  דחסידי  הגדול 

מרן  כ"ק  בראשות  רב  קהל  תינו 
דברי  שליט"א.  מבאיאן  אדמו"ר 
הישיבה  ראש  ע"י  נשמעו  מספד 
הגאון רבי צבי רבינוביץ שליט"א.

אותו  ליוו  ודואבים  כואבים 
שם  המנוחות  להר  החבורה  בני 
נטמן ליד קבר זקנו הגה"ח ר' נתן 

מאיר מינצברג זצ"ל.
הותיר אחריו את זוג' שהתמ־

סרה לו באופן נעלה לאין שיעור, 
וחמותו  חמיו  היקרים,  הוריו 
שע־ המשפחה  בני  וכל  היקרים, 

מדה לימינו ללא ליאות. 
ללמוד  מתבקש  הציבור 
הר"ר  נשמת  לעילוי  משניות 
הכהן  נחום  אליהו  ב"ר  יצחק 
כתי־ במצוות  להשתתף  וכן  ז"ל, 

שמו  להנצחת  תורה  ספר  בת 
לעולם ועד.
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צַפְָרא טָבָא ַׁשחֲִרית
ֵמכִין יֹוִמי ֵמֹראׁש

ְמצַּפֶה לְסִּיּום ַאחֲִרית
ִּתְקוָה טֹובָה לְִדרֹוׁש

ָאַמְרִּתי לְַמעַן נַּסֹות
וַַּדאי ֶאְׁשַּתֵּדל הַּיֹום
ֲאֶׁשר ִקּוִיִתי עֲׂשֹות 
ֲאהָּה חָלַף ּכַחֲלֹום

עָבַר ּכָלָה ּפְִתאֹום
ּבְִמִׂשיָמה א עַָמְדִּתי
ּבְקִֹׁשי הִּגַעְּתִי הֲלֹום 
נָסֹגְִתי ָאחֹור ָמעְַדּתִי

לְעֵת בְעָָתה א ַמְרּפֶה
ַׁשחַר חָָדׁש ַמפְצִיעַ

לִיׁשּועָתֹו ָּתִדיר ְמצַּפֶה
הִזְַּדְּמנּות ּפָז ַמּצִיעַ

יֹום לְיֹום יַּבִיעַ אֹוֶמר
ְמחֵַּדׁש ּבְטּובֹו ָׁשעֹות
ִּתּקּון לְָקרּוץ חֶֹמר
ַמצְִמיחַ יְׁשּועֹות

ִּתְקוָה לְדֹוְרֶׁשי חִַּדְׁשְּת 
לְהְִתַקֵּדם ּבְַּדעְּתִי ּגֹוֵמר
 ַקֵּדׁש עִּתֹותַי הְַׁשָּתא
ּובָא הֶַּׁשֶמׁש וְטָהֵר

עֲצָמֹות
יְבֵׁשֹות
צְנּומֹות
ּגְרּומֹות

ִמְתגֹולְלֹות
ּכְִמְתבֹולְלֹות
ּבְֵאין חַּיּות
ֵמֵאין לַחּות

ְמחַּפְׂשֹות
נֹוַאׁשֹות
ְמעַט טַעַם
ֶׁשל ּפַעַם

אּולַי ּבַַמנְגַל
חֹוסֶה

ֶׁשָּמא ּבִַמצְלֶה
ִמְתחַּבֵא

ָּתִרים ּבַּיְעָרֹות
ַמעֲלִים הְַׁשעָרֹות
אּולַי ּבְפָאְרִקים
ּבֵין הַחֲָרִקים

ׁשּובּו לָכֶם
לְָאהֳלֵיכֶם

לְתֹוַרת ֱאֵקיכֶם
לְהַחֲיֹות נְִׁשמֹותֵיכֶם

ׁ̆ מ∆ ∆ ּׁ̆ ּוָב‡ ַ‰

˙ מו… ָ̂ ָ‰ֲע

דף מ. 

קולמוס  . י

הראיתם פעם אדם שזה עתה מלאו לו לא פחות משבעים 
ואחת שנים וכשעוצרים אותו תוך כדי הילוכו ברחוב ושואלים 
ונאלם,  משהו  לומר  מתחיל  בגרונו,  מכחכח  הוא  לשמו,  אותו 
שוב פוצה את פיו ואז הוא מחייך במבוכה ומפטיר בעגמומיות: 

האמת היא שתלוי את מי שואלים. 
וההלך הניצב מולו ובסך הכל ביקש לשמוע תשובה פשוטה 
אינו  תמה,   – אדוני  שמך,  מה  כמותה:  מאין  פשוטה  לשאלה 
מבין מה זה היה פה. בדבר כזה טרם נתקל. גבותיו מתרוממות, 
שזה  ואחת  בן השבעים  בפני  ומקשה  שב  והוא  לסתו נשמטת 
עתה עצר למענו את קצב הילוכו ונענה להשיב לשאלתו הכנה 
דת  לאיזה  שאלתי  לא  מבין.  אינני  לאמור:  עצמה  על  והשבה 
רציתי  רק  אני  שלך.  הזהות  היא  ומה  משתייך  אתה  לאום  או 
שלך?  השם  מה  טריוויאלי,  הכי  פשוט,  הכי  בפרט  להתעדכן 

איך קוראים לך?
גם  האמת,  בנוח.  שלא  חש  כבר  ואחת  השבעים  בן  האיש 
לו עצמו נראה הדבר מוזר ביותר. זר לא יבין זאת ובוודאי לא 
נתקל בכך בשום מקום ובפני שום אדם. אם לכל אדם יש שם, 
כי  זאת  מה  כמותה,  נכונה  אין  כי  נכונה,  הזו  הקלישאה  ואם 
דווקא הוא, בעל בעמיו, אינו מסוגל להשיב בפשטות ישירה 

לשאלה מה שמו.
"הבט", הוא משיב כמתנצל כלפי הסקרן שמולו אשר אינו 
מתכוון להרפות. "אתה צודק שהייתי אמור להשיב לך מיידית 
בתיבה אחת, תיבה שאותיותיה מכילות את שמי. אבל זה לא 

כל כך פשוט".
אומר  בנאדם,  של  בשם  פשוט  לא  להיות  יכול  כבר  מה 
הדרוכים  שחושיו  ההלך  לזולתו,  ספק  לעצמו  ספק  בקול, 
מאחורי  מסתתר  מאין  ועמוק  נשגב  מה  דבר  כי  לו  מנבאים 
החידה המהלכת על שתיים שזה עתה עצרה את הילוכה כדי 
להרגיע את תאוות סקרנותו הבלתי נלאית שאינה יודעת מנוח 

של ההלך מולו.
הסוד  את  לגלות  נאלץ  והוא  לנשאל  ברירה  כבר  לו  אין 
המורכב כולו לבן שיחו. כי לפטור אותו בלא כלום, אפשרות 
שעלתה בדעתו לפני איזה רגעים, כשאך התייצב לפניו ההלך 
הסקרן, אינו יכול. זה לא הגון וגם לא נימוסי. אבל גם לפתוח 
את סוגיית הדילמה בפני אדם שזה עתה אך הכיר לראשונה, זו 
היתה נראית לכל הפחות ברגעים הראשונים כאפשרות בלתי 
שפויה. אולם עתה, כאמור, לא נותרה לו יותר מדי ברירה אלא 
גם  אולי  שיבין,  בתקווה  בסוד העניין.  מולו  הניצב  את  לשתף 
יגלה עניין מועט, אבל גם יניחנו לנפשו ולהבא ישקול פעמיים 
עליהם  וימטיר  ברחוב  בלכתם  אורח  עוברי  יעצור  בטרם 

שאלות קשות ומביכות.
האמת היא, הוא נענה ואומר ותכף שם לב כי זו כבר פעם 
שנייה, אולי שלישית, שהוא משתמש בפתיח מילולי זה והדבר 
הבלתי  שיחו  בר  בעיני  שבעתיים  לחריג  אותו  להפוך  עלול 
קרוא. ובכן, האמת היא שיש מחלוקת איך באמת קוראים לי.

כי  נראה  לרגע  מאוד.  עד  האיש  כעת  תמה  מחלוקת?! 
עוצמת התימהון כובשת את כל ישותו לרבות הסלים הכבדים 
שבידיו אשר הונחו זה מכבר על הקרקע לרגל השיחה שאולי 
עד  הפכה  אך  וקצרצרה  נימוסית  להיות  חישבה  מלכתחילה 
מחלוקת  להיות  יכולה  זה  כיצד  חרשים.  של  שיח  לדו  מהרה 
איננו  ואם  אמרנו  כבר  שם,  יש  אדם  לכל  אדם.  של  שם  על 
אסופי או שתוקי או עולה שזה עתה נחת באדמת הארץ, באין 
לו גואל או מכר, יציג תחילה את שמו והבריות בהן יפגוש לא 
יערערו ולא ידונו בדבר אלא יקבלו את השם כאקסיומה שאין 

לשנותה ואין בלתה.

אמור נא, מה שמך
ילד הייתי עת התוודעתי באורח בלתי אמצעי לאפיזודה 
מערי  באחת  'קירוב',  של  בבית-ספר  מורה  מפי  משעשעת 
השדה בדמות אחת משכונותיה הדרום מערביות של ירושלים. 
לכיתה הגיע תלמיד חדש עם הוריו. כשנשאלו ההורים והבן 
להוסיף  הזדרז  והאב  אבן.  הבן:  נענה  לילד,  קוראים  כיצד 
אבן. אבא  שם  על  תהומית:  וברצינות  חשיבות  של  בארשת 

מחניק  אלא  לגחך  לא  אף  לתמוה  יכול  אינו  והמורה, 
צחקוק קל וסורר שאיים לפרוץ מבעד לארשת פניו, פונה אל 
התלמידים, שהיו ברובם טעוני טיפוח אך הנפשות הפועלות 
עתודת  אלא  אינם  כי  היו  משוכנעים  הוריהם  ובקרב  בקרבם 
טופחת  שתהיה  עד  השכונתית  מהזיבורית  שתתפתח  עילית 
אותו  נקבל  הבה  חדש,  ילד  לנו  יש  ילדים,  להטפיח:  מנת  על 
נשאלו  לו,  קוראים  איך  התדעו  הבאים.  ברוכים  בברכת 
אז  או  במקהלה.  כולם  שאלו  איך,  א'.  כיתה  תלמידי  הילדים, 

באה התשובה המפתיעה: אבן.
בספונטניות  מראש,  מוסכם  באות  כמו  רגע,  באותו 
להסמיק,  הבוגרים  לנוכחים  להם  גרמו  המביכה  שעוצמתה 
לו  קוראים  אבן,  מקהלה: "אבן,  בקריאת  כולם  הילדים  פצחו 
הכיתה.  של  האבן  אדמת  על  ברגליהם  רוקעים  בעודם  אבן" 
ורק הילד, נשוא השם המקורי, לא שותף היה למבוכת ההורים 
בעיניו  נדלק  זיק  לאוזן,  מאוזן  חייך  הוא  יחד.  גם  והמורה 
הכבויות וסומק עז עלה בלחייו עד לתנוכי אוזניו. לכזו קבלת 

פנים לבבית ותוססת לא פילל ולא מילל.
המבקש  מולו  התמה  ולאזרח  ואחת  השבעים  לבן  בחזרה 
עזה  מחלוקת  שיש  להיות  יכול  כיצד  להבין  מאודו  בכל 
הניטשת על שמו של אדם וכמו לא היה די בתמיהה מייסרת 
זו, עולה עליה עשרת מונים החידה הבלתי מפוענחת: איך זה 
פחות  לא  הללו.  השנים  כל  במשך  הוכרעה  לא  שהמחלוקת 
משבעים ואחת שנים בן אדם חי על אדמות. במרוצת השנים 
לפרקו,  להגיע  לאיש,  ולהיות  לגדול  היה  אמור  הוא  הללו 
לחוק  בהתאם  לצאת  ואף  למחייתו  לעמול  משפחה,  להקים 
שמו  על  ניטשת  מחלוקת  ועדיין  מפירותיה.  וליהנות  לפנסיה 

ואין הכרעה.

הבט נא, איני יודע
אז איך קורא לך מי שמבקש להסב תשומת לבך לדבר מה 
לדעת  ההלך  מבקש  תהיה?  שלא  סיבה  מכל  אליך  לפנות  או 
המוסכם  השם  בלי  לאיש  יניח  לא  כי  נראה  ולתמיד.  אחת 
על  כהלכה  ישיב  בטרם  מקום  לשום  ללכת  לפניו  המופיע 

שאלתו שאינה יודעת מנוח.
אחרים  כך.  לי  שיקראו  כאלו  יש  לו:  משיב  הוא  גם  והוא 
משתדל  אני  לכולם  לבו.  נטיית  לפי  אחד  כל  כך.  לי  יקראו 
להאיר פנים ולהשיב. כבר נואשתי מכך שיהיה לי שם מוסכם.

תמוהה  (בהקדמה  האחרונה  ביממה  חגגה  ישראל  מדינת 
עם  שנמנינו  נניח  נפרד:  למאמר  נפרדת  סיבה  הקובעת 
בשם  לברך  ואף  הזה  ביום  ההלל  את  לומר  יש  כי  הסוברים 
ומאוחר,  מוקדם  להיות  יכול  מקודש  שיום  זה  איך  ומלכות; 
כרוכים  שכביכול  הדינים  גם  ואחור  קדם  יזוזו  זאת  ובעקבות 

בו? למהללים פתרונים) את יום הולדתה השבעים ואחת.
האם  הוכרע  טרם  עליה,  שעברו  הרבות  השנים  למרות 
שמה המלא הוא "מדינה יהודית ודמוקרטית" או שמא "מדינה 
בשעת  קובע  ומה  מה  על  בה  גובר  מה  ויהודית".  דמוקרטית 
התנגשות בין שני התארים האמורים. האם היא אמורה להיות 
יותר יהודית ופחות דמוקרטית או שמא המדינה בת השבעים 
ובכלל  יהודית.  ופחות  דמוקרטית  יותר  להיות  צריכה  ואחת 
האנומלי,  השילוב  ולהתנהל  ולהישמע  להיראות  אמור  כיצד 
הדעת  ואין  הדת  שאין  הזה  הכפול  בשם  הגלום  הדיסוננס, 

סובלות אותו.
ורוח הקודש צווחת ואומרת אל משה אשר ידבר אל אהרן, 
יחללו  לאמור: "ולא  בפרשתנו  בניו,  ואל  מאחיו,  הגדול  הכהן 

את שם קדשי אשר הם מקדישים לי".

בנימין ליפקין

בתעות בני ישראל מעלי
בימים אשר כאלו אך מתבקש היה ללגלג קצת על 
במחיר  לעצמה  קנתה  ישראל  שמדינת  ה"עצמאות" 
עוד!  לא  ביקשתם,  עצמאות  אה..  מנשוא,  כבד  דמים 
ניצור  ועוצמה,  בטחון  נרכוש  בידינו,  גורלנו  את  ניקח 

הרתעה ונעשה שלום. 
כמה  ה-71?  בת  שלנו  העצמאות  נראית  איך  אז 
רצועה  בעולם,  הגדול  בכלא  הסגורים  מעזה  יחפנים 
שני  מצד  הדוקה.  בגדר  מוקפת  ק"מ   10 ברוחב  צרה 
ים המוגן אף הוא הרמטית בצי של אניות קרב, חסרי 
ולא  נפט  לא  משלהם,  כלום  להם  אין  משאבים,  כל 
בה.  יחסר  שלא  דבר  אין  מים,  ולא  חשמל  לא  חיטה, 
החזקה,  המדינה  את  מאתגרים  הם  זאת  כל  ולמרות 
כולל את המנהיג הימני החזק והגיבור... כשלאף אחד 
כולל  לבעיה,  פתרון  שום  אין  ומצביאיה  חכמיה  מכל 
הזכור  המבצע  איתן',  'צוק  גיבור  לשעבר  הרמטכ"ל 

לטוב... 
אם מרגיזים את הרעבים שם בכלוב, או שמאחרים 
להכניס את קצבת הדולרים, הם עלולים ללחוץ בטעות 
מכניסים  דקות  שתוך  "מסרים",  ולשגר  ההדק  על 
גם  ולדאבוננו  אטומים.  וחדרים  למקלטים  מיליונים 
היה  שעתידם  צעירים  דם  יקרים,  קרבנות  להפיל 

לפניהם. אוי נא לנו כי חטאנו.
להפסקת  להגיע  לממשלה  גרמו  סודיות"  "נסיבות 
אש, להשעין את בטחון מיליון תושבי הדרום על הקנה 
אולי  ארגונים,  ושאר  האיסלאמי  הג'יהאד  של  הרצוץ 
כדי לאפשר למדינת ישראל לחגוג את חג ה"עצמאות" 
שלה, ללא קול סירנות מייבבות. מרוב שגורלנו בידינו 
המחופרים  מעורערים,  לטרוריסטים  אותו  מסרנו 

בחול של עזה.
שנבנתה  המפותחת  והמדינה  המוצלחת,  הכלכלה 
לכך  לזכות  כדי  אותנו.  מנחמות  אינן  שנה,  בשבעים 
ולהתאמץ  דם  הרבה  כך  כל  לשפוך  צריכים  היינו  לא 
המציאות  מחלות.  והדברת  ביצות  בייבוש  כך  כל 
אכן  זה  המערבי.  העולם  בכל  קיימת  הזאת  המרנינה 
הזה,  למצב  הגיעה  הקטנה  ישראל  שמדינת  מופלא 
לכך  לא  לכך.  מתקדמות  רבות  מתפתחות  מדינות  אך 
בדורות  מייחליה  רבבות  ואלפי  המדינה  מייסדי  ציפו 
בארצות  לחיות  יכולים  היינו  פשוט  כך  לשם   - עברו 
לעם  ויציבות  בטחון  להקנות  היתה  המטרה  המערב. 
היהודי. המטרה הזו, מצטערים לומר לכם, לא צלחה. 
אין בטחון ליהודים לא בארץ ולא בגולה, ובארץ, עם 

כל הכבוד, הרבה פחות מאשר בגולה.
את מצב הרוח הירוד הזה כולנו מכירים, ואין צורך 

לציין זאת.
מהצפוי,  הפוך  לומר  טבעית,  אולי  נטייה,  לנו  יש 
מה  לשם  אומרים,  שכולם  מה  את  לומר  אם  שהרי 
נחוץ העיתון. אי לכך, כאשר כולם מהללים ומשבחים 
ואת  המדינה  את  הציבור,  ואת  המצב  את  ומפארים 
את  ולצנן  קרים  מים  לשפוך  ממהרים  אנו  הממשלה, 
כך  כל  שאינו  השני  הצד  את  ומציגים  ההתלהבות, 
קדורנית,  מתהלכים  כולם  כאשר  אולם  נפש.  משובב 
בציניות  ומפטירים  מה"מצב",  ומיואשים  ראש  חפויי 
"תארים מחמיאים" לממשלה ולעומד בראשה, אז אנו 
ולראות  התמונה,  את  לאזן  שלנו  הזמן  שהגיע  יודעים 
את הצד החיובי של הדברים, קצת לשמח ולהרים את 

המוראל. 
החיובית  לנקודה  הלב  תשומת  את  להפנות  רצינו 

שקיימת בכל המציאות הזאת ששמה מדינת ישראל. 
מדינת  על  לדבר  רגילים  שאנו  לב,  לשים  חשוב 
ישראל במונחים של שלטון מדיני, מערכות שלטון. יש 
הרבה מה להודות לה' על כך. יש עדיין הרבה על מה 
להתפלל, ויש גם הרבה על מה להילחם, כמו מערכת 
המזוהמת,  הגויית  התרבות  כמו  הקלוקל,  החינוך 
חילולי השבת הרבים הקורעים את נשמתה של כנסת 
ישראל. אצל אחרים עיקר הנקודה היא "ארץ ישראל" 
ששבנו אליה ברחמים גדולים, והיא מקבלת את בניה 

באהבה ובשמחה. 
היו שנים שבימים האלו היה מתפתח ויכוח סוער 
מול מאמיני הלאומיות, כל מיני שאלות היו עולות, מהו 
יחס הציבור החרדי למדינת ישראל, האם זו אתחלתא 
דגאולה או עת ניסיון, מה אומרת ההשקפה הטהורה. 
המתעניינים  אנשים  המחנה  בקצה  אולי  יש  היום  גם 
פשוט  זה  הציבור  רוב  את  אבל  אלו.  כגון  בשאלות 
עוברים  והטקסים,  הצפירה  רלוונטי,  לא  מעניין'.  'לא 

וממשיכים הלאה.
אחד.  לכל  נוגע  יותר  מרכזי,  יותר  משהו  יש  אבל 
ממדינת  אפילו  חשוב  יותר  חשוב,  מאוד  משהו  יש 
היא  ישראל  מדינת  ישראל".  "עם  וזהו  ישראל... 
מערכת טכנית, אבל 'עם ישראל' הוא מושג נעלה, ערך 
אבותינו  נשמות,  מהרבה  מורכב  ישראל  עם  נשגב. 
וכולנו.  ואתה  אני  אלינו,  עד  מצרים  יציאת  דור  מאז 
והשאלה היא, מה קרה ל'עם ישראל' בשבעים השנים 

הללו.
במאתיים השנים האחרונות תקף גל של ליברליות 
הכחדה  לפני  עמד  ישראל  עם  העולם,  את  וחילוניות 
אינה  החילוניות  בשואה,  ההשמדה  מלבד  רוחנית, 
התבוללות,  הוא  המיידי  השלב  תחנה,  בשום  עוצרת 
שנה  שבעים  ולפני  העולם,  בכל  היום  שקורה  מה  זה 
היהודים היו מפוזרים בעולם באופן שההכחדה היתה 
מדינת  האמת,  את  לומר  חייבים  זמן.  של  עניין  רק 
ישראל הצילה את עם ישראל. אולי זו הדרך שהקב"ה 
מדרכיו  לדאבוננו  פונים  הם  כאשר  גם  בניו  על  שומר 
עם  לראות  שניתן  האופטימית  הנקודה  זוהי  הישרות. 

כל החושך. 
מתפשרות  בלתי  ומלחמות  ביקורת  הרבה  לנו  יש 
מיליוני  עם  חיים  אנו  הכל  אחרי  אבל  המדינה,  עם 
אחינו ביחד, נעים לנו כך, לחטוף טילים על הראש, ובין 
לבין להתקוטט. אבל זה דווקא משום שאנו עם אחד. 

ככה זה בבית, בין אחים תמיד יש מריבות.
נתפלל שהטילים יפסיקו לעוף, ושהאחים יפסיקו 
לריב, וכולם ישובו בתשובה שלימה, שנגיע מהרה לקץ 

ה"אתחלתא", וניגאל בגאולה האמיתית. 

שלמה דב הרשקוביץ

נפש יהודי הומיה

חיים זאב לוריא

בדאגה  עוקבת  הנאמנה  היהדות 
לדאבוננו  שמתרחש  מה  אחר  רבה 
השבת  שמירת  בנושא  החרפה  למרבה 

בפרהסיה הציבורית.
האירועים המתוכננים לשבת קודש 
עבודה  היתרי  מתן  סביבם  גוררים  זו 
הנאלצים  יהודים,  של  רבות  למאות 
קשים  פיתויים  נוכח  השבת  את  לחלל 
אחוזים  במאות  השכר  העלאת  בדמות 
פיטורין  איומי  בעקבות  לחילופין  או 

למי שאינו מיישר קו עם העבודות.
עמלים  הנאמנה  היהדות  נציגי 
קשות בימים הרי גורל אלו, לשבור את 
אחד  מצד  יינה.  את  ולשמור  החבית 
להביע את גודל הזעם על חילולה של 
שבת קודש ציפור נפשו של עם ישראל 
בכל הדורות, ומאידך להלך בין הטיפות 
לא  שחלילה  ואחראית  מדודה  בצורה 
שאינה  הרסנית  קואליציה  כאן  תקום 

מחויבת לקדשי ישראל. 
ומצריך  כלל  פשוט  אינו  כזה  מצב 
בהדרכתם  דשמיא,  סייעתא  המון 
וניווטם של מרנן ורבנן עיני העדה שרי 
המכוונים  שליט"א,  והחסידות  התורה 
על  ישראל  בית  עמך  שלוחי  דרכי  את 

כל צעד ושעל.
ולהתבונן  להיעצר  המקום  וכאן 
לצעדי  במקביל  כי  ברור  הרי  מעט. 
המחאה השונים שיש לנקוט בהם, כמו 
בעת  הנדרשות  המלחמה  דרכי  כל  גם 
זו, מוכרחים אף לחשוב, כפי שאומרים, 
מחשבה  אפיקי  ולפתח  לקופסה  מחוץ 

נוספים.
שיווק  של  בעולם  חיים  אנו  כיום 
הנוכחי  בעידן  המוחות  טובי  ופרסום. 
כיצד  בתכנון  ולילה  יומם  עסוקים 
חדשים,  רעיונות  ולייצא  לשווק 
דפוסי  מותגים,  מפתיעים,  מוצרים 
הכל  רבות.  וכהנה  ומחשבה,  התנהלות 

לפי הזמנת הלקוח.
תקופת  עכשיו  הסתיימה  הנה, 
סביב  נע  הכל  בה  לוהטת,  בחירות 
ויותר,  פחות  מוצלחים  קמפיינים 
אותם ניהלו קופירייטרים ואנשי שיווק 

מהשורה הראשונה.
התורה  יהדות  כי  גם  סוד  זה  אין 
ההסברה  בתחום  רבות  השקיעה 
קהלים  כלפי  בעיקר  והשיווק, 
שהנטייה  יותר  רחוקים  ממעגלים 
תחילה  מוטלת  היתה  שלהם  הטבעית 
כלפי  גדול  חשש  קיים  והיה  בספק, 

אופי בחירתם ברגע האמת.
ראש  בכובד  לשקול  אפוא  שווה 

בכיוון  ומסיבית  ענפה  פעילות  המשך 
זה, גם בתחום ההסברה לטובת שמירת 

השבת.
ברובה  מורכבת  ישראל  מדינת 
לעת עתה, כל עוד לא נושענו, ממיליוני 
זוכים  אינם  הכאב  שלגודל  יהודים 
לחוש את מנעמי עונג ונועם זיו השבת 
לנו  שניתנה  הטובה  המתנה   – קודש 
לחומת  הסיבה  זאת  המלך.  גנזי  מבית 
נוכח  הניצבת  והמהמורות  הקשיים 
קוו  הסטטוס  שמירת  למען  הפעולות 

בכלל ושמירת שבת קודש בפרט.
במקביל  לכך,  המתבקש  הפתרון 
הוא:  הנדרשת,  המחאה  לחובת 
טובה  בהסברה  רבות  להשקיע 
כל  שתבקע  כזו  הסברה  ומקצועית. 
תחדור  חילוני.  בית  של  ובריח  מנעול 
המרצדים  למסכים  מבעד  ותצוץ 
כיום  שישנן  האפשרויות  בעזרת 
חומות  ותפיל  תבקיע  אף  ה'  ובעזרת 
פלדה  הררי  ותמיס  ניכור,  של  גבוהות 
בורות  חרדיות,  אנטי  של  ונחושת 

ושנאה.
ולתאר  להביע  ניתן  יופי  כמה 
תחינה  שבת,  נרות  של  בתמונות 
גביע  וטעימות,  טריות  חלות  ודמעות, 
לתפארת,  ערוך  שולחן  לקידוש,  יין 
שבת  תפילת  וריקודים,  זמירות 
ה'  כיד  ועוד  הבנים,  ברכת  מרטיטה, 
המוכשרים  המסבירנים  על  הטובה 

שלנו.
במלוא  יהודי  והדר  הוד  חן,  כמה 
יפעתו, ניתן להביע במחזות וירטואליים 
ישזפו  רבות  שעיניים  עין,  מושכי 
הזכרנו  לא  ועדיין  משים;  בלא  אותם 
ואת  בעיתונות  הכתובה  ההסברה  את 
השיח המשודר, בהם ניתן גם להשפיע 

רבות.
אם רק תיפול החלטה בקרב עסקני 
גדולי  ורבנן  מרנן  בהכוונת  הציבור, 
הנושא  את  לקחת  שליט"א,  ישראל 
ניתן   – עליונה  עדיפות  בעל  כפרויקט 
במרחב  ונצורות  גדולות  לפעול  יהיה 
בעדינות  לנטרל  וכך  חילוני  הציבורי 
את  ובהידברות,  בהבנה  ובנועם, 
יותר  לאחרונה  המתגלעים  הקשיים 

ויותר בדרכה של השבת.
ייפסקו  כי  תהיה,  התוצאה 
נקודות  על  הנצחיים  הוויכוחים 
בציבור  תוטמע  התודעה  השליטה. 
אט אט כמה טובה ונעימה היא שמירת 
השבת שהיא מקור הברכה לעם סגולה, 

וינוחו בה כל ישראל מקדשי שמך. 

מחיאות כפיים לשווק את השבת 

.1
נתניהו: כשמטוס נוחת בנתב"ג כולם מוחאים כפיים; אין דבר כזה בעולם.

מי גילה את אוזנו של ראש הממשלה שהתנועה הזו שאכן בלעדית לה לישראל ולישראלים 
מעידה על תכונה חיובית, פוזיטיבית ונמלצת? אולי מעיד הדבר על סערת הרגשות המאפיינת 

את הצבר הישראלי באשר הוא ואשר לא בהכרח מוליכה אותו לכיוונים חיוביים אלא, לא 
אחת ולא שתיים, למחוזות שליליים ונפסדים? מדוע פרץ מחיאות הכפיים הלזה, שברוב 
המקרים יותר מביך מאשר מרגש, הוא סיבה להעלאה על נס של הישראליות ולא להפך?

.2
בכיר איראני מרגיע: רוצים להחזיר את הסכם הגרעין למסלול.

מי בדיוק אמור להירגע לשמע הצהרה כזו? וכי לא זו אמריקה, ובעקבותיה מדינות שפויות 
נוספות, שלא לדבר על ישראל ולכל הפחות החלקים השפויים בה, אשר חרדה אוחזת בם 

לנוכח התרחיש האימתני של שובו של הסכם הגרעין הנודע לשמצה שלא בכדי חובק בשתי 
ידיים בידי האיראנים שלא ראו בו אלא גלגל הצלה וקרש קפיצה להמשך ההתגרענות באין 

מפריע ובחסות העולם?

.3
דיווח מכוחות ההצלה: בן 79 איבד את הכרתו כשאכל סטייק ביערות הכרמל.

לפני הכל, משגר המדור ברכת רפואה שלמה והחלמה מהירה לסועד אולם להתאפק לא יוכל 
המדור מלשאול: כיצד יש להתייחס אל הנפגע בהתייחס לתקרית שבה איבד רח"ל את הכרתו 
והובהל לבית החולים הסמוך? האין זה ראוי לקרוא לילד בשמו ולומר כי האיש בעל התיאבון 

הבריא והגיל המופלג, לאורך ימים, נפגע בעת מילוי תפקידו שכן מצוות היום בנפנוף על 
האש, רצוי באחד היערות או הפארקים שבהם השתבחה הארץ, מצווה בו יותר מבשלוחו וכל 

המרבה הרי זה משובח? ואולי מן הראוי היה שבשנה הבאה תוענק לו הזכות הכבירה להעלות 
משואה כמי שקיים בהידור את מצוות היום עד כדי מסירות נפש וממנו יראו וכן יעשו?

.4
המטס הצבאי עבר בשמי שדרות: הילדים נבהלו.

מי היה הגאון שהגה את המסלול של המטס בשמיה של העיר מוכת הקאסמים והטילים שלא 
חדלים להיות משוגרים לעברה, עם או בלי הסכמות בין ישראל לבין חמאס, בין אם סכומי 
עתק משולשלים לידי רבי הטבחים מארגון הטרור ובין אם במעבר כרם שלום אין עוברות 

אלא משאיות עתירות מלט ובטון להמשך חפירת, ביצור והעצמת מנהרות הטרור?

.5
שר החקלאות היוצא אורי אריאל בקריאה למתיישבים: להפסיק להתפנק ולהתחיל לבנות 

לגובה.

מדוע זה החליט אורי אריאל שבנייה רוויית קרקע, ושלא לגובה, היא פינוק ושבנייה לגובה 
מבטאת פרידה מתפנוקים? הטחו עיניו מראות את המגדלים הגבוהים הנבנים תחת כל עץ 

רענן ואת הגבוהים במיוחד שבהם המאכלסים לרוב את העשירון העליון של המדינה? לשווא 
חושד השר בעשירי הארץ ונגידיה בהתנזרות מתפנוקי מעדנים כשהוא מייחס להם סבל 

שאינו קיים? וברצינות: מי יתיר למתיישבים לבנות לגובה שעה שבקושי מבנים טרומיים חד 
קומתיים מתירים להם בדיעבד ולא לפני מסע של שתדלנות? 

5 שאלות / יהודה לוברבום

בני גנץ נשאל השבוע מה הוא היה עושה בעזה. "מגיב בעו־
לק־ מעז  לא  נתניהו  של  ממתחריו  אחד  אף  השיב.  צמה" – 

רוא לכיבוש הרצועה. כולם מערפלים משפטים ובסתר ליבם 
העיתונאי  נמצא  לא  עוד  אבל  נתניהו.  גישת  עם  מסכימים 

שיעצור פוליטיקאי מלקשקש.

מחבלים  משפחות  בני  של  אירוע  לאפשר  הורה  שוב  בג"צ 
הוא  הזה,  היום  של  בריש-גלי  'חילול'  יש  אם  הזיכרון.  ביום 
הבאת האויב ללב תל אביב וקיום קינה משותפת עמו. אבל 
היום  'מחללי'  את  ברק  בבני  דווקא  יחפשו  עיתונות  צלמי 

שלא עומדים בצפירה.

הסקרים בארה"ב הציגו השבוע שיאי תמיכה היסטוריים בנ־
שיא טראמפ, והוא עקף (בזמן מקביל) את אובאמה. הנשיא 
שנבחר בטעות בפעם הראשונה, עומד להיבחר בפעם הש־
נייה ע"י הציבור בדעה צלולה, כשהוא יודע בדיוק במי מדובר.

1
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איש לא קרא לכיבוש מחדש. בניין בעזה לאחר קריסתו כתוצאה ממתקפת חיל האוויר, השבוע3
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שביעות רצון רבה בקרב לקוחות 'כללית'

גם בימי חול המועד פסח פעלו מרפאות 
'כללית' במודיעין עילית במתכונת מיוחדת
הרב אברהם וייס, מנהל מגזר חרדי במחוז מרכז: "'כללית' דואגת לכל לקוחותיה במשך 

כל ימות השנה כולל ימי החגים ועושה הכל כדי שלקוחותיה יקבלו שירות רפואי בכל עת 
שיצטרכו" • "גם בימים שכולם נופשים - ב'כללית' עומדים לשירותכם ומאחלים קיץ בריא"

במודי־ 'כללית'  מרפאות  השנה  גם 
עין עילית פעלו גם בימי חול המועד של 
ובנוסף,  מיוחדת.  במתכונת  הפסח  חג 
רופא  ידי  על  שירות  ניתן  הערב  בשעות 
מוקד  בלילה,   23:00 השעה  עד  תורן 
לרפואת נשים בשעות הערב, ולראשונה 
בחול  פעלה  סמייל'  'כללית  מרפאת  גם 

המועד לטיפול למקרים דחופים.
בפעילותה  התחילה  'כללית' 
הפצת  עם  החג  לפני  עוד  הייחודית 
לכל  לפסח'  הכשרות  התרופות  'מדריך 
הרופאים ואנשי הסגל הרפואי. במקביל, 
הרוקחים תודרכו על אופן מכירת החמץ 
בהתאם  מכירה  הדרושות  התרופות  של 

להוראות הרב הראשי של 'הכללית'.
בנוסף, כמידי שנה דאג הרב אברהם 
וייס, מנהל מגזר חרדי במחוז מרכז בעיר, 
ההוראה  ומורי  העיר  רבני  לכל  לשלוח 
לפסח  הכשרות  התרופות  מדריך  את 
שיצא לאור על-ידי הנהלת הקופה בפי־
קוחו הישיר של רב הכללית הרב מנחם 
ליפקיבקר שליט"א. המדריך ידוע כמק־

צועי והמעודכן ביותר, ובשל כך השימוש 
בו נפוץ בקרב כל גווני הקשת החרדית.

לקוחות  המועד  חול  בימי  כאמור, 
השעה  עד  רפואי  שירות  קיבלו  רבים 
פעילות  לשעות  מעבר  בלילה.   23:00
מו־ הלקוחות  לשירות  עמדו  המרפאות 

קד אחיות ושירות רופאי ילדים און ליין 
ורופאי משפחה און ליין שהעניקו ייעוץ 

רפואי טלפוני לכל מי שנזקק לכך.
"צעד  כי  אומר  וייס  אברהם  הרב 
על  מהחשיבה  כחלק  נעשה  זה  חשוב 
הציבור,  לבריאות  דאגה  מתוך  פרט  כל 
ומהווה נדבך נוסף בפעילות הברוכה במ־
שך כל ימות השנה בליווי רפואי מתמיד 

ובשירות איכותי ומקיף".

מחקר ברוקדייל קובע: מאוחדת במקום 
הראשון בזמינות הרופאים המומחים

מנכ"ל מאוחדת, ס. רגב רוזנברג, הביעה סיפוק מהתוצאות: "עם השלמת ההטמעה של מערכי הרפואה 
ההיברידית של מאוחדת והגברת השימושים בטכנולוגיות הדיגיטליות החדשניות שאנו מפתחים, נוכל להציג 

כבר בסקר הבא שיפור ניכר אף יותר ברמת השירות ללקוחות מאוחדת" • מנהל המגזר החרדי במאוחדת 
הרב משה ברים: "ציבור הלקוחות יודע להעריך את ההשקעה הרבה, והתוצאות ניכרות גם בסקר בלתי תלוי 

שנערך. למרות התוצאות המחמיאות, אנו נמשיך ונשפר עוד את השירות ונשלים את המהפכה"
סקר מקיף ובלתי תלוי שערך מכון 
מאוחדת  לקוחות  כי  מגלה  'ברוקדייל' 
של  ביותר  הגבוהה  לזמינות  זוכים 
רופאים מומחים (שירותי הרפואה היוע־

צת) – בפער ניכר לטובה לעומת הקופות 
האחרות ומשביעות הרצון הגבוהה ביותר 
לצרכיהם  היועצים  הרופאים  מהתאמת 

של המטופלים.
במאוחדת, ששמה לה למטרה שלא 
להתפשר על השירות ללקוחותיה, הביעו 

סיפוק רב מהנתונים.
רוזנברג,  רגב  ס'  מאוחדת,  מנכ"ל 
של  ההטמעה  השלמת  "עם  כי  ציינה 
מערכי הרפואה ההיברידית של מאוחדת 
והגברת השימושים בטכנולוגיות הדיגי־

נוכל  מפתחים,  שאנו  החדשניות  טליות 
אף  ניכר  שיפור  הבא  בסקר  כבר  להציג 
יותר ברמת השירות ללקוחות מאוחדת".

כי  זאת,  עם  ציינה  רוזנברג  רגב 

לרופאי  מהפונים  שכ-45%  העובדה 
רק  זאת  עושים  (בממוצע),  המשפחה 
לצרכים בירוקרטיים של קבלת אישורים 
או מילוי טפסים, מחייבת שידוד מערכות 
כללי ובחינת האפשרויות להקל על הבי־

למערכת  המשיקות  במערכות  רוקרטיה 
מנכ"לית  לדברי  ובתוכה.   – הבריאות 
מאוחדת, גם העובדה שכל לקוח שלישי 
השיווק  מוקדי  של  פניות  עם  מתמודד 
של קופות חולים מתחרות, חלקן – על 
הטרדה  בגדר   - המבוטחים  עדות  פי 

הבריאות  משרד  את  מחייבת  ממש, 
לשוב ולבחון את התופעה בראייה כלל־

מערכתית.
החרדי  המגזר  מנהל  לדברי 
"מאוחדת  ברים:  משה  הרב  במאוחדת 
התחו־ בכל  ממש  של  במהפכה  מצויה 
את  להעריך  יודע  הלקוחות  ציבור  מים. 
גם  ניכרות  והתוצאות  הרבה,  ההשקעה 
התו־ למרות  שנערך.  תלוי  בלתי  בסקר 
צאות המחמיאות, אנו נמשיך ונשפר עוד 

את השירות ונשלים את המהפכה". 

תנופת השירותים נמשכת 

מתחילת השנה: למעלה מ-50 רופאים מומחים חדשים 
הצטרפו למהפכת הבריאות של מכבי בירושלים

מתחילת 2019, הצטרפו למרכזים הרפואיים של 'מכבי' בירושלים למעלה מ-50 רופאים 
מומחים, בכל תחומי הרפואה • ראש מחוז ירושלים והשפלה, מר גידי לשץ: "קליטתם של 

הרופאים החדשים מהווה עבורנו תוספת כוח משמעותית, להמשך מהפכת הבריאות המבורכת 
בעיר. הירושלמים מצביעים ברגליים ומעל 30,000 חברים נוספים כבר הצטרפו למכבי 

בירושלים בשלוש וחצי השנים האחרונות"
'מכבי'  של  השירותים  תנופת 
בירו־ מובילה  שהיא  הבריאות  ומהפכת 

חיזוק  קיבלה  האחרונות,  בשנים  שלים 
למעלה  של  הצטרפותם  עם  משמעותי, 
מ-50 רופאים ומטפלים מומחים חדשים 
בכל  מכבי  של  הרפואה  שירותי  למערך 
המרכזים הרפואיים בעיר. הרופאים שה־

צטרפו הם רופאים מומחים בכל תחומי 
ילדים,  משפחה,  רפואת  בהם  הרפואה. 
כירורגיה,  אורתופדיה,  עור,  אא"ג,  נשים, 
קשב  גסטרואנטרולוגיה,  המטולוגיה, 

וריכוז, והתפתחות הילד.
מחוז  מוביל  האחרונות,  בשנים 
ירושלים והשפלה ב'מכבי', בראשות מר 
הקשור  בכל  אדירה  מהפיכה  לשץ,  גידי 
נוספו  כה,  עד  בעיר.  הציבור  לבריאות 
מרכזים   21 האחרונות,  השנים  בשלוש 
רפואיים, חדשים בכל שכונות ירושלים. 
רפואיים,  מרכזים  לשני  בנוסף  זאת 
הקרובים  בחודשים  להיחנך  העתידים 
שירותים  יינתנו  בהם  העיר,  בשכונות 
הרפואה. תחומי  במגוון  מתקדמים 
הסכמים  'מכבי'  קידמה  זאת,  לצד 
החולים  בתי  עם  רבים  פעולה  ושיתופי 
את  ולשפר  לייעל  מנת  על  בירושלים, 
מכבי.  למבוטחי  במקום  הניתן  השירות 
לרווחת  שירותים  מכבי  השיקה  כמו"כ, 
חברי מכבי בעיר. בהם שירות 'רופא נוכ־

רי בשבת' הפרוס במרכזים שונים ברחבי 
העיר, שירותי רופא מומחה תורן המקבל 
בימי   ,19:00-21:00 השעות  בין  ערב  מדי 
ובמוצאי   08:00-12:00 השעות  בין  שישי 
בסניף   19:00-21:00 השעות  בין  שבת 
ברחוב  מרדכי  בגבעת  שנפתח  החדש 

שחל 79.
שרה,  יד  עם  ייחודי  פעולה  שיתוף   
לקבל  המבוטחים  יכולים  במסגרתו 
לר־ פרנקל  במרכז  דחוף  רפואי  שירות 
פואה דחופה. המרכז פועל מידי ערב, גם 
של  הרפואיים  המרכזים  ששאר  בשעות 
מכבי סגורים, החל מהשעה 19:00 בערב 

ועד חצות. 

מכבי פועלת רבות על מנת להתאים 
ולהנגיש את שירותי מכבי לציבור חברי 
מכבי החרדים בעיר. התאמת השירותים 
מתקיימת תוך התייעצות עם רבני העיר 
תושבי  בקרב  דעת  ומובילי  שליט"א 
קשר  על  מכבי  שומרת  עמם   – העיר 
הדוק באמצעות הנהלת הקופה ומתאמי 

קשרי הקהילה בעיר.
במסגרת הרחבת השירותים למגזר 
בירושלים  מכבי  מינתה  בעיר,  החרדי 
המ־ רפואיים  ומרכזים  מרחבים  מנהלי 

הפועלים  החרדי,  המגזר  מתוך  גיעים 
ר'  בהם  לתושבים.  השירותים  להתאמת 
הרפואי  המרכז  את  המנהל  רייכמן  זאב 
ארנטרוי  אבי  ר'  ברוממה,  חמד'  'פנינת 
המנהל את המרכז הרפואי רמת אשכול, 
והגב' ד' מילר המנהלת את המרכז הר־

פואי ברמת שלמה.
ראש מחוז ירושלים והשפלה במכ־

בי, גידי לשץ: "מכבי משקיעה משאבים 
שירותי  את  להעניק  מנת  על  רבים 
לכל  בישראל,  ביותר  הטובים  הבריאות 

השבוע  רק  ממבוטחיה.  ואחד  אחד 
משרד  עבור  ברוקדייל  סקר  את  קיבלנו 
מכבי  מחברי  ש-93%  שקבע  הבריאות 
האחרות,  הקופות  לעומת  מרוצים,  הכי 
האישי  מהשירות  הרפואה,  מאיכות 
ומהשירותים המקוונים. השקעתו הרבה 
לידי  באה  והשפלה,  ירושלים  מחוז  של 
המרשימים  ההצטרפות  בנתוני  ביטוי 
פי  על  במחוז.  חדשים  מבוטחים  של 
'מכבי'  מובילה  הלאומי,  הביטוח  נתוני 
וזוכה  בירושלים,  הבריאות  שירותי  את 
כבר למעלה משלוש שנים וחצי למספר 
המצטרפים הגבוה ביותר בעיר. קליטתם 
מת־ והמטפלים  הרופאים  עשרות  של 

חילת השנה, מהווה עבורנו תוספת כוח 
הבריאות  מהפכת  להמשך  משמעותית 
המבורכת בירושלים. כאשר השילוב בין 
צוותים  לבין  מתקדמים,  רפואה  שירותי 
מקצועיים ומסורים הנמצאים שם עבור 
החברים ברגעי האמת, עם שירות אישי 
ואנושי מהווה חלק בלתי נפרד מהמהפ־

כה אותה אנו מובילים בעיר".

איראן מציבה אולטימטום: נגביר את העשרת האורניום בעוד חודשיים

מדינה  וכל  מוחלטות,  הן  קציות 
תעשיית  עם  שיסחור  ארגון  או 
את  ימצא  האיראנית,  המתכת 
אמריקאיות  סנקציות  תחת  עצמו 

שיאסרו לעשות אתו עסקים. 
מצטרפות  הללו  הסנקציות 
על  טראמפ  של  אחרת  להכבדה 

להאריך  שלא  כשהחליט  איראן, 
שניתן  המיוחד  האישור  את 
נפט  לקנות  מדינות  למספר 
הנפט  אמברגו  למרות  מאיראן 

האמריקאי. 
כי  עוד,  נמסר  הלבן  מהבית 
צריכים  האיראני  המשטר  בכירי 
של  סבבים  ועוד  לעוד  לצפות 

סנקציות חריפות במיוחד, אם הם 
המדיניות  את  היסוד  מן  ישנו  לא 

האיראנית. 
מקרון  עמנואל  צרפת  נשיא 
בהס־ למשבר  אתמול  התייחס 

איראן  אם  כי  ואמר  הגרעין,  כם 
לכך  האחריות  מההסכם,  תפרוש 
תוטל על כתפיו של הנשיא האמ־

ריקאי טראמפ. 
הדיווחים  נמשכים  במקביל 
השו־ החריפה  המתיחות  אודות 

במזרח  הצבאי  במישור  ררת 
האמריקאים  הכוחות  התיכון. 
דרכם  את  לעשות  ממשיכים 
כי  אתמול  דווח  כן  וכמו  לאזור, 
של  הבכיר  הפיקוד  של  המטוס 
ערך  האמריקאי,  המארינס  חיל 
במפרץ  מדינות  במספר  סבב 
כשב־ התיכון,  ובמזרח  הפרסי 

שהה  הוא  מהמדינות  אחת  כל 
כי  הן  ההערכות  כשעה.  במשך 
מהירות  עדכון  בפגישות  מדובר 
ארה"ב  בצבא  בכירים  שעורכים 
מפקדי  או  המדינות  ראשי  עם 
ועל  הללו,  במדינות  הצבאות 
האח־ מהימים  הדיווחים  רקע 

מתכוננת  ארה"ב  כי  נראה  רונים 
איראן,  מול  למערכה  ברצינות 
במידה וזו תוציא לפועל את תכ־

ניתה לפגוע בכוחות האמריקאים 
באזור. 

"לנצל את ההזדמנות לפני שתחלוף, להצטרף 
ולצרף היום ל'ערבים' שנוסד ע"י 'קופת העיר'

לשבוע  שנותרו  הספורים  הימים 
בהצטרפות  השנתי  הערבים 
זה  הדדית  ובהמרצה  ל'ערבים', 
את זה, של אלו שעדיין לא הספי־

קו להצטרף לפרויקט.
בברכתם  לזכות  רב  ביקוש 
ישראל  גדולי  של  המיוחדת 
השנתי',  הערבים  'שבוע  לרגל 
"יזכו  והמצרפים  המצטרפים  כי 
בזכות  ושנים"  ימים  לאריכות 
סיועם והירתמותם למען אלמנות 

ויתומים.
לקבל  הגדול  הביקוש  לרגל 
"לזכות  המיוחדת  הברכה  את 
לאריכות ימים ושנים" יפעל היום 
הדלקת  לזמן  עד  'ערבים'  מוקד 

בעומסים  לעמוד  כדי  הנרות 
שאין  במקרה  זאת  עם  הגדולים, 
מענה יש לנסות ולהתקשר במועד 

אחר. 
המצטרפים  שמות  כל  בנוסף, 
שיזכו  לברכה  יועברו  ל'ערבים' 
בבריאות  ושנים  ימים  לאריכות 

גופא ונהורא מעליא.
אי"ה  יתקיימו  הענק  הגרלות 
לש־ ביותר  המהודר  המיניבר  על 

בת 'נועם־1', על הספריה היהודית 
הממוחשבת הגדולה בעולם 'אוצר 
החכמה', על מסע לוילנה ולראדין 
עם  טיולים  חיים  'חפץ  בחסות 
נשמה' שמואל קאופמן, על עגלת 
קרוס  סילבר  מבית   WAFARER
מזגן  על  שמואל',  'חסדי  בחסות 

תדיראן כולל התקנה בחסות 'שיא 
במלון  שבת  על  והמיזוג',  החשמל 
ועל  חיים,  חפץ  בכפר'  'ציפורי 
2000 ש"ח תווי קניה ב'אושר עד'. 
שנתי  במנוי  זוכים   3 יהיו  כן,  כמו 
במנוי  זוכים   3 'המודיע',  לעיתון 
זוכים  נאמן', 3  'יתד  לעיתון  שנתי 
'המבשר',  לעיתון  שנתי  במנוי 
לשבועון  שנתי  במנוי  זוכים  ו־3 

'זרקור'.
וההש־ ל'ערבים'  ההצטרפות 

המיוחדות  בהגרלות  תתפות 
שיחה  באמצעות  גם  מתאפשרת 
03- 'ערבים'  למוקד  טלפונית 

קל  ההצטרפות  תהליך   .6716911
מוקד  עם  טלפונית  בשיחה  ונוח 
בפקס  טופס  במילוי  'ערבים', 
'נדרים  בעמדות  או  בדוא"ל,  או 

פלוס'. 

עמנואל: צבאו על החלונות ועל הדלתות
מועט המחזיק את המרובה בבית הכנסת 'קהל חסידים' בעמנואל בעת דרשת 
פתיחת הזמן בכולל 'אחוות תורה' ע"י הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א

מאת כתב 'המבשר' 

אהבת התורה של בני עמנואל, 
זה  אין  לכן,  המפורסמות.  מן  היא 
הח־ על  צבא  הגדול  שהקהל  פלא 
הכנסת  בבית  הדלתות  ועל  לונות 
'קהל חסידים', בעת דרשת הרה"צ 
שליט"א,  בידרמן  אלימלך  רבי 

לרגל פתיחת הזמן. 
בית הכנסת 'קהל חסידים' הוא 
מהחשובים  ותפילה  תורה  מקום 
בעמנואל. לומדים חשובים הוגים 
תורה'  'אחוות  בכולל  בתורה  בו 
ומתב־ לתורה.  עיתים  קובעי  של 
רר כי ככל שהלימוד בכולל רצוף 
הלומדים  צמאים  כך   – ויסודי 
המ־ את  הזמינו  כן,  על  כי  ליותר. 

שפיע הנערץ, הרה"צ רבי אלימלך 
בידרמן שליט"א, להשמיע דרשת 

חיזוק של פתיחת הזמן.
הקהל הגדול שנתאסף, הפתיע 
גם את המארגנים. בית הכנסת היה 
מלא מפה־לפה, ממש מועט המח־

צבא  גם  והקהל  המרובה  את  זיק 
כולם  הדלתות.  ועל  החלונות  על 
לשמוע  כאפרכסת  אוזניים  כרו 
את דבריו של רבי מיילך שליט"א. 

חבר הנהלת מכבי הרב שמחה שטיצברג יחד עם ראש מחוז ירושלים והשפלה 
מר גידי לשץ במרכז הרפואי החדש לב העיר – גבעת מרדכי ירושלים

קוריאה הצפונית מגבירה את הלחץ על 
הנשיא טראמפ; חוזרת לשיגורי הטילים

מדיניות  את  לחדש  שהחליטה 
הפרובוקציות שלה כנגד ארה"ב. 

הבטחון  כוחות  דיווחו  אתמול 
זוהו  כי  הדרומית,  קוריאה  של 
קצרי  טילים  שני  של  שיגורים 
הצפונית.  קוריאה  ידי  על  טווח 
קודם  ימים  שחמשה  לאחר  זאת, 
בשני  דומה.  הודעה  פורסמה  לכן 
ככל  הטילים  שוגרו  המקרים 

היתה  והמטרה  הים,  אל  הנראה 
המתיחות  את  מחדש  לעורר 
שלה  הברית  ובנות  ארה"ב  מול 
טרא־ את  להביא  בנסיון  באזור, 

תנאים  עם  המו"מ,  לשולחן  מפ 
טובים יותר. 

בארה"ב  כי  נראה  עתה  לעת 
לפרובוקציות  להגיב  ממהרים  לא 
היתה  ואם  קוריאניות,  הצפון 
היתה  היא  משמעותית,  תגובה 

חשאיים.  דיפלומטים  בערוצים 
לנוכח האמור, יתכן שנראה בקרוב 
רמת  את  מעלה  און  ג'ונג  שקים 
של  לשיגור  ועובר  הפרובוקציות 
אפילו  ואולי  טווח,  ארוכי  טילים 
שב־ מה  נוסף,  גרעיני  ניסוי  מבצע 

וודאי יחזיר את המתיחות לגבהים 
טראמפ  שינע  בה  בתקופה  שנראו 
ומטוסים  מלחמה  ספינות  נושאות 

לעבר חצי האי הקוריאני. 

0722-79-6666

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

443: ארבעה נוסעים 
נהרגו בתאונת דרכים

ונבלם  הפרדה  בגדר  שהתנגש  עות 
בחורשה בצד הדרך. למרבה הצער 
מותם  את  לקבוע  אלא  נותר  לא 
כן  כמו  הרכב.  מנוסעי  ארבעה  של 
רפואי  סיוע  הוענק  התאונה  בזירת 
בינוני  נפגעים  למספר  ראשוני 
קשה וקל שלאחר מכן פונו להמשך 

קבלת טיפול רפואי בבית חולים".
האמ־ נהג  ברנשטיין  נחום 

הוסיף  הצלה'  'איחוד  של  בולנס 
הוזעקו  האירוע  אופי  "עקב  כי 
היחידה  חוס"ן  צוותי  גם  למקום 

לעזרה ראשונה נפשית של 'איחוד 
ונפ־ נפגעי  למספר  וסייעו  הצלה' 

געות חרדה שראו את התרחשות 
ששהו  בנופשים  מדובר  התאונה. 
נפגעו  לא  הנס  ולמרבה  בחורשה 
פיזית מהרכב שפרץ את גדר הב־

טיחות ונבלם בחורשה".
משה דהן מתנדב זק"א אמר כי 
"כשהגעתי לזירה ראיתי את המי־
ניבוס כשכל החלק האחורי מעוך 
לגמרי. צוות מורחב מזק"א שפלה 
נמצאים בזירה ומטפלים בהרוגים 

ובאיסוף הממצאים בזירה".

  המשך מעמ' ראשון

כאב חוצב בקרב המוני מקדשי שביעי נוכח עבודות שייערכו בשבת

הוא  וסביבו,  הבינלאומי  באירוע 
מכל  בהיקפו  וגדול  ממדים  עצום 
הממשלה  כה.  עד  שידענו  מה 
גיבוי  נתנה  האחרונה  שבתקופה 
של  לשורה  במחדל  או  במעשה 
ממשיכה  סדרתיים,  שבת  חילולי 
הכאילו־חוקי,  הגיבוי  את  להעניק 

גם לחילול השבת ההמוני הזה. 
הנצי־ דרשו  האחרונה,  בעת 
להפסיק  והחרדיים  הדתיים  גים 
יום  בהפיכת  השבת  חילול  את 
וע־ השיפוצים  ליום  קודש  שבת 

החרפה  הלאומי.  הבינוי  בודות 
הבקשות  כל  למרות  הופסקה  לא 

הגורמים  של  הבטחות  וחרף 
חומות  גם  נפרצו  השלטוניים. 
השבת בחיי המסחר ועתה גם מו־

נפת זרוע החילול בתחום הרחבת 
לימי  השירות  מוניות  והכפלת 
שבתות, ובכל רחבי הארץ ואפילו 
והמקדש.  הקודש  עיר  בירושלים 
כל אלה עומדים על הפרק, במשא 
להפסיק  כדי  הקואליציוני  ומתן 
את החרפה ובזיון ורמיסת השבת. 
ממשיכה  ומתן,  המשא  תוך  אך 
לחי־ מוחץ  גיבוי  לתת  הממשלה 

לולי השבת ורמיסת כבודה.
השבוע,  ראשון  ביום  כזכור, 
החל הליך אישור 'היתרי' העבודה 

שלפי  קצרצרה  בישיבה  בשבת. 
בלבד,  דקות   15 ארכה  הדיווחים 
החליט ראש הממשלה בנימין נת־

ניהו – בימים טרופי לחימה כאשר 
טילים איימו על ערי הארץ, ועמו 
שר העבודה חיים כץ, על 'היתרי' 
הקרו־ השבתות  לשתי  העבודה 

בות, בגין אירוע הזמר. 
השבת  רמיסת  על  בתגובה 
התורה  יהדות  הודיעה  הבוטה, 
ומתן  משא  פגישת  ביטול  על 
קואליציוני עם הליכוד, בכך הוב־

עה המחאה החריפה והכואבת על 
שמבקשים  מי  בידי  השבת  חילול 
את תמיכת הציבור שומר השבת. 

  המשך מעמ' ראשון
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גאווה ל'קפלן' מקבוצת 'הכללית': מנהל המערך 
הקרדיולוגי זכה בפרס מירובסקי היוקרתי על מצוינות
מנהלת המרכז הרפואי 'קפלן - הרצפלד' מקבוצת 'הכללית' ד"ר ש' אבישי - 
אלינר: "מדובר באחד מבכירי הקרדיולוגים כיום בישראל ולא בכדי המערך 

הקרדיולוגי בקפלן עומד בחזית הטיפול הרפואי בחולי לב"
האיגוד  ראשי  העניקו  לאחרונה 
הקרדיולוגי בישראל לפרופ' קובי ג'ורג', 
מנהל המערך הקרדיולוגי במרכז הרפואי 
פרס  את  'הכללית',  מקבוצת  'קפלן' 
היותו  בזכות   ,2019 היוקרתי  מירובסקי 
אחד מהקרדיולוגים המובילים בישראל 
הרפואי  בטיפול  הבינלאומית  וברמה 
והאנושי, ובתחום המחקר. ד"ר ש' אבישי 
'קפלן  הרפואי  המרכז  מנהלת  אלינר,   -
באחד  "מדובר  'כללית':  של  הרצפלד'   -
מבכירי הקרדיולוגים כיום בישראל ולא 
עומד  בקפלן  הקרדיולוגי  המערך  בכדי 

בחזית הטיפול הרפואי בחולי לב".
להישגים  הביא  ג'ורג'  קובי  פרופ' 
מרשימים ביותר את המערך הקרדיולוגי 
בקפלן מקבוצת 'הכללית', יחד עם צוות 
מהמקומות  אחד  כולל  ומקצועי,  נרחב 
לבבי  צנתור  ביעד  בישראל  הראשונים 
שריר  אוטם  עם  בחולים  דקות   90 תוך 
הלאומית  התכנית  דו"ח  העלה  כך  הלב. 
הבריאות.  משרד  של  איכות  למדדי 
לאחרונה  שנערך  ההוקרה  טקס  במהלך 
הקרדיולוגי  האיגוד  ראשי  ע"י  נאמר 
את  מקדם  ג'ורג'  פרופ'  כי  בישראל 
הטיפול  בתחום  והטכנולוגיה  המחקר 
דופן  יוצא  רפואי  טיפול  ומעניק  בלב 
ומציל חיים יחד עם צוות רפואי מעולה 
הקרדיולוגיה  תחום  הקרדיולוגי.  במערך 
מחקר  שנות  בזכות  מתקדם  בישראל 

פרסם  אף  והוא  ג'ורג'  פרופ'  של  רבות 
העת  בכתבי  מאמרים  מ-250  למעלה 
זכויות  ועל  בעולם.  המובילים  המדעיים 
רבות אלו ואחרות הוענק לו ב־2019 פרס 

מירובסקי היוקרתי. 
ד"ר ש' אבישי אלינר, מנהלת המרכז 
הרפואי 'קפלן – הרצפלד' מקבוצת 'הכ־

ללית', שנכחה בטקס הרשמי של הענקת 
הפרס באיגוד הקרדיולוגי, אמרה, כי אין 
ספק שהפרס הנו תוצר לעבודה מאומצת 
ומקצועית של פרופ' ג'ורג' בתחום הלב 

תוך חתירה עיקשת לטיפולים חדשניים 
לבביות.  בעיות  עם  למטופלים  שיסייעו 
הקר־ המערך  בצוות  מאוד  גאה  "אני 

הבולטת  בהובלתו  אשר  בקפלן  דיולוגי 
להישגים  מגיע  ג'ורג'  קובי  פרופ'  של 
יוצאי דופן ומשפר את איכות חייהם של 
עשרות אלפי מטופלים בשנה. אין ספק 
שבזכות הנהגתו וניהולו של פרופ' ג'ורג', 
עומד המערך הקרדיולוגי בקפלן בגאווה 
גדולה בחזית הטיפול הרפואי בחולי לב 

בישראל".

מאות אברכים בפעילויות של מאוחדת 
בירושלים בימי בין הזמנים לקידום הבריאות 
הפעילויות שנערכו במרפאות בירושלים כללו בין היתר ייעוץ, הרצאות מקצועיות ובדיקות 

שונות • יהודה לוי, מנהל השיווק במחוז ירושלים: "מאוחדת שמה למטרה לקדם את המודעות 
לבריאות ולקיים פעילויות למניעת תחלואה ואנו בטוחים כי המשתתפים ייצאו עם מיטב 
הכלים להתמודדות נכונה" • מקדמת הבריאות המחוזית של מאוחדת: "קיימנו את היום 

המיוחד דווקא בימי בין הזמנים על מנת שהאברכים לא יצטרכו לבטל מתלמודם למען זה"
מאות אברכים הנמנים על לקוחות 
מאוחדת במחוז ירושלים ניצלו את ימי 
בין הזמנים לקידום בריאותם והשתתפו 
מיוחד  בריאותי  וייעוץ  בדיקות  ביום 

שקיימה מאוחדת. 
במרפאות  התקיים  הבריאות  יום 
מאירות  פנים  בסנהדריה,  מאוחדת 

וברוכים ובמרכז קידום בריאות בביתר.
אנשי  העניקו  הבריאות  יום  במהלך 
ייעוץ  ללקוחות  מאוחדת  של  מקצוע 
פעילות  מעישון,  גמילה  של  בנושאים 

גופנית ותזונה.
תוך  בדיקות  אחים  ביצעו  כן  כמו 
על  שמירה  להמשך  וטיפים  ייעוץ  מתן 

הבריאות.
דגש  להם  שניתן  הנושאים  אחד 
היה גמילה מעישון, כאשר בין פעולותיה 
גם  מאוחדת  מפעילה  הבריאות  לקידום 

סדנאות לגמילה מעישון.
המובילים  התחלואה  מגורמי  אחד 
תופעת  הינה  כולו  ובעולם  בישראל 
משמעותי  סיכון  גורם  שמהווה  העישון 
עולה  מהנתונים  מבוגרים.  בתחלואת 
שהעישון גורם ל-10% ממחלות הלב וכ־

לי הדם בעולם. הסיכון להתקף לב עולה 
שמעשנים  סיגריה  תוספת  לכל  ב-5.6% 
אחת  סיגריה  רק  מעשנים  אם  גם  ביום, 

או שתיים.  
בע־ מעשן  אינו  אשר  פסיבי,  מעשן 

צמו אלא נושם עשן סיגריות מיד שניה 
הסיכון  את  מגדיל  כפוי)  סביל,  (עישון 
שלו לפתח מחלת לב וכלי דם ב -25-30.

מומחים  מאוחדת  של  היועצים 
לקבו־ להירשם  וניתן  הגמילה  בתהליך 
צות גמילה מעישון או ליווי פרטני דרך 

המוקד או במרפאות המחוז.
נושא נוסף עליו ניתן דגש הוא מח־

המחלות  בין  היא  הסוכרת  הסוכרת.  לת 
בה  התחלואה  ושיעור  בעולם,  הנפוצות 
יש  בישראל  מתמדת.  בעלייה  נמצא 
מאובחנים  חולים  כ-458,769  לפחות 
מהאוכלוסייה.   6.5% והמהווים  בסוכרת 
חולים  אלף  כ-100  עוד  בהערכה  ישנם 
כ--7.6% הוכל  ובסך  מאובחנים  שאינם 

8.8% מהאוכלוסייה.
יש חשיבות רבה לאבחן מוקדם ככל 
האפשר את הסוכרת, כדי להתמודד בה־
תאם. השליטה בסוכרת והאיזון מורידים 
להתפת־ הסיכוי  את  משמעותי  באופן 
הטיפול  אותם.  ומאיטה  הסיבוכים  חות 
החיים:  באורח  שינוי  כולל:  בסוכרת 
מודעות, תזונה, טיפול תרופתי ופעילות 

גופנית. 
סדי־ גופנית  ופעילות  תקין  משקל 
רה - יכולים לדחות את הופעת הסוכרת 
במשך שנים רבות או אף לעיתים למנוע 

כליל את הופעתה.
תמיכה  קבוצות  קיימות  במאוחדת 

בנושא סוכרת וטרום סוכרת (מצב גבולי 
שהסוכרת עוד לא החלה). הקבוצות מו־

וניתנים  מקצועיים  מנחים  ידי  על  נחות 
בהם כלים לאיזון הסוכרת וההתמודדות 

עימה.
המחוז  בכל  מתקיימות  הקבוצות 
או  הארצי  המוקד  דרך  להירשם  וניתן 

המרפאות.
מתקיימים  לאברכים  ימי בריאות 
בשבוע לאחר פסח ובשבוע לאחר סוכות, 
ימי בין הזמנים בהם האברך יכול להת־

רבים  מבוטחים  בבריאותו.  לטפל  פנות 
מימי  ביותר  גבוה  רצון  שביעות  הביעו 
הבריאות וחלק הגיעו אף בפעם השניה. 
אחד המבוטחים שהגיע שיתף את כולם 
הבריאות  יום  עקב  מעישון  שנגמל  בכך 

הקודם שבו השתתף.
בריאות  מקדמת  רוזנבלום,  א'  גב' 
רואה  "מאוחדת  כי  מציינת  מחוזית, 
הקהילה  למען  בפעילות  רבה  חשיבות 
מיוחדות  פעילויות  קיימנו  זה  ובמסגרת 
להעלאת המודעות לבריאות. קיימנו את 
הזמנים  בין  בימי  דווקא  המיוחד  היום 
לבטל  יצטרכו  לא  שהאברכים  מנת  על 

מתלמודם למען זה". 
במחוז  השיווק  מנהל  לוי,  יהודה 
למטרה  שמה  "מאוחדת  ירושלים: 
ולקיים  לבריאות  המודעות  את  לקדם 
פעילויות למניעת תחלואה ואנו בטוחים 
הכלים  מיטב  עם  ייצאו  המשתתפים  כי 

להתמודדות נכונה".

לראשונה בישראל: 

'מכבי' מגישה שירותי ייעוץ ורפואה 
מומחים בתוך בית ההחלמה 'טלזסטון'

'מכבי' תעניק מעטפת רפואית מלאה לאלפי היולדות השוהות מדי שנה בבית ההחלמה 
'טלזסטון' שבקרית יערים • עשרות מומחי 'מכבי', אנשי מקצוע ומדריכות אישיות יעמדו 
לרשות היולדות, חברות כל קופות החולים • מנהלת השיווק ב'מכבי', הגב' נירית בן קיש: 

"גאים להוביל את הפרויקט היחיד מסוגו בארץ, ולהעמיד לרשות כל יולדת את מומחי 'מכבי' 
בליווי אישי ובזמינות גבוהה, בכדי לצייד אותן בכל הכלים החיוניים לאחר הלידה"

ההח־ ובית  בריאות'  שירותי  'מכבי 
למה לנשים 'טלזסטון' שבקריית יערים, 
מסוגו  ויחיד  ראשוני  בפרויקט  יוצאים 
'לטיפה'.  השם  תחת  שיפעל  בישראל, 
יעוץ  שירותי  'מכבי'  תעמיד  במסגרתו, 
היולדות  לרשות  מומחים  ורפואה 
השוהות בבית ההחלמה, בזמינות גבוהה 
וביחס אישי. שירותי 'מכבי' במקום ייתנו 
לחברות כל קופות החולים, והם כוללים 
שפע עצום של סדנאות והרצאות מאנ־

נושאי  בכל  הדרכות  בכירים,  מקצוע  שי 
הטיפול בתינוק ושיחות פרטניות עם כל 
יולדת הזקוקה לאוזן קשבת ומקצועיות.
הגדול  הינו  'טלזסטון'  ההחלמה  בית 
מדי  אליו  ומגיעות  ובעולם,  בארץ  ביותר 
הארץ.  רחבי  מכל  יולדות  כ-13,000  שנה 
'מכבי'  זיהתה  רבה,  ורגישות  קשב  מתוך 
תחומי  בכל  חיוני  במידע  הרב  הצורך  את 
רפואת הגוף והנפש שלאחר הלידה, ובחרה 
להוביל את המהפך בתחום החשוב, בשי־

כל  תזכה  מעתה,  ההחלמה.  בית  עם  תוף 
יולדת המגיעה למקום לקבל ליווי מרופא 
'מכבי' הבכיר ובעל השם, תושב קרית טלז 
בית  את  המלווה  בורץ,  רפאל  ד''ר  סטון, 
כמו  שנים.  עשרות  כבר  במסירות  החלמה 
דיאטניות,  היולדות  לרשות  תעמדנה  כן, 
שיעבירו  ילדים  ומומחי  תזונה,  מדריכות 
סדנאות מקצועיות במגוון תחומים. ביניהם 
והסבר  הנולד,  ברך  טיפול  התינוק,  הזנת 
כחלק  גופנית  פעילות  חשיבות  אודות 
מההחלמה. בנוסף, תצויד כל יולדת במגזין 
עשיר ומקיף מטעם מומחי 'מכבי', בו תוכל 
לקרוא ולהעשיר את הידע בכל התחומים 

הרלוונטיים, בזמן ובמקום שנוח לה.
ב'מכבי  המבוטחות  מכבי,  חברות 
עלות  על  החזר  מקבלת  נהנות  שלי' 
מסל  כחלק  ההחלמה,  בבית  השהייה 
למ־ החזר  גם  הכולל  ליולדת,  ההטבות 

גוון שירותים פרטיים, טיפולים, בדיקות 
ואביזרים רפואיים.

מנהלת השיווק ב'מכבי', הגב' נירית 
בן קיש: "קבוצת 'מכבי', המגישה את שי־

חרטה  בישראל,  הטובים  הבריאות  רותי 
על דגלה את ערכי המומחיות והשירות. 
בארץ,  מסוגו  היחיד  'לטיפה',  פרויקט 
שם לנגד עיניו את רווחת היולדות, ומתן 
ולשאלות  לצרכים  ורגיש  מומחה  מענה 

הרבות שעולות בתקופה שלאחר הלידה. 
מהלך זה מהווה המשך טבעי להשקפת 
שירותי  כי  המאמינה  מכבי,  של  עולמה 

הם  בישראל,  ביותר  הטובים  הרפואה 
אלו המשלבים בין מומחיות ומקצועיות 

מובילה, לבין שירות רגיש וקשוב".
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השר לוין: "שופטי בג"צ חושבים 
שהם מנהלים את המדינה"

את הדברים אמר בתגובה להחלטת בג"ץ להתיר כניסת 100 פלסטינים לטקס זכרון משותף לישראלים 
ופלסטינים. "מערכת המשפט זקוקה לתיקון יסודי"

מאת מאיר ברגר

תקף  לוין  יריב  התיירות  שר 
את החלטת בג"ץ בתחילת השבוע 
להיכנס  פלסטינים  ל־100  לאשר 
בטקס  להשתתף  כדי  לישראל 
בערב  'ישראלי־פלסטיני'  זכרון 
ונפגעי  צה"ל  לחללי  הזכרון  יום 

האיבה.
נדר־ היתה  למישהו  "אם 

הצורך  לגבי  נוספת  הוכחה  שת 
של  יסודי  בתיקון  והמיידי  החיוני 
בשינוי  ובפרט  המשפט,  מערכת 
העליון,  המשפט  בית  של  פניו 
בדמות  אותה  קיבל  שהוא  הרי 
כני־ בענין  המקוממת  הפסיקה 

אמר  לישראל",  הפלסטינים  סת 
לוין.

כזה,  בעיתוי  שדווקא  "מצער 
העצמאות,  ויום  הזכרון  יום  ערב 

במפ־ המשפט  בית  בוחר  שוב 
שר  הוסיף  המאחד",  פני  על  ריד 

התיירות.
איש  גביר,  בן  איתמר  עו"ד 
בית  את  תקף  יהודית',  'עוצמה 
"שופטי  ואמר:  העליון  המשפט 
שהם  לחשוב  ממשיכים  בג"ץ 
מנהלים את המדינה, והיום בפסק 
לתומכי  מאפשרים  נוסף  הזוי  דין 
טרור להגיע לטקס בו יתאבלו על 

ובכך  רוצחים  מחבלים  של  מותם 
שכל  לטקס  לגיטימציה  מעניקים 

כולו תמיכה בטרור.
תהיה  הקרובה  "הממשלה 
לדיקטטורה  סוף  לשים  חייבת 
של בג"ץ ולהבהיר לשופטיו שהם 
בן  הוסיף  ציבור",  נבחרי  אינם 

גביר.

טמרה: נתפסה מטמנת פסולת פיראטית
מאת חיים מרגליות

שבוצעה  יזומה  בפעילות 
בהובלת משטרת ישראל ובשילוב 
הסביבה,  לאיכות  המשרד  נציגי 
לאכיפה  והרשות  ירוקה  משטרה 
ולגביה פשטו הכוחות בעיר טמרה 
על מטמנה אשר פעלה ללא היתר 

וללא רשיון עסק. 
שמ־ באופן  פעלה  המטמנה 

שאיות אשפה היו מובילות באופן 
ולאור  יומיומי  בסיס  על  שיטתי, 

יום, פסולת ביתית למטמנה.
חשו־ ארבעה  עיכבו  הכוחות 

עליהם  והוטלו  לחקירה  דים 
שקלים.  אלפי  מאות  בסך  קנסות 
משאיות  שלוש  נתפסו  בנוסף 
זבל אשר על פי החשד שינעו את 

האשפה למטמנה.
המ־ היות  לצד  כי  נמסר  עוד 
ומפגע  לתושבים  מטרד  טמנה 
שבוצעה  בבדיקה  חמור,  סביבתי 

נתגלה זיהום קרקע חמור.
"משטרת ישראל בשילוב גופי 
במא־ תמשיך  השונים  האכיפה 

חוקית,  בלתי  פעילות  כנגד  בקה 
ובבטחונו  חייו  באיכות  הפוגעת 

של הציבור, ותפעל בכל מקום על 
ושלומו  בטחונו  את  להבטיח  מנת 
של הציבור, איכות חייו ולחזק את 
נורמת הציות לחוק", לשון הודעת 

המשטרה.

יוזמה חדשה: קידושא רבא מדי שבת 
לטובת ציבור המתפללים בכותל המערבי

הרב גבריאל פפנהיים, והרב אהרן היילברון מנכ"ל בית ההחלמה

אחים שלושה

ארבעת הספרים בסדרה
אל המצולות • אל מול האש • בעין הסערה • בממלכת הזידירים

יצאו לאור בהוצאת קומיקס כעיבוד לספרו הקלאסי
של הרב יעקב מורגנשטרן וזכו לקהל קוראים נלהב.

חדשחדש

שלושה אחים מאת חיים מרגליות

שהקרן  שבועות  מספר  מזה 
מע־ המערבי  הכותל  למורשת 
המתפללים  אלפי  לטובת  מידה 
המערבי,  בכותל  בבוקר  בשבת 

קידושא רבא לאחר התפילה. 
בגג  מתבצעים  הקידושים 
לציבור  הפתוח  שטראוס  בית 
לקי־ יין  לקהל  ומציעים  הרחב 
לגג  העליה  עשיר.  וכיבוד  דוש, 

לרחבת  שמצפון  המדרגות  דרך 
הנו־ לחדרי  (משמאל  הכותל 

דרך  המדרגות  במעלה  חיות, 
תחנת משטרת הכותל).

רבא'  'קידושא  קיום  יוזמת 
בא־ הניתן  נוסף  שירות  הינו 
למורשת  'הקרן  מטעם  חרונה 
הכותל המערבי' וממומן בעזרת 
לב  מנדיבי  שנתקבלו  תרומות 
שלא־ הקידוש  הדבר.  לטובת 

ציבור  לכלל  נועד  התפילה  חר 

שריד  את  הפוקד  המתפללים 
לעושים  ובמיוחד  המקדש,  בית 
כברת דרך ארוכה מרחבי העיר 
הכותל  יד  על  תפילה  לצורך 
יש־ ובמועדי  בשבת  המערבי 

ראל, ומבקשים לטעום דבר־מה 
בטרם יצעדו חזרה לביתם.

החל  הן  הקידושים  שעות 
מה־ החמה.  הנץ  תפילת  מסיום 

והאחרון   09:15  –  08:30 שעה 
מהשעה 10:00 – 10:30.

הפשיטה | דוברות המשטרה
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עולם  גוו  מאחורי  להשליך  החפץ 
בדברי  אך  ולהשתקע  ומלואו 

תורה.
נח־ כאשר  השנים  בחלוף  גם 

והעולם  והלבבות  המוחות  לשו 
השתנו  לא  יותר,  לקליל  הפך 
הש"ס  בכוללי  הלימוד  מסלולי 
כמלוא הנימה. מתכונת הלימודים 
מהלומדים  מבקשת  התובענית 
לחודש  אחת  להיבחן  המובחרים 
שלוש  כאשר  גפ"ת  דפי   70 על 
מבחני  מתקיימות  בשנה  פעמים 
הח־ הלומדים  נבחנים  בה  חזרה 

שובים 210 דפי גפ"ת במבחן אחד 
הוא  נפרד  מסלול  ומקיף.  כולל 
מדי  נבחנים  בו  ההלכה  מסלול 
ערוך  ושולחן  טור  סימני  חודש 
בחוד־ גם  במיוחד.  גבוה  בהספק 

הלימוד  פוסק  לא  וניסן  תשרי  שי 
נערכים  והמבחנים  הש"ס  בכוללי 

במתכונתם השגרתית.
מדי ראש חודש מתקבצים כל 
רחבי  מכל  המופלגים  הלומדים 
אותו  ומקיף  כולל  למבחן  ארה"ק 
מופלגים,  חכמים  תלמידי  מכינים 
פרטי  לכל  מתייחסים  המבחנים 
התעכבות  עם  הנלמדות  הסוגיות 
במהלך  ותוספות.  רש"י  דברי  על 
להצמיח  הש"ס  כוללי  זכו  השנים 
חכמים  תלמידי  שורותיהם  מבין 

ישיבות,  ראשי  מופלגים,  וגאונים 
רבני קהילות ויושבי על מדין בכל 

תפוצות ישראל.
גברה  ה־500  המבחן  לקראת 
כוללי  הנהלת  בקרב  ההתרגשות 
הבוגרים  בקרב  כן  כמו  הש"ס, 
ובקרב  שליט"א  הגאונים  הרבנים 
מורי  ביניהם  דהאידנא,  הנבחנים 
בעלי  חכמים  ותלמידי  הוראה 
בציון  מדובר  הן  קומה.  שיעור 
בהם  נבחנים   500 משמעות,  רב 
רבבות  על  הכולל  גאוני  נבחנו 
רבבות דפי תלמוד ורבבות סימני 
איפה  נערך  המבחן  שולחן־ערוך. 
קו־ באולמי  ובחגיגיות  בסמליות 

נטיננטל בבני ברק.
הגיעו  הסמלי,  המבחן  לכבוד 
גדולי ישראל ורבני העיר בני ברק 
התורה  עמלי  בנבחנים  לחזות 
ולהאציל  המבחן  בכור  העומדים 
גדולי  בין  טוב.  ברכות  עליהם 
קיום  עם  בהיכל  שביקרו  ישראל 
חיים  רבי  הגאון  מרן  המבחן: 
מאיר וואזנר שליט"א אב"ד זכרון 
מאיר אשר התפעם למראה עמלי 
מתוונא  ובירכם  בטהרה  התורה 
אלי־ שמואל  רבי  הגאון  דליבאי. 

עזר שטרן שליט"א רב מערב ב"ב 

שעקב שעה ארוכה אחר הנבחנים 
בל־ והכמעט  הנדיר  ההיקף  ואחר 

תי נתפס.
אף כ"ק מרן אדמו"ר ממודז'יץ 
כשהוא  בהדרתו  הופיע  שליט"א 
הרבה  התרגשותו  את  מביע 
בדו־ ובחורים  אברכים  למראה 
ניסן,  חודש  ככלות  אשר  אנו  רנו 
מתייצבים  הזמנים,  בין  של  חודש 
אליו  כזה  היקף  ורב  עמוק  למבחן 
ני־ לא  אם  להתייצב  אפשר  אי 

כולו.  בחודש  ורגע  רגע  כל  צלו 
הלומדים  את  בירך  הביקור  בסוף 
להתע־ יצליח,  בידם  ה'  שחפץ 

כשאיפתם  התורה  בדרכי  לות 
הטהורה.

הופיעו  המבחן  של  בעיצומו 
רבי  הגאון  העיר  רבני  במקום 
שליט"א  לנדא  אייזיק  יצחק  חיים 
רוזנבלט  צבי  שבח  רבי  והגאון 
את  נס  על  העלו  אשר  שליט"א 
זכרו הטהור של כ"ק מרן אדמו"ר 
כל  את  אשר  זי"ע  חיים'  ה'שפע 
של  קרנה  הרמת  למען  מסר  חייו 
אלימלך  רבי  הגה"צ  גם  תורה. 
לחזק  שהגיע  שליט"א  בידרמן 
את  הזכיר  התורה  לומדי  ידי  את 
כל  אשר  זי"ע  חיים'  ה'שפע  מרן 

התו־ לומדי  של  למענם  היה  כולו 
זקנו,  זאת  העריץ  כמה  ועד  רה, 
משה'  ה'ברכת  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
ארוכה  שעה  משך  זי"ע.  מלעלוב 
ה'שפע  מרן  חדב"ן  בהיכל  ביקר 
קהילת  של  ורבה  זי"ע  חיים' 
אליעזר  רבי  הגה"צ  בב"ב  צאנז 
שוחח  אשר  שליט"א  שפירא  דוד 
בסוגיות  הלומדים  עם  ארוכות 

הנבחנות.
הופיע  המבחן  סיום  לקראת 
שמעון  רבי  הגאון  מרן  בהדרו 
בעדני שליט"א חבר מועצת חכמי 
קצרה  שיחה  מסר  אשר  התורה, 
המעלה,  רמי  לנבחנים  ומיוחדת 
בדרכם  להמשיך  מחזקם  כשהוא 
ידיעת  אל  המוליכה  הדרך  זו, 
ימינו  ואורך  חיינו  הם  כי  התורה. 

ובהם נהגה יומם ולילה.
האח־ בחודשים  שאך  יצוין 

מחודשת  הנהלה  מונתה  רונים 
לכוללי הש"ס, ע"י נשיא הכוללים, 
כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א, 
את  להעצים  מטרה  מתוך  זאת 
המפעל הקדוש ולהעניק אפשרות 
לכל עמלי התורה המופלגים לש־

בת באהלה של תורה מתוך מנוחת 
הדעת והנפש.

המבחן ה-500 של כוללי הש"ס נערך בהתרגשות רבה

  המשך מעמוד ב

רבני העיר ב''ב הגאונים רבי חיים אייזיק לנדא שליט''א ורבי שבח צבי רוזנבלט שליט''א  
יחד עם הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט''א רב מערב ב''ב בסיור במבחן

כ''ק מרן האדמו''ר ממודזיץ שליט''א בסיור בין הנבחנים
הגאון רבי אליעזר דוד שפירא שליט''א רב קהילת צאנז ב''ב וראש ישיבת 

תורה לשמה בסיור בין הנבחנים

הגאון הגדול רבי חיים וואזנר שליט''א רב זכרון מאיר בסיור בין הנבחנים הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט''א בסיור בין הנבחנים

הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן שליט''א בסיור בין הנבחנים

בישיבת 'חיי תורה': פתיחת הזמן בשילוב סעודת 
הילולא להרה"ק ר' ישעי' קרעסטירער זי"ע

במעמד  לשלב  הגאוני  הרעיון 
פתיחת הזמן את סעודת ההילולא 
מקער־ ישעי'לה  רבי  הרה"ק  של 
שלמעלה  לאחר  הפציע  עסטיר 
תורה  חיי  ישיבת  בחורי  ממאה 
שליט"א  שמרלר  הגר"ח  בראשות 
שעות  של  בלימוד  רציפות  עשו 
הישי־ ראש  נשמתו.  לטובת  רבות 
עד  לנסוע  חבל  אמר,  שליט"א  בה 
לקרעסטיר, הרבי זי"ע יבוא לכאן, 
ואז  לנשמתו,  תורה  לימוד  ידי  על 
מנהלה  הפתיע  יום,  של  לעירובו 
יעקב  רבי  הרה"ג  הישיבה  ורו"מ 
על  חבל  ביוזמה,  שליט"א  הולצמן 
הישיבה,  בני  של  לימוד  דקת  כל 
תלמידי  למאות  הפתיחה  מעמד 
סעודת  בשילוב  יערך  הישיבה 

ההילולא.
המפוארת  ההילולא  בסעודת 
בביתר,  הישיבה  בהיכל  שנערכה 
שליט"א  הישיבה  ראש  פתח 
על  והודאה  שבח  בדברי  בדבריו 
החמים  הד"שים  על  וסיפר  העבר 

מהורי  הצוות  ורבני  הוא  שקיבל 
שאומרים:  ומרבים,  התלמידים 

שם  מקדשים  שלכם  הבחורים 
פניהם.  בזיו  בהליכותם,  שמים, 

בחור,  על  טוב  הכי  הסימן  "זה 
שבבין הזמנים הרי הוא בן ישיבה 
חסידי אמיתי, זו לא חכמה להיות 
הב־ נמצא  בהם  כך בימים רגילים 
כשהוא  הישיבה,  כותלי  בין  חור 
ושם  נבדק  הוא  שם  בישיבה,  אינו 

הוא נסקר בסקירה אחת".
קדושה  חובה  בבד,  בד  אבל 
להתחזק  ואחד  אחד  כל  על  מוטל 
ובפרט  עוז,  וביתר  שאת  ביתר 
בימי הספירה הנעלים והמסוגלים 
של  בקדושה  ולהתקדש  להיטהר 

מעלה.
הישיבה  ראש  סיפר  כן  כמו 
בעל  מרבינו  עובדות  שליט"א 

ההילולא זי"ע.
החינוך  איש  הישיבה  רו"מ 
הרה"ג רבי יעקב הולצמן שליט"א, 
חיי  שבישיבת  העובדה  את  ציין 
הקיבוץ,  לשנות  המיועדת  תורה 
הקשה  המקצוע  את  לומדים 
בעיון,  ריבית  הלכות  שבמקדש, 
ברכות  החמורות  הלכות  וכן 
כל  שאין  וסימן  אות  זהו  הנהנין, 
ובכל  הבחורים,  בגילאי  הבדל 
במעלות  להתעלות  אפשר  גיל 
ישראל  בדרך  והחסידות  התורה 

סבא.
נת־ הכוס  על  המזון  בברכת 
למברגר  מרדכי  רבי  הרה"ג  כבד 

שליט"א ר"מ בישיבה.

פסח נוצץ בעמנואל כפי 
שלא היה שנים רבות

ראש המועצה הרב גפני: "בלי לוותר על אף פינה" ^ 'מרבה ישיבה' – המקום 
הראשון לישיבת בין הזמנים העמנואלית

מאת מאיר קליין 

היו   – וגניה  עמנואל  רחובות 
בחג  ונוצצים  מבהיקים  השנה 

הפסח, כפי שלא היו שנים רבות. 
כי  בהערכה  אמרו  תושבים 
גם  בא  הוא  ברגל.  בא  לא  הנקיון 
מספור,  רבות  במשאיות  ברכב. 
לפנות  כדי  השעון  סביב  שעמלו 
וזו  מהעיר,  וגזם  אשפה  בדל  כל 

אינה גוזמה.
במו־עיניהם  ראו  התושבים 
את ראש המועצה מסתובב "חצאי 
ומפקח  הנקיון  עובדי  עם  ימים" 
יסודי  נקיון  יהיה  שהנקיון  מקרוב 
כמנהג  הפסח,  חג  לכבוד  אמיתי, 

תשר"ק הידוע. 
ראש המועצה הרב אליהו גפני 
עמד על כך שהנקיון יהיה מושלם 
"בלי לוותר על אף פינה" ואחראי 
 – העובדים  אחרון  עד  המחלקה 

עשו מלאכתם נאמנה ויסודית. 
ספיחי  את  לגלות  היה  ניתן 
בברכה  גם  הענק,  פסח  מבצע 
המועצה  ראש  ששיגרו  מיוחדת 
ר'  שפ"ע  בתיק  המחזיק  ומ"מ 
המועצה  חברי  עם  טובול,  אליהו 
מחלקת  מנהל  חסן,  יואב  אל   –
שפ"ע, על העמל שהצליח, ועל כך 
שהחג נכנס השנה נוצץ, כפי שלא 

היה שנים רבות. 
הקהילתי  המרכז  של  האתגר 
להעניק  הוא  בעמנואל,  העירוני 
בזמן  ובעיקר  ודוקא  המיטב,  את 

שהוא כה נחוץ.
כך, תוזמנו פעילויות עשירות 
ליומיים  בדיוק  עמנואל,  לילדי 
שהילדים  כדי  הפסח,  שלפני 
חשוב:  פחות  לא  אבל  ייהנו, 
הז־ כל  את  לפנות  יוכלו  ההורים 
לפסח,  הקדחתניות  להכנות  מן 
טובות  בידיים  הילדים  כאשר 

ועסוקים בדברים חיוביים. 
גם בימי חול המועד התקיימו 
ויותר  לילדים,  רבות  פעילויות 
מהאטרקציות  נהנו  ילדים  מ־500 
בובות;  תיאטרון  כמו  המגוונות 
הפקה מוזיקלית לילדות ולנערות 
מושקעת,  תפאורה  עם  מחזמר   –
תש־ ללא  הוגשה  עמנואל  לבנות 

לום הקרנת בכורה של מיצג מבית 
אחרות  שבערים  ברזל,  מ.  הגב' 
 70 אליו  הכניסה  עבור  שילמו 
ילדי  ממקהלות  נהנו  הבנים  שקל. 
'אוהלי  תורה  תלמוד  של  החמד 
כמו  חב"ד.  תורה  ותלמוד  יעקב' 
ואק־ אש  להטוטי  מופע  היה  כן 

רובטיקה. 
ישיבת בין הזמנים של עמנואל 
במיוחד.  מושקעת  היתה  היא  גם 
הדבר בא לידיו ביטוי, בין השאר, 
בהצהרתו של ראש המועצה הרב 
הישיבות  בני  לפני  גפני  אליהו 
של  הגדולה  ההצלחה  כי  בעירו, 
שב־ היא  בעמנואל,  הישיבות  בני 
בה־ החג,  אחרי  לישיבות  שובם 

לא  עמיתיהם,  עם  רשמים  חלפת 
יהיו מתחרים לישיבת בין הזמנים 

העמנואלית.
מהת־ נהנו  הזמנים  בין  בימי 
וגם  הנערים  גם  הרוחניים  כנים 
עו־ שכבר  אלה  כולל  המבוגרים. 

קשורים  הם  אך  לפרנסתם,  סקים 
לתורה  בקשר־עליון־דאורייתא 
בכולל  לתורה  עתים  וקובעים 
הכנסת  בבית  אשר  תורה'  'אחוות 

המרכזי 'קהל חסידים'.
לי־ יום  נערך  הכנסת  בבית 

החורף,  זמן  וסיכום  מרתק  מודים 
הלכה  קידוש  הלכות  בלימוד 
בגיבוי  יוזמה  זו  היתה  למעשה. 
תורנית  לתרבות  המחלקה  של 
הרב  המועצה  שראש  בעמנואל, 
התגבור  את  מתווה  גפני  אליהו 

וההעצמה של תכניה.
רבי  הגאון  פתח  המעמד  את 
שלמה קליין שליט"א רב דקהילות 
החסידים בעמנואל, שביטא בחום 
לבו דברי הערכה ללומדי התורה. 
אורח המעמד היה המרצה הנודע 
שהעביר  גולדווסר  ישראל  הרב 
ההערכה  על  מרתקת  הרצאה 
וקובע  לפרנסתו  העובד  לציבור 

עיתים לתורה.
תורה',  'אחוות  רשת  מנכ"ל 
התפע־ הביע  בינדר  משה  הרב 

שנפתח  המוצלח  מהסניף  לותו 
רוזנ־ יעקב  הר"ר  ע"י  בעמנואל 

זינוק  תקופת  עובר  וכעת  שטיין 
ריין  דוד  הרב  של  הצטרפותו  עם 

לראשות הכולל.
מסר  הראשון  השיעור  את 
שליט"א  בייניש  חיים  רבי  הגאון 
ושיעורי  'מידות  הספר  מחבר 
בנושא,   1 מס'  ומומחה  תורה' 
מוח־ בצורה  ללומדים  שהדגים 

הדרהם  מטבע  נראים  כיצד  שית 
ומטבעות  הרמב"ם  מתקופת 

מודדים  ואיך  שני  בית  מתקופת 
אמת  לפי  בהלכה  השיעורים  את 

המידה של מטבעות אלו.
לנציצקי  משה  רבי  הגאון 
הליך  את  מעניינת  בצורה  תיאר 
המעשית  בצורה  היין  ייצור 
ניתן  מים  כמה  רזים:  גילה  וכן 
על  ישמור  ועדיין  ביין,  לערב 
היין  רכיבי  הם  ומה  יין,  שמו 

הנוספים.
הלומ־ זכו  נוסף  מהנה  לערב 
כצנש־ איתי  ר'  בהשתתפות  דים, 

יקב  ומבכירי  מעבדה  מנהל  טיין 
טפרברג, שהסביר ללומדים כיצד 
מכינים יין, משלב בחירת הענבים 
מטעימה  נהנו  הביקבוק.  ועד 
יינות  סוגי  שישה  של  חווייתית 
הד־ ההבדלים  והרגשת  במקביל 
הלומדים  זכו  לסיום  ביניהם.  קים 
ברכת  את  יוקרתי  יין  על  לברך 

'הטוב והמטיב'...
בנושא  האחרון  השיעור 
רבי  ע"י  נמסר  חריפים  משקאות 
מבכירי  שליט"א  הסופר  מרדכי 
הגרמי"ל  של  הכשרות  מערכת 

לנדא זצוק"ל. 
המו־ חול  ימי  של  בעיצומם 

מרכזית  חג  עצרת  התקיימה  עד, 
סיום  שכללה  הישיבות  לבני 
נגן,  מיטיבי  עם  ותזמורת  מסכת 
יום  שמחת  לכבוד  וריקודים 

טוב. 

בני ברק: מזכיר העיריה ודוברה 
פורש מתפקידו אחרי 45 שנה 
הרב אברהם טננבוים החל את דרכו כראש לשכת ראש 

העיר, עבר להיות דובר ולאחר מכן מונה גם למזכיר העיריה

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

בבני  העיריה  בבית  דרך  ציון 
החרדית,  העיתונות  ובעולם  ברק, 
העיריה  מזכיר  של  פרישתו  עם 
טננבוים  אברהם  הרב  ודוברה 
התאפשרה  שלא  לאחר  לגמלאות, 
לפי  כהונתו,  של  נוספת  הארכה 

נהלי משרד הפנים. 
דרכו  את  החל  טננבוים  הרב 
לפני  העיר  ראש  לשכת  כראש 
45 שנה, זמן קצר לאחר מכן הפך 
ובהמשך  העיריה  דובר  להיות 
מונה להיות גם המזכיר. במסגרת 
קרוב  במשך  אירח  זה  תפקידו 
רב־ של  רבות  מאות  שנים  ליובל 
נים וגדולי תורה, כמו גם להבדיל 
ראשי ממשלה, שרים ושועי ארץ, 

כשבאו לבקר בבני ברק. 
יליד  הנו  טננבוים  אברהם  ר' 
לבוא  זכה  ואף  ברק,  בני  העיר 
על  אבינו  אברהם  של  בבריתו 
ברכיו של מרן החזון איש זצוק"ל, 

העיר  על  מהודו  האציל  אשר 
באותם ימים. 

כינויו 'מזכיר העיריה ודוברה' 
שנים  ובמשך  כל  בפי  לשגור  הפך 
רבות הוא נחשב לדמות המרכזית 
כשראשי  ברק,  בני  עיריית  של 
המועצה  חברי  סגניהם,  הערים, 
ופקידי העיריה התחלפו במרוצת 
השנים, ואילו הרב טננבוים נשאר 
בלשכתו  נטוע  הדרך  אורך  לכל 
העיר,  ראש  ללשכת  הסמוכה 
פעיל ונמרץ, אשר ידיו רב לו בכל 

פעילותה של העיריה. 
טננבוים  הרב  של  פרישתו 
סוגיה  מחדש  מעוררת  לגמלאות 
של  במחלוקת,  ושנויה  ישנה 
במוסדות  העובדים  גיל  הגבלת 
ממשלה,  משרדי  כמו  ציבורים 
הגבלת  חינוך.  ומוסדות  עיריות 
המבוגרים  את  לרעה  מפלה  הגיל 
צעירים  הם  רבים  במקרים  אשר 
יהיה  הוגנות  חוסר  ואך  ברוחם, 
כשהם  לגמלאות  אותם  לשלח 
מיכולותיהם  לתרום  יכולים  עוד 
ומנסיונם האדר אשר רכשו לאורך 

שנות דור. 

מגמת הצמיחה של 'מכבי' בערי הצפון בעיצומה

מאות מצטרפים נוספו וחמישה מרכזים 
חדשים של 'מכבי' נפתחו בערי צפון

מאות מצטרפים חדשים נוספו ל'מכבי שירותי בריאות' בערי הצפון במהלך החודשים האחרונים • ד"ר ג' 
קאופמן, ראש מחוז הצפון: "פתיחת המרכזים הרפואיים החדשים ופיתוח השירותים בהלימה תרבותית 

ובהתאמה למגזר החרדי הוכיחו את עצמם ומאות מבוטחים מצטרפים למכבי" 
במחוז  בריאות'  שירותי  'מכבי 
את  ולהרחיב  לחזק  ממשיכה  הצפון, 
בהובלת  במחוז,  הרפואיים  השירותים 
חמישה  קאופמן.  ג'  ד"ר  המחוז  ראש 
ברי־ נפתחו  חדשים  רפואיים  מרכזים 

יונה,  בהר  בטבריה,  החרדיים-  כוזים 
במגדל העמק, בקרית אתא ובעפולה, 
ובהתאם להתפתחות זו נרשמת עליה 

גבוהה במספר המבוטחים.
חדשים  קשרי  מתאמי  במקביל, 
נוספו במחוז הצפון כחלק מההתאמה 
השירותית ותהליך הצמיחה של 'מכבי 

שירותי בריאות' בצפון.
ב'מכבי שירותי בריאות' מפתחים 
ללא הפסקה את מערך השירותים בה־

תאמה למגזר החרדי. בהתאם למגמה 
פגישות  המחוז  הנהלת  מקיימת  זו 
ועסקני  קהילות  ראשי  רבנים,  עם 
ציבור בכל הריכוזים החרדיים במחוז. 
את  'מכבי'  מדגישה  אלו  בפגישות 
ונערכת  המגזר  לצרכי  קשובה  היותה 
כל העת להנגיש את מכלול השירותים 

הרפואיים למגזר החרדי. 
המחוז  ראש  קאופמן  ג'  ד"ר 
בוחרות  האחרונות  "בשנים  מציינת: 
משפחות רבות מהמגזר החרדי להקים 

לכך,  ובהתאם  הצפון,  בערי  ביתם  את 
עם  יחד  אסטרטגית  החלטה  קיבלנו 
את  לפתח  סער,  רן  מר  'מכבי'  מנכ"ל 
השירותים של 'מכבי' בהתאמה אישית 
בצפון,  ועיר  עיר  בכל  למגזר  וייעודית 

השירות  את  להעניק  מנת  על  זאת 
הטוב והמתקדם ביותר למגזר.

השיווק  מנהל  שלזינגר,  משה  ר' 
למגזר החרדי, מוסיף: "ל'מכבי' פריסה 
נרחבת של מתאמי קשרי קהילה בכל 

אנחנו  הצפון.  בערי  וגם  הארץ  רחבי 
המקצועי,  השירות  את  לתת  ערוכים 
לכלל  ביותר  והטוב  האישי  המתקדם, 
הארץ  רחבי  בכל  'מכבי'  מבוטחי 

בכל עת".

השבת מציינים בחצר הקודש סטראפקוב את 
הילולת הרה"ק בעל דברי מנחם מסטראפקוב זיע"א

ביום שני הכנסת ספר תורה 
לביהמ"ד הגדול ברמת ויז'ניץ חיפה

המרכז הרפואי החדש במגדל העמק

הבונקר ניצלו בניסים גלויים.
השואה  לאחר  תש"ז,  בשנת 
מש־ כל  את  איבד  בה  הארורה 

שתחי',  אחת  מנכדה  לבד  פחתו 
הגיע האדמו"ר זצ"ל לאמריקה בה 
הנהיג את עדתו עד ליום פטירתו 
ביום ו' אייר תשי"ד. ארונו הועלה 
בהר  אייר  בט"ז  ונטמן  לארה"ק 

המנוחות בירושלים עיה"ק.
ממשיך  יערוך  ההילולא  לרגל 
מסטראפקוב  האדמו"ר  כ"ק  דרכו 
שליט"א את שולחנו הטהור בליל 
בבית  אמור  פרשת  קודש  שבת 
בשכונת  ירושלים  שערי  מדרשו 
קרית משה בירושלים, וביום שבת 
לאחר  רבא  קידושא  יערוך  קודש 
התפילה בהיכל בית מדרשו 'דברי 

מנחם' בשכונת מאה שערים.
ייסוד  מעמד  התקיים  אמש 
על  מנחם'  צדקת  הישועות  'קופת 
ברא־ ההילולא,  בעל  של  שמו 

מסטראפקוב  האדמו"ר  כ"ק  שות 
קדשו  מדברות  נשא  בו  שליט"א, 
הרה"ק  של  גדלותו  את  והזכיר 
ישועות  פועל  היה  שכידוע  זצ"ל 
בקשת  ע"י  הארץ  בקרב  גדולות 
וחסד,  צדקה  צרכי  עבור  פדיונות 
בעל  של  הגדולה  זכותו  ובוודאי 
העו־ כל  לזכות  תעמוד  ההילולא 

זרים והמסייעים.
לרגל ההילולא יצא לאור הס־

מתורתו  מנחם  דברי  הקדוש  פר 
שיצא  ההילולא,  בעל  של  ושו"ת 
תשי"ז,  בשנת  לראשונה  לאור 
וכעת יצא לאור מחדש עם הרבה 

הוספות ומכתבים, ובפרט תולדות 
באריכות  מתוארת  בהם  המחבר 

כל מסכת חייו המופלאה.
המ־ לציון  ההמונית  העליה 

שהתפרסם  המנוחות  בהר  צוינת 
חסידים  בקרב  ישועות  כמוקד 
בליל  התחילה  מעשה,  ואנשי 
בראשות  הלילה  בחצות  שישי 
מסטראפקוב  האדמו"ר  כ"ק 
שישי  בימי  גם  ותימשך  שליט"א, 

וראשון.
סטראפקוב  המדרש  בבית 
אשר  מקום  בוויליאמסבורג, 
שיחו  שם  שפך  זצ"ל  האדמו"ר 
תתקיים  ג"כ  עדתו,  את  והנהיג 
יומא  לרגל  התעלות  שבת 
כ"ק  בני  בהשתתפות  דהילולא 

האדמו"ר מסטראפקוב שליט"א.

  המשך מעמוד ב

בנית ע"ה.
התו־ ספר  הכנסת  שמחת 

והדר  פאר  ברוב  תתקיים  רה 
באייר  ח'  הקרוב  שני  ביום  בעז"ה 
האותיות  כתיבת  מעמד  הבעל"ט. 
מאיר  רבי  הרה"צ  בבית  יתקיים 
ברמת   13 ברוך  מקור  רח'  כ"ץ, 
 4:00 מהשעה  החל  חיפה,  ויז'ניץ 
התה־ תצא   6:00 ובשעה  אחה"צ, 

בראשות  התורה  לכבוד  לוכה 
ויזניץ  מסערט  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
חו־ והמון  ומחול  בתוף  שליט"א, 
ברמת  הגדול  ביהמ"ד  לעבר  גג 
רי־ יתקיימו  מכן  לאחר  ויז'ניץ. 

ואמירת  תורה  של  לכבודה  קודין 
המזמורים. 

תתקיים  המצוה  סעודת 
בהיכל  מלך,  הדרת  עם  ברוב 
ביהמ"ד  שע"י  השולחנות  עריכת 
אדמו"רים  בהשתתפות  הגדול, 
סעו־ בשילוב  רב,  וקהל  רבנים 

ה'ברכת  בעל  של  הילולא  דת 
שנה  עשרים  במלאות  זצ"ל  משה' 

להסתלקותו.
ספר  הכנסת  מעמד  לכבוד 
מהודר  קונטרס  לאור  יצא  תורה, 
דרשות  ובו  בכהניו',  ואהרן  'משה 
וחידושי תורה בענייני ספר תורה, 
ממרנן  ראשון,  בפרסום  חלקם 
כ"ק  ברוך',  ה'מקור  בעל  כ"ק 
בעל  כ"ק  אליעזר',  ה'חכמת  בעל 
ה'שבחו  בעל  כ"ק  משה',  ה'ברכת 

של אהרן' זצוק"ל, ועוד.

  המשך מעמוד ב

'כללית' הכי טובה בסדנאות במודיעין עילית

סדנאות חדשות של 'כללית' 
לקידום אורח חיים בריא

סדנאות ההתעמלות מתקיימות בקביעות במרכז הסדנאות קסם ובמרפאות ברכפלד ו'אבי עזרי' ועתה 
נפתחו לרישום מחודש • מגוון רחב של סדנאות לנשים, נערות, ילדות ושאר בני המשפחה • הסדנאות 

פתוחות ללקוחות כל הקופות, לקוחות כללית נהנות מהנחות משמעותיות 
בניית אורח חיים בריא הינו תהליך 
הרגלים  אימוץ  ובהתאם  ידע  הדורש 
מקיימת,  'כללית'  כך  לשם  חדשים. 
ייחודיות  פעילויות  סדנאות  העת,  כל 
ולסיוע  הבריאות  בתחום  ידע  להעברת 

בהטמעתו בחיי היום יום. 
הסד־ למעגל  הצטרפו  אלו  בימים 

נאות עשרות משתתפות חדשות. פתיחת 
מפעילותה  כחלק  הינם  אלו  סדנאות 
עילית  במודיעין  כללית  של  השוטפת 
לקידום אורח חיים בריא בקהילה, במגוון 
לכל  מגוונת  ועשייה  פעילויות  של  רחב 
סדנאות  של  רחב  מגוון  כולל  הגילאים. 
יל־ נערות,  לנשים,  חווייתיות  ופעילויות 

דות, ושאר בני המשפחה. 
הנעשות  הפעילויות  ממגוון  כחלק 
שונות  סדנאות  מפעילה  כללית  בתחום, 
לקידום אורח חיים בריא, הכוללת קבו־

לגילאים.  חלוקה  פי  על  מותאמות  צות 
וכוללת  קבוצתית  היא  בסדנה  הפעילות 
הכת־ חגורת  לחיזוק  ותרגילים  אימונים 
פיים, הגב ושרירי הגוף, ובנוסף תרגילים 
לשיפור שיווי המשקל והקואורדינציה. כל 
אלו מסייעים להפחתת המשקל העודף, 
שרירי  חיזוק  תקין,  משקל  על  שמירה 
התנועתיות  שיפור  התחתון,  והגב  הגוף 

והגמישות ועוד. 
מנחים  מעבירים  הסדנאות  את 

לכלל  פתוחות  והן  מקצועיים  ומנחות 
שאינם  העיר  לתושבי  גם   – הציבור 
כללית  לקוחות  אולם,  כללית.  לקוחות 
ולקוחות כללית בעלי הביטוח המשלים 
משמ־ מהנחות  נהנים  מושלם  כללית 
עותיות, לדוגמא: התעמלות בריאותית 
שבועיים  חד  מפגשים   12 לנשים: 
כללית  ללקוחות  בלבד   ₪  180 בעלות 

מושלם ועוד.
אברהם  הרב  העיר,  הנהלת  חבר 
מרכז  במחוז  חרדי  מגזר  מנהל  וייס, 
ב'כללית': "כללית הינה קופת החולים 
ובמודיעין  בישראל  והמובילה  הגדולה 
ללקוחותיה  המעניקה  בפרט,  עילית 

ורפואה  בריאות  שירותי  של  מעטפת 
מונעת  רפואה  כולל  ונגישים,  נרחבים 
בנוסף  בריא.  חיים  אורח  על  ושמירה 
לשירות המקצועי והמצוין שצוות המ־

ללקוחות  ביומו  יום  מידי  נותן  רפאות 
סדנאות  לקיים  שמחים  אנו  כללית, 
בריאות  לקידום  וחשובות  מעשירות 
זאת  כולה,  השנה  במשך  המשפחה 
מקומה  את  רואה  שהכללית  משום 
שירותי  ממתן  יותר  כרחב  בקהילה 

רפואה".
ההתעמלות  לסדנאות  להרשמה 
בעיר  כללית  למרפאות  לפנות  ניתן 

בסניפים: קסם, ברכפלד ואבי עזרי.
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לראשונה בהיסטוריה
חד  כוס  לך  להלוות  מוכן  "אני 
פעמית בתנאי שמחר תביא לי אר־
בע כוסות!" אמר ילד אחד לחברו.
למכשו־ דוגמא  רק  היא  זאת 
אצל  לצוץ  שעשויות  בריבית  לות 
שהם  למרות  זאת  בחיידר.  ילדים 
כסף,  עם  מתעסקים  לא  בכלל 
עם  מתפרנסים.  או  סוחרים  אינם 
אליהם  שייכים  ריבית  דיני  זאת 
שהת־ המיוחד  בכנס  איך.  ועוד 

ת"ת  לילדי  השובבי"ם  בימי  קיים 
דבריו  את  נשא  קארלין  פינסק 
ראש  שליט"א,  וינד  פנחס  הרב 
והוא  ריבית,  לענייני  הדין  בית 
סיפר שאל שולחנו מגיעות ארבע 

מאות שאלות ביום!
ערליכע  לגדל  שואפים  אנחנו 
לעבודת  ילדינו  את  לחנך  אידן, 
בכלל  ממונות  ודיני  צרופה,  השם 

זה. 
רוזנר  הרב  בהנהלת  בת"ת, 
שליט"א, הבינו את נחיצות הענין. 
ללמוד את דיני ריבית כמו שצריך, 
הדברים  קירוב  עם  מקיף,  באופן 

לחייהם של ילדי החיידר. 
להחדרת  הלימוד  מבצע 
ימי  כל  במשך  נערך  ההלכות 
נפ־ בהם  אשר  ימים  השובבי"ם, 
כי  וידוע  הפסח,  לחג  חלון  תח 
ליציאת  תנאי  הוא  הריבית,  ענין 

מצרים. 
שמו של המבצע נקרא עולמה 
ריבית  הל'  גימטריה,  תורה,  של 

הלכה למעשה. 
ברוב  וניווט  יזם  המבצע  את 
כישרון המנהל הרוחני של הת"ת, 
רוזנר  לייב  אריה  יהודה  הרב 
היל־ של  הלימוד  לרגל  שליט"א. 

מיוחד  קונטרס  לאור  הוציא  דים 
לתלמידים'.  ריבית  'הלכות  בשם 
הל־ של  היסודות  את  ליקט  בו 

והוא  למעשה,  הלכה  ריבית  כות 
צדק  דין  בית  בהסכמת  מעוטר 

להלכות ריבית.
כנס הפתיחה, בו נשא הרב רוזנר 
שליט"א את דברותיו הנלהבות, היה 
והלהיב  ריגש  הוא  הפתיחה.  יריית 
לדעת,  כדי  ללמוד  התלמידים,  את 
ולדעת כדי לקיים. התלמידים נכנסו 
לענין בחשק ובהתלהבות. הם למדו 
ובהתמדה,  בשקיקה  ההלכות  את 
מתוך צמאון לדעת עוד ועוד, ולהבין 

כיצד יש לנהוג בכל מיני מקרים.
קב־ המצטיינים  התלמידים 

כשעל  מסוגננים,  כרטיסים  לו 
מתוך  אות  מופיעה  כרטיס  כל 
בענייני  העוסקים  התורה  פסוקי 

ריבית. 
המארגנים נקטו מהלך מסקרן 
וחווייתי במיוחד. התלמידים של־

וקבלו  לרבנים,  בכתב  שאלות  חו 
תשובות בכתב. חליפת המכתבים 
מודעות  לוח  גבי  על  התפרסמה 
לוח  נשך".   – "מידע  בשם  מיוחד 
של  העיניים  את  אליו  שהצמיד 
הילדים. מה השאלה שעל הפרק? 
מע־ כך  כל  היה  זה  התשובה?  מה 

הפכו  אלו  תורה  שדברי  עד  ניין, 
במקום  תורה  לימוד  להיות  אכן 

שלבו חפץ. 
נעשתה  החומר  על  החזרה 
ידי  על  מרתק,  באופן  כן  גם 
השם  תחת  וחידונים  תשבצים 

חידון־נשך.
של  סדרה  עברו  התלמידים 
הצליחו  השם  וברוך  מבחנים, 
המבצע  לסיום  למשוער.  מעל 
בבי"ד  להיבחן  התלמידים  נסעו 
צדק של הרב וינד שליט"א, ברח' 
שליט"א  הרה"ג  י־ם.  תקוה  פתח 
במיוחד  התפעל  אחד,  אחד  בחנם 
שעמלו  ניכר  ידיעתם  "לפי  ואמר 
פירות  ועשו  הצליחו  ואכן  הרבה, 
פוסקי  יגדלו  ומהם  לתפארה, 
יצאו  התלמידים  הבא".  הדור 
ותלמודם  תעודתם  המאושרים, 

בידם.
במע־ לעלות  ויצליחו  ה'  יתן 

לות התורה והיראה בדרך ישראל 
סבא, ובזכות מצוה זו נזכה במהרה 
הראנו  ממצרים  צאתכם  ל"כימי 
צדקנו  משיח  בביאת  נפלאות" 

בב"א.

המדינה תעביר מיליון שקלים לוועדי בתים בבעלות 
פרטית הזקוקים לסיוע כלכלי בשיפוץ הבתים

מאת שלמה גרין

מק־ והשיכון  הבינוי  משרד 
לוועדי  בתים  בשיפוץ  סיוע  דם 
באמצעות  פרטית,  בבעלות  בתים 
מטרת  הדיור.  לתרבות  האגודה 
המ־ סביבת  את  לשדרג  הפרויקט 
גורים בבניינים הזקוקים לשיפוץ. 
הסיוע יינתן לבניינים אשר מרבית 
דירות  בעלי  הם  בהם  הדיירים 
קיבלו  לא  אשר  ומבנים  פרטיות 
השנים  במהלך 10  מהמשרד  סיוע 
בחדר  יתבצע  השיפוץ  האחרונות. 
מד־ חדרי  חזיתות,  לבנין,  הכניסה 

רגות, איטום גג וכדומה. 
לקרי־ בהתאם  יינתן  הסיוע 

הבינוי  במשרד  שנקבעו  טריונים 
לתר־ האגודה  בשיתוף  והשיכון 

הבתים  ועדי  ולפיהם  הדיור  בות 
להשתתף  בקשה  להגיש  יוכלו 
והשיכון  הבינוי  ומשרד  בפרויקט 
מש־ בתקציבים  מענקים,  יעביר 

התחזוקה  פעולות  לצורך  תנים, 
ישתנה  המענק  גובה  והשיפוץ. 
קריטריונים,  למספר  בהתאם 
מוגדל  מענק  מתן  ביניהם, 
בשכונות  הנמצאים  לבניינים 

המוחלשות.
נציג  בהשתתפות  היגוי  ועדת 
ונציג  והשיכון  הבינוי  משרד 
שהוגשו  הצעות  יבחרו  האגודה 
ותיצור  הקורא  הקול  במסגרת 
הזכאים  בתים,  ועדי  של  מאגר 
לחו־ אחת  בנוסף,  הסיוע.  לקבלת 

דשיים ולפי הנדרש יתפרסם קול 
ניתן  לא  המאגר.  לחידוש  קורא 
לת־ באגודה  חברות  לחייב  יהיה 

הסיוע  קבלת  לטובת  הדיור  רבות 
בפרויקט.

מסלולי הסיוע כוללים שיפוץ 
שבמסגרתו  רגיל  מענק  עם  חלקי 
והשיכון  הבינוי  משרד  יעניק 
של  סך  על  יעלה  שלא  מענק 
בתנאי  דיור,  ליחידת  שקל   2,500
יעלה  לא  לבנין  הכולל  שהמענק 
השיפוץ  מעלות  אחוז   50 על 
לבניינים  יינתן  זה  סיוע  הכולל. 
המ־ סטטיסטי  באזור  הנמצאים 

המדד  לפי  7־1  באשכולות  דורג 
הסוציו־כלכלי.

שיפוץ חלקי עם מענק מוגדל 
הבינוי  משרד  יעניק  שבמסגרתו 
סך  על  יעלה  שלא  מענק  והשיכון 
וב־ דיור  ליחידת  שקל  של 4,000 
לא  למבנה  הכולל  שהמענק  תנאי 
יעלה על 80 אחוז מעלות השיפוץ 
לבניינים  יינתן  זה  סיוע  הכוללת. 
המ־ סטטיסטי  באזור  הנמצאים 

המדד  לפי  5־1  באשכולות  דורג 
הסוציו־כלכלי.

יע־ שבמסגרתו  עומק  שיפוץ 
מענק  והשיכון  הבינוי  משרד  ניק 
לי־ שקל   15,000 על  יעלה  שלא 

חידת דיור ובתנאי שגובה המענק 
הכולל לבנין לא יעלה על 50 אחוז 
מעלות השיפוץ הכוללת. סיוע זה 
באזור  הנמצאים  לבניינים  יינתן 
סטטיסטי המדורג באשכולות 7־1

לפי המדד הסוציו־כלכלי.
על  היא  הישובים  רשימת 
סטטיסטי  אזור  לפי  חלוקה,  פי 
והיא  אשכולות  לפי  המדורג 
מפורטת בסניפי האגודה לתרבות 
לתר־ האגודה  של  ובאתר  הדיור 

היא  השיפוץ  עלות  הדיור.  בות 
נציג  של  וקביעה  בדיקה  פי  על 
הדיור.  לתרבות  האגודה  מטעם 
על  ייקבע  הסופי  המענק  גובה 
המאושרים  הכמויות  כתבי  פי 
הדיור.  לתרבות  האגודה  ידי  על 
עם  ולכן  מוגבל  לתכנית  התקציב 
תום ההרשמה יבצע משרד הבינוי 
והשיכון מיון של כל ההצעות תוך 
סוציו־ למאפיינים  עדיפות  מתן 

כלכליים ואחרים.

אחות טיפת חלב קיבלה 
פרס עובדת מצטיינת 

ממנכ"ל 'הכללית'
לאחרונה  שנערך  חגיגי  בטקס 
בכללית בהשתתפות הנהלות המחוזות, 
העוב־ ומשפחות  החולים  בתי  הנהלות 

העובדת  פרס  הוענק  המצטיינים,  דים 
המצטיינת 2018 למ' אלבז, אחות טיפת 
עפולה  במנהלת  מרפאות  במספר  חלב 
והעמקים ורכזת רפואה מונעת בכללית 

מחוז צפון.
דודסון  אהוד  פרופ'  כללית  מנכ"ל 
"אני  המצטיינים:  העובדים  את  בירך 
שלכם  העשייה  על  לכם  ומודה  גאה 
שואפים  מצטיינים  המטופלים.  למען 
ֵדי להגשים מטרות ּוְלָחֵדש.  ֶאל הפסגה כֶּ
שואפים להביא את ָהטוֹב ביותר לטובת 
אתכם  המנחה  העיקרון  המטופלים. 
התפ־ אדם.  כל  של  מצבו  לשפר  הוא 
אתם  ובכך  השראה,  מעורר  שלכם  קיד 
מקום  לכל  ומכופל  כפול  ערך  מביאים 
שלכם,  לעבודה  מגיעים,  אתם  שאליו 
חלק מהם, למטופלים  לצוותים שאתם 
כשהדברים  משפחותיהם.  ולבני  שלנו 
המ־ בריאות,  בארגון  נעשים  האלו 

הצלת  רפואה,  שירותי  היא  שמעות 
גבוהה  ברמה   - בריאות  קידום  חיים, 
באנושיות,  יותר,  רבה  בהצלחה  יותר, 

בחמלה רבה".
למדה  עפולה,  תושבת  אלבז,  גב' 
שרמן  ע"ש  לסיעוד  ספר  בבית  סיעוד 
'כללית'  של  'העמק'  רפואי  במרכז 
ב־2007 ב'כללית'  עבודתה  את  והחלה 

כאחות במרפאת עומר עפולה. בהמשך 
דרכה, שימשה כאחות במרפאת אחוזת 
ברק ומזה כ-5 שנים היא רכזת רפואה 
מיטל  צפון.  מחוז  בכללית  מונעת 
נעתרת  במרפאות,  תהליכים  מובילה 
במ־ האחיות  את  מעצימה  לאתגרים, 
חדשות  אחיות  ומדריכה  חונכת  רפאה, 

ומנהלות חדשות.
המקצועיות  יומית,  היום  "העשייה 
והמסירות, הגישה השירותית והאנושית, 
המטופלים  למען  ומעבר  מעל  הנתינה 
של מיטל מהווים מודל לחתירה מתמ־
דת למצוינות", סיכם ד"ר מרדכי דיין את 

הערב המרגש.

לרגל יום הרוקח הנתונים נחשפים:

רוקחי 'כללית' במחוז חיפה וגליל מערבי 
הנפיקו ב־2018 - 15,360,744 תרופות!

של  הרוקחות  ממערך  איש  כ-250 
מערבי  וגליל  חיפה  במחוז  'כללית' 
הרוקחות  יום  לציון  באירוע  השתתפו 
רגעים  'רוקחים  בסימן  שנערך  המחוזי 

יפים'.
וגליל  חיפה  במחוז  'כללית'  רוקחי 
פחות  לא   2018 במהלך  הנפיקו  מערבי 
מש־ ועבודתם  תרופות  מ-15,360,744 
אחריות  רב,  מקצועי  בידע  צורך  לבת 
שירות  וכישורי  המטופל  לבריאות  רבה 
בחזית  שעומדים  כמי  במיוחד,  גבוהים 
השירות ונמצאים במגע ישיר עם מאות 
מטופלים מידי יום. על כך הגיעו להודות 
המ־ הנהלת  חברי  הערכה  ולהביע  להם 

חוז ובראשם רונן נודלמן שציין בהערכה 
רבה בדברי ברכתו את חשיבות הרוקחים 
ותרומתם הרבה במערך של 'כללית'. כמו 
כן, כיבד בנוכחותו את האירוע מרק לוין 
ועד  ב'כללית'  הארצי  הרוקחות  מנהל   –

לפני כשנה מנהל הרוקחות במחוז. 
מלנבסקי,  א'   – המחוזית  הרוקחת 
במצגת  הציגה  האירוע,  את  יזמה  שגם 
מרשימה סיכום עשיית הרוקחות במהלך 
2018 ומבט ל־2019. היא ציינה את שלל 
פרסי ההצטיינות שקיבל מערך הרוקחות 
טקס  במהלך  מהמחוז  מרקחת  ובתי 

הרוקחות הארצי, מהם עולה שהרוקחות 
מערבי  וגליל  חיפה  במחוז  'כללית'  של 
מובילה לא רק בכמות אלא גם באיכות 
המצוינות  פרסי  מספר  את  שגרפה  כמי 
הודגשו מיזמים  כן,  כמו  בארץ.  הגדול 
רוקחי  ייעוץ  ובראשם  למחוז  ייחודיים 
של  רב  מספר  שנוטל  למי  הניתן  אישי 
תופעות  נגד,  להתוויות  באשר  תרופות 

התרופות  נטילת  אופן  נכון,  אחסון  לווי, 
שפותח  זה,  מודל  ושתיה.  מזון  ושילובי 
במחוז חיפה וגליל מערבי, מיושם כיום 
ומעניק  'כללית'  מחוזות  בכל  כשיגרה 
למטופלים שירות איכותי וחשוב ללא כל 
במ־ לגדול  גם  ממשיך  המחוז  תשלום. 
ספר הייעוציים הרוקחיים הניתנים מידי 
שנה ואף קיבל על כך תעודת הצטיינות.

ביוזמת מכבי מחוז ירושלים והשפלה

שורה של מפגשי בריאות נערכו 
לנשות שכונת רוממה - ירושלים

רוממה  רבות משכונת  תושבות 
השבוע  והסביבה, השתתפו  בירושלים 
נוסף  מחזור  של  הפתיחה  באירוע 
רוממה'  אמהות  מרכז   - 'אמהּות  של 
לאם  חוויה  מפגשי  עבורן  המרכז 
בריא  חיים  אורח  להקניית  ולתינוק, 
נערך  הכינוס  הצעירה.  לאם  והדרכה 
בשיתוף מכבי שירותי בריאות והמתנ"ס 
ועיריית  חלב  טיפת  ברוממה,  הקהילתי 

ירושלים.
במסגרת סדרת המפגשים שייערכו 
תפגו־ בחודשים הקרובים,  שלישי  בימי 

בהן:  רבות,  מקצוע  נשות  הנשים  שנה 
ממכבי  ופיזיותרפיסטיות  דיאטניות 
לנשים  ימסרו  אשר  בריאות,  שירותי 
והדרכה  מפורטות  מקצועיות  הרצאות 

מעשית.
רוממה  הרפואי  במרכז  זאת,  לצד 
ממשיכים  בריאות  שירותי  מכבי  של 
בערב  האזור.  תושבי  למען  בעשייה 
הכותרת  תחת  רוממה  במתנ"ס  שייערך 
השנה",  כל  לפסח  כשרים  ילדים  "יש 
הנדרשת  התזונתית  בהתמודדות  יעסקו 

מכלל המשפחה להתמודדות עם מחלת 
תימסר  בערב  ילדים.  בקרב  הצליאק 
התזונאית  מפי  בנושא  מקיפה  הרצאה 
ילדים  קלינית  דיאטנית  יהודאי,  גב' 
תגיע  כן  כמו  בריאות.  שירותי  במכבי 
למפגש קונדיטוריות אשר תיתן להורים 

מתכונים למאפים ללא גלוטן.
חמד  'פנינת  מכבי  הרפואי  המרכז 
- רוממה' הוא אחד המרכזים הרפואיים 
שמובילה  הבריאות  במהפכת  הבולטים 
האחרונות.  בשנים  בירושלים  מכבי 
ברחוב  שוכן  רוממה  הרפואי  המרכז 
שתי  על  ומשתרע  בירושלים   21 שמגר 
רבים,  רפואה  שירותי  ומכיל  קומות 
החיים  לאורח  ומותאמים  המונגשים 
המרכז  גם  זהו  השכונה.  תושבי  של 
מונה  לו  בירושלים  הראשון  הרפואי 
של  החרדית  המנהלים  מנבחרת  מנהל 
המוביל  רייכמן,  זאב  הרב   – מכבי 
במרכז  והנאמן  האיכותי  השירות  את 
המסור  הרפואי  הצוות  עם  יחד  הרפואי 

במרכז הרפואי.
השבוע  ימות  בכל  ניתנים  במרכז 

וילדים,  נשים  משפחה,  רפואת  שירותי 
US שירותי  אחיות,  ושירותי  מעבדה 
ומוניטור, בדיקות א.ק.ג. ועוד. לצד זאת 
רופאי  שירותי  הרפואי  במרכז  ניתנים 
קרדיולוג,  עיניים,  גרון,  אוזן  אף  עור, 
ילדים,  ריאות  מומחה  אנדוקרינולוג, 
דיאטנים, פיזיותרפיסטים ועוד שירותים 
בשב־ תורן  רופא  שירות  גם  כמו  רבים, 

תות וחגים.
של  השירות  תנופת  במסגרת 
הש־ בשלושת  נוספו  בירושלים.  מכבי 
רפואיים,  מרכזים   21 האחרונות,  נים 
ירו־ שכונות  בכל  ומפוארים  חדשים 
הלאומי,  הביטוח  נתוני  פי  על  שלים. 
הבריאות  שירותי  את  'מכבי'  מובילה 
משלוש  למעלה  כבר  וזוכה  בירושלים, 
הגבוה  המצטרפים  למספר  וחצי  שנים 

ביותר בעיר.
כיתוב תמונה: ח"כ הרב מיכאל מל־

כיאלי, ראש מערך דוברות וקשרי ממשל 
במכבי מר עידו הדרי ומנהלי המרפאות 
בירושלים, במרכז הרפואי החדש פנינת 

חמד – רוממה ירושלים

תושבי אופקים והסביבה קיבלו ייעוץ 
והכוונה בקבלת הקהל שנערכה בשיתוף 
'מכבי שירותי בריאות' וארגון 'פרי חיים'

יו"ר ארגון 'פרי חיים' הרה"ג משה שלזינגר ערך קבלת קהל במרכז הרפואי של 
'מכבי' באופקים והעניק ייעוץ רפואי והלכתי 

אופקים  תושבות  משפחות,  עשרות 
רפואי-הל־ ייעוץ  בקבלת  זכו  והסביבה 
כתי בקבלת קהל מיוחדת שערך הרה''ג 
ארגון  נשיא  שליט"א,  שלזינגר  משה 
'פרי חיים', עבור מעוכבי ילדים בהובלת 

'מכבי שירותי בריאות'.
הרב  בנשיאות  חיים'  'פרי  ארגון 
למעלה  פועל  שליט"א  שלזינגר  משה 
מסייע  למשפחות,  בסיוע  שנה,  מ-30 
בארץ  הרופאים  טובי  אצל  בהשתדלות 

ובעולם.
השבוע  שנערכה  הקהל  בקבלת 
עשרות  זכו  באופקים,  הרפואי  במרכז 
משפחות לקבלת ייעוץ, הכוונה ותמיכה 
המש־ שליט"א.  שלזינגר  הרה"ג  מאת 

ול'מכבי  חיים  פרי  לארגון  הודו  פחות 
המבורכת  היוזמה  על  בריאות'  שירותי 
אשר נתנה להם כלים רבים להתמודדות 

עם התהליך שהם חווים.
שירותי  'מכבי  בין  הפעולה  שיתוף 
צעד  מהווה  חיים'  'פרי  לארגון  בריאות' 
מערך  והרחבת  שדרוג  במגמת  חשוב 
בקהילה  הבריאות  לקידום  השירותים 
והתאמה  בריאות'  שירותי  'מכבי  של 

לצרכי המבוטחים.
ראש חטיבת הבריאות במכבי פרופ' 
נחמן אש, מציין: "במכבי שירותי בריאות 
מתקיימת פעילות ענפה בתחום הגנטי־

המבורך  הפעולה  שיתוף  והפוריות.  קה 
בין ארגון 'פרי חיים' לבין רופאי ומומחי 
תרומה  מעניק  בריאות'  שירותי  'מכבי 
ותמיכה משמעותית לזוגות ולמשפחות. 
פועלו של הרב שלזינגר ראוי לכל שבח".

במכבי,  נשים  רפואת  תחום  ראש 

הרב  עם  "בפגישתי  סגל:  יעקב  ד"ר 
שלזינגר, נחשפתי לאדם בעל ניסיון רב 
ומקצועיות,  ברגישות  המקיים,  בתחום, 
ומומחים  רופאים  עם  רצופים  קשרים 
מנת  על  הרפואה,  בתחום  שם  בעלי 

לסייע ככל שניתן למשפחות".
השיווק  מנהל  שלזינגר,  משה  הרב 

פוע־ "מכבי  החרדי:  במגזר  'מכבי'  של 
בתיאום  החרדי  המגזר  ריכוזי  בכל  לת 
לתת  מנת  על  הרבנים,  גדולי  עם  מלא 
לכלל  ומונגשים  מותאמים  שירותים 
הינה  לכך  הדוגמאות  אחת  המבוטחים. 
'פרי  ארגון  עם  המבורך  הפעולה  שיתוף 

חיים' בראשות הרה"ג משה שלזינגר". 

כיתוב תמונה: יו"ר ארגון 'פרי חיים' הרה"ג משה שלזינגר 
שליט"א עם מנהל מרחב אופקים במכבי יוסף אמשיקשוילי

הרב רוזנבלט מרבני העיר בני ברק בביקור היסטורי 
בלוד: מחזירים את העיר לתפארתה בימי התנאים

מאת מאיר קליין 

התרגשות רבה אירעה בעיריית 
הגאון  האחרון:  השבוע  בסוף  לוד 
בני  מרבני  רוזנבלט  צבי  שבח  הרב 
אב־ חזקיהו  הג"ר  הגאון  ועמו  ברק 
בבני  הדיינים  מחשובי  ברוידא  רהם 
בעיר,  קהילות  כרבני  שיכהנו  ברק, 
ראש  עם  אישית  לפגישה  הגיעו 
העיר מר יאיר רביבו ועם עו"ד מאיר 
אסולין ממונה תחום רווחה וחרדים, 
מהכנות  מקרוב  להתרשם  במטרה 
משפחות  אלפי  לקליטת  העיריה 
חרדיות בשכונת 'גני איילון' (אחיס־

מך לשעבר) בלוד. 
אחראי  ארגן  שאותה  הפגישה 
מגזר ותרבות חרדית הר' בני סיתא־

לכיל ארכה שעה ארוכה ובמהלכה 
דנו הרבנים עם ראש העיר, עם הר' 
מר  החינוך  תיק  מחזיק  סיתאלכיל, 
מר  העיר  ראש  ועוזר  הרוש  יוסי 
משה אלדן על פתרון הולם לחשמל 
בשבת בדמות גנרטור מוטמן, בניית 
ידיים,  רחבי  כנסת  ובתי  כוללים 
ועל  תורה  ותלמודי  ישיבות  הקמת 
העיריה  לבין  בינם  התיאום  המשך 
הרבנים  השנה.  ימות  כל  לאורך 

דיברנו גם על האחדות השוררת בין 
הקהילות בלוד והביעו את שמחתם 
שגם בלוד, בדיוק כפי שאירע לאח־

רונה בבני ברק, ניתן לראות את כלל 
הציבורים משלבים ידיים. 

הרב  הצהיר  יותר  מאוחר 
לעבור  מתכוון  הוא  כי  ברוידא 
קרוב  להיות  כדי  בעיר,  ולהתגורר 

לקהילה אותה ינהיג. 
רוזנבלט  הרב  דיבר  זו  בנקודה 
ברוב רגש על עברה ההיסטורי של 
וחכמיה  ליבנה  השניה  בהיותה  לוד 
לאחר חורבן הבית, ואשר בתקופה 
התורה  מוקד  היתה  אף  מסוימת 
שלאחר  ישראל  בארץ  העיקרי 
לגדולתה  חוזרת  ”לוד  החורבן. 
שה־ התנאים  בתקופת  התורנית 

רבי  עקיבא,  רבי  כמו  כאן,  תגוררו 
אמר  הגדול",  אליעזר  ורבי  טרפון 

הרב רוזנבלט.  
הרב־ הודו  הפגישה  בסיום 

הנוכחים  וליתר  העיר  לראש  נים 
והתמיכה  הקשבת  האוזן  על 
התו־ הציבור  לרווחת  בבקשותיהם 

רני בלוד. 
ראש העיר לוד מר יאיר רביבו 
של  מביקורם  מתרגש  "אני  אמר 

שלוד  ומהעובדה  בלשכתי  הרבנים 
ביקר  שבה  הראשונה  להיות  זכתה 
לכהן  היבחרו  לאחר  רוזנבלט  הרב 

פאר בבני ברק".
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רכבו  עם  נפל  נהג  לבור.  נפל 
הדר  ברחוב  עמוק  בניה  לאתר 
בעיר חולון. כוחות משטרה הוז־

עקו למקום יחד עם צוותי חילוץ 
נהג  רפואה.  גורמי  לצד  והצלה, 
לבית  ופונה  מהרכב  חולץ  הרכב 

חולים וולפסון במצב בינוני 

(כתב: חיים מרגליות; צילום: 
דוברות המשטרה)

דיווח ערבי: ישראל מאיימת 
בחיסולים ממוקדים

העיתון 'אל־ערבי אל־ג'דיד' מדווח כי ירושלים העבירה מסר מאיים לפלגים 
ברצועה, לפיו לא תאפשר להם להמשיך לפתח טילים מתקדמים

מאת סופרנו הצבאי

אל־ג'דיד'  'אל־ערבי  העיתון 
בכי־ מקורות  מפי  אתמול  דיווח 
העבירה  ישראל  כי  במצרים,  רים 
לחמאס,  מאיים  מסר  לאחרונה 
לפיו לא תאפשר את המשך פיתוח 
טילי קרקע־ים על ידי גדודי עז א־
ותמשיך  ובמידה  אל־קסאם  דין 
בחי־ ישראל  תגיב  זאת –  לעשות 

סולים ממוקדים.
לצעד  תאפשר  לא  "ישראל 
מהווה  שהוא  משום  לעבור,  כזה 
הכוח  במשוואת  משמעותי  שינוי 
הישראלי־פלסטיני",  בסכסוך 
לעיתון.  במצרים  המקור  מסרו 
והשימוש  הטיל  פיתוח  "נושא 
במהלך  רבה  מחלוקת  עוררו  בו 
המודיעין  אנשי  שערכו  שיחות 
המשלחות  נציגי  עם  המצרי 

בעיקר  ברצועה,  הפלסטיניות 
הצבאית  הזרוע  מפקד  מול  אל 
ברצועה,  האסלאמי  הג'יהאד  של 

בהאא' אבו אל־עטא".
בחיסול  נהרג  ראשון  ביום 
חאמד  ושב"כ  צה"ל  של  ממוקד 
מרצועת   34 בן  חורי,  עבד  אחמד 
עזה, האחראי על העברות כספים 
במזומן ובהיקפים גדולים מאיראן 

לארגוני הטרור ברצועה.
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שורה רחבה של סוגיות בכשרות המזון 
נידונו ביום העיון של מכון תורני פומבדיתא
מערך השיעורים שהשתרע על פני קרוב לשש שעות רצופות, נגע במכלול של 
נושאי כשרות העומדים על סדר היום • השיעורים התקיימו לע"נ איש החינוך 

הנודע לתהילה, הרה"ח ר' מרדכי יעקב מילר זצ"ל
עם תום חג הפסח והאתגר הכשרותי 
הכבד שהוא מציב בכל שנה מחדש לגופי 
הכשרות השונים, זימן מכון תורני פומ־
בדיתא יום עיון מיוחד שהוקדש לנושאי 
כשרות המזון לכל ימות השנה. כי הנה כן, 
אתגר זה, מורכב לא פחות מאשר האתגר 
לאחר  שמיד  בתקופה  ובמיוחד  הראשון, 
חג הפסח והחזרה לשגרת החמץ, ובפרט 

בעולם דינאמי, טכנולוגי ומשתנה.
שהתקיים  העיון,  יום  במסגרת 
בהש־ עילית,  בביתר  הדקל  באולמי 
וקהל  'פומבדיתא'  מכון  חברי  תתפות 
אקטואליים  הלכה  שיעורי  נשמעו  רחב, 
בעלי  רבנים  מפי  ביותר,  ומרתקים 
הכשרות,  בתחום  ומומחים  הוראה 
עשירה  ופרקטיקה  רב  ניסון  צברו  אשר 
אור  שפכו  ובנאומיהם  הכשרות,  בתחום 
על מגוון שאלות מצויות ומעשיות, כמו 
של  דעת  חוות  הטעונות  נקודות  על  גם 

מומחים בתחום.
המארג־ ייעדו  ולכתחילה,  בעיקרון, 
נים את יום העיון עבור ציבור האברכים, 
המקפיד על כשרות קלה כבחמורה, כדי 
להעמיק בקרבו את המודעות ואת הידע 
כדת  היהודי  המטבח  את  להפעיל  כיצד 
עבור  ולא  ודקדוקיו,  פרטיו  בכל  וכדין, 
הציבור שכשרותו אומנותו ומקצועו - אך 
עד מהרה, הודות לשורת הנואמים המר־
שימה, גילו בו ענין והתעניינות גם מש־

גיחי כשרות במפעלי ענק, וממוני כשרות 
בתי  מלון,  בתי  כמו  ציבור  במוסדות 
חולים, צבא ומשטרה, אשר באו להחכים 
עוד ועוד, להעשיר ידע הלכתי ומקצועי, 
ובזיופים  בתרמיות  להתעדכן  כדי  וגם 
שהתגלו לאחרונה. בין משתתפים אלה, 
היו גם שהגיעו במיוחד ליום העיון מבני 

ברק, מבית שמש ומאשדוד.
מערך השיעורים וההרצאות, שהש־
רצופות,  שעות  לשש  קרוב  פני  על  תרע 
נגע  מעשיים,  ובהכוונה  בידע  עמוסות 
העומדים  כשרות  נושאי  של  במכלול 
על סדר היום. על חידושים ועל זיופים, 
מכשלות  על  חשדות,  ועל  חדשות  על 
תולעים.  ועל  חרקים  על  משוכות,  ועל 
חלק מההרצאות לוו במצגות ובשקפים 

שהמחישו את הדברים. 
רבנים  היו  הנואמים,  שורת  בין 
למומחיותם  הודות  אשר  מכשירים, 
ההיקף  רחבת  והמעשית  ההלכתית 
בשדה הכשרות, הם ניצבים בקו החזית 
מזה רבות בשנים מול מכת זיופים וכז־
בים מצד המגדלים, החקלאים והיצרנים, 
אשר  ומחו"ל,  מהארץ  הפרטיים,  בעיקר 
לנתי־ אור  משמשת  אינה  השם  יראת 

לעוון  רגישים  אינם  גם  וממילא  בתם, 
ושר־ טריפות  אסורות,  מאכלות  אכילת 

צים. בנאומיהם העלו הרבנים צרור קטן 
של דוגמאות לתרמיות והונאות שנחשפו 
בעבודת הקודש שלהם, להזיר את כנסת 

ישראל ממאכלות איסור.
נשמתו  לעילוי  הוקדשו  השיעורים 
החינוך  מייסדי  שבין  ומיוחד  אחד  של 
תלמידים  שהעמיד  בירושלים,  התורתי 
לאלפים, הרה"ח ר' מרדכי יעקב ב"ר דוד 
אלימלך מילר ז"ל, מנהל ת"ת הדר ציון, 
השלו־ במלאת  תבלח"ט,  משפחתו  ע"י 

שים לפטירתו. 
ברזובסקי  ישראל  רבי  הגאון 
ישראל  אגודת  בד"ץ  חבר  שליט"א, 
ובד"ץ ביתר עילית, בשיעורו שפתח את 
המושב הראשון של יום העיון, דן בשורה 
בישול  כמו  עכו"ם,  בבישולי  צדדים  של 
בדוד שמש, במיקרוגל, בקיטור, בעישון, 
ואת דעות הפוסקים באמצעים אלה. כן 
הזכיר את דעות האחרונים בבישולי ענק 
בכמות  מזון  המספקים  ייצור  במפעלי 
גזירת  משום  בהם  שאין  תעשייתית 
יאכילנו  שמא  החשש  מצד  ואם  חתנות, 
דבר טמא, הרי ישנה השגחה. כן התעכב 
בבישולי  היסודות  אחד  על  באריכות 

בשם  בפומבדיתא  ששנו  כפי  עכו"ם, 
"כל  רב:  אמר  יצחק  רב  בר  שמואל  רב 
שאינו נאכל על שולחן מלכים ללפת בו 
את הפת – אין בו משום בישולי עובדי 

כוכבים", ונתן כמה דוגמאות לכך.
שרייבמן  חיים  אברהם  ר'  הרה"ג 
שליט"א מוועד הכשרות של בד"ץ העדה 
של  האקטואלי  בנושא  פתח  החרדית, 
חמץ שעבר עליו הפסח, וציין, כי הבד"ץ 
לא עומד על כך שיירשם על המוצר "נט־

עומד  הוא  אך  הפסח",  לאחר  חן/נאפה 
ונכונים,  אמינים  יהיו  שהדברים  כך  על 
הוא  תנאים.  במספר  יעמוד  ושהמפעל 
בא־ התחנות  שרשרת  על  דברים  ייחד 
מחו"ל,  המיובאים  הגלם  חומרי  ספקת 
ובין השאר ציין, כי בבד"ץ העדה החרדית 
עומדים על כך שהספינות תגענה לנמלי 
צאת  לאחר  רק  ישראל,  ארץ  של  הים 
יו"ט שני של גלויות, לפי שעון חו"ל, שאז 
ברשות  באו  שמא  החשש  מידי  יוצאים 
בעיצומו  עמדו  בחו"ל  כשעדיין  ישראל, 
של פסח. מהאי טעמא גם מוודאים שלא 
תשולם לגוי מקדמה, וגם שחומר הגלם 
יעמוד תחת האחריות הביטוחית של הגוי 
בכל תחנות האספקה עד הכניסה לנמל. 
שליט"א,  לנדא  דב  רבי  הגאון 
פתח  המזון,  בכשרות  שם  בעל  מומחה 
מאכלות  אכילת  עוון  חומר  על  במבוא 
שעה  ובמשך  והשלכותיהם,  אסורות 
ארוכה העלה מבחר של מוצרי מזון, וגם 
של כלי מאכל, שהציבור סבור שיש בהם 
אך  היא,  ולא  כלשהיא,  כשרותית  בעיה 
מאידך גיסא יש מוצרים הדורשים דווקא 
זהירות יתירה, והציבור לא ערני בהם דיו. 
הוא פירט מספר חומרי גלם וחומר עזר 
שונים שיש בהם שאלות כשרותית, המו־
מטרות,  במגוון  המזון,  לתעשיית  כנסים 
כמו: לקשר בין שני חומרי מזון נפרדים, 
או להאריך את חיי המדף של המוצרים. 
תפוחים  כלל  בדרך  כי  ציין,  השאר  בין 
פרק  לקלפם.  חייבים  מחו"ל,  המיובאים 
כשרות  לסוגיית  הוקצה  בנאומו  מיוחד 
במקורות  היה  מתובל  שיעורו  העופות. 
שישנה  מוצר  בכל  הדורות,  מפוסקי 

שאלה לגביו.
שפיצר  דב  שלום  רבי  הרה"ג 
ורב  יצחק  ברכת  קהילת  רב  שליט"א, 
אשר  בקדימה-צורן,  הכשרות  מערכת 
העיון,  ביום  הנואמים  שורת  את  ניהל 
בהתייחסו לדברי קודמיו, ציין, שבישולי 
עכו"ם משתנים מזמן לזמן, ובימינו אנו, 
ובפ־ שישנה  הנוראה  ההתבוללות  נוכח 

רט בארה"ב, קבעו פוסקי הדור האחרון, 
שיש להחמיר בזה יותר מבעבר. כן ייחד 
כמו:  שונים,  כשרות  ענייני  על  דברים 
ועל  בזו,  זו  הנוגעות  קדירות  שתי  ענין 
במנות  שישנם  הכיסויים  שלושת  פשר 
המוגשות במטוסים, ועל סידורי כשרות 

הנקוטים בבתי חולים ספציפיים. 
הרה"ג רבי משה ויא שליט"א, מח"ס 
בעובדות  הקדים  כהלכה,  המזון  בדיקת 
השפעתם  על  הדורות  מגדולי  נוראות 

הלב  טמטום  ועל  האדם  נפש  על  לרעה 
השא־ את  והזכיר  איסור,  מאכלות  של 

באכילת  התורה  החמירה  כה  מדוע  לה, 
שרצים, עד שבשרץ הארץ, כמו תולעים, 
עוברים על חמישה לאוין, ועל שרץ העוף 
לאוין,  שישה  על  עוברים  זבובים  כמו 
איסור  רק  ישנו  טריפה  בשר  על  ואילו 
שהמ־ שכיון  תירץ  הפר"ח  בלבד?  אחד 

הוצרך  לפיכך  מאד,  מצויה  בהם  כשלה 
מאכלו  שיבדוק  ביותר  לזרז  הכתוב 
היטב-היטב. להלן הקדיש הרב ויא פרק 
מרתקת  מצגת  באמצעות  ומרתק  נרחב 
בפרי  המסתתרים  ושרצים  חרקים  על 
על  מקצועיים  הסברים  וסיפק  ובירק, 
אופן וזמני גידולם, כדי להגביר הערנות, 

כדי לא להיכשל בהם. 
מאות  האזינו  ארוכות  שעות  משך 
תורה  שיעורי  של  לשורה  המשתתפים 
המקצועיות,  להרצאות  גם  כמו  והלכה, 
כשבתווך, באמצע השיעורים, הציגו שא־
ערים,  לדיונים  שהתפתחו  וקושיות,  לות 
ולא אחת גרמו לסערת-רוח תורנית בחלל 
האולם. יום העיון תתקיים במסגרת מפ־

על שיעורי התורה של ביהמ"ד חכם צבי 
שע"י קרית הר"ן, ובמהלכו הובעה הוקרה 
למסייעים, סגן ראש העיר הרב דוד זלץ, 
חבר מועצת העיר הרב חיים שלו' ברגר, 

ורמ"ט ראש העיר הרב יהודה דייטש. 
ליל  בשעת  הכינוס  של  בסיומו 
מאוחרת, היו שראו בו, ולא בכדי, שולחן 
גבוה לבירורים הלכתיים העומדים ברומו 
של עולם הכשרות, הנוגע לכל בית יהודי 

בארץ ובעולם.

סטרעטין'  'בוני  אגודת  בהנהלת 
ההכנות  סיום  על  רב  בסיפוק  מציינים 
קיין  נסיעה  'א  הקודש  מסע  לקראת 
סטרעטין' לקראת יומא דהילולא קדישא 
דמעיקרא'  ה'צדיק  הקדוש,  רבינו  דמרן 
אבי  זי"ע,  מסטרעטין  צבי  יהודה  רבי 

שושילתא קדישתא דבית סטרעטין.
שמנתה  סטרעטין  קדושה  קהילה 
ונ־ כמעט  אב,  בתי  אלפי  השואה  לפני 

כחדה, אך כיום ישנם למעלה משלושת 
אלפי בתי אב המפוזרים בעשרות ערים 
וקהילות קדושות, וכולם צאצאים לאותו 
עיר וקדיש מענקי הרוח שבאותו הדור. 

שלוש  לפני  ה'איגוד'  נתייסד  מאז 
הצא־ לכל  להגיע  מנהליו  טרחו  שנים, 
צאים, ולספר להם אודות זקניהם הקדו־

שים שהעמידו חמה בקומתן והאירו לכל 
אף  קדשם.  ובעבודת  בתפילתם  העולם 
לטובה,  עלינו  שעבר  הפסח  חג  לקראת 
קיבלו אלפי צאצאים ותלמידים חוברת 
הנהלת  ידי  על  בהדר  שהו"ל  מהודרת 
זי"ע,  מרבוה"ק  תורה  דברי  ובו  ה'איגוד' 
בשנים  האיגוד  פעלי  על  סקירה  לצד 

האחרונות.
פעילויות  של  הכותרת  גולת 
ההיסטורית  הנסיעה  הינה  ה'איגוד' 
לראשונה  שהתקיימה  סטרעטין  לעיירה 
בשנת תשע"ז. ההדים העצומים והמשוב 
הותירו  לא  המנהלים  שקבלו  החמים 
על  החליטו  השנה  ואף  בנחיצותו,  ספק 
התבצע  לא  הפעם  כי  אם  שכזו,  נסיעה 
פרסום מאחר וכל המקומות נתפסו מיד.
לאור הביקוש הוסיפו ב'איגוד' להז־

מין מקומות נוספים ועדיין ניתן להצטרף 
לנסיעה הקד', להתפלל לישועה פרטית 
בתוך כלל ישראל, וכפי שרבים מעידים 
הטבע  לדרך  מעל  ישועות  שראו  על 
שנעשה על ידי תפילה מעומק הלב על 

הציון הקדוש.
בו  הנורא  שהביזיון  אחר  השנה, 
עומד בית העלמין בסטרעטין נודע לכל, 
החליט  ערל  שכן  לאחרונה  רק  כאשר 
לבהמותיו  המרעה  שטח  את  להרחיב 
על שטח בית העלמין, ראו ב'איגוד' את 
ביתר  לפעול  מותניים  לשנס  הנחיצות 
שאת לגידור המקום ולפרוס מרבדי זפת 
לשבילים נוחים לכניסה, ובכך להציל את 

בזיון בית העלמין בק' בסטרעטין.
במ־ נמצא  החיים  בית  של  "המצב 

ברנדוויין  פישל  הרב  אומר  נוראי",  צב 
עשרות  לפני  ה'איגוד'.  יו"ר  שליט"א, 

שנים נבנה האוהל על קברם של רבוה"ק, 
עומד  החיים  בית  דבר.  נעשה  לא  ומאז 
שמם, בלי גידור ובלי שום סממן שכאן 
זהו בית הקברות. חייבים להציל את המ־
קום בו נקברו אלפים מאחינו בני ישראל 
ובראשם מרנן רבותינו הק', מרן הצדיק 
דמעיקרא מהרי"צ מסטרעטין זי"ע ובניו 
הקדושים מרן רביה"ק רבי אברהם מס־

אליעזר  רבי  רביה"ק  ומרן  זי"ע  טרעטין 
מאזיפולי זי"ע.

לקראת יומא דהילולא שיגרו מנהלי 
ה'איגוד' פנייה נחוצה לכל אלפי צאצאי 
'מחובר  במגבית  להשתתף  רבוה"ק, 
החיים.  בית  את  להציל  כדי  לטהור' 
בלהציל  הכבירה  הזכות  לציין  למותר 

עליון,  קדושי  של  מנוחותם  מקום  את 
לצד ברכה נדירה המופיע בספה"ק 'דגל 
רביה"ק  מרן  הבטיח  בו  יהודה'  מחנה 
את  ש"יהפוך  זי"ע  דמעיקרא  הצדיק 
העולם לכל מי שיסייע לי ולצאצאיי עד 

סוף כל הדורות". 
להזכרת  יזכו  התורמים  כל  כן  כמו 
דהילולא,  ביומא  קדשו  ציון  על  שמם 
להע־ ניתן  רביה"ק.  נכדי  חשובי  ידי  על 

נושא  בכל  ולפניות  לתפילה  שמות  ביר 
ל'איגוד' בטלפון 02-567-70-80 ובדוא"ל 

  bs025677080@gmail.com
כל  ועל  עלינו  תגן  הגדולה  זכותם 

עמו בית ישראל.

אלפי שמות הוזכרו לישועה במעמד תפילה אדיר 
על ציונו של הרה"ק רבי ישעיה מקרעסטיר זיע"א
יום ההילולא של הצדיק, ג' באייר, נודע כיום מסוגל לישועות • רבים ביקשו 
להיכלל בין מקיימי הצוואה הזוכים לסיועו ולהיחתם בספר הפרנסה • צינור 

השפע עובר דרך 'ברכת ישעיה' הממשיכים את מפעל החסד העצום
בהשתתפות  מרגש  תפילה  מעמד 
מאות יהודים מכל רחבי תבל התקיים 
על  העומד  באוהל  בקרעסטיר,  אמש 
ישעיה  רבי  הקדוש  הצדיק  של  ציונו 
מתפללים  המה  המקום  זיע"א.  שטיינר 
שמות  כאשר  היום,  שעות  כל  לאורך 
כל  זורמים  ישעיה'  ל'ברכת  התורמים 
העת ישירות מן המוקד אל המניין העו־
מד באוהל ונושא תחינה למענם לברכה 

ולהצלחה ולישועה בכל עניין נצרך.
ג' באייר, יום ההילולא של הצדיק 
מקרעסטיר, נודע כיום גדול ומסוגל בו 
של  וצינור  הפרנסה  ארובות  נפתחות 
שמימיים  מופתים  מזרים  עצום  שפע 
ומ־ הסתרות  ללא  הצדיק,  של  מכוחו 
ניעות. ידוע כי העולים לשאת תפילה 
באופנים  נושעים  היום  בזה  קברו  על 
לדרכו  ומעבר  מעל  ממש,  מבהילים 

הטבעית של העולם.
מסופרים  לרוב  ניסים  סיפורי 
במהלך  ישעיה,  רבי  של  ציונו  סביב 
הס־ בתאריך  ובמיוחד   – כולה  השנה 
חדשים  פרקים  נוספים  בו  תלקותו, 
הפרנסה  מופתי  בספר  ומפעימים 

תורמי  לשנה.  משנה  והולך  המתעבה 
של  חייו  מפעל  יורשי  ישעיה',  'ברכת 
בדורנו  החסד  את  הממשיכים  הצדיק 

של  מכוחו  ניסים  ורואים  זוכים  אנו, 
לכל  וברכה  טובה  המשפיע  הצדיק, 

המסייעים בידם. 

איש חסיד היה
הרה"ח ר' בערל בעק ז"ל משב"ק כ"ק מרן אדמו"ר מהר"א זי"ע

במסגרת 'יום החויה' המסורתי למשפחות ש(י)כולות

למעלה משלושת אלפים בני משפחת 'חזקו' השתתפו 
בהפעלות הייחודיות במתחם הענק 'אור החיים' בב"ב

עשרות מתקני ענק חדישים ואטרקציות ייחודיות המתינו לבני המשפחות שהגיעו מכל רחבי הארץ • מעמד 'סיום ששה סדרי משנה' 
שנלמדו לע"נ הילדים התקיים במרכז היום ועורר התרגשות רבה

זורמים  התרגשות  של  רבים  הדים 
ממאות  'חזקו'  למשרדי  אלו  בימים 
אשר  נפש)  מ-3,000  (למעלה  המשפחות 
נטלו חלק בפעילויות 'יום החויה' המסו־
דחוהמ"פ  ד'  רביעי  ביום  שהתקיים  רתי 
עם שלל אטרקציות ומתקני ענק שהוצבו 
'אור  מוסדות  של  הענק  מתחם  בשטח 
החיים' בב"ב המשתרע על פני כ-3 דונם 
ומרכז  האולמות  עם  יחד  כולו  שיוחד 
הפעי־ מגוון  עבור  הסמוך  האודיטוריום 
לויות שנערכו זו השנה הרביעית באירוע 
שהפך למסורת ולחלק מרכזי בפעילויות 

הארגון למען המשפחות.
בה־ החלו  ישראל  בתי  שבכל  בזמן 

שעעל"ט,  הפסח  נקיונות  לקראת  כנות 
ההכנות  של  בעיצומן  היו  כבר  ב'חזקו' 
מהודרות  הזמנות  החויה,  יום  לקראת 
'חזקו'  משפחות  לאלף  לקרוב  נשלחו 
שנשכרה  מיוחדת  וחברה  אישי  בדיוור 
במתחם  הקימה  האירוע  את  להפיק 
לכל  המתאימים  ענק  מתקני  עשרות 
אולם  הוכנו  כשבמקביל  הגילאים, 
הכנסים  ואולם  הסמוך  האודיטוריום 
מוצלים,  מקומות  לצד  הצמוד  וביהמ"ד 
לר־ קרה  שתיה  של  שפע  ובהן  ועמדות 

ווחת המשתתפים.
שזרמו  הנלהבות  התגובות  ואכן 
של  הציפיה  על  העידו  הארגון  למשרדי 
הבוקר  משעות  והחל  המשפחות,  בני 
המוקדמות זרמו בני המשפחות למתחם 
הענק, שם קיבלו את פניהן צוות עובדי 
'חזקו' בראשות הרב אברהם קלוגר יו"ר 
מהדרך  קצרה  מנוחה  ולאחר  הארגון 
מתקני  לכיוון  המשפחות  בני  כל  פנו 
במקום,  שניצבו  היחודיים  השעשועים 
ואתגרים  מתקנים  הוצבו  כשלמתבגרים 

מתאימים במתחמים נפרדים.
בעמדות  חולקו  היום  במהלך 
המיוחדות לכך כמויות גדולות של מצות 
מהודרות וכן שתיה קרה לרווחת המש־

לילדים  במקום  חולקו  כמו"כ  תתפים. 
אלפי שקיות צ'יפס וכן טבלאות שוקולד 
בהכשרים מהודרים המותאמים לפסח. 

מחזה מרנין היה זה לראות במהלך 
יום החויה את האבות והנה הם יושבים 
בזוית זו ומחליפים ביניהם וורטים ואמרי 
שפר מענייני דיומא, או יושבים ולומדים 
כשהילדים  חסידות,  וספרי  שיעורים 
משתעשעים בשטח המתחם, ואמותיהם 
במקום המיוחד להם בדברי חיזוק אשה 
ניגשים  וב"ב  קלוגר  כשהרב  לרעותה, 
כל  פני  את  בשמחה  ומקבלים  לכאו"א 
הבאים בשערי המקום וכולם יחד כשוים 

בין שוים ללא הפרש ושינוי.
בני  כל  התקבצו  היום  של  בשיאו 
לבני  מיוחד  בשידור  לצפות  המשפחות 
זילברש־ יצחק  רבי  הגאון  ממרן  'חזקו' 

אשר  אלחנן,  רמת  גאב"ד  שליט"א  טיין 
הילדים  של  רוחם  את  ואימץ  חיזק 
שעומדות  המשפחות  ובני  הצדיקים 
באהבה  שמים  דין  ומקבלות  בגבורה 

ובבטחון בה'.
לאחמ"כ פנו ציבור הנשים למתחם 
והמר־ החוויתית  להפעלה  האודיטוריום 

גשת של הגב' מ. ישראלי, אשר מתנדבת 
החויה  בימי  קבוע  באופן  זו  לפעילות 
לאולם  פנו  הילדים  ואילו  'חזקו',  של 
למתחם  צמוד  אשר  המרווח  הממוזג 
הענק, שם החלו בלימוד ה'אבות ובנים' 
הקבוע שמתקיים לעילוי נשמות אחיהם 

נושא  על  כשגם  'חזקו',  בני  ואחיותיהם 
זה טרחו בהנהלת הארגון והפיקו חוברת 
ליום  לימוד  סדרי  כוללת  אשר  מהודרת 
זה החל מאותיות הא-ב לקטנים ועד דף 
היומי הנלמד ביום זה, וכן הלכות ספירת 
לימוד  סדרי  ועוד  אבות,  פרקי  העומר, 

מענייני דיומא.
מה נאדר היה המראה המרגש והמ־
שה־ התורה  קול  ברמה  בהשמע  רומם 

מאות  של  מפיהם  המתחם  ברחבי  דהד 
מה־ מתנתקים  כשהם  וילדיהם,  האבות 
בלימוד  עצמם  ומשקיעים  והזמן  מקום 
כפי הנאמר 'לא ניתנו מועדים וכו' אלא 
לאחר  ומיד  בתורה'.  בהם  שיעסקו  כדי 
הלימוד במעמד מרטיט כל לב סיים הרב 
אברהם קלוגר שליט"א את לימוד ששה 
סדרי משנה שנלמדו לעילוי נשמותיהם 
הזכות של ילדי 'חזקו', ולאחר מכן נאמר 

ה'קדיש' בהתרגשות רבה.
במקום  הופיע  הלימוד  סיום  עם 
שבמ־ טורצקי,  אבא  ר'  הלבבות  משמח 

שך שעה ארוכה ריתק את המשתתפים 
באמרי פיו המשמחים תוך שהוא מביא 
בימים  האקטואליים  הנושאים  כלל  את 
פני  על  חיוך  המעלה  מיוחד  באופן  אלו 

השומעים.

בסיום חלק זה בשעת ערב מאוחרת 
הסתיים 'יום החויה' ובני המשפחות שבו 
בכוחות  החג  שמחת  להמשך  לביתם 

מחודשים ובהתרוממות הנפש.
תגובות רבות הגיעו ממשתתפי יום 

הפעילות  את  נס  על  העלו  אשר  החויה 
המבורכת והמיוחדת וביקשו להביע את 
ובראשונה  בראש  העולים  ליבם  רחשי 
למייסד ומנהל 'חזקו' איש חי רב פעלים 
יוזמים  אשר  ולב"ב  קלוגר  אברהם  הרב 
הרף  ללא  הארגון  את  ומחיים  הוגים 
והפוגה בימי חול ובימי מועד, בעת מצו־
חזקו  בני  ורווחת  שמחה,  ובעת  ל"ע  קה 
יעקב  להרב  וכן  מעייניהם,  בראש  תמיד 
באופן  עמל  אשר  הארגון  מנכ"ל  שטמר 
המשפחות  צרכי  לכל  ודואגים  יומיומי 
כמו גם הפעם לארגון יום החויה על כל 
פלדמן  פישל  אפרים  להרב  וכן  פרטיו, 
מראשי הנהלת חזקו ולהרב חיים ישראל 
אשר  הווסדו  מיום  הארגון  מזכיר  כץ 
מלווים את כל הפעילות במסירות רבה. 
מנהל  קופילוביץ'  אהרן  לר'  הודו  כמו"כ 
'פאנץ' הפקות' אשר השקיע את כוחות 
היותר  הצד  על  האירוע  בהפקת  רבים 
לטובה  ליבם  משאלות  ה'  ימלא  טוב. 

ותשרה ההצלחה בכל מעשי ידיהם. 

המונים בעלייה לציונו של 
הרה"ק רבי נחום הסופר 
זצוק"ל בעיירה טאכוב

סיור מרתק בימי בין הזמנים לעשרות רבנים 
ומורי הוראה במטעי הלולבים ב'טירת צבי'

הרבנים חוו מקרוב את התהליך העובר על הלולב טרם הקטיפה ולאחריה • הסיור המיוחד הינו פרי הגותם 
של מנהלי חברת 'הלולב' מבית סמט

הרשע  שהמן  מגילה  במסכת  מצינו 
הגיע לאחשוורוש בטענה משונה, שבכל 
בע־ היהודים  את  להעביד  שחפצים  עת 

בודת המלך, הם נענים בשלילה באמרם 
"שבת היום פסח היום".

טענתו  על  הרחיבו  הק'  בספרים 
העו־ במסילה  על  אל  להניפה  המן  של 
הגנוז  הטוב  על  ובהוכחה  א-ל  בית  לה 
נע  חייו  סדר  השנה  כשכל  יהודי  בכל 
סביבם של מועדי ה' מקראי קודש, ואף 
אליהם,  ונראה  סמוך  עומדים  כשלא 
אומתנו הקדושה מביטה לעברם בערגה 
וממתינה ומייחלת לבואם בכל עת ובכל 

זמן – מתי יגיעו לעברנו ונקיימה.
זאת  מלבד  צבי-סמט,  טירת  לולבי 
ומיוחדים  מהודרים  לולבים  שמשווקים 
ביופיים לציבור לקוחותיהם הענקי בערב 
חג הסוכות, ארגנו בעיצומם של ימי בין 
הזמנים מיזם אדיר: סיור מודרך במטעי 
הלולבים ובבית המיון והאריזה שבקיבוץ 
מרת־ הרצאות  עם  בשילוב  צבי',  'טירת 

ורבנים  המטע  מנהלי  של  ביותר  קות 
ימי  את  לנצל  בתחום,  עולמי  שם  בעלי 
לא  הלולב,  את  להכיר  כדי  הזמנים  בין 
רק משוק הלולבים בעשרת ימי תשובה 
ובערב החג, אלא אף 'מאחורי הקלעים' 
של הגידול והאריזה בימי ניסן הרגועים 

שלאחר חג הפסח.

* * *

אוטובוסים  יצאו  ניסן  כ"ו  ד'  ביום 
נוספים  וממוקדים  ומב"ב  מירושלים 
הוראה,  מורי  עשרות  נוסעים  כשעליהם 
בת־ המומחים  קודש  עם  וראשי  רבנים 

חום ד' מינים, יחד עם משווקים מטעם 
המהדרים  לפני  להביא  הזוכים  'הלולב' 
במצוות את הלולבים המהודרים ביותר, 
טירת  קיבוץ  לכיוון  מועדות  כשפניהם 

צבי.

סיור במטע עצי הדקל
ברא־ שהגיע  הגדול  הקהל  פני  את 

יהודה  הרב  קיבלו  הדקל  למטעי  שונה 
המקום,  חקלאי  עם  יחד  שליט"א  סמט 
פרו־ הטבע  בחיק  השולחנות  על  כאשר 

טריים  תמרים  שפע  הבאים  לפני  סים 
הדרך  מן  הבא  לקהל  שהוגשו  ומתוקים 

הרחוקה ככיבוד ראשוני...
הרב סמט נתן הסבר מקיף לעומדים 
הדקל,  עץ  של  אופיו  על  כגורן,  סביבו 
כמות הלולבים שהעץ מוציא מידי שנה 
בשנה, זמן הקטיף וההשקיה, כאשר הוא 
מפנה את תשומת לב הרבנים ללולבים 
ועל  העצים  על  עיניהם  למול  הגדלים 
כאשר  הצדדים  מן  היוצאים  החוטרים 
תמיד יגדלו ג' לולבים יחדיו המחוברים 
לולב  וכל  זה,  של  התחתון  בחלקו  זה 
טרם  בזמנו,  לקוטפו  צריך  עצמו  בפני 
לפגוע  לא  יתירה  ובזהירות  עליו,  יפרדו 
מחזה  תחתיו.  הדבוק  הלולב  בשלמות 
הרבים  הבאים  את  לראות  היה  מרהיב 
הרב־ סביב  מעגלים  בכמה  מסתופפים 

נים שליט"א וכל אחד אומר את פסקיו 
כדרכה של תורה זה אומר בכה וזה אומר 
בבחינת  נאמרים  הדברים  כאשר  בכה, 
ואחד  אחד  כל  סלע,  יפוצץ  כפטיש 

מתובנותיו הוא.

ביקור בבית המיון והאריזה
ביותר  המעניינים  החלקים  אחד 
היה  התקדים,  וחסר  המרשים  בסיור 
הע־ האריזה  בבית  הרושם  רב  הביקור 

צבי.  טירת  הקיבוץ  בשלהי  המוקם  נקי 
שטרנרייך,  רענן  קיבל  הבאים  פני  את 
הציבור  האריזה.  בית  תפעול  אחראי 
נכנס מהחום הכבד ששרר בחוץ לאולם 
קריר וממוזג, הרבנים הנכבדים ישבו על 
כסאותיהם בטבורו של החדר הגדול, וכל 
כדי  מסביבם  רחב  במעגל  עמד  הציבור 

שכולם יוכלו לראות, לשמוע ולהחכים.
את  הציבור  בפני  הציג  סמט  הרב 
וכיבדו  שיחי'  רענן  ואת  המיון  אולם 
לתת סקירה רחבה לקהל הרחב, על בית 

האריזה ודרכי שימור הלולבים עד החג.
עתה  שכבר  הסביר  שטרנרייך  מר 
החל הקטיף לקראת חג הסוכות, כאשר 
לתוך  היישר  מהמטע  מגיעים  הלולבים 
אולם ממוזג בקור 'עדין' כדי שיקבלו את 
האוויר הקר בהדרגה. הם מגיעים לאולם 
החלק  את  חותכים  שם  הראשוני  המיון 
התחתון של כל לולב והם מוטבלים ע"י 
העובדים לכמה רגעים בגיגיות מים אשר 
אליהם הוכנסו מבעוד מועד חומרי שי־

מור נוגדי פטריות כדי שהלקוח יקבל את 
הלולב כשהוא רענן ולח כבעת קטיפתו 
ומשומר מכל מיני פגעים המכערים את 

הלולב המהודר.
לאחר שהלולבים מתייבשים מכני־

סים אותם לקופסאות מיוחדות, ולאחר 
קירור  בחדרי  לאכסון  עוברים  הם  מכן 
אופטימליות  בטמפרטורות  ענקיים 
בטריותם  שיישמרו  כדי  גבוהה  ובלחות 
היום  עד  החג  ימי  כל  משך  ורעננותם 

האחרון ועד בכלל.
התהליך  את  בהרחבה  ביאר  הוא 
החג  שלקראת  וסיפר  לולב  כל  שעובר 
בשלהי ימי הקיץ שוהים במקום קבוצת 
כב־ קלה  על  המקפידים  יר"ש  אברכים 

חמורה והם מופקדים על מיון הלולבים 
הרבים  למשווקים  הוצאתם  לקראת 

הפרוסים בכל רחבי הארץ.
ייחו־ סמט  לולבי  של  המיון  שיטת 

דית ובלעדית, כאשר הרבנים הממיינים 
ובראשם הגאון רבי דוד בטלמן שליט"א, 
מו־ קירור  בחדר  הלולבים  את  ממיינים 
באמצעי  ומאובזר  הלולב  לטריות  תאם 
לבדיקת  המתאימים  מקצועיים  תאורה 
צר  כידוע  רוחבם  אשר  הלולבים  ראשי 
במיוחד, ולפי קריטריונים הלכתיים ברו־

רים בדרגות הידור שונות – כשר, מובחר, 
אחד  שכל  כדי  מיוחד.  מפואר,  מהודר, 
בזבוז  ללא  לפניו  אשר  את  יראה  ואחד 
זמן מיותר אשר גם כך אינו בנמצא בימי 

ערב החג העמוסים.
עשרות מורי ההוראה והרבנים סיירו 
הלולבים  על  עברו  המיון,  באולמות 
המהודרים, התרשמו מהידורם וראו מק־
הלולב  על  העובר  התהליך  כל  את  רוב 
מרגע קטיפתו ועד הגעתו לידי ה'קליינט' 
וחפצו  רצונו  עז  אשר  במצוות,  המהדר 
לקיים בשיא ההידור 'זה א-לי ואנווהו'. 

יש לציין לברכה, שגם בגשמיות לא 
מאומה  צבי  טירת  לולבי  בעלי  החסירו 
– כיבוד עשיר גם כאן קיבל את פני הר־
בנים, וביציאה מבית האריזה עמדו הכן 
שולחנות עמוסים במיני תרגימה ושתיה, 
כדי להרוות רעב וצמא לפני המשך היום 

המהנה והגדוש. 

חלק ההרצאות 
האריזה  בבית  המקיף  הסיור  לאחר 
ההרצאות  אולם  לעבר  האורחים  צעדו 

של הקיבוץ.
מערך  מנהל   – רותם  אבנר  מר 
נתן  צבי,  בטירת  והלולבים  התמרים 
סקירה מקיפה על תולדות הקיבוץ. הוא 
מזה  נמשכים  התמרים  שגידולי  סיפר 
והעביר  תרח"צ.  משנת  שנה,  שמונים 
התמר  עצי  תולדות  כל  את  טעם  בטוב 
הם  ומי  הובאו,  מהיכן  עתה,  ועד  מאז 
התמר  עצי  את  שהביאו  נחשונים  אותם 
על  וסיפר  בעולם,  מדינות  מכמה  לארץ 
לגידול  בעיקר  המשמשים  נוספים  זנים 
לאבנר  היה  בעץ  הטיפול  על  גם  הפרי. 
מה לומר, על ההשקעה העצומה בעבודה 
סביב האילנות במשך כל תקופות השנה, 
ועל 1500 טון של תמרים המשווקים מידי 

שנה בשנה. 
מומחה   – פלוטקין  עמיצור  מר 
וחוקר במחלות עצי תמרים, נתן סקירה 
מרתקת על 'אימת' המגדלים הבאה בד־

מות חיפושית המכונה 'חדקונית הדקל'. 
לאזורנו  הגיעה  שהחיפושית  סיפר  הוא 
מאיימת  היא  ומאז  שנים,  שלוש  לפני 
כמו  העצים.  ועל  המטעים  על  מאוד 
שהם  ה'מלחמה'  על  בציוריות  תאר  כן 
מקדשים נגדה, על השיטות והטכניקות 

הצלחותיה  על  וגם  לרשותם,  העומדים 
של החיפושית וחברותיה שהפילו בשנים 
האחרונות כבר שלושים עצים ע"י כרסום 
פנימי מסיבי של פנים העץ עד לנפילתו. 
הם מצדם, הוסיף מר עמיצור, עושים כל 
בהשקעה  בחדקונית,  להילחם  מאמץ 
להישגים  מגיעים  וב"ה  גדולה,  כספית 
גדולים ע"י ריסוס, בד בבד עם טכניקות 

טכנולוגיות מתקדמות . 

הרצאה הלכתית
הרב הגאון רבי דוד בטלמן שליט"א, 
את  העביר  עילית,  ביתר  בעיר  מו"צ 
המשא המרכזי במושב הנוכחי וסקר את 
לטובת  כאשר  בלולב,  המצויות  הבעיות 
בוא  לפני  עוד  מראש,  הרב  הכין  העניין 
הקהל, מספר רב של לולבים 'בעייתיים' 
מבחינה הלכתית, ודרך מסך הגדלה כש־

הגיש  שהוגדל,  בלולב  צופה  הציבור  כל 
מנומק  הסבר  הרבים  לפני  בטלמן  הרב 
הבעיות  ומה  פלוני  לולב  של  טיבו  מה 
ההלכתיים  והחששות  אלמוני,  בלולב 
המונחים על 'ראשו'... של כל אחד ואחד. 
בפתח דבריו ביאר שהפירוש הפשוט 
של הנאמר בפסוק "כפות תמרים" הוא: 
"כף" משמעותו בלשון הקודש - פריסת 
צל והגנה מלשון הכתוב (שמות לג כב) 
"ושכותי כפי עליך עד עברי" וכן משמ־
עות נוספת לתיבת "כף" - סיוע ותמיכה, 
לעני",  פרשה  "כפה  הכתוב  כמאמר 
מעל  העץ,  של  העליון  בחלקו  כאשר 
הענפים  נמצאים  התמרים  אשכולות 
מהותיים  תפקידים  שני  ולהם  הגדולים, 
ביותר. א. הם נותנים צל לפירות ומגינים 
 – בבקעה  השורר  הכבד  החום  מפני 
מקום גידולם של עצי התמרים. ב. כא־

שר אשכולות התמרים גדלים במשקלם 
שממנו  הנושאם  הענף  על  ומכבידים 
אותם  קושרים  לעץ,  וחיבורם  יניקתם 
לענפים שמעליהם, ויורד עומס המשקל 
משורש האשכול המחובר וכך יכולים הם 
להמשיך להישאר מחוברים לעץ ולגדול 

עוד ועוד עד לקטיפתם.
ולפנים  לפני  נכנס  בטלמן  הרב 
המלווים  והחששות  המצויות  לבעיות 
בבתי  לולב  לרכוש  הבאים  הקונים  את 
בגמ'  מוזכרים  הללו  פסולים  המסחר. 
במסכת סוכה דף ל"ב ע"א, והרב בטלמן 
ואינה  הגמ',  כוונת  את  לנוכחים  ביאר 
ראה  הציבור   – לראיה  שמיעה  דומה 
האולם  בקידמת  שהוצב  ענקי  במסך 
את הלולבים המדוברים, כל אחד ואחד 

והדילמות שנגזרים מהם.
הימנק – לולב אשר העלים שברא־

רובם  כאשר  הכיוונים,  לשני  פונים  שו 
לא יודעים ברור כמה המרחק בין העלים 
אמור להיות שעה שנגדירהו 'הימנק'. הרב 
בטלמן נתן הגדרות מדויקות עפ"י לשונו 
של רש"י שמבאר על אתר שהימנק הינו 
ברזל  של  שיניים  שתי  בעל  מזלג  כעין 
אופן  את  בפניהם  והדגים  סופרים,  של 
השימוש בהימנק לצורך שירטוט וקביעת 

המרחק בין השיטין.
כמו כן ביאר את המושג ב' תיומות 

בדבר  מתחבטים  וטובים  רבים  שהרי 
הלולב  אכן  האם  לולב,  לרכוש  בבואם 

בעל ב' עלים אמצעיים או לא. 
שגם  'נקטם'  המושג  על  הרחיב  כן 
ומנסים  בשווקים  מעיינים  רבים  בזה 
החלק  נקטם  לא  שחלילה  ברור  לראות 
הוסיף  הוא  וודאי.  פסול  ויהא  העליון 
שהיו מקרים מצערים שגילחו את הלולב 
בחלקו העליון כדי לייפותו ומכרו לציבור 
לולב כאילו הוא מהודר תוך הונאת הקו־
כיצד  המסכים  גבי  מעל  הודגם  גם  נה, 
ניתן לגלח את ראש הלולב, ואפילו שה־

ישנם  אופן  בכל  נראה,  ולא  כמעט  דבר 
סימני היכר להבחין אם הלולב אכן שלם 

או שיש חשש לקטימת משהו.
על  גם  בקצרה  נגע  דבריו  בהמשך 
ו'יבש',  הוצא'  בחד  'סליק  בגמ'  הנאמר 
כוונת  את  במוחש  הכל  ראו  כאן  וגם 
חז"ל. כמו כן הוצגו לולבים מזן "ברהי", 
"זהידי" אשר גדלים בטבעם עם קוץ על 
גבי ראשם במרקם ובצבע שונה מהעלה 
הפוסקים  דיברו  עליהם  שכנראה  עצמו, 
כן  שאין  מה  מהעלה,  חלק  אינו  שהקוץ 
בזן דרי אדרבה אין שום קוץ, "פי ראשו 
ומצד  מהעלה,  מעט  ועבה  כפול"  בתוכו 
ונראה  בראשו,  קטנה  כגומא  נראה  פניו 
לא  אם  ממנו,  משהו  נחסר  אם  בעליל 

עבר זמן רב מהקטימה.
ההרגשה הייתה, שאם עד עתה כו־

לם ידעו על פסולים הללו מדברי הגמ', 
הגיע הזמן אחת ולתמיד שייפגשו עמהם 
שאכן  ברורה  בידיעה  פנים',  מול  'פנים 
אלו הפסולים שנאמרו בסוגיא, ולא תוך 
לחץ של ערב החג, אלא ביום רגוע ושליו 
שהוקדש במיוחד לעניין זה, בחווייתיות 

בלתי רגילה שלא תשכח.

שיטות שיווק
עם,  ברוב  מנחה  תפילת  לאחר 
העומדים   - הרבים  המשווקים  הוזמנו 
כדי  סוכות  ערב  בימי  משמרתם  על 
להביא לפני המהדרים במצוות, לולבים 
מהודרים ברמה הגבוהה ביותר שישנה - 
לארוחה חגיגית יחד עם הרב יהודה סמט 
ב'שבת  יחדיו  לשוחח  המטע,  ומנהלי 
החשובות  הנקודות  על  יחד'  גם  אחים 
משווק  כל  של  עיניו  לנגד  העומדות 
מחשבות,  לחשוב  החג,  בערב  ומשווק 
ולקבל דין מן דין כיצד ליעל ולשפר את 
השירות לציבור הרחב, וכיצד לפרוס את 
נקודות המכירות בכל רחבי ארה"ק כדי 
האפשרות  את  יהא  ואחד  אחד  שלכל 
כדברי  ביותר,  מהודר  לולב  לידיו  לקבל 
ספר החינוך שמינים אלו הניטלים בזמן 
שמחתנו, טבעם ויופיים שמשמחים את 

כל רואיהם.
בתום היום המיוחד והמחכים קבלו 
נאה  תשורה  מהמשתתפים  אחד  כל 
מבעלי המטע – כמה קופסאות מלאות 
בתמרים טריים הידועים בטעמם המשו־

יהודה  להרב  גדול  כח  ישר  כך  ועל  בח, 
סמט, למר אבנר רותם ולמר רענן שטר־
נרייך שהשקיעו רבות להצלחת יום העיון 

ולרווחתם של הרבנים המשתתפים.

בסימן 'מחובר לטהור':

הושלמו ההכנות לקראת יומא דהילולא קדישא 
של ה'צדיק דמעיקרא' מסטרעטין זי"ע

משלחת מצאצאי בית סטרעטין יעלו לציונו הקדוש בבית העלמין בסטרעטין 
שבאוקראינה, ויתפללו לישועת כלל ישראל ביומא דהילולא קדישא – י"א אייר הבעל"ט

ברק  בבני  ליווה  וחשוב  גדול  קהל 
ובירושלים למנוחות את הרבני החסיד 
המפואר מוה"ר ישכר דוב (בערל) בעק־
חסידי  וחשובי  מזקני  ז"ל,  רוכוורקר 
זי"ע,  מהר"א  מרן  כ"ק  ומשב"ק  בעלזא 
בנימין  שלמה  רבי  האדמו"ר  כ"ק  וחתן 
לבוראה  נשמתו  שהשיב  זצ"ל,  אשלג 
עטורי  לחייו  ושמונה  השמונים  בשנת 
ובשיבה  טוב  ובשם  הטובים  המעשים 

טובה.
תרצ"א  בשנת  נולד  ז"ל  המנוח 
ר'  הרה"ח  לאביו  שבגליציה,  בקראקא 
שהיה  ז"ל  בעק  געציל  אליקים  מרדכי 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  ביתו  מנאמני 
מהרי"ד זי"ע ועל שמו נקרא ישכר דוב.
לליל  עד  היה  בשנים  רך  בהיותו 
סמוך  שהיה  שול  כשהשיף  הבדולח 
באש.  עלה  בוינה  גאסע  בשיף  לביתם 
זכוכיות  ראה  בבוקר  שלמחרת  סיפר 
מנופצים  שנבזזו,  יהודים  חנויות  של 

ברחובה של עיר.
מלחמת  כשפרצה  היה  תשע  בן 
העולם השניה. ביום בו הפרידו בין הג־

גיוס  למטרת  משפחותיהם  לבני  ברים 
הצעיר  הילד  ביערות.  אביו  הסתתר   -
היה מקשר בין אימו ואחיו שבעיר לבין 
מסכת  החלה  מכן  לאחר  שביער.  אביו 
גלויים  וניסים  תלאות  מלאת  נדודים 
הרכים  ילדיהם  וחמשת  ההורים  של 
ה'  בחסדי  להגיעם  עד  שנים   4 במשך 
לשווייץ הניטראלית. בשנת תש"ד שם 
זכה לחגוג את שמחת בר המצווה שלו.

לה  אקס  בישיבת  למד  בבחרותו 
שבלו־ ליעז  בישיבת  וכן  שבצרפת  בן 

הק'  בישיבתנו  ללמוד  הגיעו  עד  נדון, 
הבחורים  מעשרת  היה  שם  בירושלים, 

הראשונים בישיבה.
את  בקודש  ולשרת  לשמש  זכה 
במשך  זי"ע  מהר"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
זכה  בו  שירות  תמימות,  שנתיים 
זיע"א  מרן  כ"ק  מצד  יתרה  לחביבות 
שמרן  וכידוע  הקדוש.  רצונו  לשביעות 
זי"ע אמר בהזדמנויות שונות: "ווי מען 
דרייט זיך אינטן דרייט מען זיך אויבן". 
באנט־ ביתו  הקים  תשי"ח  בשנת 

ווערפן עם זוגתו תבלחט"א, נכדת בעל 

שלמה  רבי  האדמו"ר  כ"ק  בת  הסולם, 
בנימין אשלג זצוק"ל, ביתם היה למעוז 
חסידי מובהק, מופלג באמונת חכמים 
והם  נאצלות  ובמידות  תורה  ובאהבת 
זוג'  צאצאיהם.  על  אלה  כל  הקרינו 
עת  בכל  לימינו  עמדה  תבלחט"א 
בהיותה צופיה הליכות ביתה ומעבירה 
אל  ואמהות  אבות  בית  מורשת  את 

הדורות הבאים.
בבלגיה  נהנה  שנים   12 במשך 
מיגיע כפיו במלאכת בקיעת יהלומים. 
לה־ משפחתו  עם  עלה  תשכ"ט  בשנת 

התורה  בעיר  והתיישב  בארה"ב  תגורר 
והחסידות בני ברק. חבריו ניסו לשכנעו 
מפאת  סרב  הוא  אך  למסחר  להיכנס 

נקיון כפיו והעדיף להתפרנס כשכיר. 
בכל  להשכים  החביבה  הקפדתו 
להיות  אותו  הביאה  שבקדושה,  דבר 
בביהמ"ד  ראשונים  מעשרה  תמיד 
שם  בב"ב,  בעלזא  דחסידי  המרכזי 
התפלל משך יובל שנים מדי יום ביומו, 
שהיה  ממש  האחרונה  לתקופה  עד 
לעולם  לביהמ"ד.  נפש  במסירות  מגיע 
שהיתה  הנהגה  השחר,  מעורר  היה 
פלך  היה  עצמו  בפני  פרק  דבר.  לשם 
שתיקה"  לכמה  "סיג  כמאמר  שתיקתו 
ומאידך קול התורה שרבות היה מתנגן 

בפיו, ממלא בתדירות את חלל הבית.
במאור פנים, ביד רחבה, מפזר היה 
וסעודות  ומצוק  צר  איש  לכל  צדקה 
נישואי  לפני  בביתו  עורך  היה  עניים 

ילדיו שיחיו.
כל ימיו היה דבוק בלו"נ לרבותינו 
החסידות.  ולמנהגי  בעלזא  לבית  הק' 

ולחגים  לשבתות  בנסיעות  הרבה 
צדיקים  ואמונת  גמורה  הכנעה  מתוך 
שפ־ לציין  ראוי  מוחלטת.  והתבטלות 
בפי  המכונה  ש"ק  בליל  היתה  טירתו 
'שבת געלע מצות', בה היה  החסידים: 
שנים  מיובל  למעלה  בקביעות  נוסע 
מרן  כ"ק  אצל  הקודש  בצל  להסתופף 
אדמו"ר שליט"א, וגם ערב ראש חודש, 
רבו  ציון  את  בקביעות  פקד  בו  זמן 
הר  במרומי  זיע"א  מהר"א  מרן  כ"ק 

המנוחות.
רמזים  נראים  לאחור  בשחזור 
שלמרות  האחרון,  הסדר  בליל  מדבריו 
חולשתו הפתיע את המסובים באמירה 
ומכסין  הכוס  את  "מגביהין  סתומה 
שיינט"!  רב  "דער  והוסיף  המצות"  את 
ברומזו על מורו ורבו שזורח אורו עתה.
בעיצומה של שבת מלכתא נעקרה 
צנוע  חסיד  של  עילאית  דמות  מתוכנו 
היה  אפשר  עליו  קודמים,  מדורות 
להמליץ אימרה חסידית הגורסת שח־

שנעשה  אלא  מזקין,  איננו  סיד אמיתי 
בשנת  חסידים...  שלושה  או  כשניים 
נשמתו  את  החזיר  ושמונה  השמונים 
טובה,  ובשיבה  טוב  בשם  ליוצרה 
מלכות  עול  המקבלים  מנין  במעמד 

שמים.
במוצש"ק  התקיימה  הלווייתו 
לבושים  המלווים  כשכל  קדושים,  פר' 
מהמ־ רבים  ציינו  אז  או  שבת,  בבגדי 
לווים את הקפדתו היתרה על מלבושי 
שבת ואף את הערתו לאחרים לחבוש 
ברחוב  בלכתם  גם  השטריימל  את 
שטריימל...  עטורי  שילווהו  זכה  ואכן 
בעלזא  דחסידי  המרכזי  ביהמ"ד  ליד 
משה  רבי  הגאון  הדומ"ץ  אמר  בב"ב 
וובר שליט"א דברי פרידה קצרים בשם 
מתפללי ביהמ"ד עקב ר"ח. נטמן לאחר 
חצות בחלקת 'קהל מחזיקי הדת' בהר 
המנוחות בירושלים. השאיר אחריו דור 
ישרים מבורך, זוג' תבלחט"א, בנו יחידו 
הרה"ח ר' יהודה לייב מעסקני ביהמ"ד 
חתניו,  ירושלים,  בעלזא  בקרית  הגדול 
דרכו  את  הממשיכים  ונינים  נכדים 

הטהורה.
יהא זכרו ברוך.

לציונו  השבוע  עלו  רבות  עשרות 
יוסף  רבי  בן  נחום  רבי  הרה"ק  של 
הסופר זצוק"ל בעיירה טאכוב שבמ־
חוז מארינבאד בצ'כיה, שהבטיח בצ־
וואתו ש"כל מי שיבוא עליו איזה צרה 
ואם  לי  ויודיענו  קברי  על  יבוא  ח"ו 
אלך  בעדו  להמליץ  מה  דבר  לי  יהיה 

לפני כבודו יתברך להמליץ בעדו"....
ראש  הגיע  הצהריים  בשעות 
את  מקרוב  לראות  טאכוב  עיריית 
שמזמן  אחרי  במקום  התעוררות 
חרב  היה  המקום  העולם  מלחמת 
שנים  לפני  ושוקם  ושופץ  ושמם, 

והכנסת  אוהל  והוקם  בודדות 
שפו־ טאכוב  מורשת  ע"י  אורחים 

במשך  הציון  להחזקת  רבות  עלים 
השנה.

העיר  ראש  הבטיח  בביקורו 
על  לשמור  טאכוב  מורשת  לעסקני 
עקב  בסכנה  שהיה  הקברות  בית 
חדשים  לכבישים  תשתיות  עבודות 
מאוד  והתפעל  החיים  לבית  בצמוד 
דהילולא  ביומא  במקום  מהפעילות 
מכל  יהודים  הגיעו  שטח.  בתנאי 
ןלונדון  וינה  בלגיה,   – אירופה  רחבי 

וכן מארה"ב וא"י.

'בינינו' - יציאת מצרים בפסח תשע"ט 
במדבר יהודה באווירה ייחודית ומרוממת

זאת   – בתשע"ט  מצרים  יציאת 
הפעי־ במסגרת  החוויות  פסגת  הייתה 
כפי  'בינינו'  ארגון  ונערי  לילדי  לויות 
שלא חוו מעולם. 'בינינו' – עבור ילדים 

שפוסחים על שני בתים..
ארגון  מייסד  לפה,  טוביה  הרב 
'בינינו' - הבית לילדים מבתים לבדים, 
מועד  או  חג  כל  הילדים  את  מפתיע 
מחדש ותמיד בפעילויות אתגריות, מג־
חינוכיות.  ובעיקר  ואטרקטיביות  וונות 
השנה  כל  במשך  שוקד  הארגון  צוות 
בתוכן  גדושות  תכניות  על  לאות  ללא 
את  לרומם  שבכוחן  בהנאה  משולבות 
ולהחדיר  תקווה  לטעת  הילדים,  רוח 

אלומות אור של אמונה.
נראה  היה  השנה  הפסח  חג 
'ביני־ ונערי  ילדי  אצל  לחלוטין  שונה 

האמונה.  בשבילי  לחירות  יציאה   - נו' 
בציפייה דרוכה המתינו הם כבר מספר 
האקזוטי  לאירוע  החג  קודם  שבועות 

שהובטח להם בפסח.
אינ־ הרים  וחולות,  חולות  שמים, 

סופיים מרהיבים ביופיים. מדבר...
יהודה  מדבר  נופי  של  ליבם  בלב 
המדהימים, בין שרשרת מצוקי העתקי, 
למרגלות קניונים מהממים, צעדו יחדיו 
עשרות  ואידילית  פסטורלית  באווירה 
שהם  תוך  חסידיים,  ובחורים  נערים 
הבריאה  בפלאי  בצפייתם  נפעמים 

הנאדרים המצויים שם. 
מכל  שהגיעה  האיכותית  הקבוצה 
רחבי הארץ נהנתה מיום גיבוש מפעים 
וייחודי באופיו. כשנושא יציאת מצרים 
ועניינים נוספים מחומש בראשית מו־
עצמית  התנסות  תוך  מוחשית  דגמים 

בשטח.
בשעה  שחקים  הרקיעה  ההנאה 
שהובאו הגמלים לשטח, או אז הורשו 
בשיירה  ולרכב  גבם  על  לעלות  הבנים 
מנצחת בלב המדבר כשחיוכים נסוכים 

על פניהם הטהורות של ילדי החמד.
הפ־ בשטח  הצאן  רעיית  חווית 

עבורם,  במיוחד  אתגרית  הייתה  תוח 
הקשר  של  הסבר  קיבלה  כשהקבוצה 
תחילת  ועל  צאן  לרעיית  מנהיגות  בין 
דרכם של מספר מנהיגים בעמ"י כרועי 
צאן, ביניהם אברהם אבינו, משה רבינו 
ודוד המלך עליהם השלום. לרגעים אף 
התנסו בעצמם במקצוע עתיק יומין זה 
נהנים  כדי  כשתוך  פעם...  כמו  בדיוק 
הבנים מהאכלת העיזים והכבשים ומ־

ליטופם, מה שהשרה תחושות שחרור, 
עליזות ושלווה. 

על  בשמלתם  צרורות  "משארתם 
על  נישאות  כשהמצות  כך  שכמם"– 
במלבושים  עטויים  וכשהם  כתפיהם 
מסורתיות  כותנות  אותנטיים;  יהודיים 
מצ־ ייחודי,  נוסטלגי  בניחוח  עתיקות 
ראשם,  סביב  כרוכות  מסורתיות  נפות 
הצעידה  את  המשתתפים  הדגימו 
כך  במדבר.  ישראל  עם  של  הרגלית 
צעדו אבותינו הקדושים ארבעים שנה 

במדבר.
"בכל דור ודור חייב אדם להראות 

את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" - 
יוצאים  עצמם  את  ראו  הם  הפעם  כן 
של  הרוחני  במובן  בעיקר  כך  והרגישו 

העניין. "אף אותנו גאל עמהם".
פרת,  נחל  את  הנערים  כש'חצו' 
המחיש להם המנחה את נס קריעת ים 
האמונה  בשיר  יחדיו  פצחו  וכולם  סוף 
"והיא שעמדה.." וכשהמחישו את אכי־

לת צלי האש הצטרפו כולם בשירה של 
שמחה לתזמורת החסידית שהושמעה 

ברקע.
זאת  בששון"-  מים  "ושאבתם 
כשה־ השראה  מעוררת  חוויה  הייתה 

שאיבת  הייתה  המתבקשת  משימה 
והעברת  הכד  מילוי  מהבור,  מים 
המים לשוקת. כך המחישו את מצוות 
גמילות החסד של האמהות הקדושות 

בשאיבתן את המים.
הפרשה  סיפורי  שחזור  מול  אל 
מוצג  העבר  מן  יהודי  והדר  כשהוד 
ישבו  ואותנטי  עוצמתי  מוחשי,  באופן 
הילדים ברתק וזכו אף לביקור מפתיע 
'נכחו'  גם  הם  אבינו.  אברהם  באוהל 

בריב בין רועי לוט לבין רועי אברהם. 

להם  ציפתה  מרנינה  הפתעה 
וילד  ילד  לכל  העניק  לפה  כשהרב 
משקפת איכותית ביותר בה צפו ברתק 
על אזור קבורתו של רעיא דמהימנותא 
לירדן.  מעבר  המצוי  ע"ה  רבינו  משה 
אחר כך המתינה להם חוויית הג'יפים 

– שהיוותה אטרקציה מהנה במיוחד.
בטוב  האירוע  את  שהנחה  מי   
ואיש  מרצה  פישמן,  הרב  היה  טעם 
חינוך, שלאורך כל היום בין חוויה אחת 
לשנייה העביר מסרים של תורה ויר"ש, 
יהודיים  בניחוחות  מתובלים  כשהם 
חז"ל,  מדרשי  חסידות,  סיפורי  ערבים. 

סיפורי תנאים ואמוראים.
שמחה, עונג, שלווה ושחרור - אלו 
נפרד  בלתי  חלק  שהיוו  התחושות 
מהאווירה הנעלה שאפפה את הילדים. 
העת  כל  נכחו  והאחווה  האחדות  גם 
אוירה  שנרקמה  כך  הקבוצה,  בקרב 

משפחתית וייחודית בין כולם.
לתפילת  המשתתפים  זכו  לסיום 
הנביא  שמואל  בקבר  עם  ברוב  מנחה 
כשלאחר מכן פצחו בריקודים מרנינים.
חינוכיים  במסרים  הגדוש  הטיול 
היל־ של  בזיכרונם  עמוק  נחרט  וודאי 

דים והשאיר חותם עז שעוד
ימים רבים ישפיע על אישיותם.

בזו  זורמות  נרגשות  תגובות  זרם 
אחר זו אל הארגון, כשמשפט המפתח 
של כל ההורים המוקירים הוא: "הכנ־

סתם את האור לביתנו", בבחינת "מעט 
מן האור דוחה..". "חג פסח שוקק חיים 

כזה מעולם לא חווינו..." 
שמקנה  מה  כי  להדגיש  חשוב 
לארגון את ייחודיותו היא ההקפדה על 
הרכב ילדים ובחורים מבתים חסידיים 
מלה־ נמנעים  המשתתפים  ושמורים. 

ביא כלים טכנולוגיים מכל סוג ובשעת 
חינוך  אנשי  צוות  מפקח  הפעילויות 

הכולל ר"מים על כל הילדים.
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מאות משתתפים בימי העיון שהתקיימו בירושלים 
ובבני ברק על ידי בית המדרש להלכה בהתיישבות 
"אמונת אי"ש" בראשות הגר"י אפרתי שליט"א

בבית המדרש מציינים בסיפוק את השתתפותם של מאות האנשים בימי העיון 
שהתקיימו בשבוע זה, ובעיקר את רצונם של ציבור היראים ליישם הלכה למעשה 

את אשר נלמד בימי העיון
המדרש  בית  של  מפעליו  במסגרת 
"אמונת אי"ש" להנחלת סדר זרעים וחי־
זוק קיום מצוות התלויות בארץ בכל שד־
רות הציבור, מקיים בית המדרש מסורת 
מבורכת רבת שנים של עריכת ימי לימוד, 
בימי העיון האחרונים לובנו הלכות רבות 
בתוכם הלכות מעשיות הנוגעות למצוות 
תרומות  והפרשת  חלה  מעשרות,  ביעור 
ומעשרות. ימי העיון, התקיימו בס"ד מיד 
ברק.  ובבני  בירושלים  הפסח  חג  לאחר 
בתוכו  כלל  המשתתפים  ציבור  כאשר 
מרביצי תורה, תלמידי חכמים, בני תורה, 
תורה  שומרי  חקלאים  ואף  בתים  בעלי 

ומצוות.
ברק  בבני  שהתקיימו  העיון  בימי 
ובירושלים, נאמרו שני שיעורים מראשי 
בית המדרש - ביום העיון שהתקיים בבני 
נשמע  משה',  'נחלת  כולל  בהיכל  ברק, 
שיעורו של ראש בית המדרש הגאון רבי 
שעסק  שליט"א  אפרתי  יקותיאל  יוסף 
לאחר  המעשיות  ההלכתיות  בהשלכות 
ביעור מעשרות, תוך כדי הדברים, שמע 
שנעשו  ההכנות  על  המשתתפים  קהל 
בראשות  המעשרות  בקרן  אלו  בימים 
הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א, עבור 
חמורה"  "פרוטה  בהכנת  המנויים  ציבור 
מיין השייך לשנה שניה  (תשע"ז) שנגמ־
רה מלאכתו במוצאי חג הפסח, ומפירות 
הדברים  בסיום  רביעית.  שנה  של  טבל 
אלו,  בהלכות  בדקדוק  הציבור  ולחיזוק 
סופר מה שנשמע מפי עד נאמן שבשנת 
תשי"ב – בקשו ממרן החזון אי"ש זיע"א, 
ומרן  מדרש,  בית  חנוכת  לטקס  שיבוא 
"מה  העד)  (לדברי  המבקש  את  שאל 
זה?"  לטקס  שאלך  מזה  לקב"ה  יצא 
והמבקש זצ"ל אמר למרן - כי בואו יביא 
לחיזוק בהפרשת תרומות ומעשרות, ומ־

ששמע תשובה זו, קם מרן החזון אי"ש 
בזריזות ופנה לילך לאותו מקום. שיעורו 
שליט"א  רייכנברג  שאול  רבי  הגאון  של 
בה־ עסק  המעשרות,  קרן  על  הממונה 
ביין  ומעשרות  תרומות  הפרשת  לכות 
הפרשה  של  המעשיות  ובשאלות  ביתי, 
זו כולל- מהו זמן גמר המלאכה של היין, 
ומה הדין של ענבים שהוכנסו לבית לפני 
גמר מלאכה והיין נעשה בתוך הבית. את 
של  שיעורו  פתח  ברק  בבני  העיון  יום 
שליט"א  רוזנבלט  צבי  שבח  רבי  הגאון 
רב ואב"ד בני ברק, שבירר את הדין של 
צירוף סל בחלה בפרט בשאלה השכיחה 
של כלי הקבוע בקיר או ברצפה, ובכללם 
היריעה  ונתפרסה  ומקפיאים,  מקררים 
בטומאה  ולגדרים  חלה  הלכות  לגבי  הן 

וטהרה. בריתחא דאורייתא נמסר שיעורו 
רב   – כהן  אברהם  יעקב  רבי  הגאון  של 
"עמק  ובעמח"ס  הצפון  רמת  שכונת 
"חיוב  בעניין  עסק  אשר   – המשפט" 
ציבוריים",  ובשטחים  בגינות  מעשרות 
כאשר הגאון שליט"א ליבן והביא מדברי 
ששטחים  ההמונית,  שהחשיבה  רבותינו 
פטו־ ופירותיהם  הפקר,  הינם  ציבוריים 

דעתם  אינה  ומעשרות,  מתרומות  רות 
של רבותינו זיע"א ולהבדיל בחל"ח של 

פוסקי הדור שליט"א.
בירושלים,  שהתקיים  העיון  ביום 
בהיכל בית המדרש להלכה בהתיישבות 
הגאון  של  שיעורו  נשמע  אי"ש,   אמונת 
בית  מרבני  שליט"א  גלעדי  מיכאל  רבי 
כולל  וראש  רוזנברג  הרב  ע"ש  ההוראה 
"סוגי  בעניין  שעסק  המדרש,  בבית 
קמחים שונים בהפרשת חלה", בשיעורו 
בברכה  חלה  להפריש  הבאים  כי  הוברר 
עליהם  יש  מלא,  מקמח  עיסה  בעשותם 
עוד  השיעור  על  להוסיף  רבים  במקרים 
כחמישה עשר אחוז, הואיל ויתכן וטחנות 
הקמח מוציאים את המורסן והסובין לפ־
יותר  מאוחר  אותו  ומחזירים  הטחינה  ני 
ושיעור חלה נמדד בלא המורסן והסובין. 
משתתפי יום הלימוד בירושלים זכו גם 
לעונג רוחני בהשמע שיעורו בדיני ערלה 
של הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי 
שליט"א ראש ישיבת עטרת ישראל וחבר 
מועצת גדולי התורה, בשיעורו עסק בה־
גדרת עץ הערלה ופירות הערלה ובגדרי 
היוצא מן הזקינה. בנוסף, נשמעו גם כן 
שיעוריהם של ראש בית המדרש הגאון 
רבי יוסף יקותיאל אפרתי שליט"א, ושל 
שליט"א,  רייכנברג  שאול  רבי  הגאון 
לתועלת  המעשרות.  קרן  על  הממונה 
בקול  לשיעורים  להאזין  ניתן  הציבור, 

הלשון בטלפון מספר - 036171111.
כמו כן, במסגרת מפעלי בית המד־

רש להפצת תורת הארץ והעמקת הידיעה 
בהלכות ומצוות התלויות בארץ, ניתנים 
הלכה  המצווה  קיום  לחיזוק  הדגשים 
למעשה. רק בשנה זו – עסקו בבית המ־
שהת־ המיוחדת  הסברה  בפעילות  דרש 
קיימה בט"ו בשבט שנה זו, כאשר חולקו 
בכל היכלי התורה חוברות אשר הסבירו 
וביארו את הזכות לקיים מצוות תרומות 
עלול  אשר  המכשולות  ועל  ומעשרות 
גם  וירקות,  פירות  קונים  כאשר  להיות, 
מהודרת.  בהשגחה  התוצרת  בו  במקום 
במהלך פעילות זו התברר, כי בני תורה 
ההלכות  פרטי  את  מכירים  אינם  רבים 
של תרומות ומעשרות, כאשר אלו דברים 

אשר אדם עלול להיתקל בהם בכל יום, 
ומעשרות  תרומות  הפרשת   כדוגמת 
או  מהודרת,  בכשרות  שאינה  מסחורה 

בהפרשה בזמן טיול וכדומה. 
בבית המדרש אף מציינים בסיפוק, 
את הפניות הרבות לבית ההוראה- ע"ש 
הרב רוזנברג. בבית ההוראה, עונים רבני 
למצוות  הנוגעות  לשאלות  המדרש  בית 
התלויות בארץ. חשוב לציין , כי המענה 
בבית  כאשר  האנגלית,  בשפה  גם  ניתן 
הנשא־ השאלות  אחר  עוקבים  המדרש 

לתועלת  בכתב,  אותם  ומתעדים  לות, 
הציבור. במסגרת זו אף שולח בית המ־
דרש, מידי חודש, עדכונים הלכתיים על 
מצוות התלויות בארץ, בשפה נהירה לכל 
קורא. לפניות לבית ההוראה ניתן לפנות 
לקבלת   .31 שלוחה   02-6488888 לטל' 
למרכז  לפנות  ניתן  הלכתיים,  עדכונים 
מס'  בטלפון  המדרש,  בית  של  המידע 

.02-6488888

ביוזמת 'ארחות חינוך': מאות השתתפו 
בהפנינג 'בין הזמנים' ברכסים

האירוע התקיים בחסות המועצה המקומית רכסים, והעניק שעות של חוויה איכותית לילדי היישוב 
• ראש המועצה, הרב דן כהן: "שמחתי לקיים בשיתוף 'ארחות חינוך' את ההפנינג המושקע, ולפגוש 

את עשרות הילדים שהשתתפו בו וזכו לשעות של הנאה במסגרת חינוכית הולמת"

במוצ"ש השתתפו מאות מתושבי 
העיר מודיעין עילית בשיעור בעניין 
גילוח זקן ותספורת הראש והזקן

בנוסף הוקרן מצגת בנושא חשיבות גידול הפאות על פי ההלכה

מעמד סיום ישיבת בין הזמנים 'בני אהרן' ע"ש הגה"צ רבי 
פסח שטרן מדינוב זצ"ל בביהמ"ד 'ישמח משה' צאנז

בעת עמדנו בשנת האבל הקשה עם 
הגה"צ  של  השמימה  בסערה  הסתלקותו 
רב  זצ"ל,  מדינוב  שטרן  הכהן  פסח  רבי 
בית  אב"ד  צאנז,  משה'  'ישמח  ביהמ"ד 
הוראה נתניה, ומרביץ תורה והוראה בעיר 
שם  הוקדש  ברציפות,  שנים  יובל  נתניה 
בביהמ"ד  הוותיקה  הזמנים  בין  ישיבת 
זצ"ל  הרב  הקים  אותה  משה'  'ישמח 
לפני למעלה משני עשורים, ע"ש ולזכרו 
הבהיר אשר מסר את נפשו בדמים תרתי 
משמע "למען לא יזכר ולא יפקד שם בין 
בעיר  הזמנים  בין  וימי  בעולם",  הזמנים 
נתניה אדרבה הפכו לימים של התעלות 

רוחנית ותורתית.
התקיים  הזמנים  בין  ימי  סיום  עם 
מיוחד  לימוד  סדר  הישיבה  במסגרת 
ובסופו מסכת שיחות חיזוק והתעוררות 

מדרכו של הרב זצ"ל.
את המעמד פתח בנו הגדול הרה"צ 
רבי שלמה שטרן שליט"א, דומ"צ קהילת 
התורה  לימוד  בחשיבות  בחיפה,  צאנז 
שרת  הכלי  שהמה  המועד  ימי  סיום  עם 
לקלוט את האורות הרוחניים של חג חי־

רותנו ועל כך מסר את נפשו הרב זצ"ל 
וגדושים  מלאים  יהיו  המועדות  שימי 

בתורה ועבודה.
לאחמ"כ נערכה סיום מסכת ע"י בנו 

הרה"צ רבי מנחם שטרן שליט"א, אב"ד 
דיבר  המסכת  סיום  עם  אשר  דינוב, 
למעלה  במשך  אשר  זצ"ל  אביו  אודות 
מ-50 שנה של הרבצת תורה מעולם לא 
לסיום  זכה  פעמים  כמה  איש  בפני  סח 
אתה  שם  גדולתו  במקום  וכו',  הש"ס 

מוצא ענוותנותו.
גילויים מפעימים אודות היקף שמי־

רת גחלת שבת ע"י הרב זצ"ל, סופר ע"י 
לוין  עמיהוד  רבי  הגאון  יבלחט"א  ידידו 

שליט"א, אשר גולל בפני המשתתפים כי 
עקב מקרוב אודות שמירת השבת בשוק 
העירוני, ושמע מהאחראים על משאיות 
הסחורה כי כל עוד הרב אשר בית מדרשו 
ממוקם בתחילת רח' שוהם רחוב השוק, 
עדיין אומר דברי תורה בסעודה שלישית 
יהינו  לבל  השבת,  שירות  שם  ונשמעים 
לחלל את השבת להיכנס עם המשאיות 

לרח' שוהם.   
חיזוק  דברי  נשמעו  הערב  סיום  עם 

שלמה  רבי  הרה"ג  המישרים  מגיד  ע"י 
ועוצמתם  כוחם  על  שליט"א,  לוינשטיין 
של "הני בטלני" יושבי בית המדרש שנ־

ראים בעין עם הארץ כבטלים, אמנם כל 
ומכוחם,  בזכותם  נשפע  העצום  השפע 
שעה  בנושא  האריך  לשונו  במתק  אשר 

ארוכה. 
מלגות  חולקו  הישיבה  סיום  עם 
במט־ מלאים  נפרדים  כשהם  ללומדים 
ענים רוחניים לקראת זמן הקיץ הבעל"ט.

בין הלולים והגדרות:

עשרות תלמידי ישיבות בדקו את 
כשרות העירוב בבית חלקיה

המושב החרדי בית חלקיה אירח את ישיבת בין הזמנים של ארגון בנועם ומוקד 
העירוב, במסגרתה התנסו הבחורים בפרקטיקה של דיני עירובין והקמת קווי 

עירובין שכונתיים מהודרים
אירח  חלקיה  בית  החרדי  המושב 
ייחודית,  הזמנים  בין  ישיבת  השבוע 
רחבי  מכל  בחורים  עשרות  השתתפו  בה 
הארץ, במסגרתה התנסו הבחורים באופן 
מעשי במשך כמה שעות בהלכות עירובין 

בשטחי בית חלקיה.
כלל  בעירובין  המעשי  העיון  יום 
לימוד בחברותות של בחורי הישיבות זה 
עם זה, לאחר מכן הוצגה מצגת מקיפה 
אנגלרד  משה  הרה"ג  ידי  על  שנמסרה 
בבקיאותו  שידוע  העירוב,  מוקד  יו"ר 
בפרקטיקה  ובפרט  עירובין  בהלכות 

המעשית.
מכן,  לאחר  היה  העיקרי  החלק  אך 
כאשר הבחורים יצאו יחד לשטח לבחון 
של  הפנימי  העירוב  כשרות  את  מקרוב 
המושב ואת קו העירובין הכללי המחבר 
בין כל היישובים הסמוכים. כמו כן, בחנו 
ותיקוני  שכונתי  פנימי  עירוב  הבחורים 
חצר להתיר טלטול מבית לחצר במקום 

שאין עירוב.
הייחודי  המיזם  מאחורי  שעומד  מי 
מייסד  ריאני,  מאיר  ישראל  הרב  הוא 
מזה  פועל  ריאני  הרב  בנועם.  ארגון 
כמה חודשים להציף את נושא העירובין 
החרדי,  התורני  היום  סדר  על  למעשה 
בעקבות בקשה מיוחדת שקיבל מנשיא 
מועצת חכמי התורה של ש"ס, מרן חכם 

שלום כהן שליט"א.
אברכים,  שקבוצת  לאחר  זה  היה 
ביקשו  הפריפריה,  מערי  כמה  תושבי 
להתקבל בדחיפות אצל חכם שלום כהן, 
מוחלטת  להפקרות  טענות  כשבפיהם 
מערי  ברבים  העירובין  בתחום  השוררת 
ויישובי הפריפריה עד כדי איסור טלטול 
האברכים  גיבו  טענותיהם  את  בשבת. 
פסולים  עירובין  מקווי  קשים  בתיעודים 

וקרועים שאין מי שיתקן אותם כראוי.
זומנו  הקשים  התיעודים  בעקבות 
אל  'בנועם'  הקירוב  ארגון  ראשי  מיד 
נשיא ה'מועצת'. ל'בנועם' בראשותו של 

הרה"ג זמיר כהן שליט"א יש רשת ענק 
ערי  כל  על  שחולשים  רבנים  מאות  של 
הפריפריה והם התבקשו לנצל את ההון 
האנושי הזה להצלת העירובין בפריפריה.
כעת, החליטו בארגון לנצל את חו־
פשת בין הזמנים ולהרים את הכפפה גם 
עבור בני הישיבות, שיוכלו ללמוד בתוך 
היישומית  הפרקטיקה  את  שעות  כמה 
של הלכות התקנת עירובין, כך שכאשר 
במושב  בשבת  לנופש  הבחורים  יגיעו 
כלשהו יידעו מיד מה נדרש לעשות, או 
ולשאול  לבדוק  צריך  מה  יידעו  לפחות 

כדי לא להיכשל.

שבת התוועדות מרוממת התקיימה 
במרכז קאליב בירושלים עיהקת"ו

קהל התלמידים והידידים שיחיו חשו התלכדות בהמשך קיום מפעליו של רבנו 
זיע"א שקומם מבין חורבות השואה עולם של תורה וקירוב רחוקים

בתוך ימי השבעה עם עלייתו בסערה 
מקאליב  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  השמימה 
ברח'  קאליב  במרכז  התקיימה  זיע"א, 
התוועדות  שבת  דשופריא,  בקרתא  חנה 
תלמידים וידידים הי"ו שזכתה להצלחה 
חשו  הבאים  כל  כאשר  ביותר,  מרובה 
כאיש אחד בלב אחד התרוממות רוחנית 
מיוחדת שביטאה יותר מכל את שאיפתם 
שושילתא  את  להמשיך  הפנימית, 
של  הטהורה  ושאיפתו  כרצונו  דדהבא, 
בדב־ ביטא  אותה  זיע"א,  הקוה"ט  רבנו 
רים שאמר מפורשות למקורביו בתקופה 
כן  "ועל  בצוואתו:  ובכתובים  האחרונה 
שכל  לעשות  שתראו  ממכם  מבקש  אני 
המפעלים הקדושים אשר הקמנו במסי"נ 
ובפרט  גדולים,  יסורים  מתוך  ממש 
מסגרת הלימוד הנפלאה 'בית של תורה', 
אשר זוכה להפיץ טהרה בישראל, ולהקים 
ימשיכו  הקדושה,  אדני  על  ישראל  בתי 
הצדיק  יוסף  ובודאי  ולהתקיים,  לפעול 
יהיה מליץ טוב בעדנו, על שזכינו להפיץ 
טהרה בעולם, ובעד כל מי שיעזור לבסס 
את הכוללים האלו, ושאר מפעלי הקודש. 
ביתכם  בני  ובעד  בעדכם  אעתיר  ...ואני 
ממרומים, להשפיע לכם כל מיני ישועות 

ורפואות, וכל הנצרך לכם".
הורגשה  דשבתא  מעלי  בפני  כבר 
העסקן  של  ביוזמתו  עילאית,  תחושה 
הנמרץ הרה"ח ר' ברוך ברנדויין שליט"א, 
עלה  השבת  צופרי  שמתוך  פעל  אשר 
"סול  בשיר  זיע"א  רבנו  של  קולו  ובקע 
הבנין  בחצר  והעומדים  מאר",  אקוקוש 
ונשמע  עולה  שמימי  קול  שהנה  חשו 
משמי מרום לקראת בוא שבת מלכתא.

מפה  מלא  היה  המדרש  בית  היכל 
הקבועים  למתפללים  פרט  כאשר  לפה, 
ובאו  הגיעו  הנכבדים,  האורחים  וקהל 
בית  אוירת  את  לחוש  ונערים  זקנים 
זיע"א  רבנו  עמד  בו  זה,  מעט  מקדש 
משך למעלה מחמש עשרה שנה, ובקול 
ומשמיע  שר  היה  ישראל  זמירות  נעים 
ממעמקי  תפילתו  צקון  קול  את  ברמה 
הלב לאביו שבשמים, ועתה מחויבים אנו 
להמשיך בנתיבות אלה בראשות ממשיך 
דרכו, נכדו חביבו כ"ק אדמו"ר שליט"א.

וערבית,  שבת  קבלת  תפילת  לאחר 
לפני  עובר  שליט"א  אדמו"ר  כשכ"ק 
'גוט  לברכת  הק'  הקהל  עבר  התיבה, 
בו  לאולם  הם  עברו  ומכאן  שאבעס', 
פאר  ברוב  קודש  השבת  סעודת  נערכה 
והדר כיאה לשולחן של שבת, זקני העדה 
ר'  המשב"ק  ובהם:  המזרח  את  פיארו 
חיים בנימין קירשנבוים שליט"א, הרה"ח 
והרה"ח  שליט"א,  לנדאו  יואל  ראובן  ר' 
ר' אליהו מנחם שפירא שליט"א, עמהם 
ישבו וכיבדו את מעמד הסעודה המרומם 
הגה"ח רבי אברהם שטיגליץ שליט"א – 
ר'  הגה"ח  ועמו  בביתר,  צאנז  דקהל  רב 
אביגדור גרוס שליט"א - מראשי הכולל 
'שופריא דירושלים' - בית חיינו בעיה"ק 
לייב  אהרן  ר'  הרה"ח  תובב"א  ירושלים 
יצחק  ר'  והגה"ח  מלכה,  לב  יו"ר  אברמן 
'קול  מכון  יו"ר  שליט"א  ברונשטיין 
שליט"א  אשר  יוחאי  ר'  והגה"ח  מנחם', 

הכותב של כ"ק מרן האדמו"ר זיע"א.
דברים  נשאו  הסעודה  במהלך 
קירשנבוים  בנימין  חיים  ר'  המשב"ק 
הצ־ את  ביטא  נרגש  שבקול  שליט"א, 

של  רצונו  את  והזכיר  שלנו,  והכאב  ער 
הרבי זיע"א ללמוד הלכות בכלל, ובפרט 
הלכות שבת קודש, המסוגלות להשפיע 
ר'  הגה"ח  שסיפר.  כפי  גדולות  ישועות 
בפני  למד  שליט"א  שטיגליץ  אברהם 
הקהל מהלכות שבת בענין מוקצה, ופל־
פל בזה בטוב טעם ודעת בצטטו מדברי 

הפוסקים והשו"תים למיניהם.
קודש,  שבת  ליל  סעודת  סיום  עם 
המדרש  בית  היכל  אל  הק'  הקהל  עלה 
לעריכת ה'פירות טיש' ע"י כ"ק אדמו"ר 
שליט"א, שהחל מנגן את הניגון "וכולם 
הקהל  וכל  אמונה",  ו"נאר  מקבלים...." 
הק' שעמד גג על גג סביב לשולחן מצ־

טרף בלהט של דבקות דקדושה לשירים 
למשנהו,  אחד  לחן  בין  וכך  הידועים, 
מתכבדים קהל החסידים הי"ו לשיר את 

מזמורי השב"ק.
בדב"ק האריך כ"ק אדמו"ר שליט"א: 
על השבר הגדול שהושברנו בסילוקו של 
רבינו זיע"א, אך צריכים לזכור שרוחו חו־

פפת על המקום הק' הזה, דכל חייו של 
רבינו זיע"א היו מקשה אחת של הכרת 
הטוב לכל אחד ואחד, וכמו שאמר פעם 
מכיר  הוא  טובה,  לו  שעשה  אדם  שכל 

רוחנית,  טובה  לו  שעשה  ומי  טובה,  לו 
הוא מכיר לו טובה גם בעוה"ב. ובוודאי 
מחויבים התלמידים להכיר טובה לרבינו 
הק',  במורשתו  להחזיק  להמשיך  זיע"א, 
בלימוד הספרים הק', ובהחזקת המקום 
הקדוש הזה, אשר זה היה משאת נפשו 

של רבינו זיע"א.
שעה  עד  נמשכה  השולחן  עריכת 
מאוחרת אחר חצות, כשקהל התלמידים 
שיחיו ממשיך עוד ועוד להעלות זכרונות 
לדורותיהם,  מקדם  ימים  על  ולשוחח 
גם  היה  זיע"א  הקוה"ט  רבנו  כ"ק  כיצד 
לחדרו  עולה  השולחנות  עריכת  אחרי 
ומנגן  מבקשים,  תלמידים  חבורות  עם 
עמהם "אהבת עולם" בלחן שובה לבבות, 
במעלות  נשגבים  דברים  עמהם  ומשיח 
עבודת השי"ת, ועוד כהנה וכהנה זכרונות 
שעלו וצפו עד כמעט והאיר השחר, ובאו 

להודיעם שהגיע זמן קרי"ש.
עם  ברוב  שחרית  תפילת  לאחר 
קידושא  נערך  המדרש,  בית  בהיכל 
רבה, בו נשמעו דברים מפי ראש הכולל 
הגה"ח ר' אביגדור גרוס שליט"א, שעמד 
זיע"א  רבנו  של  התמידית  תשוקתו  על 
ובמסי"נ  התורה,  גבולות  את  להרחיב 
בית  כותלי  בין  כאן  להעמיד  זכה  ממש 
הוראה  ומורי  ת"ח  של  לגיונות  המדרש 
ששמם יצא לתהילה, שעה שעמדו בכור 
הדור  פוסקי  וחשובי  גדולי  אצל  המבחן 

שליט"א.
ברא־ נערכה  קודש  השבת  סעודת 

במהלכה  שליט"א,  האדמו"ר  כ"ק  שות 
הלברש־ שמעון  ר'  הגה"צ  דברים  נשאו 

שנים  ללמוד  זכה  אשר  שליט"א,  טאם 
האריך  אשר  זיע"א,  רבינו  עם  רבות 
תל־ של  הגדולה  בזכות  קודשו  בדברי 
בצל  להסתופף  שזכו  זיע"א,  רבינו  מידי 
הקודש, וכאשר ימשיכו בדרכו הק', אזי 
משמים ישפיע עליהם שפע רב. הגה"ח 
חביב  תלמיד  שליט"א  לנדאו  יעקב  ר' 
הלוי'  'שבט  כולל  וראש  זיע"א  לרבנו 
באשדוד, עמד על חובתם של התלמידים 
אפש־ דרך  בכל  לפעול  מקושרים  שהיו 
מתחז־ אנו  ובזה  דבריו,  את  לקיים  רית 

קים וממשיכים את הקשר הגדול שהיה 
שליט"א  הרמן  דוד  ר'  הגה"ח  עמו.  לנו 
האריך בזכות שזכינו להתכנסות בשבת 
ואחד  אחד  כל  אשר  הזאת,  הגדולה 
הרגיש התעלות גדולה כי רוחו של רבינו 
צריכים  ואנו  עמנו,  פה  נמצאת  זיע"א 
לראות להמשיך את הכח הזה ואז רוחו 
של רבינו תחפוף עלינו בכל עת. הרה"ח 
ר' ראובן יואל לנדאו שליט"א מראשוני 
התלמידים ו'בעל קורא' בביהמ"ד בבני-

על  דיבר  שנה  לארבעים  קרוב  זה  ברק 
לפעול  ואחד  אחד  כל  על  האחריות 
לקיים את צוואת קודשו של רבינו זיע"א, 
כ"ק  מקומו  ממלא  לנכדו  ולסייע  לעזור 
בחיים  עוד  אשר  שליט"א,  אדמו"ר  מרן 
חיותו האציל עליו מרוחו הטהורה, ועכ־
שיו זכה לקבל את שרביט הזהב של בית 
קאליב, וכל אשר יעמוד ויסייע להמשך 
שולשלת הזהב, הוא עומד ומסייע לרבינו 
זיע"א, אשר זה היה משאת נפשו, לראות 
את האדמו"ר שליט"א מנהיג את העדה, 
ובירך בשם הקהל הקודש את האדמו"ר 
מתוך  העדה  להנהיג  שיזכה  שליט"א 
ביאת  עד  מעליא,  ונהורא  גופא  בריות 

גוא"צ אמן.
הרה"צ ר' שמעון מנדלוביץ שליט"א, 
נשא  שליט"א,  האדמו"ר  כ"ק  של  גיסו 
אש,  להבות  חוצבי  נלהבים  דברים 
בשבח מידת האחדות בה תלויה העליה 
קשורים  הם  באשר  הקדושה,  במעלות 

ושלובים זה בזה, והאריך בענין זה באופן 
נפלא ומעורר לבבות. 

מרן  כ"ק  הודה  ברכהמ"ז  לפני 
הנ־ השבת  למארגני  שליט"א  האדמו"ר 

פלאה, ובראשם להרה"ח ר' זאב שפירא 
תכנון  כל  על  נפשו  מסר  אשר  שליט"א, 

השבת הזאת, ובירכו ברכות לרוב.
לעת רעוא דרעוין נערכה בהיכל בית 
כ"ק  בראשות  שלישית  סעודה  המדרש 
אדמו"ר שליט"א, כשהקהל הק' שר את 
שנות  משך  נהוגים  שהיו  הזמירות  סדר 
הקוה"ט,  רבנו  כ"ק  של  שולחנו  על  דור 
עונה  כשהוא  "לחיים",  בברכת  והתברך 
"לחיים  שליט"א  אדמו"ר  לכ"ק  כנגדו 

טובים ולשלום".
בדב"ק האריך האדמו"ר שליט"א על 
האחריות המוטלת על הלמידים לראות 
שכל מפעלי הקודש ימשיכו הלאה. כולם 
שכל  הסב"ק  של  הקדוש  רצונו  יודעים 
מפעלות הקודש ימשיכו הלאה, אך לזה 
אי אפשר לאדם אחד להמשיך, אם לא 
יתאגדו כולם יחדיו, ויטו שכם אחד ברוח 
צדיק,  רצון  לקומם  נזכה  ואז  ובמעשה, 
מפעלות  את  ולהמשיך  ולהקים  לבנות 
הקודש, ובודאי רבינו ימליץ טוב בעדנו, 
מי  שכל  הק',  בצוואתו  שהבטיח  כמו 

שיסייע בעדו, ישפיע לו שפע רב. 
מפי  והבדלה  ערבית  תפילת  לאחר 
מעמד  נערך  שליט"א,  האדמו"ר  כ"ק 
התחלת כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת 
בהיכל  זיע"א  הקוה"ט  רבנו  מרן  כ"ק 
התלמידים  קהל  כאשר  המדרש,  בית 
שהגיע  רב  קהל  ועוד  שיחיו,  והידידים 
בדריכות  השולחן  סביב  עומד  למעמד, 
של  ביתו  נאמן  תורה.  של  לכבודה  רבה 
ברו־ יעקב  יצחק  ר'  הגה"ח  זיע"א  רבנו 

נרגשים  בדברים  פתח  שליט"א  נשטיין 
בשגב גודל המעמד, וציין כי המהות של 
"גוילים נשרפים ואותיות פורחות באויר" 
קיימת כאן שעה שרבנו זיע"א עלה בס־
ערה השמימה "וכל בית ישראל יבכו את 

השריפה אשר שרף ה'". 
את  נוטל  אחד  שכל  בשעה  כן  ועל 
בספר  אות  לכתוב  כדי  בידו  הקולמוס 
תורה קדוש זה לעילוי נשמת כ"ק רבנו 
לתפוס  זוכה  שהוא  לדעת  עליו  זיע"א, 
ולקובען  הפורחות  מהאותיות  אחת  את 
בספר תורה, אולם כבקשתו בצוואה הק': 
"עוד אבקש ממכם שתרגילו את עצמכם 
קברי  על  להתפלל  הולכים  אתם  כאשר 
מעט  תתבוננו  צדיקים,  קברי  או  אבות, 
באיזה זכות אתם באים לבקש מהצדיק, 
ולכן צריך להידבק בהנהגותיו של הצדיק 
הטמון שם, בתורה או בתפילה, או בחסד, 
או לקבל קבלה טובה לע"נ, ואז יתקבלו 
תפילותיו". ברור שעלינו להיות מחוברים 
כדי שנזכה בס"ד לקבל השפעות טובות 
ברוחניות וגשמיות כאחת, עבורנו ועבור 

ב"ב שיחיו עמו"ש.
לכ־ הק'  הקהל  התכבד  מכן  לאחר 
תוב אות בספר התורה, ע"י הסופר סת"ם 
הנכבד ממתפללי ביהמ"ד הרה"ח ר' מר־

דכי גפנר הי"ו, כשהאדמו"ר שליט"א נותן 
ולשלום  טובים  לחיים  ואחד  אחד  לכל 

אכי"ר.
כך בתחושה עילאית של התרוממות 
הנפלאה,  השבת  מסכת  נחתמה  הרוח 
"רצון  כי  עדים  מאלף  יותר  שהוכיחה 
יראיו יעשה", נראה כאן בחוש כיצד כו־
לם כאיש אחד בלב אחד, מתלכדים יחד 
להמשיך ולפתח את פועליו הכבירים של 
ששמם  זיע"א,  הקוה"ט  רבנו  מרן  כ"ק 
יצא לתהילה בכל תפוצות ישראל ברחבי 

תבל עד ביאת גואל צדק בב"א.

מש־ ומאות  העיר  רבני  במעמד 
ספירת  בימי  שיעור  התקיים  תתפים 
יצחק"  היכל  המרכזי"  בביהמ"ד  עומר 
ע"ש הרה"ג רבי יצחק שלזינגר זצוק"ל 
הקפת  איסור  בעניין  עילית  במודיעין 

הראש וגילוח הפאות והזקן. 
את המשא המרכזי נשא רבה של 
ישראל  רבי  הגאון  בברכפלד  אחוזת 
חומרת  על  שדיבר  שליט"א  זיכרמן 
את פיאות  לגלח  האיסור מדאורייתא 
פאת  את  תקיפו  לא  שנאמר  הראש 
הדינים  ואת  בנושא  והרחיב  ראשכם 
קטן  דין  ומתגלח  המגלח  על  החלים 

ועוד.
הגאון  דברים  נשא  הערב  במהלך 
רב  שליט"א,  קראפ  מרדכי  משה  רבי 
של  ביתו  ומנאמי  הדרומית  הגבעה 
זצו"קל,  אלישיב  הגרי"ש  מרן  רבנו 
ההלכה  פי  על  זה  בנושא  שהרחיב 

זצו"קל  ישראל  גדולי  של  דעתם  ואת 
בחובת הזהירות בגילוח הזקן והאות. 

רבי  הגאון  דברים  נשא  בנוסף, 
ודיין  העיר  מרבני  שליט"א  סרי  יורם 

דאתרא  המרא  של  דינו  בבית  ומו"צ 
מאיר  רבי  הגאון  עילית  מודיעין  של 
מכו־ בנושא  שהרחיב  שליט"א  קסלר 

וגורמות  כשרות  שאינם  הגילוח  נות 
מכן  לאחר  ל"ע.  הציבור  להכשלת 
הוצגה מצגת בנושא שהציגה את המ־

כשלות בנושא הגילוח ואת הפתרונות 
גדולי  דעת  על  המותרות  ההלכתיות 

ישראל שליט"א. 
שנה  מדי  נערך  זה  שכנס  יצוין, 
בימי ספירת העומר בברכתם של רבני 
ספירת  של  אלו  בימים  ודווקא  העיר 
המודעות  את  לעלות  מנת  על  העומר 
איסור  שהם  אלו  בנושאים  ההלכתית 
הראש  פיאות  את  לגלח  מדאורייתא 
ראשיכם  פאת  תקיפו  לא  כנאמר 
וכפי שכבר כתבו גדולי התורה בשנים 
וחובת  בגילוח  האיסור  על  האחרונות 

הזהירות בפאות. 

רכ־ תושבי  וילדים,  הורים  מאות 
הזמנים'  'בין  בהפנינג  השתתפו  סים, 
החי־ רשת  ביוזמת  שהתקיים  ביישוב, 
ובשיתוף  חינוך'  'ארחות  הארצית  נוך 
רכסים,  המקומית  המועצה  עם  פעולה 
והעומד בראשה, הרב דן כהן. האירוע 
התקיים כחלק מהפעילות השוטפת של 

צהרוני הרשת הפועלים ביישוב.
מאות  מפעילה  חינוך'  'ארחות 
מסגרות של צהרוני 'ניצנים' בכל רחבי 
מזה  הרשת  פועלת  ברכסים  הארץ. 
שלוש שנים ברציפות, בהן נהנים 400
וזמן  חינוכית  מפעילות  הישוב  מילדי 
וחוגים  העשרה  תכניות  של  איכות 

במהלך השנה ובחופשות החגים.
'ארחות  מנכ"ל  שטיין,  משה  הרב 

התקיים  המושקע  "ההפנינג  חינוך': 
שמקיימת  הענפה  מהפעילות  כחלק 
ובמ־ ברכסים  השנה,  במהלך  הרשת 

הארץ.  ברחבי  נוספים  רבים  קומות 
הרב  המועצה,  לראש  להודות  אבקש 
הרבה  והשקעתו  מסירותו  על  כהן,  דן 

למען קיומו של האירוע בתקופת 'בין 
לפתיחתו  האפשרות  ועל  הזמנים', 
זאת,  כל  עלות.  וללא  הרחב  לקהל 
התושבים  עם  להיטיב  רצון  מתוך 
ולהוסיף אווירה שמחה במסגרת חינו־

כית ובאווירה תורנית הולמת".
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ההצלחה של ירושלים מגיעה לבית שמש: 
ISA GROUP  תבנה שני פרויקטים ברמה 

ד'3 - 'מצפה האלה' ו'מצפה החורש'
ISA GROUP הבונה את פרויקט היוקרה העילי ג'רוזלם אסטייטס בשנלר ושכונת 'מצפה 
רמות' המבוקשת, מביאה עכשיו את המוניטין גם לבית שמש • מאות דירות בשלבי עבודה 

ראשונים עם תחילת השיווק • זוריבין: "אנחנו מביאים סטנדרטים חדשים לענף" • כל הפרטים
והבי־ הייזום  חברת  לראשונה, 

לרמת  מגיעה   ISA GROUP צוע
בית שמש. החברה התפרסמה בתו־

בשורה  כשהביאה  הציבור  דעת 
חדשה לענף הייזום והבניה של רמת 
לסטנדרט  "מעבר  אחרת  מגורים 
המחויב". ISA GROUP בונה בי־
מים אלו את פרויקט היוקרה העילי 
המדובר 'ג'רוזלם אסטייטס' במתחם 
'מצפה  שכונת  בירושלים,  שנלר 
בית  בשכונת  בגן'  'הבית  רמות', 
ציון,  במבשרת  מבשרת'  'מצפה  וגן, 
'מגדלי שער העיר' בבת ים, וכן מגוון 
שטחי מסחר ומשרדים ומיזמים כמו 
מתחם טחנת הקמח בשכונת גבעת 

שאול בירושלים היוצרים עניין רב בענף 
הנדל"ן המקומי. 

כעת היא מגיעה לבית שמש עם שני 
מצפה   - ד'3  ברמה  חדשים  פרויקטים 
הגדול  "היתרון  החורש.  ומצפה  האלה 
המ־ הרמה  מלבד   ISA GROUP של

הפנימיים  והמפרטים  הגבוהה  קצועית 
מאמין'  ה'אני  בסיס  זה  המושקעים, 
לקוח  או  רוכש  בכל  הרואה  החברה  של 
בשירות  המקסימום  את  לתת  הזדמנות 

שלנו",  והמחויבות  המפרט  וברמת 
ISA-אומר אסף בויאר מנהל השיווק ב
GROUP ומוסיף: "מבחינתנו כל רוכש 
יכול להיות איש יחסי הציבור שלנו, הוא 
כלקוח  מהיום  אותנו  לייצג  שאמור  זה 
החברה. אנחנו עושים הכל כדי לתת לו 
את המקסימום ומעבר, במחויבות בלתי 

מתפשרת".
החד־ בפרויקטים  הדירות  מאות 

במרכז  שייבנה  האלה'  'מצפה   - שים 
מכל  נגיעה  ומרחק  והמסחרי  העירוני 

מה שחשוב, ו'מצפה החורש' המציב 
השכונות  של  לסטנדרטים  חדש  רף 
הפסטורליות בבית שמש, זוכות כבר 
ועשרות  גבוהה  להתעניינות  עכשיו 
נרשמו במשרדי ISA GROUP עם 
תחילת השיווק. עקיבא זוריבין, מב־
מביאים  "אנחנו  אומר:  החברה,  עלי 
לבית  גם  ועכשיו  לענף,  חדש  משהו 
מאוד  ברמה  סטנדרטים  זה  שמש. 
החומרים,  איכות  מבחינת  הן  גבוה 
רמת הביצוע, קצב הבנייה ועד השי־

רות והליווי האישי לכל רוכש". 
החו־ ומצפה  האלה  מצפה 
ISA GROUP ע"י  שייבנו  רש 

החברה  של  המוניטין  את  ממשיכים 
הבניה  קצב  המוקפד,  התכנון  מבחינת 
רמת  לצד  מתפשרת,  הבלתי  והאיכות 
לפרויקטים  ביחס  המקסימלית  המפרט 
בין מאות הדירות שישווקו ניתן  דומים. 
גן  דירות  גדלים,  בשלל  דירות  למצוא 
שמש  בבית  רואים  "אנחנו  ופנטהאוזים. 
אומרים  החברה",  של  חשוב  מרכזי  יעד 
הכל  כמובן  "ונעשה   ISA GROUP-ב
גם  שלנו  המקסימום  את  להביא  כדי 

בפרויקטים האלו". 

הבחירה הראשונה של רבים בניתוחים 
פרטיים – אסיא מדיקל הסמוכה לבני ברק

דר' עמיר סולד, מנהל רפואי ושותף באסיא מדיקל: "במרכז אסיא מדיקל ניתנים 
שירותי כירורגיה ורפואה התערבותית על ידי טובי הרופאים והכל במרחק רבע 

שעה מבני ברק ובהתאמה למגזר החרדי"
שנה  מדי  מבצעים  ישראלים  אלפי 
היות  הפרטיים  החולים  בבתי  ניתוחים 
שהשירות מאפשר להם בין היתר בחירת 
מקצועית  ורפואה  אישי  שירות  המנתח, 

מתקדמת. 
התער־ ורפואה  לכירורגיה  המרכז 

הינו  אביב  בתל  מדיקל'  'אסיא  בותית 
הבחירה הראשונה של רבים. 

הראשונה  מהשורה  מנתחים  לצד 
מקיף  אישי,  למענה  מטופל  כל  זוכה 
ואנושית  רפואית  ולזמינות  ואיכותי 

מסביב לשעון. 
אסיא מדיקל הוא פרי חזונם המשו־

תף של טובי המנתחים בישראל, שנועד 
לספק שירותי רפואה פרטית מתקדמת 
ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, על ידי 
טיפול  של  בנוחות  ומקצועי,  גדול  צוות 

פרטי ובעלות השווה לכל.
טובי  השירות  את  מעניקים  באסיא 
הרופאים בישראל, כולם מנתחים בכירים, 
החולים  בבתי  ויחידות  מחלקות  מנהלי 
המבו־ הניתוחים  בין  בישראל.  המובילים 
כירורגיה  אנדוסקופית,  כירורגיה  צעים: 
כירורגיה  וכללית.  אונקולוגית  אורולוגית, 
והתחתונה,  העליונה  העיכול  מערכת  של 
כירורגיית כבד, לבלב ודרכי מרה, כירורגיה 
בהשמנת  תחומי  רב  טיפול  אונקולוגית, 
מש־ כירורגיה  כולל  נשים  יתר, כירורגיית 

גסטרואנטרולוגיה,  אנדוקרינולוגיה,  חזרת, 

רדיולוגיה פולשנית, ורפואת כאב, גנטיקה 
פה  כירורגיית  אורתופדיה,  ואונקוגנטיקה, 
ולסת, כירורגיה פלסטית, מחלות זיהומיות 

וכירורגיית כלי דם.
עם  בהסדר  מצויה  מדיקל'  'אסיא 
החו־ בקופות  המשלים  הביטוח  חברות 
הפרטיות.  הביטוח  חברות  גם  כמו  לים 
מעניק  המרכז  של  הלוגיסטי  הצוות 
בהגשת  מטופל  לכל  וייעוץ  אישי  שרות 
הבקשה לכיסוי הניתוח מכל גורם לרבות 

טיפול וליווי בכל ההליך.
דר' עמיר סולד, מנהל רפואי ושותף 
באסיא מדיקל: במרכז אסיא מדיקל ני־
תנים שירותי כירורגיה ורפואה התערבו־
תית על ידי טובי הרופאים והכל במרחק 
למגזר  ובהתאמה  ברק  מבני  שעה  רבע 

החרדי". טלפון לבירורים: 03-7645444. 

דו"ח פורום הכלכלה העולמית: 75
מיליון משרות תיעלמנה עד 2022
דו"ח חדש של פורום הכלכלה העולמית על עתיד עולם העבודה עם צפי ל־2022 חוזה 
היעלמות של עשרות מיליוני משרות. "רוב הכישורים הקיימים כיום לעובדים, לא יהיו 
מספיק רלוונטיים ב־2022" אליהו דינוביץ, מנהל פעילות תכנית ביז-אפ: "קיימת עליה 

משמעותית בביקוש לעובדים ובעלי מקצוע עם כישורים חברתיים טובים"
האחרונות  בשנים  שנעשו  מחקרים 
על עולם העבודה העתידי, טוענים כי 8
מתוך 10 ילדים שלומדים כיום בכיתות 
א', יעבדו במקצועות שלא קיימים עדיין. 
אך דו"ח חדש של 'פורום הכלכלה העו־

אלה  שתהליכים  כך  על  מצביע  למית', 
יהיו מואצים יותר, וכבר בשנים הקרובות 
מיליוני  עשרות  העבודה  משוק  ייעלמו 

משרות. 
רוב  "ב־2022  הדו"ח,  מחברי  לפי 
לא  לעובדים,  כיום  הקיימים  הכישורים 
המשרות  בין  רלוונטיים".  מספיק  יהיו 
הרכבה,  עובדי  יהיו  להיעלם  שעומדות 
וט־ קופאים  למיניהם,  מפעלים  עובדי 

בתחומים  עובדים  גם  אך  בבנק,  לרים 
עריכת  תחום  גם  ובהמשך  אלקטרוניים 

דין יעבור שינוי משמעותי.
הדרמטיים  לשינויים  להיערך  כדי 
הדו"ח  מחברי  ממליצים  העבודה,  בשוק 
כמו  חברתיים  כישורים  רכישת  על 
חשיבה  יצירתיות,  והשפעה,  מנהיגות 
מור־ בעיות  פתרון  חדשנות,  ביקורתית, 
כבות וכישורים דומים שיסייעו לחברות 

להתמודד עם המעבר לאוטומציה.
פעי־ מנהל  דינוביץ',  אליהו  לדברי 

בשיתוף  הפועלת  ביז-אפ  תכנית  לות 
לפיתוח  והרשות  הג'וינט  קמ"ח,  קרן 
תהליכים  של  הטמעה  "לצד  ירושלים: 
מתקדמות,  וטכנולוגיות  אוטומטיים 
קיימת עליה משמעותית בביקוש לעוב־

דים ובעלי מקצוע עם כישורים חברתיים 
מוסף  ערך  להעניק  שיוכלו  יותר,  טובים 

לחברות ולמעסיקים".

בימים  שמסיימת  ביז-אפ  תכנית 
את  כעת  ופותחת  ראשון  מחזור  אלה 
לה־ נועדה  השני,  למחזור  ההרשמה 
ופרילנסרים  עצמאיים  ליוצרים  קנות 
כישורים  והעיצוב  המדיה  מתחומי 
עצמאיים  להיות  להם  שיאפשרו  וכלים 
התכנית  יותר.  אפקטיביים  עובדים  או 
מקצועי  וליווי  עסקית  הכשרת  כוללת 
מעשי לאנשי מקצוע מהשורה הראשונה 
להם  ומסייעת  והמדיה  העיצוב  בתחום 

לנהל עסק עצמאי בהצלחה.
היציאה  במהלך  לתכנית  "נכנסתי 
שמתכנן  כמומחה  עצמאית,  לדרך  שלי 

מספר  ובחו"ל",  בארץ  מקוואות  ומייעץ 
מקוואות  ומתכנן  יועץ  גולדברג,  משה 
תכנית  של  הראשון  במחזור  שהשתתף 
את  להגדיר  לי  עזרה  "התכנית  ביז-אפ, 
את  למתג  איך  לדעת  שלי,  המומחיות 
עצמי, כיצד לפנות לבעלי עסקים, לבנות 
עם  בנוח  להרגיש  ובעיקר  מחיר  הצעות 
עצמי לדרוש תשלום ראוי עבור מה שאני 

עושה".
ההר־ נפתחת  אלה  בימים  כאמור, 

שמה למחזור ב' של התכנית שתתקיים 
שישה  ותמשך  'ביזמקס'  במתחם 
המקומות  מספר  (סיון-חשון).  חודשים 

מוגבל. 

לאומי איתך גם בכלכלה נבונה:

לאומי ומסילה בסדנאות כלכלה 
נבונה לאברכים 

לאומי ו'מסילה לכלכלה נבונה' נע־
ביניהם,  הפעולה  שיתוף  להרחבת  רכים 
הדרכה  סדנאות  מועברים  במסגרתו 
למתחתנים  המשפחה  כלכלת  בניהול 

ואברכים צעירים בתחילת דרכם. 
מספר  נערכו  כבר  החורף  במהלך 
מרכ־ בקהילות  לאומי  בחסות  סדנאות 

זיות, במהלכן קיבלו החתנים והאברכים 
של  אחראי  לניהול  מקצועית  הדרכה 
התקציב המשפחתי, במודל ייחודי ואפ־

אלפי  בקרב  בהצלחה  המיושם  קטיבי, 
משקי בית במגזר החרדי. 

הפעולה  שיתוף  השקת  לקראת 
יצחק  ר'  בהובלת  לאומי,  נציגי  התקבלו 
בבנק,  ייחודיים  מגזרים  מנהל  חסדיאל, 
מרג־ שמואל  הרב  מסילה  יו"ר  עם  יחד 

ליות, וראש תחום משפחות הרב ישראל 
הגר"ד  חברון  ישיבת  ראש  אצל  גוטמן, 
כהן שליט"א, חבר מועצת גדולי התורה, 

שבירך על המהלך וציין כי מדובר ביוזמה 
כל־ הסתבכויות  למנוע  במטרה  חיונית 
אשר  חובות,  וגלגול  עתידיות  כליות 
גוזלים את שלוות הנפש ומערערים את 

יסודות הבית. 
מגזרים  מנהל  חסדיאל,  יצחק  ר' 
כי  ציין  בלאומי,  עסקי  ופיתוח  ייחודיים 
שיתוף הפעולה עם 'מסילה' נועד להעניק 
למתחתנים ואברכים צעירים את הכלים 
והידע הדרושים לניהול מושכל ואחראי 
החמות  "התגובות  הבית.  כלכלה  של 
שקיבלנו על הסדנאות שהתקיימו במה־
את  להרחיב  אותנו  מעודדות  החורף  לך 
הפעילות המשותפת, כולל הפקת חומרי 
פיננסית  להתנהלות  מקצועיים  הדרכה 
הינו  מסילה  עם  הפעולה  שיתוף  נבונה. 
חלק מאבני היסוד של הפעילות הענפה 
כולל  החרדי,  המגזר  בקרב  לאומי  של 
תמיכה והשתתפות קבועה בפעילותן של 

אנו  במגזר.  ורווחה  סיוע  ארגוני  עשרות 
רואים לנכון לספק ידע ויסודות איתנים 
לפעי־ בנוסף  המשפחה,  כלכלת  בנושא 
לות הבנקאית השוטפת", סיכם חסדיאל. 
מסילה,  יו"ר  מרגליות,  שמואל  הרב 
זכו  משפחות  שרבבות  לאחר  כי  הדגיש 
פי־ התנהלות  בזכות  יותר  טוב  לעתיד 
ננסית מחושבת ואחראית, נערך מסילה 
בקרב  ההדרכה  פעילות  את  להעמיק 
הוכיחה  "המציאות  צעירים.  אברכים 
יסודות  על  מלכתחילה  שנבנה  בית  כי 
כך  להתנהל  ימשיך  בריאים,  כלכליים 
גדלה  המשפחה  כאשר  גם  זמן,  לאורך 
וסדרי העדיפויות משתנים. אנו מוקירים 
תודה על ההירתמות של לאומי למהלך, 
שיאפשר להטמיע אצל אברכים צעירים 
וחשיבה  להתנהגות  וכללים  הרגלים 
כלכלית נכונה בניהול משק הבית", דברי 

הרב מרגליות. 

'בסדנו השקעות' מציגה: הזדמנות 
להשקעת נדל"ן בירושלים

הר  שכונת  של  בדרומה 
החדשות  מהשכונות  חומה, 
עומד  בירושלים,  והמתפתחות 
על- להשקעה  המיועד  שטח 
השקעות'.  'בסדנו  קבוצת  ידי 
תחבורה  לעורק  צמוד  המגרש 
מרכזי ובסמיכות לריכוז אוכלו־

סייה גדול בשכונה אטרקטיבית 
וצומחת. שטח זה מהווה בעצם 
הזדמנות נדירה להשקעת נדל"ן 
הצ־ מרמת  וליהנות  בירושלים 

הענף  של  האופציונאלית  מיחה 
בעיר הבירה.

כ-23 כיום  מונה  חומה  הר  שכונת 
להתרחב  ומתוכננת  תושבים  אלף 
אלף  כ-40  ולאכלס  הקרובות  בשנים 
תושבים. השטח המיועד להשקעה נמצא 
בתחום השיפוט של ירושלים מאז 1967

ורשום ככזה בטאבו. הוא נכלל בתכנית 
הר  שכונת  להרחבת  השיכון  משרד 
במתחם  דיור  יחי'  להוספת 2,000  חומה, 
רשות  על-ידי  מקודמת  זו  תכנית  כולו. 

מקרקעי ישראל.
בבעלות  הוא  המדובר  השטח  כיום 
למגורים.  בינוי  תכנית  ללא  פרטית, 
בהערכה זהירה, הצפי להפשרת הקרקע 
של  הכרתו  לאור  שנים.   6 הוא  לבניה 
בירוש־ טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
לנוכח  ובמיוחד  ישראל,  כבירת  לים 
בעיר,  דיור  ביחידות  המעיק  המחסור 
בנייה  לקדם  הממשלה  על  לחץ  נוצר 
קיים  משכך  בירושלים.  מאסיבית 
ההליכים  להאצת  בהחלט  ריאלי  צפי 

בשטח.
דו"ח  לפי  הקרקע  שווי  כיום,  כבר 
עם  ש"ח,  אלף   340 על  עומד  שמאי 
לאחר  ומשמעותית  חדה  לעלייה  צפי 
האישורים. הערכת השווי של דונם קרקע 
בפרויקט הר חומה ללא תכנון, נע בין 800
אלף למיליון שקל, ואילו השווי הממוצע 
18,946 על  עומד  לדיור  בנוי  מ"ר   1 של 

ש"ח. על-פי דו"ח השמאות שבוצע על-
למעלה  של  מוניטין  בעל  לב,  אריק  ידי 

הנדל"ן,  בתחום  וותק  שנות  מ-30 
בשטח  דיור  ליחידת  קרקע  שווי 
אלף   340 הוא  ממ"ד,   + מ"ר   100

ש"ח.
המגרש כולל 120 יחידות שטח, 
ליחידה  למשקיע  המחיר  כאשר 
תינתן  ש"ח.  אלף   200 על  עומד 
אפשרות של מסלול מימון של 50%
האופציה  גם  תינתן  כן,  מהעסקה. 
התקדמות  ועם  כשנתיים  לאחר 
התכנון, למכור את היחידות למש־
שלוחו־ בתיווך  אמריקניים  קיעים 

השקעות'  'בסדנו  קבוצת  של  תיה 
בארה"ב.

חושבים ללמוד 
מקצוע מפרנס?
הכירו את 'המסלול הירוק להצלחה' 

כשיוצאים לדרך לרכוש מקצוע, לא 
להשיג  כדי  מזדמן.  שביל  בכל  פוסעים 
לעבור  מוכרחים  במלואה  המטרה  את 
המענה  את  שנותן  זה  הירוק,  במסלול 
ליעד  להגיע  כדי  הצרכים  לכל  המקיף 

במקסימום הצלחה. 
וניסיון  מתוך  המסלול  את  "בנינו 
של  והצרכים  בענף  המצב  עם  ארוך 
מנכ"ל  הורן,  אברהם  אומר  התלמידים", 
22" מקצועית.  להכשרה  החרדי  המרכז 

החרדי  למרכז  מקנות  פעילות  שנות 
עולם  עם  ומעמיקה  עשירה  היכרות 
העיקריים  והפרמטרים  המקצוע  לימודי 
שמנחים את המעסיקים כשהם קולטים 
עובדים חדשים. מהמבט הזה ערכנו את 
למצב  מלאה  בהתאמה  הירוק,  המסלול 

בשטח". 
הכירו את שלוש התחנות המנצחות 

של המסלול הירוק:

תחנה א'. מדויק
ברגל  המסלול  את  מתחילים  איך 
ימין? את המסלול הירוק פותחים בנקו־
הראשונית  ההתלבטות  של  המוצא  דת 
אם  לרכוש.  שתחליטו  המקצוע  על 
הייתם לבד זה היה עשוי להיות תהליך 
תמיד  שלא  עצמו,  בפני  ומייגע  ארוך 
כי   – רצון  משביעות  לתוצאות  מביא 
שגויה  החלטה  לקבל  מאוד  קל  באמת 
מול הצעה קוסמת ללימוד מקצוע זוהר 
מאוחר  שמתבררת  החלטה  כלשהו, 
חסרים  ולא  בעליל.  נכונה  כבלתי  יותר 
הכל  לעצור  צריכים  שהיו  מאוכזבים 

ולחשב מסלול מחדש.
קורה.  לא  זה  הירוק  במסלול  אבל 
ומכריע,  בסיסי  שלב  היא  לדרך  היציאה 
מקצועית  להכשרה  החרדי  המרכז  ולכן 
ושיחת  חינם  ממוחשב  אבחון  מעניק 
ייעוץ לבחירת תחום הלימודים המתאים 
המקצועות  עשרות  מתוך  בדיוק  לכם 

הנלמדים במסגרת המרכז.

תחנה ב'. חכם
רצים  קדימה,  נפלה?  ההחלטה 
ממוקד  ענייני,  הירוק,  במסלול  הלאה 
ויעיל: הקורסים במרכז מגמתיים מאוד 
ושמים דגש על ידע מעשי בלבד. הרבה 
מן הקורסים הנוצצים במכללות השונות 
ומשמימים  ארוכים  פרקים  מכילים 
לא,  ותו  בלבד  עליהם  להיבחן  שנועדו 
והסטודנטים נאלצים לשנן אותם בחרי־
קת שיניים ולהסתכל בעיניים כלות על 
השנה.  בלוח  בינתיים  הנתלשים  הדפים 

לא כאן. 

מקצועית  להכשרה  החרדי  במרכז 
על  יקר  זמן  לבזבז  סיבה  שאין  יודעים 
מופשטים  ואקדמיה  תיאוריה  לימודי 
שאינם באים לשימוש לעולם. לכן הלי־
מה  כל  כוללים  הירוק  במסלול  מודים 
שצריך, אבל רק מה שצריך, כדי לעבור 
את המבחנים הסופיים בהצלחה מרבית 
ולעמוד בדרישות שוק העבודה במלואן.

תחנה ג'. קולע
קיבלתם  ציונים,  קצרתם  אם  גם 
לסוף  שהגעתם  לכם  ונדמה  תעודה 
לא  עדיין  הוא  בידכם:  טעות  המסלול, 
הסתיים. המסלול הירוק כולל ליווי צמוד 
תקופת  אחרי  ממש.  המעשי  לסוף  עד 
הלימודים, הבחינות וטקס קבלת התעו־
דות – מגיע השלב האחרון והאמיתי, כי 
לשם  לרגע  שוכחים  לא  הירוק  במסלול 
מה נכנסתם אליו. כעת מחכה לכם סיוע 
של  המקצועי  ההשמה  ממרכז  מיוחד 
המרכז החרדי להשתלבות מהירה בשוק 
מהיר  מימוש  לכם  מובטח  כך  העבודה. 
מידית  והכנסה  שרכשתם,  הידע  של 
ההשקעה  את  בגדול  שתצדיק  מכובדת 
בתחילת  שהצבתם  למטרה  ותקלע 

המסלול.
של  המקצועית  ההשמה  במחלקת 
הכנה  סדנאות  תעברו  החרדי  המרכז 
לעבודה, סיוע בכתיבת קורות חיים וקי־

פוטנציאליים.  מעסיקים  למאגרי  שורים 
פעולה  שיתופי  מקיים  החרדי  המרכז 
עם גופים שונים, המשלבים בתוכם את 

הבוגרים. 
חייגו עכשיו כוכבית 2245 והצטרפו 
למסלול הירוק להצלחה הפרטית שלכם! 

בערב ל"ג בעומר: בפראג יציינו 
את ההילולא של הנודע ביהודה

226 שנים לפטירתו: הקהילה היהודית בעיר תציין את היום החשוב באירועים 
מיוחדים ובעליה לציון הקדוש 

נער־ פראג  בעיר  היהודית  הקהילה 
של  השנה להסתלקותו  יום  לקראת  כת 
זיע"א,  לנדא  יחזקאל  רבי  הדורות  גאון 
ומגדולי  פראג,  העיר  של  רבה  שהיה 
האח־ השנים  במאות  ההלכה  פוסקי 

ו'ציון  ביהודה'  'נודע  כשחיבוריו  רונות, 

בארון  יסוד  לספרי  נחשבים  חיה'  לנפש 
הספרים היהודי. 

כמדי שנה, גם השנה, 226 לפטירתו, 
תציין הקהילה היהודית בפראג את יום 
ההילולא בשורה של אירועים ושיעורים, 
לרבות עליה לציונו הקדוש בבית העלמין 
היהודי החדש בפראג, ולא בבית העלמין 

המפורסם יותר. 
למי שמגיעים למקום חשוב לעקוב 
אחרי הפרסומים והפרטים השונים בנו־

גע לעליה לציון ולכניסה לבית העלמין, 
מאחר וזה לא פתוח באופן רציף. 

קינג  מלון  כי  יצוין  הזה  בהקשר 
דיוויד בפראג מעניק לאורחיו את האינ־

לציון,  הנוחים  ההגעה  והסדרי  פורמציה 

 – בעיר  אחרים  תיירות  לאתרי  גם  כמו 
בדגש על אלו היהודיים.

כידוע, מלון 'קינג דיויד' בפראג קנה 
לעצמו בשנים האחרונות מקום של כבוד 
של  הנחשקים  הנופש  יעדי  ברשימת 
קיומו  עצם  לים.  מעבר  החרדי  הציבור 
של מלון הנמצא תחת השגחה מהודרת 
במשך כל ימות השנה ומתנהל על פי כל 
המתוירות  הערים  באחת  ההלכה  גדרי 
עבור  מאליו  מובן  דבר  אינו   – בעולם 

ציבור שומרי התורה.
3 גם  מתקיימים  במלון  בנוסף, 
לצד  זאת  יום,  בכל  תפילה  מנייני 
כל  פי  על  טהרה  מקוה  של  קיומו 

דקדוקי ההלכה.

עם הפנים לקהילה:

מפעל הפיס מציג לרשויות המקומיות תוכנית 
חדשה למימון פעילויות בתחום הרווחה והקהילה

עיריית פתח תקווה הייתה הרשות הראשונה שהרימה את הכפפה 
מפעל הפיס יוצא עם בשורה חדשה 
לרשויות המקומיות – פיס בלב הקהילה. 
המקו־ לרשויות  לסייע  נועדה  התוכנית 

לקהילה  הפעלה  תוכניות  במימון  מיות 
היא  התוכנית  מטרת  השונים.  בתחומים 
לה־ המקומיות  לרשויות  ולסייע  לעודד 

שקיע חלק מהתקציב שמעמיד לרשותן 
הפונות  פעילויות  במימון  הפיס  מפעל 
למגוון קהלים, לרווחת התושבים ושיפור 

באיכות חייהם.
פעי־ במימון  סיוע  כוללת  התוכנית 

לויות במספר תחומים ובהן:
• תוכניות לטיפול בגיל הרך 

• תוכניות לטיפול בנוער בסיכון
ילדים  בתחום  לטיפול  תוכניות   •

ובוגרים עם צרכים מיוחדים 
• תוכניות לטיפול בתחום האזרחים 

הוותיקים
משפ־ בהוצאת  לטיפול  תוכניות   •

חות ממעגל העוני
עולים  בקהילות  לטיפול  תוכניות   •
חדשים ואוכלוסיות המטופלות ע"י לש־

כת הרווחה ברשות המקומית
בחינוך  וליווי  הדרכה  תוכנית   •

הבלתי פורמאלי. 
הרשות  הייתה  תקווה,  פתח  עיריית 
צוותים  לתוכנית.  להצטרף  הראשונה 
מקצועיים מטעם העירייה ואגף הקצאות 
במפעל הפיס עבדו יחד עד לגיבוש התו־

כנית המאושרת. השבוע קיבלה העירייה 
לטובת  ראשונה  תקציבית  הרשאה 
תוכניות אלו בסכום של 540,000 ₪. התו־
כנית כוללות: הפעלת תוכניות חינוכיות 
וחווייתיות לנוער, סדנאות העצמה לבני 
נוער, הרצאות וסדנאות לאוכלוסיות עם 

צרכים מיוחדים, סיוע למשפחות רווחה 
בחגים ועוד. 

רמי  מר  תקווה,  פתח  עיריית  ראש 
הפיס  למפעל  מודה  "אני  גרינברג: 
על  יצחקי  אביגדור  הפיס  מפעל  ויו"ר 
צי־ לרווחת  הפורה  הפעולה  שיתוף 

הוכיח  הפיס  מפעל  העיר.  תושבי  בור 
להם  יוצק  אלא  מבנים  רק  בונה  שאינו 
החיים  תחומי  לכל  הרלוונטי  תוכן  גם 
יחד  לפעול  נמשיך  הציבור.  רובדי  ולכל 
ברחבי  והתושבים  הקהילה  לטובת 

העיר".
הפיס,  במפעל  הקצאות  אגף  מנהל 
מסמנת  "התוכנית  בנבניסטי:  קובי 
האדם   – הפיס  במפעל  חדשה  מגמה 
לעודד  היא  התוכנית  מטרת  במרכז. 
חלק  לנצל  המקומיות  הרשויות  את 
ניכר מהתקציב שמעמיד לרשותן מפעל 
הפיס לטובת פעילויות רווחה קהילתיות 
בתחומן. מפעל הפיס ימשיך לבנות מבני 
ציבור לטובת הקהילה ולצד זאת יעמיק 
את ההשקעה שלו בתחומי הרווחה, כדי 
את  ולשפר  אנשים  שיותר  בכמה  לגעת 

איכות חייהם". 

לקראת תחילת הקיץ ולאחר הפסח, ראיון עם מנחם אטיאס, מנהל ה'מרלוג' של 'נתיב החסד':

"הנהלת הרשת עושה הכל על מנת להביא את 
המוצרים האיכותיים ביותר במחירים משתלמים"

כשהגענו לסניפי נתיב החסד ומצא־
ענק  מגוון  טוב,  מכל  מלאים  מדפים  נו 
שנאפו  חמץ  ומוצרי  טריים  מוצרים  של 
איך  עצמנו  את  שאלנו  הפסח,  לאחר 
מלאי  של  מהירה  כה  התארגנות  תיתכן 
מושלם וטרי. שאלנו את מנהל המרלוג 
של 'נתיב החסד', מנחם אטיאס, שעשה 

לנו סדר בעניין.
שהמדפים  זה  את  מסביר  אתה  איך 
מלאים בסניפי הרשת כבר בימים הרא־

שונים שלאחר החג?
זו  בתקופה  החנויות  מלאי  ניהול 
לוגי־ היערכות  מצריך  הפסח  שלאחר 

רב  מנסיון  ומושלמת.  מוקפדת  סטית 
מתחילים  אנו  החג  במוצאי  מיד  שנים, 
הכו־ אינטנסיבית,  לוגיסטית  בפעילות 
על  המשקל  כובד  כל  הפעלת  ללת 
הספקים לתעדף אותנו ראשונים, אנחנו 
הספ־ אל  שלנו  המשאיות  את  שולחים 
ויוצאות  הסחורה  את  מקבלות  והן  קים 

ישירות אל הסניפים.
אנו נערכים במרלוג - המחסן הלו־

עשרות  מוגבר.  מלאי  עם  הענק,  גיסטי 
במשך  לשעון  מסביב  עוסקות  משאיות 
היומיים הראשונים שלאחר החג בהבאת 
סחורה טרייה לכל סניפי הרשת. בנוסף, 
על מנת לתת מענה מיידית לסניפים, אנו 
להיות  שעלולים  המוצרים  שכל  דואגים 
שנוצר  וברגע  במלאי,  יהיו  כבר  חסרים, 
מוציאים  פשוט  הסניפים  באחד  חסר 

ושולחים מיד. 
איך מצליחים לייצר עדיפות ולקבל 

אספקה ראשונית מלאה? 
עם  גדולה,  רשת  שאנחנו  העובדה 
מספר צרכנים גדול, מאפשרת לנו לבצע 
עסקאות גדולות עם ספקים גדולים. אנו 
רוכשים כמויות גדולות של סחורה, ולכן 
הספקים נותנים לנו עדיפות שמאפשרת 
הסניפים.  לכל  מסודרת  אספקה  לנו 
מוצרים  מביאים  גם  אנחנו  לזה  מעבר 
לר־ יתרון  עוד  לנו  שנותן  אישי  בייבוא 

ווחת הצרכנים.
שתף אותנו בניהול המרלוג?

על מנת לתת מענה טוב יותר לסני־
פי הרשת, גם בהיבט המחיר וגם בהיבט 
המשתרע  ענק  מחסן  בנינו  הלוגיסטי 
מערכת  רבועים.  מטרים  אלפי  פני  על 
מערך  את  מנהלת  ייחודית  טכנולוגית 
ההזמנות. כאשר ההזמנות מגיעות מה־
סניפים אל המערכת, והיא יודעת לתעדף 
של  מסודו  לליין  ונכנסת  ההזמנה  את 
ליקוט וסידור משלוח, והמשאיות יוצאות 
מיידית לסניפים. הכל עובד בצורה מסו־

דרת להפליא.

לסיום, מה אתה אומר ללקוח שמגיע 
לסניף?

גדולים  מאמצים  עושים  אנחנו 
המוצרים  כל  את  להביא  מנת  על  מאד 
מהמותגים  והאיכותיים  המבוקשים 

שהלקוח  מנת  על  בשוק  המובילים 
מה  כל  את  ימצא  הוא  לסניף  שמגיע 
'נתיב  רשת  סניפי  בכל  צריך.  שהוא 
ומבחר  מלאים  מדפים  תמצאו  החסד' 
חלב,  מוצרי  טריים,  מוצרים  של  עשיר 

לחמים ומאפים, בישול, קינוחים ומוצרי 
חד  כלים  של  רחב  מגוון  ניקיון,  אפיה, 
המובילים,  המותגים  ממיטב  פעמיים 
המהודרות  בכשרויות  וירקות,  פירות 

ביותר. 

נתיב פיתוח נדל"ן מוציאה לשיווק פרויקט חדש בבית שמש ומצליחה להפתיע:

הזריז נשכר? 930 יחידות הדיור המבוקשות 
של 'נתיב פיתוח' במחירי השקה

יזם  בבעלות  פיתוח'  'נתיב 
הודי־ גריידינגר  שמחה  ר'  הנדל"ן 

הפרויקטים  אחד  שיווק  על  עה 
ביותר  והמסקרנים  הגדולים 
המיועדים  האחרונה,  בתקופה 
מ-930 פחות  לא  החרדי.  לציבור 

אסטרטגי  במיקום  דיור  יחידות 
בנקאי  לליווי  בנוסף  שמש.  בבית 
מלא, החברה מאתגרת את השוק 
עם תנאי תשלום מפתים של פטור 
של  תשלום  לצד  למדד,  מהצמדה 
והיתרה  החוזה  בחתימת   20%

בסמוך במסירה.
נדל"ן  פיתוח  נתיב  חברת 

פרויקט   – נתיב'  'צמרות  את  משיקה 
המגורים החדש של רמת בית שמש ד', 
המבוק־ הפרויקטים  לאחד  נחשב  אשר 

שים והגדולים בעיר בית שמש.
מגוון  מציע  נתיב'  'צמרות  פרויקט 
דירות 5-6 חדרים, פנטהאוזים מרהיבים 
ודירות מיני פנטהאוז, לצד דירות 3 חד' + 
אטרקטיביים,  במחירים  ענקית,  מרפסת 
בסטנ־ הנבנים  בניינים,  של 21  במתחם 

דרטים הגבוהים ביותר, כמיטב המסורת 

ממוקמת  השכונה  פיתוח'.  'נתיב  של 
במיקום אופטימלי מעלה רכס ההר מול 

נוף מרהיב ובמיקום מושלם. 
דירה  רכשו  כבר  רבים  לקוחות 
אטרקטיביים  השקה  במחירי  בפרויקט, 
הת־ אף  חלקם  נוחים,  תשלום  ובתנאי 

קדמו לשלב בחירת הדירה.
לרגל התחלת הבניה, מציעה חברת 
'נתיב פיתוח' מחירי השקה אטרקטיביים 
שלמו  במיוחד.  נוחים  תשלום  והסדרי 

20% כעת ואת היתרה בסמוך למסירה.

ואמינות  ניסיון  פיתוח'  ל'נתיב 
של  שורה  בבניית  שנה  כ-30  של 
פרויקטים ברחבי הארץ בכלל ובעיר 
בית שמש בפרט. למעשה, נתיב פי־
תוח היא החברה הקבלנית הגדולה 
ביותר היום בעיר בית שמש. החברה 
מתנהלת על פי כל כללי חוק המכר 
מלווה  הפרויקט  מלאה.  בשקיפות 
לרוכ־ המבטיח  מלא,  בנקאי  בליווי 

שים ביטחון מלא ושקט כלכלי מרגע 
הרכישה ועד לקבלת המפתח לדירה 
החדשה ובנוסף, התשלום הינו פטור 
מהצמדה למדד, מה שנותן שקיפות 
בהליך  שלב  בכל  ואמינות  כלכלית 

הרכישה.
חברת  בעלי  גריידינגר,  שמחה  ר' 
"פרויקט  מוסיף:  נדל"ן,  פיתוח  ,נתיב 
החברה.  של  הדגל  מספינות  הינו  זה 
אני מזמין את הציבור להגיע, להתרשם 
בניה  פרויקט  בכל  כמו  מקרוב.  ולראות 
שירכשו  הראשונים  הזה,  גודל  בסדר 
ומקניית  נבונה  מההשקעה  ייהנו  דירה 
תשלום  ומתנאי  אסטרטגי  במיקום  נכס 

נוחים ומשתלמים". 

איכות של סקודה, עוצמה של קודיאק:

משפחתית 7 מקומות מזן חזק 
בהתאמה מושלמת למשפחה החרדית

סקודה קודיאק, הבחירה האולטימטיבית של המשפחות החרדיות, עכשיו במחיר מיוחד 
לזמן מוגבל ובאספקה מיידית • הרכב כולל אבזור ברמה גבוהה החל מרמת הגימור 

הבסיסית, הכולל פנסים קדמיים 'פול לד', מצלמה אחורית מקורית ושדרוגים נוספים 
בכל רמת גימור • מחיר נוח, 7 מקומות, בטיחות ברמה גבוהה ויוקרה עוצמתית של 

SUV הופכים את סקודה קודיאק לבחירת המשפחות המושלמת 
ימי מכירות חסרי תקדים בסקודה: 
סקודה קודיאק, המשפחתית העוצמתית 
במחיר  המשפחות,  לבחירת  שהפכה 
מוגבל  לזמן   ₪ מ-179,990  החל  מיוחד 
עוצ־ ברכב  מדובר  מיידית.  ובאספקה 

ברמה  שמאובזר  מקומות   7 בעל  מתי 
הגבוהה ביותר, מה שהופך אותו למוביל 
בקרב משפחות שמעוניינות ברכב מרווח 
ואיכותי לכל המשפחה. מספר המקומות, 
הנוח  המחיר  הגבוהה,  הבטיחות  רמת 
והמראה היוקרתי, מאפשרים למשפחות 
של  מתפשרת  הבלתי  מהאיכות  ליהנות 
דגם  של  הייחודית  ומהעוצמה  סקודה 

קודיאק. 
חדשנית  בטכנולוגיה  מצויד  הרכב 
מערכת  הכוללת  מקסימלית,  לבטיחות 
מע־ מנתיב,  סטייה  למניעת  אקטיבית 
בלימה  עם  מלפנים  מרחק  לניטור  רכת 

רכב  כלי  לזיהוי  מערכת  אוטומטית, 
אדפטיבית  שיוט  בקרת  מת",  ב"שטח 

מחשבה  הושקעה  הרכב  בפיתוח  ועוד. 
למשפ־ במיוחד  להתאימו  כדי  רבה 
רמת  והמשתלם,  הנוח  המחיר  חות. 
המשודרג,  והאבזור  הגבוהה  העיצוב 
למשפ־ להעניק  מחשבה  מתוך  נעשו 

ביותר  הטובה  הנסיעה  חוויית  את  חות 
ואיכות  בטיחות  על  להתפשר  מבלי 
סקודה  של  המסחרי  לסמלה  שהפכו 

העולמית. 
כעת, לזמן מוגבל בלבד עד 15.5.19, 
ניתן לרכוש את סקודה קודיאק במחיר 
באולמות  מיידית  ובאספקה  מיוחד 
התצוגה של 'סקודה' ברחבי הארץ. כמו 
כן, ניתן להשיג את הרכב במחיר המיוחד 
בערים  סקודה  של  הרשמיים  באולמות 
החרדיות – האולם המרכזי ברחוב ששת 
הימים 30 בני ברק והאולם ברחוב האומן 

14 שבשכונת תלפיות בירושלים.  

'זמן קיץ' עם 'רב-קו אונליין'
מסכמת  אונליין'  'רב-קו  חברת 
בסיפוק רב את סיום 'בין הזמנים'. אלפי 
כר־ את  לטעון  בחרו  ואברכים  בחורים 
טיס ה-רב-קו שלהם דרך חברת 'רב-קו 

אונליין'.
מפעילה  אונליין'  'רב-קו  חברת 
ובערים  ובירושלים  ברק  בבני  כיום 
טעי־ נקודות  אלפי  נוספות  חרדיות 

בעמדות  בקיוסקים,  ברשתות,  נה, 
העמדות  מספר  כאשר  ועוד,  כספונט 
יותר  רחבה  ובפריסה  יום  מדי  גדל 

לנוחותכם.
נקודות הטעינה של 'רב-קו אונליין' 
החוזים  סוגי  כל  של  טעינה  מאפשרות 
במזומן  התחבורה,  בחברות  האפשריים 
שעות  כל  ולאורך  אשראי  ובכרטיסי 
ייחודיות  התאמות  ביצעו  בחברה  היום. 
שיתאימו עבור אורח החיים של המגזר 
האפשרות  התווספה  למשל  כך  החרדי, 

הדיגיט־ התרומה  בעמדות  טעינה  של 
פלוס'  'נדרים  כמו  הכנסת,  בבתי  ליות 
ו'קהילות', לאחר התאמה טכנית ואישור 

גבאי בתי הכנסת.
אלה  בימים  כי  מציינים  בחברה 
מוסדות  ממנהלי  רבות  פניות  מגיעות 
לאפשר  המבקשים  והישיבות,  החינוך 
באופן  כרטיסים  טעינת  לתלמידים 

מותאם וראוי בתוך תחומי המוסד באמ־
צעות ההנהלה.

לברר  המבקשים  מוסדות,  מנהלי 
במייל:  קשר  ליצור  יכולים  פרטים, 

.support@ravkavonline.co.il
חברת 'רב-קו אונליין' מאחלת לכל 
ומלא  בריא  קיץ  ה'ישיבע-בוחערים' 

'שטייגען'.

התעניינות שיא בפרויקט היוקרה 
שכטר ברמות 

ומ־ רוכשים  של  גבוהה  התעניינות 
שפרי דיור בפרויקט היוקרה 'שכטר בר־

מות' הנבנה בימים אלו ברמות א'. משרד 
עם  הוצף  בפרויקט  הממוקם  המכירות 
טלפון  שיחות  במאות  הפרויקט  השקת 
שהביעו התעניינות במחירי הדירות במ־

תחם ובמיקומו במרכז השכונה החרדית. 
ע"י  תוכנן  ברמות'  'שכטר  פרויקט 
לדייריו  מציע  והוא  לוי  יגאל  האדריכל 
דופן  יוצאי  ושירותים  מושקע  מפרט 
לאזור. הפרויקט כולל פארק פרטי גדול 
את  שישמש  דיירים  טרקלין  וכן  ומרווח 
פרטי,  מקווה  כנסת,  בית  הבניין,  דיירי 
לפרויקט  בצמוד  ועוד.  שעשועים  פארק 
חינוך  מוסדות  כנסת,  בתי  נמצאים 
תחבורה  ציבור,  מבני  מסחר,  מעולים, 

ציבורית וכל יתר השירותים הנדרשים.
מתעניינים רבים, בהם תושבי חו"ל 
הפסח,  חג  ימי  במהלך  בעיר  שביקרו 
איכות  המציע  הפרויקט  במתחם  סיירו 
חיים מושלמת, והגיעו לשטח כדי לראות 
הכוללות  הבנייה  תנופת  את  בעצמם 
גם  כמו  מפלסי,  ותכנון  עומק  חפירות 
הסביבה  הדירות,  ייבנו  בו  המתחם  את 
הרי  של  המרהיב  הנוף  ואת  התורנית, 
ירושלים הנשקף מול הדירות האמורות 

להבנות.
הגיעו  כי  ספרו  אחרים  מתעניינים 
איכות  עם  האישית  הכרותם  בעקבות 
הבניה והאיתנות של קבוצת שכטר. מדו־
בפרויקטים  דירות  שרכשו  בלקוחות  בר 
בנתה  שהחברה  והיוקרתיים  הגדולים 
ברחבי הארץ וכעת מעוניינים לרכוש גם 

ב'שכטר ברמות'.
תו־ דיור  משפרי  גם  הגיעו  למקום 

שבי העיר שמעוניינים להתקדם לדירת 
רמות  בלב  הממוקמת  מפוארת  יוקרה 
התורנית וליהנות ממתחם מגורים פרטי 
עד  ומוקפד  עשיר  מפרט  עם  ומתוחם 

הפרט האחרון.
במשרד המכירות מדווחים כי נקבעו 
רציניים  קונים  עם  פגישות  עשרות  כבר 
לקראת חתימת חוזים, וכי קצב הפניות 
מעיד על האמון שהציבור רוכש לרצינו־

תה ולאיתנותה של קבוצת שכטר.
ברמות'  'שכטר  היוקרה  פרויקט 
בשבעה  דיור  יחידות  כ-240  כולל 
כשכונת  ייבנה  הפרויקט  בניינים. 
ייעודיים  ציבור  מבני  עם  מתוחמת 

הדירות  תמהיל  השכונה.  תושבי  עבור 
דירות  כולל  והוא  מאוד  מגוון  בפרויקט 
וגינות  פנטהאוזים  חדרים,   3,4,5 בנות 
ומ־ יצירתיות  תכנון  אפשרויות  עם  גן 
ו-4  5 בנות  הן  הדירות  מרבית  גוונות. 

חדרים.
וני־ ותק  בעלת  היא  שכטר  קבוצת 
פרויקטים  מאות  וביצוע  בייזום  רב  סיון 
יחידות  אלפי  ובנתה  ובחו"ל,  בישראל 
תל  העיר  גן  ביניהם  הארץ,  ברחבי  דיור 
הקבוצה  ועוד.  זהב  של  ירושלים  אביב, 
ומתמחה  שנה  ל-60  קרוב  לפני  הוקמה 
בכל סוגי היזמות והבנייה. במהלך קרוב 
הקבוצה  בנתה  קיומה,  שנות  לשישים 
כחברה  הן  בישראל  מ"ר  אלפי  מאות 

יזמית והן כחברה מבצעת.

אחרי ההצלחה האדירה: מלון 'כינורות' נערך 
לסופ"ש נדיר 2 מיד לאחר ל"ג בעומר

מלון כינורות נערך לשחזר את ההצלחה ב'סופ"ש נדיר 2' שייערך בקרוב במלון 
היוקרתי בצפון. שיא האירוע: החזן והזמר שולם למר, מקהלת ידידים, יענקי 

רובין ואברימי בלטי, על במה אחת
'סופ"ש  לאחר ההצלחה של אירועי 
חודשים  מספר  לפני  שנערכו   '1 נדיר 
במלון 'כינורות' בטבריה, במלון היוקרתי 
באירוע  ההצלחה  את  לשחזר  נערכים 

דומה בקרוב.
פרשת  בשבת  המתוכנן,  פי  על 
 (23.5-24.5  / אייר  (י"ח-כ'  בחוקותי, 
שיכללו   '2 נדיר  'סופ"ש  אירועי  ייערכו 
פינוקים  יוקרתית  הופעות  הפעם  גם 
משתלמים החל מיום חמישי בלילה ועד 

למוצאי שבת.
ענק  הופעת  תיערך  חמישי  ביום 

מארצות  העולמי  והחזן  הזמר  של 
לביקור  שיגיע  למר,  שולם  הברית, 
הבמה  על  לצידו  בישראל.  מיוחד 
ויענקי  העולמית  ידידים  מקהלת  יהיו 
אברימי  הקלרינט  אמן  בליווי  רובין 

בלטי.
ערב  ארוחת  תיערך  לכן  קודם  עוד 
מלכותית. ביום שישי ייהנו אורחי השבת 
הבא  עולם  כמעין  מטועמיה  המיוחדת 
בחמי  ונפש  גוף  המטהרת  ומרחצה 

טבריה.
אירוח  לכם  מחכה  עצמה  בשבת 

המלך,  כיד  גורמה  סעודות  ומפנק,  נדיר 
החזן  עם  שבת  עונג  של  שבטופ  וטופ 
ידידים  מקהלת  למר,  שולם  והזמר 
ובעל המנגן יענקי רובין, שילוו יחד את 
לא  שכמותה  בהרמוניה  השבת  תפילות 

ראיתם.
מה־ כחלק  כי  מציינים  במלון 

 ,'1 נדיר  מ'סופ"ש  הלקחים  פקת 
הנופש,  חלקי  כל  הפעם  כי  הוחלט 
לאורחי  יהיו  שישי,  בליל  בהופעה  כולל 
פרטית  להופעה  שיזכו  בלבד  השבת 

ומיוחדת.
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'טרם' במודיעין עילית מרחיב את שירותיו 
– מדי ערב יופעל מוקד לרפואת נשים

במוקד הנשים שיפעל מדי ערב, כמו גם במוצאי שבתות ובחגים, יינתנו שירותי רפואת 
נשים דחופה באמצעות אנשי צוות רפואי ייעודי ושירותי אולטרה סאונד ומוניטור • 

השירות ניתן ללקוחות כל קופות החולים
ידוע  עילית  במודיעין  'טרם'  מיון 
בעיר  המקצועית  הרפואית  ככתובת 
אלפים  כאשר  דחופה,  רפואה  לשירותי 
אותו  פוקדים  והסביבה  העיר  מתושבי 

מדי שנה. 
המיון,  שירותי  הרחבת  במסגרת 
נשים  רפואת  שירותי  על  'טרם'  הודיעה 
20:00- השעות  בין  ערב  מדי  שתפעל 
הנשים  רפואת  לשירות  בנוסף   23:00
בין  ובחגים  שבתות  במוצאי  הניתנים 

השעות  23:00 - 21:00. 
מנהל הסניף הרב נחום גיטלר מוסר 
מצד  הגובר  בביקוש  הבחינו  ב'טרם'  כי 
גורמי  של  בקשתם  לצד  העיר,  תושבי 
פעילות  את  להרחיב  והחליטו  רפואה, 

מוקד הנשים גם לימות השבוע. השירות 
יינתן על ידי אחות נשים, טכנאית אולט־

רה סאונד, וייעוץ על ידי מומחה ברפואת 
נשים. כן יינתן שירות מוניטור. 

שירות זה יינתן ללקוחות כל קופות 
החולים.

רפואי  מנהל  וימפהיימר,  זאב  ד"ר 
רב  וביקוש  צורך  "זיהינו  'טרם':  ברשת 
מצד התושבים להרחבת פעילות שירותי 
מוקד הנשים, והוא יפעל מדי ערב במס־

גרת מיון 'טרם' במודיעין עילית". 
הארץ  ברחבי  'טרם'  מיוני  אל 
הנזקקים  החולים  קופות  חברי  מגיעים 
לקבל  שמבקשים  דחופים  לטיפולים 
המ־ זמני  וללא  ואיכותי  מקצועי  טיפול 

תנה ארוכים המאפיינים את חדרי המיון 
כל  עם  הסדרים  ל'טרם'  החולים.  בבתי 
נדרשת  מהלקוח  כאשר  החולים,  קופות 
משמעותית  נמוכה  עצמית  השתתפות 

מאגרת חדר מיון. 
שירותים  ניתנים  'טרם'  במיון 
המקצוע  אנשי  בכירי  בידי  מגוונים 
רחבה  מעטפת  במיון  כאשר  הרפואיים 
של שירותי מעבדה, רנטגן והדמיה, לצד 
רופאים  בידי  הניתנים  מגוונים  טיפולים 
בכירים. על פי נתוני 'טרם' חוסכים רוב 
רובם של המטופלים עם הגעתם ל'טרם' 
את ההגעה לחדרי המיון הסואנים ובכך 
משלימים את הטיפול המקצועי במסג־

רת מיון 'טרם' בתוך כשעה.
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מצה-שמורה עגולה ושמירה 
מחימוץ באוקראינה ביוזמת 

'תפארת בארדיטשוב וסביבותיה'
כ"ק מרן אדמו"ר מסקווירא שליט"א שיגר ברכת החג ליהודי אוקראינה

ובהדגשה  אוקראינה,  ליהודי  גם 
ובעיר  בארדיטשוב  העיר  יהודי  על 
סקווירא - הכינו יסודות של חג כשר 
בארדיטשוב  'תפארת  ביוזמת  ושמח, 
וסביבותיה', שחילקו ערכות של צרכי 
החג, החל ממצות מצוה עגולות מירו־

שלים, וכלה בערכת בדיקת חמץ.
שליט"א  ווירצבערגער  הגרי"י 
כ"ק  אצל  בשנה  שנה  כמדי  התקבל 
שליט"א,  מסקווירא  אדמו"ר  מרן 
על  חצי-שנתי  וחשבון  דין  למסור 
וס־ בארדיטשוב  'תפארת  מפעלות 

שליט"א  לרבי  באוקראינה.  ביבותיה' 
כל  לאורך  יען  לפעילות,  ישירה  זיקה 
ובחגים,  במועדים  ובמיוחד  השנה 
הקהילה  שרידי  עם  בקשר  עומדים 
הק־ אבותיו  מכורת  בעיר  הקדושה 

מכונו  על  עומד  שם  סקווירא.  דושים, 
של  המקודש  העתיק  המדרש  בית 
שהתפללו  "מקום  מסקווירא,  רבוה"ק 

בו אבותי". 
ביום ראשון ב' ניסן, יומא דהילולא 
יעקב  רבי  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  רבא 
המקובל  יום  זי"ע,  מסקווירא  יוסף 
של  ש"עיצומו  סקווירא  חסידי  בקרב 
שליט"א  האדמו"ר  היה  מכפר",  יום 
הקודש,  בעבודת  מאוד  עד  עסוק 
לפני  בתפילה  הציון,  אל  ביציאה 
התיבה, בלימוד משניות ובהכנה דרבה 
לקראת מעמד הנחת אבן הפינה לבית 
עם  לפניו  נכנסו   – הגדול  המדרש 
שהגיעו  מהאורחים  כאלף  קוויטלעך, 
ואיש  המוסדות  מנכ"ל  קדשו.  להיכל 
אמונו של האדמו"ר הרה"ח רבי שלום 
בער פישל שליט"א, הכניס את הגרי"י 
כל  ועם  פנימה  לקודש  ווירצבערגער 
התפנה  מאוד,  עד  עסוק  שהיה  זה 
דקות  כמה  למשך  שליט"א  האדמו"ר 
בנעשה  פרט  בכל  בפרטיות  והתעניין 
בסק־ ובמיוחד  באוקראינה  והנשמע 

חסידות  מכורת  וטשערנאביל,  ווירא 
של  סניגורן  בעיר  וכמובן  סקווירא 

ישראל, בארדיטשוב. 
הודיע  ווירצבערגער  הגרי"י 
גם  שנה  כמדי  כי  שליט"א  לאדמו"ר 
השנה יחולקו ליהודי אוקראינה מוצרי 
היסוד של פסח, עופות כשרים לפסח, 
דגים, יין, מצות שמורות עגולות עבודת 
יד; עוגיות כשרות לפסח, אגוזים ושק־

דים. אפילו סט לבדיקת חמץ, הכולל 
נוצה, נר, כף עץ כמנהג העתיק ונוסח 
הברכה ו"כל חמירא". הסט הזה חשוב, 
קודם כל כי היהודים באוקראינה, לא 
בדיוק יודעים איך מקיימים הלכה זו. 

סקווירא,  קהילת  עבור  במיוחד 
ציין הגרי"י ווירצבערגער, הננו מביאים 
לבדיקת  מחרס  צלחות  יורק,  מניו 
להכניס  סקווירא  מנהג  שכן  חמץ, 
כמו  חרס.  לצלחות  מהבדיקה  החמץ 
שמ־ היין  להכניס  חרס,  צלחות  כן 

באח"ב.  עד"ש  דצ"ך  באמירת  טיפים 
צלחות  סקווירא  משיכון  אנו  מביאים 
סקווירא  יהודי  עבור  כאלה,  מיוחדות 

באוקראינה. 
האדמו"ר שליט"א נהנה עד מאוד 
וכמדי  הקודש  פעילות  על  בשמעו 
בפעילות  רחבה  ביד  תמך  בשנה  שנה 

הקודש להוצאות החג. 
הזכיר  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
כ"ק  ההילולא,  בעל  הגדול,  אביו  כי 
מרן אדמו"ר מסקווירא זי"ע, לא שכח 

והיהודים  הללו  המקומות  את  מעולם 
בערים  ובמיוחד  באוקראינה  שנותרו 
טשערנאביל  אדמו"רי  הנהיגו  שבהן 
הוסיף  ישורון.  עדת  את  לחצרותיהם 
ואמר כי הוא מחזיק טובה למי שעו־

שארית  את  לקרב  בקדשים,  סקים 
פליטת ישראל באוקראינה ואינם מז־
ניחים את קהילת בית אבותינו בסק־

ווירא ואת קהל הקודש בבארדיטשוב. 
בני  אחינו  כי  קדשו  ברכת  האציל 
ישראל באוקראינה יזכו לחוג את החג 
השולחן  טהרת  על  ובשמחה  בדיצה 

בחג כשר ושמח.
תפילין ומזוזות

יחיאל  מאיר  ר'  הרה"ח  כי  יצוין 
בארדיטשוב  'תפארת  יו"ר  קנובליך, 
חסידי  מחשובי  בארה"ב,  וסביבותיה' 
החסות  את  עצמו  על  לקח  סקווירא, 
גם  שנה,  וכמדי  דפסחא  קמחא  של 
השנה דאג לשיגור עוגות כשרות לפ־
סח וכל המוצרים כמו בשנים קודמות.

קנובליך  יחיאל  מאיר  ר'  הרה"ח 
תפילין  זוגות  שלושים  ותרם  הוסיף 
מהודרים ומאתיים מזוזות עבור יהודי 

אוקראינה. 
חלוקתם התקיימה ביום י"א בני־

כ"ק  של  הולדתו  יום  הבהיר',  'יום  סן 
מרן אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע שנולד 

בשנת תרס"ב. 
ערכת החג המושלמת

מצות  קיבל  מהיהודים  אחד  כל 
המהודרת  מהמאפיה  עגולות,  שמורה 
הרב  בהשגחת  דניפרופטרוסק,  של 
ושליח  העיר  רב  קמינצקי  שמואל 
חב"ד, בתוך ערכת חג שלמה, שכללה 
יין, עופות, דגים ועוד ומעטפה עם כסף 
בסק־ החלוקה  הקהילה.  יהודי  עבור 
העתיק  הכנסת  בבית  נערכה  ווירא, 
מסקווירא,  רבוה"ק  של  הקודש  וחצר 
פימא.  יוחנן  הקהילה,  ראש  ידי  על 
כמו כן למד עם היהודים הלכות פסח 
עירוב  הלכות  הוספו  השנה  בסיסיות. 
של  שביעי  טוב  יום  בשל  תבשילין, 

פסח היוצא אל שבת קודש. 
הצטרפה  החלוקה  למקבלי 
המתגוררות  חדשה  יהודית  משפחה 
זו  במשפחה  סקווירא.  העיר  בפאתי 
המשפחה  בני  האחרונה  בשנה  נימולו 
'תפארת בארדיטשוב', על ידי  מחניכי 
האדמו"ר ממונקאטש שליט"א, בביתו 
של האדמו"ר ה'מנחת אלעזר' זצוק"ל. 
בעיירה  היתה  מיוחדת  חלוקה 
שליד  לבן)  (שדה  צ'ערקא  בלא 
מאיר  הרב  בקהילת  סקווירא, 
העיירה  רב  הולצברג,  יחזקאל 

ושליח חב"ד.
החלוקה  התקיימה  בבארדיטשוב 
ע"י הגאון רבי שלמה יום טוב ברייער 
שליט"א, להאיר לבותיהם ועיניהם של 

בני העיר.
מאושרים  היו  אוקראינה  יהודי 
לקבל את הערכות. בבארדיטשוב שמו 
הרתוקים,  יהודים  לבקר  מיוחד  דגש 
לעזוב  יכולים  ולא  למיטותיהם,  ל"ע, 
להם  ולעזור  אצלם  לבקר  הבית,  את 
להם  ולהעניק  לפסח,  הבית  להכשיר 

את ערכת המזון לחג הפסח. 
מנהגי ותיקין בחודש ניסן

כמו כן התקיימה ברכת האילנות 
במעמד רב משתתפים. היהודים מאוד 
נהנו ושמעו על המושג החדש שרובם 

ככולם לא הכירו. הגרי"י ווירצבערגער 
ביסודיות  הרעיון  את  להם  הסביר 
והבטיח להם שיזכו ללבלב, הישישים, 
שיזכו  והצעירים  בשיבה  ינובון  עוד 

לפירות טובים. 
ב'תפארת בארדיטשוב' שמו דגש 
לומר מדי יום את פרשת הנשיא, מנהג 
והאדמו"ר  הקדושים  בספרים  שמובא 
על  להקפיד  עורר  זי"ע  מליובאוויטש 

קיומו.
חמץ  מכירת  שנערכה  כמובן 
השטר,  את  לראות  מרגש  וכדין.  כדת 
בלשון  ישראל,  בית  עמך  חתומים  בו 

האוקראינית. 
ועדה המצבה

בעיירה שדה לבן גילה הרב הול־
שבורות  מצבות  העיר  בפאתי  צברג 
כמצבות  זוהו  הן  עברי.  כתב  ועליהן 
בש־ העלמין  מבית  ונשדדו  שחוללו 

והוצבו  סותתו  המצבות  לבן.  דה 
הנאצים  הצוררים  מטה  לבנין  כגדר 
ארוכות,  פעל  הולצברג  הרב  ימ"ש. 
לפרק  לו  הרשו  שהשלטונות  עד 

את הגדר. 
הוא שאל את פי כ"ק מרן אדמו"ר 
מטשרנאביל שליט"א, מה לעשות במ־

צבות. על פי הוראת האדמו"ר, הובאו 
זה,  עלמין  בבית  הישן.  העלמין  לבית 
אדמו"ר  הרה"ק  של  האוהל  נמצא 
רבי  הרה"ק  זי"ע,  מטשרנאביל-לויעב 
נחום  מנחם  רבי  הרה"ק  בן  מרדכי 
השני מטשרנאביל, שנבנה בשעתו על 
ידי כ"ק האדמו"ר מבערז'אן שליט"א, 
הלפרין,  צבי  נפתלי  רבי  הרה"צ 
מטשרנאביל  אדמו"ר  מרן  כ"ק  חתן 
שליט"א. הרב הולצברג העבירם לבית 

העלמין.
בשדה  התקיימה  אדר,  כ"ח  ביום 
הרה"ק  של  לציונו  המונית  עליה  לבן 
מטשרנאביל-לויעב, זקינו של כ"ק מרן 

אדמו"ר מטשרנאביל שליט"א. 
בעיר אנטווקא, מקום ציון הרה"ק 
נר  דולק  זי"ע,  מטשרנאביל  המגיד 
תמיד בקביעות, אשר התקין האדמו"ר 
מבערז'אן. 'תפארת בארדיטשוב וסבי־
בותיה' דואג מפעם לפעם להדליקו. 

הכנסת אורחים ומקוה מפואר
והשני,  הראשון  אדר  כ"א  בימים 
של  לרגל יומא דהילולא  באו המונים 
הרה"ק הרבי רבי אלימלך מליז'ענסק 
בא־ את  פקדו  קבוצות-קבוצות  זי"ע. 

הגיעו  איש  מאות  כחמש  רדיטשוב. 
בא־ 'תפארת  מרכז  אל  אלה  בימים 
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בסמוך ונראה לציון הק'.
כולם התכבדו בהכנסת האורחים 
נהנו  ובמזונות,  וקרה  חמה  בשתיה 
מהיכלי התפילה ואוהל הכהנים, כיבוד 
ומקווה  שרות  חדרי  חם.  ומשקה  קל 
לה־ לעולים  לרווחה  הפתוח  מפואר 
רביה"ק  של  קודשו  ציון  על  שתטח 
כל  היממה  שעות  כל  במשך  זיע"א, 

השנה כולה. 
ניסן  ראש  בערב  לבאים  היה  כן 
בא־ ב'תפארת  שנתארחו  להתפלל, 
הגיעו  פסח  אחר  בהמשך,  רדיטשוב'. 
לבארדיטשוב, קבוצות שהגיעו לכבוד 
יומא דהילולא של הרה"ק הדברי חיים 
זי"ע (כ"ה בניסן תרל"ו) ונסעו מפולין 
בארדיטשוב'  ב'תפארת  לאוקראינה. 

קידמום במאור פנים.

הדים נרחבים להצלחה המרשימה של הכנס שנערך ע"י מרכז סייעתא

מאות מחנכים ומלמדים פרטיים השתתפו בכנס 
הדרכה והכשרה מקצועי של מרכז 'סייעתא'

בראשות ראשי ישיבות, משגיחים ומנהלים רוחניים מכל עולם הישיבות החסידי

ומת־ ותיקים  חינוך  אנשי  מאות 
ומיוחד  ראשון  בכנס  חלק  נטלו  חילים, 
להצלחת  מעשיים  כלים  שנתן  מסוגו, 
המלמדים הפרטיים, והכשירם להתמודד 
מתמודדים,  הם  עמם  השונים  במצבים 
כדי שיוכלו להעלות את חניכיהם מעלה 

בתורה ויראת שמים.
בהיכל  התקיים  המרשים  הכנס 
ישב"ק 'נזר התורה', ונוהל בהנחייתו של 
טירנואר  גד  חנוך  הרב  'סייעתא'  יו"ר   -
להצ־ נרגשת  בתפילה  שפתח  שליט"א, 

'סייעתא',  מרכז  ולהצלחת  הכינוס  לחת 
והעלה על נס את חשיבותו האדירה של 
המלמד הפרטי, וכן קרא לקהל המחנכים 
קודש  בחרדת  בעטם  "לאחוז  החשוב, 
ולרשום את כל אשר ייאמר בכנס חשוב 
ליבם,  לוח  על  וגם  בדף  גם  זה  וייחודי 
כדי שיוכלו לחזור על הדברים בכל יום". 
חבר  נלהבת  דרשה  נשא  לאחמ"כ 
ועד רבני 'סייעתא' הגה"ח רבי מנחם אר־

לנגר שליט"א משגיח ישיבת מחנובקא, 
המחנך  מטרת  עיקר  שבדורנו  שהדגיש 
היא להאיר באור יקרות את נפש הבחור 
וכך לדחות הרבה מן החושך, וחובה לע־

שות הכל כדי להאהיב את התורה אצל 
התלמידים.

אחריו הזמין המנחה לבמת הנואמים 
'חיי  ישיבת  וראש  'סייעתא'  נשיא  את 
תורה' הגאון רבי חיים שמרלר שליט"א, 
הנפלאה  מסירותו  את  מציין  כשהוא 
למען  שליט"א  הגר"ח  של  והמפורסמת 
הכבירים,  מפעליו  בכל  ישראל  בחורי 
להצלחת  הרבה  השקעתו  את  ובמיוחד 

מרכז סייעתא.
חו־ דברים  השמיע  שליט"א  הגר"ח 

צבי להבות אש, וציין, שבשנות הישיבה 
הבחור,  של  הרוחנית  קומתו  מעוצבת 
הח־ את  עבורו  המהווים  החינוך  ואנשי 

קומתו,  מעצבי  הם  אלו  הרוחנית,  ממה 
ובעיקר  המשגיח,  הר"מ,  הישיבה,  ראש 
הר"מ הפרטי שהוא האברך הלומד עמו 
כדוגמא  עליו  מתבונן  הבחור  בחברותא. 

בזיכרונו  נחקקים  הליכותיו  וכל  אישית, 
לאורך ימים ושנים. 

מצות  את  מבארת  בחגיגה  "הגמ' 
נשים  ללמוד,  באים  שאנשים  הקהל, 
לשמוע, טף למה באו, כדי ליתן שכר למ־
שליט"א  שמרלר  הגר"ח  וביאר  ביאיהן", 
בדרך רמז, "שכשהאב בא בעצמו ללמוד, 
והאמא באה בעצמה לשמוע, הילד רואה 
שההורים לא רק מדברים, אלא הם בע־

'תוירהדיג', והשכר הוא שגם הטף  צמם 
ילך בדרך הזו. ובא ללמדנו את כוחה של 

דוגמה אישית".
את  מאוד  שיבח  שליט"א  הגר"ח 
טירנואר  חנוך  ר'  הרה"ג  'סייעתא'  יו"ר 
מומ־ פדגוג  ש"ס,  כוללי  ראש  שליט"א 

ואת  הישיבות,  בכל  מבוקש  ומרצה  חה 
דז'יאלובסקי  ישעי'  ר'  הרה"ח  משנהו 
שגישתו  בסייעתא  חינוכי  יועץ  שליט"א 
המנוסה והמיוחדת עם בחורי ישיבות מן 
השקעתם  את  וציין  המה,  המפורסמות 
של  הכביר  המפעל  להצלחת  הרבה 

סייעתא, ובירכם בברכת הצלחה רבה. 
ראש  הנאצלת  בנוכחותו  כיבד 
נפתלי  רבי  הגאון  משה'  'חיי  ישיבת 
שליט"א שנשא דברים חודרים  נוסבוים 
ונרגשים בדבר מעלת המרכז שזה עתה 
בעולם  היטב  מורגש  היה  וחסרונו  קם, 
לא  פרטי  שמלמד  יתכן  "לא  הישיבות, 
עמנו  וכאן  מינימלית  הכשרה  יעבור 
את  שיעבירו  מנוסים  מחנכים  ישנם 
בדבר  ציטט  שליט"א  הגאון  ההכשרה". 
ותפקידו  הפרטי  המלמד  של  חשיבותו 
הגדול, והאציל מברכותיו על המארגנים 

והמשתתפים. 
הרב  הידוע  והמנחה  הדגול  המחנך 
דברי  נשא  שליט"א  טירנואר  אלימלך 
ברכה והביע את התרגשותו העמוקה עם 
דורות  שבזכותו  'סייעתא'  מרכז  הקמת 
ויצליחו  יעלו  ישראל  בחורי  של  רבים 
אב  ברכת  לבנו  ואיחל  השם  בעבודת 

שיצליח בהמשך דרכו. 
לאחר מכן נשא דברים קצרים ונלה־

שליט"א  דז'יאלובסקי  ישעיהו  הרב  בים 
אשר  הוא  הפרטי  שהמחנך  בהדגישו 
בכוחו להכריע את כל עתידו הרוחני של 
אש  להבעיר  המלמד  על  וחובה  החניך, 
והזמין  החניכים,  בליבות  קדושה  של 
את יו"ר 'סייעתא' הרב חנוך גד טירנואר 
שליט"א לתת את הרצאתו המקצועית. 

הקהל,  את  ריתק  טירנואר  הרב 
וביאר בבהירות ובאופן מוחשי את מט־
רותיו הרגשיות והלימודיות של המלמד 
הפרטי, ונתן אבני דרך, עצות וכללי יסוד 
כיצד  והסביר  ואיכותי,  משותף  ללימוד 
אמיתי  קשר  החניכים:  אצל  נכון  לבצע 
העצמה  העצמי,  הדימוי  העלאת  ובונה, 
כללים  ועשרה  הזמן,  ניצול  רוחנית, 
עליהם אסור לוותר בכל מחיר, וכן ענה 

לשאלות הקהל.
מחזה מיוחד היה לראות את הציבור 
הדברים  את  ורושם  רב,  בקשב  מאזין 

למשמרת עולם.
נשיא  המרתקים,  הדברים  לאחר 
לוי  דוד  ר'  הגאון  יועץ'  'פלא  מכון 
שליט"א נשא נאום נפלא חינוכי ויסודי, 
כך  על  ועמד  וזיהוי,  אבחון  כללי  העניק 
תמיד  להיוועץ  הפרטי  המלמד  שעל 
הימין  בדרך  ולהתמיד  הניסיון  בעלי  עם 

מקרבת, ולעולם לא להתייאש.
חינוכי  פאנל  התקיים  הערב  בסיום 
והקהל  טירנואר,  הרב  בהנחיית  מיוחד 
סדר  על  הבוערות  שאלותיו  את  שלח 
כשתשובותיו  החינוך,  ענייני  בכל  היום 
הקולעות והמקצועיות של הרב דוד לוי 

שליט"א משביעות את רצון השואלים.
בכנס  השתתפו  הנואמים  מלבד 
עשרות אנשי צוות רבים, וביניהם: מש־
רבני  ועד  וחבר  התורה  נזר  ישיבת  גיח 
שליט"א  רוטבלט  מנחם  הג"ר  סייעתא 
הכנס,  את  אירח  אף  הרבה  שבאדיבותו 
יעקב  הג"ר  תורה  שערי  ישיבת  משגיח 
המנהל  שליט"א,  פליטנשטיין  ישראל 
רוחני המפורסם הג"ר דוד קאפ שליט"א, 
שטרן  אליהו  נתן  הג"ר   - הישיבה  ראש 
מלצר  נתן  ישעיהו  רבי  והגאון  שליט"א, 

שליט"א מחשובי הפוסקים בירושלים.
המנחה סיים בדברי הסבר על המ־
כשב־ 'סייעתא',  מרכז  של  פעילותו  שך 
והתאמה  שיבוץ  מערכת  פיתוח  עיקרו 
אישית בין האברך לבחור, קיום והתאמת 
הרצאות בעולם הישיבות החסידי, ומרכז 
החסידי  ולבחור  לאברך  והכוונה  ייעוץ 

בכל הנושאים, וכל זה ללא עלות.
המשתתפים כולם נרשמו למערכת 
והודו  'סייעתא',  של  וההתאמה  השיבוץ 
מקרב לב למארגנים, בציינם את תועלת 

העצומה מהכנס המוצלח.
המחנכים הודו מקרב לב על הכנס 
כל  וללא  נצח,  קנייני  רכשו  בו  המוצלח 

תמורה.

לאחר שנות עמל ומחקר:

יצא לאור הספר 'רבי בנימין הצדיק'
הצצה אל מסכת חייו המאלפים והמרתקים של הפוסק הנודע ואיש המוסר 
הגאון הצדיק רבי בנימין זילבר זצוק"ל בעל שו"ת 'אז נדברו' וחבר מועצגה"ת

רוח  ובקורת  רבה  בשמחה 
היהדות  בני  התבשרו  מיוחדת 
על  והעדות  החוגים  מכל  הנאמנה 
אלו  בימים  עולם  לאור  הוצאה 
הייחו־ הספר  של  הדפוס  ממכבש 
הצדיק',  בנימין  'רבי  והמרתק  די 
בקודש  הנאדרים  חייו  מתולדות 
בנימין  רבי  המפורסם  הגה"צ  של 
לחבר  שזכה  זצוק"ל,  זילבר  יהושע 
במשך שנות חייו למעלה מחמישים 
ובמוסר  באגדה  בהלכה,  ספרים 
עולם  את  להעשיר  זכה  ובכך 
הייחודיים  בספריו  והמוסר  התורה 
הזה  היום  עד  העולים  והנפלאים 
שו"ת  ובראשם  מלכים  שולחן  על 
'אז נדברו' י"ד חלקים, 'ברית עולם' 
עמ"ס  הלכה'  'מקור  שבת,  הל'  על 
נפלאים  ספרים  סדרת  ועוד  שבת, 
מזה  שקנו  התורה  מקצועות  בכל 
מדף  במרכז  שביתה  ועידנים  עידן 

הספרים התורני.
זצ"ל  זילבר  בנימין  רבי  הגה"צ 
היה דמות אגדית במשך שנות דור 

בבני ברק ואף מחוצה לה, כאשר מאות 
ואלפים נהנו ממנו עצה ותושייה באשר 
ראו בו דמות של אדם גדול וצדיק אמת 
בכל המובנים, בגדלות בתורה, שלמות 
החסד  במידת  שלמות  היראה,  בתורת 
ה'  עובד  והפרט,  הכלל  למען  ועשיה 
בכל מהותו ונפשו, יהודי שכל כולו היה 
אך ורק בלתי לה' לבדו. לא בכדי כינה 
בחביבות  זי"ע  החזו"א  מרן  רבו  אותו 
הצדיק",  "בנימין  הנדיר  בתואר  יתירה 
כפי שהעידו על כך בני ביתו הקרובים. 
כך גם מרן הרב מפוניבז' הגרי"ש 
באחת  עליו  קרא  זצוק"ל  כהנמן 
עיר  של  ברחובה  שנערכו  מהעצרות 
בהתלהבות "אשריך בני ברק ששלושת 
צדיקים שוכנים בתוכך", והמשיך הרב 
מפוניבז' ומנה את ג' הצדיקים בשמו־

תם בחביבות גדולה: "דער סטייפלער, 
רבי יוסף דינקעלס, ורבי בנימין הצדיק".
הספר מגולל בהרחבה את מסכת 
ילדותו  מתקופת  החל  המאלפים  חייו 
נובהר־ בישיבות  מכן  ולאחר  בבריסק, 
מהם  אשר  הגדולים  רבותיו  בצל  דוק 
ינק את תורתו ויראתו, והם אף הערי־

צוהו בהערצה אין קץ.

תקופת  את  מתואר  מכן  לאחר 
בב"ב,  והתיישבותו  לארה"ק  עלייתו 
ושם  ברבים  אורו  להפציע  החל  שם 
ביתו  אנשי  על  להימנות  זכה  אף 
שקי־ זי"ע  החזו"א  מרן  של  הקרובים 

זכו  מעטים  שרק  יתירה  בקירבה  רבו 
לכך.

תקו־ אודות  בספר  מתואר  כמו"כ 
פת מגוריו בירושלים ותקופת לימודיו 
בראשות  תורה'  'אוהל  הנודע  בכולל 
בת־ למדו  שם  זצ"ל,  הילמן  הגרש"י 

כמרנן  ירושלים  מגדולי  רבים  זו  קופה 
הגר"ע  הגר"ש ואזנר,  הגרי"ש אלישיב, 
יוסף, הגר"ש שבדרון זצ"ל ועוד, והג"ר 
ביותר  אז  התבלט  כבר  זצ"ל  בנימין 

כאחד מהאריות שבחבורה.
על  בספר  מוקדש  מיוחד  פרק 
הרבצת תורה הן בישיבות הק' שם זכה 
להרביץ תורה ומוסר לתלמידים מקשי־

בים, לצד יותר מחמישים חיבורים בכל 
לאור  להוציא  שזכה  התורה  מקצועות 
לשמחת לבם של מבקשי ה' שעד היום 
ובייחוד  היקרים  חיבוריו  על  מתענגים 
בתשובותיו ההלכתיות המודפסות בי"ד 

חלקי 'אז נדברו'.

בלתי ניתן לדלג על פרק מיוחד 
עבודתו  אודות  מתואר  שם  בספר 
הק' והייחודית בחודש אלול והימים 
הנוראים אשר כחניך ישיבות ליטא 
שו־ במקומות  ומתבודד  יוצא  היה 

התקופה  כל  שרוי  והיה  בארץ  נים 
ובתענית  בהסגר  יוה"כ  למוצאי  עד 
מוקדש  היה  כשכולו  מוחלט  דיבור 

לתורה ולעבודת ה'.
היותו  על  מתואר  מיוחד  פרק 
איש הכלל כאשר נטה שכמו לסבול 
בעול הציבור החל בצעירותו ולאחר 
מכן בהיותו מכהן כחבר במועצגה"ת 
של אגו"י בה היה פעיל רבות, ואף 
היה מפאר כסדר את כינוסי אגו"י, 
שם היה משמיע מדברותיו הנעימים 
בצמא  ששתו  המשתתפים  לציבור 

את דבריו.
התודה  מובא  הספר  בהקדמת 
והברכה לנכדו הרה"ג ר' חיים טאוב 
יצא  ליוזמתו  הודות  אשר  שליט"א, 
השקיע  ואף  עולם  לאור  הספר 
יצירה  יצא  למען  כימים  לילות 

מפוארת מתחת ידו לתועלת הכלל.
לחתניו  ייש"כ  ברכת  מובא  כמו"כ 
הגרמ"א  חתנו  ובראשם  החשובים 
רבות  שהתמסר  שליט"א,  צישינסקי 

לסייע בהוצאת הספר.
ברכה מיוחדת הובא לסופר הנודע, 
הייזלר  יעקב  הרב  הכשרונות,  ברוך 
וממקורבי  עילית  מביתר  שליט"א 
רבות  וסייע  עזר  אשר  זצ"ל,  הגר"ב 
והארותיו  עצותיו  לצד  הספר  בעריכת 

המחכימות בכל שלבי הוצאת הספר.
ללא כל ספק כי הספר החשוב 'רבי 
ובהער־ בחיבה  יתקבל  הצדיק'  בנימין 
כה בקרב שוחרי התורה והיראה, אשר 
וודאי יביאו ברכה זו לביתם, למען ידעו 
פעל  מה  צדיק  אחרינו  הבאים  דורות 

וילמדו מדרכיו הגדולים.
הספר יצא בהדר ובהשקעה עצומה 
כאשר לא נחסך מאומה, ולא התפשרו 
העימוד,  מלאכת  מהמיטב.  פחות  על 
"עימוד  ע"י  נעשה  וההפקה  העיצוב 
בעימוד  המתמחה  המפואר",  ועיצוב 
ספרי איכות מהשורה הראשונה, ואשר 
עיניים,  משובב  והדר  יופי  לספר  יצק 

וגימור מושלם ומלא חן.

הופיע הספר 'בדד ישב'
חיבור מקיף ויסודי על תורת הנגעים שבפרשות 'תזריע' ו'מצורע', 

אשר לא נראה כמוהו

בחסות בנק הפועלים:

מעמד מרגש לכ-130 בחורים שסיימו 
את מסכתות הש"ס מטעם איגוד בני 

הישיבות בחיפה
בנוכחות רבנים, מרביצי תורה ובכי־
רי בנק הפועלים, נערך מעמד מרגש מט־
לכ-130 בחיפה  הישיבות  בני  איגוד  עם 
בחורים שסיימו את המסכתות שנלמדו 
בזמן חורף. באירוע המיוחד נכחו הגאון 
ישיבת  ראש  שליט"א,  הלל  יעקב  רבי 
החרדית  הקהילה  ורב  שלום,  אהבת 
שליט"א,  במברגר  יחיאל  הרב  בחיפה, 
עצמו.  משל  מסכת  בסיום  הפתיע  שאף 
האירוע המושקע נערך כולו בחסות בנק 
ומנהל  הבנק  בכירי  כאשר  הפועלים, 
פעילות המגזר החרדי מר אלי רבינוביץ 

משתתפים בו. 
נציגים  הנכבד  בקהל  פה  "נמצאים 
שרואים  הפועלים  בנק  של  מכובדים 
חסות  להעניק  ועצומה  גדולה  כזכות 
המע־ את  לכבד  והגיעו  שכזה,  לאירוע 
מר  אמר  המשתתפים",  ציבור  ואת  מד 
הפועלים  בבנק  "אנחנו  רבינוביץ.  אלי 
ולהנגיש  עצמנו  את  להתאים  מחויבים 
ואחת.  אחד  לכל  שלנו  השירותים  את 
רבה  רגישות  מגלה  הפועלים  בנק 
לקוחותיו  של  וצרכיהם  לאורח-חייהם 
שומרי המצוות. מתוך מודעות זו פיתח 
והתאמות  שירותים  של  שורה  הבנק 
החיים  אורח  עם  אחד  בקנה  העולות 
בנק  סניפי  שלנו.  בציבור  המקובל 
ברחבי  החרדיים  בריכוזים  הפועלים 
ציבור  את  נאמנה  משרתים  הארץ 
להעריך  היודעים  החרדיים,  הלקוחות 
בצרכיהם  ההתחשבות  את  ולהוקיר 
החיים  לאורח  מירבי  מענה  ומתן 

המקובל".
יוקרתי  באולם  שנערך  האירוע, 
שולחנות  סביב  'נרננה'  מקהלת  בלוויית 
ערוכים, הוא חלק מפעילות הבנק למען 
הבנק  שרואה  החשיבות  מתוך  הקהילה. 
הגיעו  מהקהילה,  חלק  להיות  לעצמו 
בכירים ממנו להשתתף באירוע. בין הנו־
כחים מטעם הבנק ניתן לציין את גברת 
והצפון  חיפה  אזור  מנהלת  ציגלר,  נ' 
שאחראית על 48 סניפי המחוז, את מר 
זאב קורטוביץ, מנהל סניף חיפה הראשי, 

מר אלי רבינוביץ ובנקאים נוספים. 
"בנק הפועלים המוביל ללא עוררין 
אמר  בישראל",  הבנקאות  ענף  את 

לציבור  ומתמיד  מאז  "מחובר  רבינוביץ, 
מהס־ התחיל  זה  החרדי.  הציבור  שלנו, 
העדה  בד"צ  מטעם  עיסקא  היתר  דרת 
מובהקים  הוראה  מורי  בפני  החרדית 
ובחדרו  בביתו  הבנק  ראשי  ע"י  שנחתם 
צדיק  זכר  אלישיב  הרב  הגאון  מרן  של 

וקדוש לברכה, דרך מיקומם של סניפים 
בני  בירושלים,  החרדיים  האזורים  בלב 
ביתר  אלעד,  אשדוד,  שמש,  בית  ברק, 
עילית ועד ללימוד מעמיק של הצרכים 
המעשיים של מוסדות התורה, הישיבות 

הקדושות והכוללים". 

תלמידי ת"ת 'קדושת לוי' בבית שמש ביקרו בבתי 
גדולי ישראל ונבחנו בהצלחה על תלמודם

לתלמוד  שיצא  הייחודי  המוניטין 
בבית  לוי'  'קדושת  חסידי  הכלל  התורה 
פעם  באחרונה  עצמו  את  הוכיח  שמש, 
נוספת, כשתלמידי כיתות ו' וז' זכו לב־

קר בבתיהם של גדולי ישראל שליט"א, 
להתברך מפיהם ולהיבחן על ידם. גדולי 
ידיעותיהם  את  שיבחו  שליט"א  ישראל 
וב־ הנלמד  בחומר  והמקיפות  הברורות 

עיקר את הטוהר, העדינות והחן החסידי 
הנסוך על פני התלמידים וניכר בהליכו־

תיהם ובשיגם ושיחם. 
כי־ תלמידי  היו  להיבחן  ראשונים 

הרה"ג  הוותיק  המחנך  ובראשם  ו',  תה 
לבני  שיצאו  שליט"א,  גליק  שבתי  ר' 
אלטמן  הגרי"מ  אצל  נבחנו  שם  ברק, 
ואצל  סופר',  חתם  'חוג  גאב"ד  שליט"א 
ה'שביבי  בעל  שליט"א  שטרן  הגרש"א 
של  המובהקים  תלמידיו  ומבכירי  אש' 
מביתו  זצוק"ל.  הלוי'  'שבט  בעל  מרן 
התלמידים  נסעו  שטרן  הגרש"א  של 
פוניבז'  ישיבת  ראש  אצל  להיבחן 
מכן  ולאחר  שליט"א,  פוברסקי  הגרב"ד 
קנייבסקי  הגר"ח  מרן  של  לביתו  הגיעו 

שליט"א. 
שיבחו  שליט"א  ישראל  גדולי 
העמידה  ואת  התלמידים  את  פה  בכל 

לאחר  המבחן,  בכור  שלהם  האיתנה 
חודשים ארוכים של עמל ויגיעה במשך 
הדור  גדולי  האצילו  כן  כמו  החורף.  זמן 
שיזכו  התלמידים  את  ובירכו  מברכתם 
וגדושים  ומלאים  בתורה  גדולים  להיות 

ביראת שמים. 
המ־ ובראשם  ז',  כיתה  תלמידי 

שליט"א  קרלבך  רפאל  ר'  הרה"ג  חנך 
הגרי"י  אצל  'השואל'  פרק  על  נבחנו 
רמת  בשכונת  רב  שליט"א,  רבינוביץ 
בית שמש ג2. כמו כן נבחנו התלמידים 
שליט"א,  ווייס  קלמן  רבי  הגאון  אצל 
בע־ ת"ת  של  הרוחני  המנהל  ואצל 

ברקוביץ  שלום  אלי'  ר'  הרה"ג  לזא 
שליט"א.

גם כאן שיבחו הרבנים שליט"א את 
המופלגות  ידיעותיהם  על  התלמידים 
כי  והדגישו  הנלמד,  בפרק  והעמוקות 
הן  הרבה  ההשקעה  בתלמידים  ניכרת 
השואל  פרק  את  שלימדם  המחנך  מצד 
והן בידיעות כלליות בלימוד ומושגי יסוד 
בהמשך  בעז"ה  אותם  שילוו  חשובים 

דרכם.
של  הרוחני  שמנהלו  לציין  חשוב 
הת"ת, המחנך הוותיק הרה"ג ר' אפרים 
בתלמוד  הנחיל  שליט"א,  וולדרסקי 

על  המתבססת  חינוכית  גישה  התורה 
השקעה מיוחדת באיכות הלימוד וההב־
 - פוסקת  בלתי  וחזרה  שינון  לצד  נה, 
בת"ת פועלים מדי יום שלושה 'בוחנים' 
שבאים במיוחד כדי לאפשר לתלמידים 
להיבחן על משניות ודפי גמרא שנלמדו 
בשנים הקודמות - וגם במערך הלימוד 
שאין  היא  ההנחיה  קודמות  שנים  של 
לתת לתלמיד לדקלם מן השפה ולחוץ, 
פה  בעל  הבחינה  כדי  תוך  לשלב  ויש 
נדרש  שעליהן  הבנה  של  שאלות  גם 
את  לקבל  כדי  נכונה  להשיב  התלמיד 

הציון הנדרש. 
כאחד הת"תים החסידיים הוותיקים 
בבית שמש יכולים חברי הצוות וההנה־

לה של הת"ת בס"ד להביט בסיפוק רב 
בוגרי  על  הניכרת  ההשקעה  בתוצאות 
כבר  בעצמם  הגדול  שבחלקם  הת"ת 
מחזרת  והתורה  רכים  לתלמידים  אבות 
על אכסניה שלה. עם האכלוס הגדול של 
השכונות החדשות בימים אלו, בהנהלת 
כיתות  לפתוח  בס"ד  מתכננים  הת"ת 
בשכונות המרוחקות יותר כדי שגם תו־

שבי שכונות אלו יוכלו להעניק לילדיהם 
את החינוך המעולה מתוך רווחה רוחנית 

וגשמית.

מז'יבוז': ראש הישיבה הליטאי מסר 
שיעור לבוגרי הישיבה החסידית

רשמים משבת התעלות והתאחדות של בוגרי ישיבת 'אורייתא' בעיירה מז'יבוז'
ישיבת  מבוגרי  למאה  קרוב 
האחרונה,  בשבת  השתתפו  'אורייתא' 
פרשת קדושים, בשבת התאחדות והת־

עלות בעיירה מז'יבוז' באוקראינה. 
המנהל  היה  המסע  את  שליווה  מי 
שפר  דוד  ר'  הרה"ג  בישיבה,  הרוחני 
שליט"א. המסע החל ביום חמישי בלילה 
ביחד  החבורה  בני  טסו  אז  שישי),  (ליל 
הבו־ עצרו  למז'יבוז'  בדרך  לאוקראינה. 
שחרית  התפללו  שם  בבארדיצ'ב,  גרים 

בציונו של רבי לוי יצחק זיע"א.
והחלו  הגיעו למז'יבוז'  מכן  לאחר 
השבת  סעודות  השבת.  לקראת  בהכנות 
גדולה  בהתעוררות  נערכו  והתפילות 

ובדיבוק חברים.
המנהל  דברים  נשא  שבת  בליל   
שהעלה  שפר,  דוד  רבי  הרה"ג  הרוחני 
אורייתא,  של  המיוחד  ההווי  את  נס  על 
קשר – ובעצם  על  שומרים  שבוגריה 
לאחר  קהילה – גם  מעין  מהווים 

נישואיהם.
בשיעורים  ביטוי  לידי  בא  הדבר 
לבוגרי  הארץ  ברחבי  השבועיים שמוסר 
ברנש־ צבי  מרדכי  ר'  הישיבה הרה"ג 

טיין שליט"א רב ומו"צ דישיבת אורייתא 
גם  ומו"ץ דחסידי פינסק קרלין. כמו 
ברק שמ־ אורייתא' בבני  בהקמת 'בית 

שמש בית מדרש לקהילת בוגרי ישיבת 
התורה  בעיר  המתגוררים  אורייתא 

והחסידות.
גם  שבת  באותה  שהה  במז'יבוז' 
רבי  הגאון  שלמה,  עטרת  ישיבת  ראש 
בוגרי  עם  ששוחח  בער סורוצקין,  שלום 
חיזוק  שיחת  להם  מסר  ואף  הישיבה 

בשבת בצהרים.

שלישית, רעווא דרעווין,  סעודה 
שרים  כשהמשתתפים  רב  זמן  נמשכה 

שירי רגש בהתעוררות גדולה.
מעמד מלוה מלכה שחתם את הש־
שם  בציון הבעש"ט במז'יבוז',  נערך  בת 
התקיימה תפילה מיוחדת לישועת הכלל 
הקשה  הביטחוני  המצב  לאור  והפרט 

השורר בארה"ק.

באווירה של התרוממות הרוח

מעמד רב רושם של פתיחת 
הזמן ב'מתיבתא זכרון יעקב' 

מרשת מוסדות 'שתילים'
במעמד נערך מבחן פומבי על הישגי התלמידים בזמן החורף • המשתתפים 
האזינו בקשב רב לדברי החיזוק והתעוררות שנשאו הרב מיכאל לסרי, הרב 
רפאל מנת וראש הישיבה הרב שלמה כהן • ההורים והנוכחים שיבחו את 
רשת 'שתילים' והמנכ"ל הרב ישראל רייסנר על פועלם במסירות אין קץ

התכנסות מרשימה לציון פתיחת 
זכרון  'מתיבתא  בישיבת  נערך  הזמן 
שתילים  מוסדות  רשת  שע"י  יעקב' 

לחינוך  והמרכז 
המע־ את  תורני. 
מד כיבדו רבנים, 
אישי ציבור הורי 
ובני  התלמידים 
ם  ה י ת ו ח פ ש מ
ובאו  שטרחו 
מכל רחבי הארץ 
עם  יחד  לשמוח 

יקיריהם.
רב  בקשב 
המש־ האזינו 

לדברי  תתפים 
והתעו־ החיזוק 

ררות שנשא הרב 
לסרי,  מיכאל 
ברוח  שהרחיב 
על  התקופה 
הציווי  מחויבות 
של והגדת לבנך, 
שיתוף  וחשיבות 
הפעולה בין צוות 
להורים  הישיבה 
להשיג  מנת  על 
ההתעלות  את 
הג־ הרוחנית 

ביותר  בוהה 
שואפים  לה 

זכרון  ה'מתיבתא  בישיבת 
יעקב'.

בהמשך המעמד ריתק את המש־
לחינוך  המרכז  מוסדות  ראש  תתפים 
מנת,  רפאל  הרב  יעקב  בזכרון  תורני 
האיתנה  האמונה  בחשיבות  שהרחיב 
הנמסרת מדור דור והעלה על נס את 

פעילות הישיבה ומסירות הצוות להצ־
הרוחנית  והתעלותם  התלמידים  לחת 
במקום תורה המתקיים מתוך אווירה 

בין  המחברת  חום  והרעפת  ביתית 
התלמידים לצוות הישיבה, מה שמא־
וחיבור  התקשרות  את  ומקדם  פשר 

התלמידים לאורה של תורה. 
רגע השיא במעמד עת נערך מבחן 
מידת  את  התלמידים  גילו  בו  פומבי 
במחצית  הנלמד  בחומר  בקיאותם 

שעה  במשך  החורף.  זמן  של  השניה 
ארוכה רותק הקהל למשמע התשובות 
סיום  עם  התלמידים.  מפי  הקולחות 
הודו  המעמד 
נרגשות  ההורים 
וצוות  להנהלת 
הישיבה והנהלת 
'שתילים'  רשת 
ההשקעה  על 
הרבה והמסירות 

הניכרת. 
ת  ב י ש י
שב־ המתיבתא 

הציורית  מושבה 
יעקב  זיכרון 
לפני  הוקמה 
שנה  ארבעים 
הגרש"מ  ע"י 
זצ"ל,  יונגרמן 
מחזיקה  והיא 
של  ברקורד 
אלפי  העמדת 
תלמידים. הישי־

ישיבה  הינה  בה 
שאינם  לנערים 
למ־ מתאימים 
ישיבתית  סגרת 
סטנדרטית - אם 
לקויות  בשל  זה 
קשיי  למידה, 
או  וריכוז  קשב 
מותאמת  הישיבה  התנהגות.  אתגרי 
אינדיבידואלית  בצורה  תלמיד  לכל 
ומחזיקה צוות מקצועי נרחב תוך מתן 
שיעורים  מענים,  של  סוגים  מכלול 
כל  לצרכי  המותאמות  חוויות  ושלל 

בחור באופן אישי.

יום חג בירושלים: מסיבת חוה"מ 
לאלפי בעלי צרכים מיוחדים ע"י 

ארגון 'בלב אחד'
ענק  אירוע  נערך  פסח  בחוה"מ 
במתנ''ס קהילתי מעלה רמות בירוש־

'בלב  ארגון  של  המסורת  כמיטב  לים 
כל  במהלך  פעילויות  המארגן  אחד' 
המיוחדים  הילדים  את  לשמח  השנה 
ובני משפחותיהם. בסיוע עירית ירוש־
לים וחבר העירייה הרב דוד בלומנש־
טוק מחזיק תיק תרבות תורנית והרב 
התורה  דגל  יו"ר  ראוכברגר  אליעזר 

בירושלים.
המוקדמות  הבוקר  משעות  החל 
המתחם  בהכנת  המתנדבים  החלו 
יגיעו  בו  לרגע  האירוע,  לקראת  הענק 
המשפחות עם ילדיהן המיוחדים ליום 

מהנה במיוחד.
במת־ המשפחות  פתחו  היום  את 
חם מתנפחים ענק ומתקני שעשועים 
המשיכו  משם  ומעניינים,  ייחודיים 
להופעה  וממוזג  מוצל  אולם  לתוך 
שוקרון  יהודה  בהנחיית  מוזיקאלית 
של  המורחבת  תזמורתו  עם  יחד 
פליישמן,  יהודה  והזמרים  כהן  דביר 
ששימחו  גולדברג,  ונחמן  ברגר  יוני 
כן  שעות.  מספר  למשך  הקהל  את 
הקו־ אהרון  של  מרהיב  ממופע  נהנו 
את  ריתק  ארוכה  שעה  שבמשך  סם, 

הקהל.
ומברכים  מודים  הארגון  בהנהלת 
והמתנדבים  העוזרים  מאות  את 
בבתי  השנה  סביב  האדירה  בפעילות 

ולצלם  הארץ  רחבי  בכל  החולים 
בהתנ־ שמצלם  צבי  הר  קובי  הארגון 
דבות מלאה, ובמיוחד להנהלת מינהל 

קהילתי מעלה רמות.

חברת תהילים 'תהילות מנחם' לע"נ של 
האדמו"ר מקאליב זצוק"ל מדי יום שישי 

וערש"ק בבית הכנסת 'אוהל אברהם'
של  רום  לשמי  הסתלקותו  עם 
זצוק"ל  מקאליב  האדמו"ר  כבו"ק 
הטהור  זכרו  את  להנציח  הוחלט 
יום  מדי  בחברת תהילים המתקיימת 
מנחם'  'תהילות  בשם  וערש"ק  שישי 
לזכרו ולע"נ של האדמו"ר זצוק"ל רבי 

מנחם מנדל בן רבי יהודה יחיאל.
לפני  שהוקמה  התהילים  חברת 
יום  מידי  משתתפים  בה  שנים  כ-7 
שבעי־ מהת"תים  תשב"ר  ילדי  שישי 
'אוהל  הגדול  הכנסת  בית  בהיכל  רנו 
בשבוע  אשדוד.  ז'  ברובע  אברהם' 
סיפורים  שמעו  כבר  הילדים  האחרון 

הענפים  חייו  על  בקודש  והנהגות 
ישראל  כלל  למען  יוחדו  שכולם 
הקדושים  מליון  ששת  של  וזכירתם 

שנעקדו בשואה עקד"ה.
השלושים  עד  אלו  בשבועות 
והנהגות  סיפורים  יזכירו  שבוע  מדי 
הצלתו  על  חייו,  ימי  כל  על  בקודש 
מגיא ההריגה מאושוויץ ומ-22 מחנות 
ואת  שמים  בחסדי  ששרד  ההשמדה 
עצום  מתמיד  שהיה  בתורה  עמלו 
מכמני  בכל  ספרים  כ-50  לחבר  וזכה 

התורה.
מאז  החלה  התהילים  חברת 

פרץ  ציון  בן  רבי  הרה"צ  של  פטירתו 
עמוד  שבאשדוד,  הדעת  מנקיי  זצ"ל, 
התפילה אשר עבד את קונו בקדושה 
זכרו  מוקירי  אברכים  ע"י  ובטהרה, 
אשר משתדלים בכל דבר שבקדושה 

לפעול ולעשות לטובת נשמתו.
בסיום אמירת התהילים התלמי־
דים אומרים דבר תורה מפרשת הש־
בוע ומקבלים פרסים כאות עידוד על 
כך ללא הגרלה! וכן יחלו לומר קבלת 
ישראל'  'שמע  שמים  מלכות  עול 
לזכרם של קדושי השואה כפי שתיקן 

האדמו"ר מקאליב זצוק"ל. 

יו"ר 'סייעתא' הרב חנוך גד טירנואר

הג"ר נפתלי נוסבוים שליט"א והג"ר חיים שמרלר שליט"א

קהל המשתתפים

 

 

 

העוס־ התורה  פרשיות 
שקראנו  הנגעים  בדיני  קות 
עמוסות  רב,  לא  זמן  לפני 
ולרבים  למכביר,  בפרטים 
כסבוכות  נראות  הן  מאתנו 
ובלתי מוכרות, עלומות וחתו־

אמורים  אמנם  הדברים  מות. 
כלפי עמך ישראל המעבירים 
'סדרא' שבת בשבתו, אך לא 
שגם  נאמר  אם  לכת  נרחיק 
אוריין  וברי  חכמים  תלמידי 
המנסים לפתוח בהם פתח – 
נעולים  נגעים  ששערי  חשים 
הדבר  מצער  ואכן,  בפניהם. 
הק־ מתורתנו  נכבד  שחלק 

וכל  כדבעי,  נלמד  אינו  דושה 
נאלצים  בו  שנפגשים  אימת 
לומר  ניתן  הלאה...  'לדפדף' 
הנגעים  שפרשיות  בצער 
מחוץ  אל  בהוצאה  נידונו 

למחנה – כמצורע עצמו...
העוסקים  מלמדים 
הם  אף  ניצבים  בהוראה 
שמ־ שעה  קשה  אתגר  בפני 
שיעורים  להעביר  תבקשים 
לתלמידיהם,  אלו  בנושאים 
הנגעים  מראות  בכדי.  ולא 
בפועל  והמחשתם  לסוגיהם 

מורכ־ לאשורם,  הפסוקים  הבנת  עם 
אכן,  רבה.  יגיעה  ודורשים  הינם  בים 
לא פלא הוא שהלימוד בתורת הנגעים 
החמו־ בסוגיות  היגיעה  לסמל  נחשב 
רות שבתורה וכמאמר רבותינו "מה לך 
אצל אגדה כלך אצל נגעים ואהלות".

אין זה סוד שקיים גם קושי רגשי 
ִעְנָינוֹ  שֶׁ שבתורה,  זה  תחום  בלימוד 
חלאים אשר מקורם בחטאים ובמדות 
עתה  לעת  שהנושא  גם  מה  מגונות. 
ומיוחס,  מוסמך  כהן  ללא  מעשי  אינו 
כבר  שבימינו  הנתון  את  נוסיף  ואם 
שאיננו  ובוודאי  הצרעת  מופיעה  לא 
הרי   – ותופיע  תחזור  שהיא  מצפים 
קיימת התחושה כאילו נושא זה אינו 

שייך אלינו כלל ואך גזירה היא מלפניו 
לעמול בו כחוק בלי טעם.

רבותינו  בדברי  מעיון  אמנם 
כיום  המצב  הפוכה:  תמונה  מתגלית 
הואיל  פנים',  'הסתר  על  דוקא  מעיד 
וח־ מעידה  כל  שעל  מבעבר  ובשונה 
שוכן  מאת  מיידי'  ל'טיפול  זכינו  טא 
למעלה  רבו  עוונותינו  כיום  במרומים, 
על  אשר  לב.  על  שם  איש  ואין  ראש 
זה  מקצוע  לימוד  מאוד  לנו  נחוץ  כן 
וכמאמר  לטהרה,  כסגולה  שבתורה 
הרי  נגעים  בתורת  העוסק  "כל  חז"ל: 
זה מכפר עליו כאילו באו עליו יסורין 
שאדרבה,  תפילה  ואנו  נגעים",  של 
ונהיה  עמנו  לשרות  השכינה  תשוב 
בדרגה שהנגעים יוכלו שוב להופיע על 

לטהרם  כבעבר,  החוטאים 
ולשמרם מן החטא.

את  שינס  כך  לצורך 
מרדכי  אליעזר  הרב  מתניו 
ותיק  מלמד  הי"ו,  שם  בן 
עולם'  'אור  תורה  בתלמוד 
עילית,  ביתר  בעיה"ק  אשר 
הנודעים  לספריו  וכהמשך 
על  ויקרא'  בספר  'שיעורים 
מפתיע  הוא  הקרבנות  תורת 
מקורית,  ביצירה  שוב  אותנו 
את  הנושא  בספר   – והפעם 
חיבור   – ב'  ֵישֵׁ ָדד  'בָּ השם: 
הנג־ תורת  על  ויסודי  מקיף 
ומ־ 'תזריע'  שבפרשות  עים 
צורע', אשר לא נראה כמוהו.

וכמעשיו בראשונות כן 
המחבר  מבהיר   – עתה  גם 
הלומדים  לציבור  ומפשט 
שח־ מי  ולכל  והמלמדים 

נושאים  להבין  נפשו  שקה 
דבור  דבר  בוריים,  על  אלו 
הנגעים  פרטי  אופניו.  על 
ומו־ מבוארים  והלכותיהם 
תמונות  בעשרות  מחשים 
מדויקות וצבעוניות, על ידן 
התורה  פסוקי  מתבארים 
הלומד  ולעיני  היטב,  הדק 
מתקבלת תמונה ברורה בהבנת פשוטו 

של מקרא.
עיניים,  מאירת  מופת  יצירת  זוהי 
התורה  לשוחרי  החומר  את  המנגישה 
לכל  הזדמנות  ונותנת  הדעת,  וצמאי 
והבנה  בקיאות  ידע,  לרכוש  מבקש, 

יסודית בנושא עמוק זה.
של  הקודמים  ספריו  לסדרת 
באהדה  בציבור  שהתקבלו  המחבר 
על  ויקרא'  בספר  'שיעורים   - יתירה 
שני חלקיו, 'תבנית הבית' ו'אחת בש־

נה' - מצטרפת עתה יצירתו החמישית 
להניח  יש  אשר  ב',  ֵישֵׁ ָדד  'בָּ במספר: 
שגם היא תמלא ֶחֶסר שעד עתה ניכר 

היה היטב בארון הספרים התורני.

צילום: קובי הר צבי
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"הסדרה המובחרת" של חומוס אחלה 
מפתיעה עם תוספת תבלינים מפנקת

בלי  ארוחה  סתם  או  משפחתי  מפגש  שבת,  סעודת  אין 
לסדרת  משפחתי  טאצ'  באחלה  נותנים  ועכשיו  אחלה  חומוס 
החומוס ב"סדרה המובחרת" העשיר בטחינה גולמית ומעניקים 
במיוחד  שמתאימה  אהובים,  בטעמים  תבלינים  תוספת  לו 
עם  חומוס  האש,  על  תבלין  עם  חומוס  ולפיקניקים:  למנגל 
שווארמה  תבלין 
תבלין  עם  וחומוס 
תטעמו,  פלאפל. 

תתפנקו.
אחלה  חומוס 
אסלי  חומוס  הוא 
שמתחיל  איכותי 
גלם  בחומרי 
עם  מובחרים, 
חומוס  גרגרי 
מעולים שגדלו בארץ וזכו להשקעה מוקפדת מהרגע הראשון. 
מפנק  ולמרקם  בקפידה  ובושלו  הושרו  הם  אחלה  של  במטבח 
עם  לימון  ומלח  תבלינים  משובחת,  גולמית  טחינה   20% של 
מעט מאוד חומר משמר, במרקם מפנק – בדיוק כמו בחומוסייה 

ובטעם הייחודי של אחלה.
את חומוס אחלה מ"הסדרה המובחרת" עם תבלינים אפשר 
ליציאה  לדרך  איתכם  לקחתם  מפנק,  לאירוח  לשולחן  להגיש 
וליהנות  שמתחשק  מתי  לנגב  סתם  או  נחמדה  משפחתית 

מטעמים מתובלים ומפתיעים.
כשרות: בד"ץ שארית ישראל.

קולקציית הקיץ של 'עינית' כבר בחנויות
ומזמינה  הקיץ,  משקפי  קולקציית  את  משיקה  'עינית' 
בעולם  האחרונה  המלה  את  בעיניים  ולראות  לבוא  אתכם 

הרשת  חנויות  בכל  האופטיקה. 
טרנדיים  דגמים  מבחר  תמצאו 
העל  מותגי  מבית  ואיכותיים, 

מרחבי העולם.
בכל  מתמחה  'עינית' 
והקטגוריות  הסגמנטים 
את  ומהווה  בשוק,  הקיימות 
הדומיננטיות  מהשחקניות  אחת 
בשוק  בישראל  ביותר 
החדשים  הדגמים  האופטיקה. 
מוקפד,  בעיצוב  מצטיינים 
שחם  מה  כל  עם  המתכתב 

איכות  של  מושלם  מענה  ומעניקים  האופנה,  בעולם  ועדכני 
האדיב,  השירות  מצטרף  זאת  לכל  משובח.  וסטייל  מעולה 
לפגוש  ניתן  אותם  המפורסמת,  והסבלנות  האישית  ההתאמה 

בסניפי 'עינית'.

מסתיימת  לא  הלקוח  עם  התקשורת  כי  מאמינים  ב'עינית' 
הודות  לזה.  מעבר  הרבה  אלא  האשראי,  את  שגיהצתם  ברגע 
עם  רצוף  קשר  מטפחת  החברה  מסור,  מכירות  אנשי  לצוות 
האישית  לדרך  ושותפה  כחברה  עצמה  את  ורואה  לקוחותיה 

של כל צרכן וצרכן.
סניפי 'עינית': ירושלים: חנות הדגל ברח' ישעיהו 1, וקניון 
רב שפע, רח' שמגר 16; בני ברק: 'עינית' ו'עינית ג'וניור' במרכז 
שטח  בן  רח'  'רימון'  מרכז  אלעד:   ;4 לנדא  הרב  רח'  רייסדור, 
10; בית שמש: חדש קניון לב הרמה רח' נהר הירדן וברח' נחל 
זוהר 4; ביתר עילית: רח' הר"ן 9. חדש! סניף אשדוד: הורקנוס 

7, רובע ז'.

הבחירה הבטוחה לשולחן השבת: 
Selected של 'יקבי כרמל' - הסדרה 

המובילה
הבחירה  את  ומחפשים  הארוכות  הקיץ  בשבתות  מארחים 
היא  כרמל'  'יקבי  של  האהובה   Selected סדרת  הבטוחה? 
הנמכרת  היינות  סדרת  היא  סלקטד  סדרת  עבורכם.  הפתרון 
בישראל,  ביותר 
תמורה  ומעניקה 
מצוינת ביחס למחירה 
מגוון  בסדרה  הנוח. 
אופי  בעלי  יינות 
ורענן,  פירותי,  צעיר, 
לטעם  המותאם 

הישראלי ומבטיח רגעי שמחה משותפים.
הסדרה כוללת מגוון עשיר של יינות וזנים: אדומים, לבנים, 
קברנה  סוביניון,  קברנה  האדומים:  היינות  ומוסקטו.  סמוקים 
סוביניון מרלו, מרלו, אדום חצי יבש. יינות לבנים ורוזה: אמרלד 

ריזלינג קולומברד, סוביניון בלאן, רוזה ומוסקטו (מבעבע).
ניתן  שקלים,   Selected: 25 מסדרת ליינות  מומלץ  מחיר 
להשיג ברשתות ובחנויות המובחרות. כשרות: בהשגחת בד"ץ 

מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

חד פעמית: מגוון מארזי אירוח במחירים 
משתלמים

קולקציית  עם  אלו  בימים  מתחדשת  פעמית'  'חד  רשת 
המעוצבים  הכלים 
ומציעה  הקיץ.  לקראת 
סטים  של  עצום  מבחר 
במחירים  ואירוח  להגשה 

משתלמים במיוחד.
המארזים  בין 
ניתן  האטרקטיביים 
למצוא סט צבעוני ל-100

כוסות  מרקיות,  וראשונה,  עיקרית  מנה  צלחות  הכולל  איש, 

ל-10 מרשים  וינטג'  סט  גם  כמו  בלבד.  ש"ח  ב-99  וסכו"ם 
ב-59 סועדים  ל-20  יוקרתי  משושה  סט  ש"ח,  ב-69  סועדים 

ועוד  ש"ח,  ב-39  סועדים  ל-10  אקסקלוסיבי  מלבני  סט  ש"ח, 
שפע של מארזים במחירים מדהימים.

חוסך  פעמי  חד  בכלי  השימוש  כי  לכולם  ברור  "כיום 
פעמיים – גם בהוצאות וגם במאמץ", אומרים בהנהלת החברה. 
כלי  מבחר  ללקוחותיה  להביא  למטרה  לה  שמה  פעמית'  "'חד 
חד פעמי במחיר הטוב ביותר, מבלי להתפשר על איכות וסגנון, 
ואנחנו מזמינים את ציבור הקונים ולהגיע לסניפים ולגלות את 

הקולקציה החדשה והמחיר המשתלם".
בסניפי  הזה?  השפע  כל  מחכה  איפה 
האירוח': 'עולם  בחנויות  וכן  הרשת, 

סניפי 'חד פעמית' בירושלים: רחוב גבעת שאול 23, גבעת שאול. 
רחוב שמואל הנביא 97, צומת סנהדריה. חנויות 'עולם האירוח': 
פתח   ,65 העצמאות  רחוב  שמואל.  גבעת   ,29 נתניהו  יוני  רח' 

תקווה. לכל שאלה אתם מוזמנים להתקשר:1599-561-777.

מבצע קיץ חם ב'פוד אפיל': קונים ב-300
ש"ח ומשלמים רק 150 ש"ח

קיץ  מבצעי  על  הכריזו  ברק  בבני  אפיל'  'פוד  בחנויות 
מעוררים  אשר  לוהטים 
במסגרת  רבה.  התעניינות 
מוצרים  רוכשים  המבצע 
רק  ומשלמים  ש"ח  ב-300 
150 ש"ח בלבד! המבצע הינו 

על כל מוצרי החנות.
מוצעים  לכך  בנוסף 
סיר  ובהם  נוספים  מבצעים 
מסדרת  ליטר   5 ס"מ   24
ב-99  EVERYDAY PLUS

ש"ח בלבד. 
זוג מחבתות 20+28 ס"מ מסדרת אינפיניטי 139 ש"ח בלבד 

וזוג מארזי סכו"ם מהודרים דגם גאלארי 149 ש"ח בלבד.
כלי  במגוון  אלפים  התחדשו  ופסח  פורים  לקראת  כי  יצוין 
ממבצעים  הם  אף  ונהנו  אפיל'  'פוד  של  האיכותיים  המטבח 

והטבות לצד ההיצע המרשים והמכובד בחנויות בבני ברק. 
עקיבא 49 רבי  ברחוב  דובק  במתחם  סניפים  אפיל'  ל'פוד 

ללקוחות.  חינם  חניה  כולל   12 אהרונוביץ  וברחוב  ברק  בבני 
בלתי  באיכות  מטבח  כלי  מגוון  תמצאו  אפיל'  'פוד  בחנויות 
לחץ,  סירי  גריל,  פלטות  מחבתות,  סירים,  ובהם:  מתפשרת 
מייבשי כלים, כלי אפיה, מעמדים מיוחדים ואביזרי גאדג'טים 
מאוד  בפרמטרים  מתאפיינים  אפיל  פוד  של  הסירים  למטבח. 
כדי  שמן  מאוד  במעט  שימוש  ובהם  לבישול  וטובים  נוחים 
יותר.  לבריא  הבישול  את  שהופך  מה   - יידבק  לא  שהאוכל 
לכלים יש פיזור חם מדויק ונכון לבישול, כמו גם קלים במיוחד 

הסירים לניקוי.

מותג האיכות 'סייבורי' מגיש - בצל קצוץ 
מוזהב ומטוגן

סיבה  אין  מהיום,  החיתוך?  קרש  על  הזלתם  דמעות  כמה 
במטבח  סטנדרטית  ארוחה  הכנת  חינם.  של  בכייה  לבכות 
נואש  מצמוץ  דורשת  לא  כבר 
להתגבר  כושל  בניסיון  בעיניים 

על תחושת הצריבה. 
החדש  המוצר  את  הכירו 
המזון  מותג   – 'סייבורי'  מבית 
הגדולה  היבואנית  של  האיכותי 
או  מוזהב  קצוץ  בצל  'לב'ס': 
לפי  תבחרו  קנולה,  בשמן  מטוגן 
עשו  כבר  ב'סייבורי'  הצורך. 
והבצל  העבודה,  את  בשבילכם 
ראשון  המופיע  הפופולרי, 
ועומד  מוכן   - שני  מתכון  בכל 
לפתוח  רק  מידי;  לשימוש 

ולשפוך אל הסיר. 
הקץ  בזמן:  עצום  חיסכון  בכנפיו  טומן  החדשני  המוצר 
הדק  לחיתוך  הבצל,  עצמו  על  שעוטה  השכבות  לקילוף 
ולשמירה על תכולת המחבת המיטגנת לה על האש לבל תשרף 
ממה  ויעילה  קצרה  נקייה,  לחוויה  הופך  הבישול  עת.  בטרם 

שהכרתם תמיד.
נהדר  טעם  שיעניק  המושלם  המוצר  ספק  ללא  זהו 
לפשטידה, למרק, לעוף ולכל תבשיל שרק תוסיפו לו בצל של 
מכיל  אינו  והוא  גרם,  של 390  במשקל  מגיע  המוצר  'סייבורי'. 
צבעי מאכל וחומרים משמרים. כמו כל מוצרי 'סייבורי', מעוטר 

הבצל בחותמת הכשרות של בד"ץ העדה החרדית. 

גם השנה: ביקושי שיא לתוצרת האיכות 
מבית 'אושן גורמה'

מובילה  שנה,  אחרי  שנה 
במכירות  גורמה'  'אושן  חברת 
לשבת  איכותית  דגים  תוצרת  של 
וחג, אך השנה, בתקופת חג הפסח 
נראה כי נשבר שיא של כל השנים 

האחרונות.
הדג  מהווה  השנה,  בכל  אם 
שבת  סעודת  בכל  מנצח  מרכיב 
הוא  הפסח  חג  כשמגיע  וחג, 
בפרט  מיוחד,  מעמד  לקבל  זוכה 
בני  סעודת  הסדר,  ליל  בסעודת 

חורין.
המכירות  היקפי  כי  לסכם  אפשר  הפסח,  חג  אחרי  כעת, 
עלייה  רשמו  גורמה'  'אושן  חברת  של  האיכות  תוצרת  של 
חדה ביחס מקביל לשנה הקודמת, המוכיחים כי מוצר איכותי 
מחברה מובילה כמו חברת 'אושן גורמה', יזכה לאמון הציבור, 

ככל שהשנים עוברות, ללא הפסקה.
את  רושמת  גורמה'  'אושן  חברת  שדווקא  לכך  הסיבות 
הגבוה  הסטנדרט  מגוונות:  הן  במכירות,  ביותר  החדה  העלייה 
בתוצרת דגים איכותית מהמפעלים המתקדמים בארה"ב, לצד 

האיכות והטעם, שכולם כל כך אוהבים, אומרים את הכל.
'אושן  מבית  ווייט-פיש  הגעפילטע  תוצרת  מנצחת  כך 

גורמה'.
'אושן  חברת  של  וויט-פיש  שלו,  הממכר  לטעם  מעבר 
הוויט-פיש  שלו.  הבריאותיות  במעלות  גם  מצטיין  גורמה' 

עשיר באומגה 3 והוא עשוי ללא חומרים משמרים. 
אפשרות  מעניק  פיש,  הוויט  של  הייחודי  המרקם  בנוסף, 
ולשאר  לפסח  במטבח  מתכונים  בשלל  הדג  של  חמה  להכנה 

ימות השנה.
'אושן  של  האיכותית  התוצרת  החגים,  סיום  עם  כעת, 
זה הזמן  אל הרשתות.  שוב באספקה מחודשת  גורמה', מגיעה 
גורמה',  'אושן  מבית  הנפלאים  מהמטעמים  שוב  ליהנות  שלנו 
המיוצרים  גורמה'  'אושן  מבית  איכותית,  מתוצרת  נהנים  כך 
במפעלים בארה"ב הידועים בטיב, איכות והיגיינה, מהגבוהים 

בעולם.
וויט פיש מבית 'אושן גורמה' – זוכה לכשרות המהודרת של 

בד"צ העדה החרדית וניתן להשיג בחנויות הנבחרות. 

הקץ למזכרות נשכחות: 'כיסופים' עושים 
את המזכרת ליצירה אישית

עמוסה  ברכונים  סלסלת  מחזיק  בישראל  ממוצע  בית  כל 
לעייפה, מתנת בעלי השמחות בהם השתתפו בני הבית בשנים 
את  שהופך  זהה  סטנדרט  מראה  התכולה  על  מבט  האחרונות. 
כולם לבדיחה: הרי לכם שלל מזכרות נשכחות... שרבים אפילו 
לא טורחים לקחת הביתה. כולם בעיצוב שראיתם כבר עשרות 

פעמים, בסך הכל עם שינוי השם על הכריכה. 
מהפך  מובילים  ב'כיסופים' 
והמזכרות:  ההזמנות  בעולם 
בואו  אחידה.  תלבושת  עוד  לא 
של  בקטלוג  מעיון  ליהנות 
עיצובים חדשניים בהיקף עצום 
למזכרת,  הבסיס  את  ולבחור 
האישי  הטאצ'  את  תוסיפו  עליו 
לרשותכם  עומד  כאן  שלכם. 
לשדרג  אפשרויות  של  עולם 
אותה  ולהפוך  המזכרת  את 
שנשאו  דרשות  השמחה,  חתן  של  תמונות  שילוב  לבלעדית: 
במקום, ברכות, איחולים והקדשות – בתוך המזכרת המעוצבת, 
על  המשתתפים  מן  אחד  כל  של  פרטי  שם  הטבעת  ואפילו 
המזכרת שיקבל. אם תרצו להשקיע, תוכלו גם לבחור קונספט 
בסדרת  המזכרת  ועד  מההזמנה  האירוע  את  שילווה  אישי 

מוצרים מעוצבים בקו אחיד ויוקרתי. 
לכות  כמו  דפוס  השבחות  מגוון  לבצע  תוכלו  כאן 
באיכות  אישי,  בעיצוב  חיתוכים  או  מובלטות  סלקטיביות 
משובחת ובגימורים מושלמים, שיתנו למוצר שלכם את השיק 

האישי שלו.
'כיסופים',  של  החדש  לטרקלין  מוזמנים  וכלות  חתנים 
המאורע  את  ולתכנן  המדהים  העיצובים  ממבחר  להתרשם 
מהחל ועד כלה, כולל הזמנות, תפילה לחופה, ברכונים ומזכרות 

– כל מה שצריך כדי להפוך את האירוע למושלם. 
03- ב'כיסופים':  הדרך  את  התחילו  לאירוע?  מתכוננים 

הכי  המזכרת  את  ליצור  בואו  ב"ב.   100 כהנמן  רח'   8000144
אישית שיכולתם לחלום עליה. 

מכינים את הבית: קיץ מרענן וקליל לפני 
כולם

אם אתם מחפשים תעסוקה לשעות הפנאי, תעברו עכשיו 
להפסיק  שמעוניינים  לאנשים  מדברים  כאן  הבאה.  לכתבה 

בקבוקים  בתחלופת  לעבוד 
הזמן  את  להקדיש  במקרר, 
יותר  מועילים  לעניינים 
וזמינים  קרים  ממים  וליהנות 
ללא טרחה מיותרת. אין שום 
מותשים  הביתה  לחזור  סיבה 
שהמים  לגלות  ואז  ונוטפים 
את  בקושי  מכסים  במקרר 
למה  הבקבוק.  קרקעית 

במקום  בפשטות  ללחוץ  למיניבר,  לגשת  אפשר  להתאכזב? 
נגמר  שלא  בזרם  זו,  אחר  בזו  מרעננות  כוסות  ולקבל  הנכון 

לעולם.
לפני שהקיץ מגיע במלוא עוצמתו, חשוב שהמטבח שלכם 
שמתגברת  המשפחתית,  הקרים  המים  לתצרוכת  ערוך  יהיה 
על  לענות  במיוחד  בנוי  נועם1  החום.  עומס  עם  אוטומטית 
עייפה,  נפש  לכל  קרים  מים  של  שפע  מחלק  והוא  הביקוש, 
הטעם המיוחד של המים הצלולים שמספק המיניבר הופך את 

השימוש השוטף לתענוג של ממש.
לכם  אין  מסודרים.  אתם  שלכם,  במטבח  ניצב  כשנועם1 
מה לפחד ממנו והקיץ כבר יכול להגיע. אתם מוזמנים לחכות 
בטמפרטורה  מים  כוס  לו  ולהושיט  פנים  ובמאור  בשלווה  לו 
מרעננת ביחד עם נועם ואבינועם. קדימה: חייגו עכשיו כוכבית 
8510 וקבלו אליכם את המיניבר המושלם לשבת ולכל השבוע, 

ואתם  נועם1,   – אפיקים  חברת  של  המקצועי  השירות  עם 
מוכנים לקיץ לפני כולם!

אתם בחרתם! טפטפים קולדי וטפטפים 
פירסטי של כ.צ.ט - מוצרי השנה

טפטפים   – כצט  הפארמה  חברת  של  מובילים  מוצרים   2
מוצר  בתחרות  החדשנות  בפרס  זכו  פירסטי,  וטפטפים  קולדי 

השנה ל־2019. 
נבחרת המוצרים של כ.צ.ט זוכה לאורך כל הדרך לתגובות 
שכ.צ.ט  לכך  הוכחה  עוד  היא  והזכייה  מהצרכנים,  נלהבות 

מעניקה לצרכנים את המענה המושלם בכל גיל.
סדרת 'טפטפים' - הינה סדרה אחות לטיפטיפות האהובה 
הכוללת  והמוכרת, 
פרא-רפואיים  מוצרים 
מתן  תוך  לקטנטנים, 
מגוון פתרונות חדשניים 
להתמודדויות  להורים 

יומיומיות. 
הזוכים  המוצרים 
ומציעים  שלהם  בקטגוריות  דרך  פורצת  חדשנות  מציגים 

לצרכנים אפשרויות טיפול בלעדיות שטרם היו כמותן:
בריאות  בתחום  חדשנות  פרס  הזוכה   – קולדי'  'טפטפים 
הפעוטות/ילדים,  וצוואר  גב  חזה,  על  למריחה  משחה  ילדים: 
את  ומרגיעה  והשיעול  הצינון  תופעות  על  בהקלה  המסייעת 
וחוחובה,  מנטה  אקליפטוס,  שמני  של  ייחודי  בשילוב  העור 
המותאם  עדין  במרקם  .המשחה  ואלוורה   E ויטמין  בתוספת 
מכילה  ואינה  ואקליפטוס  מנטול  בניחוח  לתינוקות  במיוחד 
3 מגיל  לשימוש  מאושרת  ופרבנים.   SLS משמרים  חומרים 

חודשים. מחיר מומלץ לצרכן : 39.90 ש"ח.
'טפטפים פרסטי' - הזוכה בפרס חדשנות בתחום בריאות 
מהשן  שיניים  לניקוי  פעמי  רב  ואצבעון  טיפות  ילדים:  פה 
הטיפות  חודשים.  שלושה  מגיל  לשימוש  המאושר  הראשונה 
מגיע  אשר  טבעי  ממתיק  'קסיליטול',  מכילות  'פרסטי'  של 
החומציות  על  בשמירה  ומסייעות  העץ,  גזע  קליפת  מסיבי 
הניטרלית בפה. אריזת פרסטי מגיעה עם אצבעון מיוחד, הגייני 
וקואופרטיבי  נעים  צחצוח  להורה  המאפשר  לשימוש,  ונוח 
יותר על פי הנחיות משרד הבריאות, הממליץ על צחצוח החל 
או  קטן,  ראש  בעלת  רכה  מברשת  באמצעות  הראשונה  מהשן 
לשימוש  וקלה  נוחה  אלטרנטיבה  מעניק  האצבעון  לחה.  גזה 
להורה  וקשה  לאחוז  לפעוט  שקשה  שיניים  מברשת  במקום 
לתמרן בפיו הקטן של הפעוט, או גזה לחה שהפעולה שלה אינה 
לצרכן : 29.90 מומלץ  מחיר  שיניים.  מברשת  כמו  אפקטיבית 

ש"ח.מאושרת לשימוש כבר מגיל 3 חודשים.
את מוצרי טפטפים של כ.צ.ט ניתן להשיג ברשתות הפארם 

ובבתי המרקחת הפרטיים ללא מרשם רופא.

סנו די: ההגנה האישית הטובה מפני 
יתושים - ברשיון משרד הבריאות!

אתם  בשטח  כשהיתושים  מטרידים,  הם  עוקצים,  הם 
מעניקה  די  סנו  מוצרי  סדרת  צמודה...  אישית  הגנה  מוכרחים 

לכם את ההגנה האישית הטובה בישראל מפני יתושים.
מיועדים  די  סנו  מוצרי 
ישיר  לריסוס  או  למריחה 
הגנה  ומעניקים  העור,  על 
מושלמת באזורים המרוחים.

סנו די הוכח כיעיל למשך 
מספר שעות גם בתנאי אקלים 
למריחה  נוח  במיוחד.  קשים 
מוצצי  המעופפים  את  ודוחה 

הדם עוד לפני שהם נוגעים בעור. אידיאלי לשימוש בטיולים, 
נסיעות, בבית ובחוץ.

בסדרת סנו די מגוון תכשירים לבחירתכם: סנו די רול און 
אלוורה-  בתוספת  און  רול  די  סנו  הגוף,  על  נוחה  למריחה   –
מרגיע ומרענן את העור, סנו די ממקור טבעי- על בסיס תמצית 
אקליפטוס לימוני, סנו די תחליב דוחה יתושים- לתינוקות וילדים

גם החודש: משתלם להיות חבר במועדון 
MOOD מקבוצת 'קפה-קפה'

מהטבות  חודש  מדי  נהנים   MOOD מועדון  חברי 
במגוון  לחברים,  רק  השמורות  ומשתלמות,  אטרקטיביות 
קפה  'קפה-קפה':  קבוצת  של  והמסעדות  הקפה  בתי  רשתות 

קפה, פרש קיטשן, לחם ארז, לחם בשר ורובן.
ההטבות לחודש מאי נכנסו לתוקף עם תחילת החודש, והן 
מטבלים  פוקאצ'ה  להזמין  אפשרות  המועדון  לחברי  מעניקות 
בכל  עיקרית  מנה  או  פסטה,  סלט,  בהזמנת  בלבד,  ש"ח  ב-12 
אחת ממסעדות רשת 'קפה קפה'; מנת ילדים ב-10 ש"ח בלבד 

בהזמנת מנה עיקרית ברשת 'פרש קיטשן'. 
'לחם  ברשת  עיקרית  מנה  בהזמנת  במתנה,  הבית  יין  כוס 
ברשת  סלט  בהזמנת  במתנה,  קלה  שתיה  או  טבעי  מיץ  בשר'; 
לחם ארז; ומנה ראשונה במתנה, בהזמנת סטייק או שורטריבס 
ברשת רובן. ההטבות בתוקף עד לכ"ו באייר (31 במאי) תשע"ט 

ובכפוף לתקנון.
מלבד הטבות החודש המתעדכנות מידי חודש, נהנים חברי 
במתנה,  קפה  כוסות  של 3  הצטרפות  מועדון  MOODממתנת 
חברי  מקבלים  כמו"כ  הולדת.  יום  כמתנת  לבחירה  ומקינוח 
במתנה:  עשירי  מוצר  וגם  ברשתות,  קבועה  הנחה  המועדון 
קפה, שייק או משקה אלכוהולי, בהתאם לצבירת פריטים בכל 
של 30 פעמי  חד  בתשלום  כרוכה  למועדון  ההצטרפות  רשת. 

ש"ח והחברות היא למשך שנה.

ות
כנ

צר

אותו המוצר האהוב באריזה חדשה:

מהיום: שוקו 'יטבתה' 
2 ליטר בבקבוק 
חדשני ומעודכן

פורמט  ומשנה  ליטר,   2 בכד  האהוב  השוקו  את  'יטבתה'  מחדשת  הקיץ,  לקראת 
עדכנית.  בקבוק  לאריזת 
מתאפשר  זה  פורמט  שינוי 
מכונת  לרכישת  הודות 
ביטבתה,  חדשה  בקבוקים 
להישאר  לשוקו  ויאפשר 
יותר.  רב  זמן  לאורך  טרי 
שוקו יטבתה בבקבוק 2 ליטר 
ממשיך להיות מועשר בסידן 
שומן  עם 1.5%   ,D ובוויטמין
מכפית  פחות  ולהכיל  בלבד, 

סוכר מוסף לכוס.
בעקבות המעבר המוצלח 
צומחת  הבקבוקים,  לפורמט 
השונים  במותגיה  'יטבתה' 
כבר שנה שלישית ברציפות. 
הוחלט  ההצלחה,  לאור 
להשלים  החברה  בהנהלת 
את המהלך באמצעות רכישת 
2 בקבוקי  לניפוח  מכונה 

לאריזת  גם  שתאפשר  ליטר, 
להתעדכן  המוגדלת  השוקו 

ולעבור לפורמט הבקבוק. 
למהדרין  בד"ץ  כשרות: 
רובין  הגר"א  בראשות 

שליט"א.

Made in USA

עוגת גלידה עם פתי בר ושוקולד פרה
מתכון, צילום וסטיילינג: נ' לוין עבור שוקולד פרה

קרה  ביסקוויטים,  עם  גלידה  עוגת 
קינוחים  שתי  המשלבת  להכנה  וקלה 
קלאסיים אהובים - עוגת גלידה ועוגת 

 - ביסקוויטים 
אחד!  במתכון 
של  שכבות 
יטים  ו ביסקו
עלית  בר  פתי 
גלידת  במילוי 
רכה  וניל 
שוקולד  וקרם 
במיוחד.  עשיר 
עוגת  זוהי 
עשירה  גלידה 
קוצ־ במיוחד, 
מחמאות  רת 
ת  מ ל ש ו מ ו

לאירוח קיצי!
זמן הכנה: 
רמת  שעות.   3
קל.  קושי: 
תבנית  כמות: 
בגו־ מרובעת 
דל 25*18 ס"מ

200- בר:  הפתי  לשכבת  מצרכים: 
(ביסקוויטים),  עלית  בר  פתי  גרם   250
1/2 כוס חלב. לקרם שוקולד: 200 גרם 
מכל)   1) מ"ל   250 פרה,  מריר  שוקולד 
1.33) מכל   1 לגלידה:  מתוקה.  שמנת 
ליטר) גלידת וניל, מרוככת מעט בטמפ־

רטורת החדר. לקישוט: 100 גרם שוקולד 
מריר פרה או חלב פרה מגורר.

הביסק־ את  טובלים  ההכנה:  אופן 
בתחתית  שכבה  ויוצרים  בחלב  וויטים 
הג־ מכמות  כ-1/2  יוצקים  התבנית. 

הביסקוויטים  גבי  על  המרוככת  לידה 
מקפיאים  אחידה.  לשכבה  ומיישרים 
שוברים  שוקולד:  קרם  דקות.  ל-10 
בקערה.  ושמים  לקוביות  השוקולד  את 
יחד  וממסים  מתוקה  שמנת  מוסיפים 
במיקרוגל או על בן מארי עד שהכל נמס 
והתערובת אחידה. יוצקים כ-1/2 מכמות 
הגלידה  שכבת  גבי  על  השוקולד  קרם 

מסדרים  דקה.  די  לשכבה  ומיישרים 
בחלב  טבולים  ביסקוויטים  שכבת  עוד 
את  ומעליה  השוקולד,  שכבת  גבי  על 
הגלידה.  יתרת 
ל-10 מקפיאים 

מסדרים  דקות. 
נוספת  שכבה 
ביסקוויטים  של 
בחלב  טבולים 
יוצקים  ומעליה 
קרם  יתרת  את 
השוקולד בשכבה 
אחידה. מקפיאים 
כשעה  למשך 
שה־ עד  לפחות, 

לפני  קפוא.  כל 
ההגשה מקשטים 
בשוקולד מריר או 
חלב מגורר בחלק 
מגישים  העליון. 
עם  אפשר  קפוא, 
רוטב שוקולד חם.

מהפרה!  טיפ 
שומרים את העו־

גה עטופה היטב במקפיא עד שבועיים. 
אפשר להשתמש בכל גלידה שאוהבים. 
עם  השוקולד  קרם  את  להכין  אפשר 
התו־ אבל  מריר,  במקום  חלב  שוקולד 
צאה תהיה מתוקה יותר. אפשר לקשט 
בסוכריות צבעוניות. מומלץ להגיש את 

העוגה עם רוטב שוקולד חם.
בתיאבון!

ד"ר פישר אולטרסול מציג סדרות בלעדיות 
להגנה המתקדמת ביותר לקיץ 2019

SPECTRUM – היחיד המסייע בהגנה מפני קרינת +HEV SPF50 - הגנה 
מוגברת במיוחד לבעלי עור בהיר מאוד • free – הגנה לעור רגיש

האוויר  במזג  לצאת  אוהב  לא  מי 
עם  לבריכה?  או  לים  לטיול,  החמים 
בוא הקיץ, אנו מטבע הדברים מבלים 
נהנים  בעודנו  אך  בחוץ,  שעות  יותר 
משפיעות  החמה,  השמש  מיתרונות 
קרניה המזיקות על העור ופוגעות בו. 
לרגל קיץ תשע"ט - 2019, ד"ר פישר 
אולטרסול, מס' 1 בהגנה משמש, מציג 
את ההגנה המתקדמת והגבוהה ביותר 
טכנולוגיית  המשלבות  סדרות  במגוון 
חדשניות  ופורמולות  ייחודית  הגנה 
העור  סוגי  למגוון  פתרון  המעניקות 

והצרכים השונים.
 –  SPECTRUM אולטרסול 
הסדרה היחידה המסייעת בהגנה גם 

מפני קרינת HEV - מוצר השנה לשנת 
2019 בקטגוריית הגנה מהשמש!

SPECTRUM אולטרסול  סדרת 
על  המבוססת  דרך  פורצת  סדרה  הינה 
לראשונה  המסייעת  ייחודית,  טכנולוגיה 
HEV (High קרינת  מפני  בהגנה  גם 

קרינת   -  (Energy Visible light
הטכנו־ גבוהה.  באנרגיה  הנראה  האור 

רחב  מספקטרום  להגנה  מסייעת  לוגיה 
המזיקות  השמש  קרני  של  במיוחד 
מחקרים   .UVA+UVB+IR+HEV
נזקים  על  מעידים  לאחרונה  שפורסמו 
לקרינת  מחשיפה  גם  לעור  הנגרמים 

רדיקלים  יצירת  המעודדת   HEV

להזדקנות  הגורמים  מזיקים  חופשיים 
קמטים  להיווצרות  העור,  של  מוקדמת 

ולרפיון עור. 
תחליבי/  או  שקוף  ספריי  מחיר: 
תחליב גוף 69.90 ₪ (200 מ"ל), קרם פנים 

59.90 ₪ (50 מ"ל).
אולטרסול +SPF50 - הגנה מוגברת 

במיוחד לבעלי עור בהיר מאד
סדרת אולטרסול +SPF50 מעניקה 
הגנה גבוהה מאוד ורחבה במיוחד מפני 
ומסייעת   UVA קרינת   ,UVB קרינת 
בהגנה מפני קרינת IR. הסדרה מיועדת 
גבוהה  להגנה  הזקוקות  לאוכלוסיות 

בעלי  ביניהן:  השמש,  מקרינת  במיוחד 
עור בהיר מאוד, נכווים בקלות, בעלי 
נוטלים  פיגמנטציה,  להיפר  נטייה 
(מרגשות  פוטוסנסטיביות  תרופות 
במשך  לשמש  חשופים  לשמש), 
כוללת  הסדרה  ועוד.  רבות  שעות 
תכשירים  וכן  למבוגרים  תכשירים 

המותאמים לילדים.
מחיר: ספריי שקוף או תחליבי/
תחליב גוף 59.90 ₪ (200 מ"ל), קרם 

פנים 49.90 ₪ (75 מ"ל).
סדרת אולטרסול free - להגנה 

על עור רגיש
פתרון  מציע   free אולטרסול 
ללא   - רגיש  לעור  מהשמש  להגנה 
ללא  גז,  ללא  שמנים,  ללא  פראבנים, 
בושם וצבע וללא רכיבים מהחי. תכשירי 
הסדרה במרקם קליל, נספגים במהירות, 
את  בהצלחה  ועברו  שמנוניים  אינם 
התאמתם  על  המעיד  סנסיטיב  מבדק 

לעור רגיש. 
מחיר: ספריי שקוף או תחליבי/תח־
פנים  קרם  מ"ל),   200)  ₪ גוף 59.90  ליב 

49.90 ₪ (50 מ"ל).
תכשירי סדרות אלה עברו בהצלחה 
מבדקי היפואלרגניות ועמידות במים וכן 

מעניקים לחות ל-24 שעות. 
שיהיה קיץ מהנה ומוגן!

עמינח מגישה: 10 טיפים לשנת לילה טובה
אור  שעות  עימו  מביא  הקיץ  שעון 
את  משמעותית  המקצרות  יותר,  רבות 
כדי  הלילה.  במהלך  השינה  זמן  משך 
ממליצים  השינה,  איכות  את  למקסם 
מומחי 'עמינח' להקפיד על מספר כללים 
חשובים, המבטיחים לכם שינה איכותית 

גם בלילות הקיץ הקצרים.
בשעות  שינה  על  הקפידו   .1
קבועות – כדאי לשמור על איזון השעון 
הביולוגי, באמצעות שינה וקימה בשעות 

קבועות, גם בשבתות. 
קבוע  פעולות  סדר  פתחו   .2
להתכונן  לגוף  עוזר  זה   – השינה  לפני 

לשלב השינה. 
על  לישון  לעצמכם  הרשו   .3
לשינה  להגיע  קשה   – ותומך  נוח  מזרן 
נוחה ועמוקה על גבי מזרן קטן, לא נוח 

ושאינו מעניק תמיכה נכונה לגופך. 

גופנית  פעילות  בצעו   .4
מתחים  בהפגת  מסייעת  היא   – קבועה 
אל  אך  היום.  במהלך  שנצברו  ולחצים 
תבצעו פעילות זו קרוב מדי לזמן השינה, 

הדבר מפריע לגוף להסתגל לשינה. 
ממריצים  נטילת  צמצמו   .5
רכיבים  עם  משקאות  צריכת   – בערב 
ההרדמות  למהלך  מפריעה  ממריצים, 

הטבעי ומונעת שינה טובה. 
עישון  הפחיתו  או  הימנעו   .6
הם  להירדם,  יותר  קשה  למעשנים   –
ושנתם  הלילה  במהלך  יותר  מתעוררים 

מקוטעת. 
צריכת   – במתינות  שתו   .7
השינה  לפני  אלכוהוליים  משקאות 

מפריעה לשינה רצופה. 
לא  השתדלו   – הירגעות   .8
שעת  לפני  ודאגות  בבעיות  להתעמק 

השינה. 
שינה  סביבת  לכם  בנו   .9
נוחה – מומלץ לישון בחדר שקט וחשוך, 

ועל מזרן נוח ותומך. 
 – לשינה  עדיפות  קבעו   .10
נוטים  אתם  אם  גם  לשינה,  "כן"  אמרו 
נוטה להישאר ערים מאוחר. בבוקר תודו 

על כך.

מזרחי-טפחות מזמין אתכם לכנס 
משכנתאות מיוחד בירושלים עם 

המומחים של טפחות!
מתחתנים בקרוב? עומדים בשלב 
של חתונות הילדים? ככל הנראה נושא 
המשפ־ והתקציב  המשכנתא  הדירה, 
הרציניים  הנושאים  אחד  הוא  חתי 

שמעסיקים אתכם בימים אלו. 
מזמינים  טפחות  של  המומחים 
שיסייעו  מעשיים  כלים  לקבל  אתכם 
את  להכיר  הבלבול,  מן  לצאת  לכם 
המשכנתאות  של  המושגים  עולם 

בסדרת  מוצלחות,  לבחירות  ולהגיע 
כנסים מיוחדת ברחבי הארץ.

בכנס הקרוב, שיתקיים בירושלים, 
תיהנו מהרצאה ייחודית שאותה יעביר 
מנדי בייזר, משווק ארצי למגזר החרדי 
במזרחי טפחות, בנושא בחירת המש־

כנתא הנכונה. 
שני  ביום  בעז"ה  יתקיים  האירוע 
באולמי   ,20.05.19 תשע"ט,  באייר  ט"ו 

79 הנביא  שמואל  ברחוב  סדיגורא 
בירושלים, בשעה 19:45. 

הש־ באישור  מותנית  הכניסה 
תתפות מראש. ההרשמה עד יום רא־

שון י"ד באייר 19.05.19. סגירת דלתות 
בשעה 20:30.

כנסים  על  ולפרטים  להרשמה 
077- חייגו:  הארץ  ברחבי  נוספים 

.6004060

חברת שמרית תרמה אלפי שמרים טריים 
למשפחות נזקקות באמצעות 'חסדי נעמי'

'שמרית'  האפייה  מוצרי  חברת 
שמרים  אלפי  של  ענק  תרומת  יזמה 
טריים, באריזת קובייה ומארז משלב עם 
נזקקות,  משפחות  עבור  אפייה,  משפר 
השמרים  נעמי'.  'חסדי  ארגון  באמצעות 
הטריים יועברו למשפחות הנזקקות ע"י 

סלי המזון ששולח הארגון.
שמרית  של  הטריים  השמרים 
כבר  החרדית  המשפחה  את  מלווים 
למעלה מ-40 שנה, ומתייחדים באיכותם 
הגבוהה, המלווה גם את מוצרי 'שמרית' 
החדשים  מהמוצרים  אחד  החדשניים. 
לאחרונה  שהושק  ביותר  והמסקרנים 
תחליף  המהווה  קוקוס',  'נטורינה  הוא 
החמאה  למוצרי  ובריא  פרווה  טבעוני, 
והמרגרינה. יתרונה של ה'נטורינה' טמון 
ללא  הניטרלי,  ובטעם  החלק,  במרקם 
טעם הקוקוס, המעניק תוצאות נהדרות 

וטעימות למאפים ולתבשילים.
התרומה  כי  מוסרים  ב'שמרית' 
לכל  לאפשר  נועדה  נזקקות  למשפחות 
משפחה חרדית ליהנות מיתרונות מוצרי 
איכותית  אפייה  על  ולהתענג  'שמרית', 
חום  מעניקים  'שמרית'  "מוצרי  וקלה. 
חשוב  ערך  רואים  אנו  בית.  של  וניחוח 
את  המעניקה  לזולת,  אמיתית  בנתינה 
רגשית,  כמעטפת  גם  והביתיות  החום 
והחיוניים  החשובים  למוצרים  בנוסף 

בכל בית בישראל", אומרים בחברה.
נעמי,  ,חסדי  יו"ר  כהן,  יוסף  הרב 
שמרית  חברת  להנהלת  תודתו  הביע 
מאמינים  "אנו  הנכבדה:  התרומה  על 
ודוגלים בכך, כי גם למשפחות נזקקות 
בריאים  ומוצרים  איכות  מוצרי  מגיעים 
לנו  שמסייע  מי  לכל  מודים  ואנו  יותר 

לעמוד במשימה".

חדש במרכז הרפואי שיבא – אגב נשים ויולדות: 
מערך תמיכה נפשית מקיף לאם ולתינוק

נפ־ לתמיכה  זקוקות  רבות  נשים 
שית ברמה כזו או אחרת סביב תקופת 
כמוסד  שיבא  הרפואי  המרכז  הלידה. 
כבר  מפעיל  המיילדות  בתחום  המוביל 
אשר  חווה'  'מרפאת  את  שנים  במשך 
טיפול  הפונות  כל  מקבלות  במסגרתה 
לקושי  לצורך,  מענה  להן  הנותן  רגשי 
ולהתמודדויות אותם הן חוות. כעת, מת־
לרא־ ופותחת  המרפאה  פעילות  רחבת 
שונה בישראל יחידת טיפול יום ייחודית, 
לאם  הקשור  בכל  בטיפול  המתמקדת 

ולתינוק. 
שי־ של  במצבים  מטפלת  היחידה 

נויים רגשיים משמעותיים לאחר הלידה, 
דיכאון לאחר לידה ועוד. השירות מיועד 
פע־ שלוש  להגיע  שמסוגלות  לנשים 
אינטנסיבי  טיפול  לקבלת  בשבוע  מים 
מתמקדים  במרפאה  מיטבית.  להחלמה 
בשיפור מצבן הנפשי של הנשים באמצ־
עות טיפולים ייעודיים הכוללים: שיחות 
משפ־ התערבויות  וקבוצתיות,  אישיות 

ובהתאם  הצורך  לפי   - ותרופות  חתיות 
למצבה ולרצונה של האישה.

במקביל ניתן גם טיפול דיאדי - אם 
- תינוק הנועד לשפר את הקשר החשוב 
והמשמעותי בין האם לילדה. כידוע, לק־
שר אם -תינוק חשיבות רבה בהתפתחות 
הדיאדי  הטיפול  האם.  ובהתהוות  הילוד 

נעשה באופן קבוצתי או אישי לפי הצורך 
והרצון של כל אישה.

בלתי  חלק  היא  שלנו  "המרפאה 
ומיטבי  כולל  שירות  של  ממערך  נפרד 
בשיבא"  מטופלת  לכל  מעניקים  שאנו 
פסיכאטרית   – בר  ו'  ד"ר  אומרת   –
ומנהלת מרפאת חווה בשיבא. "היחידה 
של  ממקום  ממש  באה  הזו  החדשנית 
זיהוי צורך קיים. כבר שנים שאני מלווה 
ואת  המקסימות  והאימהות  הנשים  את 
אין  עוברות.  שהן  נפשי  הרגשי  התהליך 
ספק כי תקופת הלידה משפיעה על כל 
רבות  ישנן  ובהחלט  שונה  באופן  אשה 
מינימלית  ברמה  מי  לתמיכה.  הזקוקות 
בהתערבות  ומי  שתיים  או  שיחה  של 

אני  תרופתי.  בטיפול  ואף  יותר  גבוהה 
מאמינה שלכל אחת מגיע לקבל את כל 
הכלים והכוחות על מנת לעבור ולחוות 
ביותר.  היפה  באופן  הזו  התקופה  את 
בשביל זה אנחנו כאן, עם כל הלב, עבור 

כל אחת".
מקצועי  רב  הינו  היחידה  צוות 
פסיכולוגיות,  פסיכיאטריות,  כולל  והוא 
בהבעה.  ומטפלות  סוציאליות  עובדות 
הלכתיות  שאלות  ומתעוררות  במידה 
מתקיים  הטיפולי  לתהליך  הנוגעות 
ניתן  במסגרתו  מערכתי  פעולה  שיתוף 
לקבל מענה הלכתי על ידי הרה"ג ר' צבי 
פורת שליט"א- רב ויועץ הלכתי במרכז 

הרפואי שיבא.
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דער צייטונג פון דעם טרייער יודענטום

usa@hamevaser.co.il :בריעוו צום רעדאקציע צו אימייל
מיר וועלן זיך פרייען צו הערן פון אייך

נאך קורצער און שארפער פייער אויסטויש צווישן מדינת ישראל און כאמאס:

פיר אידן אומגעקומען רח"ל און שווערע שאדענס געליטן פון 
מער ווי 700 ראקעטן פלייץ קיין דרום טייל ארץ ישראל

מדינת ישראל דראאעט כאמאס אז זי וועט נישט דערליידן ענטוויקלונג פון קלוגע מיסעלעס – דעלעגאציע פון עגיפטן באזוכט אין עזה זיכער צו מאכן אז פייער אפשטעל 
באדינגען ווערן איינגעהאלטן – נתניהו שטעלט קלאר: דער פייער אויסטויש וועט נאך האבן א המשך – 11 טעראריסטן אומגעברענגט און געביידעס איינגעווארפן 

און  בכלל  ישראל  ארץ  תושבי 
תושבי דרום בפרט זענען אריבער 
דער  מיט  וואך  שווערער  א 
פארלוסט פון פיר אידישע קרבנות 
און  פארוואונדעטע  מערערע  און 
געליטן  האט  מען  וואס  שאדענס 
דורכאויס  ערטער,  מערערע  אין 
אויסטויש  פייער  שארפער  דער 
מער  אנגעהאלטן  האט  וואס 
און  שעה  צוואנציג  און  פיר  ווי 
פייער  א  מיט  געענדיגט  זיך  האט 
אפשטעל נאך דעם וואס מערערע 
אז  כוחות  פארלייגט  האבן  זייטן 
קומען  זאל  אפשטעל  פייער  דער 

ווי שנעלער צו אן ענדע.
א  טאקע  הערשט  דערווייל 
שטעט,  דרום  די  אין  שטילקייט 
אבער דער שאק און ווייטאג וואס 
איבערגעלאזט  האט  רונדע  דער 
די  אין  בעיקר  און  אומעטום 
וואו  אשדוד,  שטאט  חרדישע 
טראגישער  א  אין  איז  עס 

געווארן  דערמארדערט  וועג 
חסידישער  און  היימישער  א 
מנחם  פנחס  הרב  יונגערמאן 
זיך  שפירט  הי"ד,  פעשוועזמאן 
יעדן  טראמאטיזירט  און  גוט  נאך 

באזונדער.
ארויס,  זיך  שטעלט  עס  ווי 
פייער  שנעלער  דער  טראץ 
טעראריסטן  די  זענען  אפשטעל, 
קאפ  מיט  שטאפל.  א  ארויף 
און  מיטלען  געטראפן  זיי  האבן 
פאטענטן איבערצוקלוגן די כיפת 
הברזל דעפענעס סיסטעם און יא 
אנזייען שאדן אין די שטעט ארום 

ארץ ישראל.
איינס פון די שטארק גענוצטע 
איבערצושטרענגען  איז  מיטלען 
ארויסשיסן  מיט  סיסטעם  דער 
רגע,  א  אין  ראעקטן   50 צו  נאנט 
נישט  זאל  זי  אז  צוברענגגענדיג 
קענען רעאגירן און אז די מיסעלס 

זאלן יא דערגרייכן איר ציל ה"י.

די מיסעלס זענען אויך געווען 
מיליטערישער  און  קלוגער 
קוועלער פון מדינת ישראל האבן 
מדינת  אז  געמאלדן  וואך  די  שוין 
פארשווייגן  נישט  וועט  ישראל 
 '3 'באדער  דער  פון  באנוץ  דער 
וועט  ווארענונג  די  לויט  מיסעל. 
סארט  אזא  פון  אנטוויקלונג  דער 
אז  טריגער  דער  זיין  מיסעל 
איר  באנייען  זאל  ישראל  מדינת 
איבער  סיסטעמען  ליקווידירונג 
פערזאנען,  כאמאס  הויכראנגיקע 
זיך  האט  זי  וואס  אקט  אן 
לענגערער  א  פאר  אפגעהאלטן 

צייט צו נוצן.
מדינת  האט  דערגעגן 

אירע  געמאלדן  אויך  ישראל 
אז  באטאנט  און  דערגרייכונגען 
מטעם  אטאקעס  יעצטיגע  די 
ישראל  מדינת  פון  מיליטער  די 
און  קלוגערער  געווען  זענען 
למשל  ווי  צילן  סטראטעגישע 
די  פון  געביידע  סייבער  די  קעגן 
געביידע  דער  אפיסעס,  כאמאס 
דער  זיך  געפונט  עס  וואו 
און  הויפטקווארטיר  זיכערהייט 
דער  ליקווידירט  זי  האט  אויך 
די  איבער  געשטעלט  איז  וואס 
געלט ליפערונגען פון איראן קיין 

עזה.
מדינת  האט  אנאליסטן  לויט 
וואס  צילן  אטאקירט  ישראל 

אפהאלטן  אייביג  זיך  פלעגט  זי 
זי  האט  יעצט,  און  אטאקירן  פון 
זיך  אטאקע  איתן  צוק  דער  זינט 

ערלויבט צוצילן די ערטער.
זיך  האט  רונדע  יעצטיגע  די 
די  ווי  גענוי  געענדיגט  ווייטער 
זאל  עס  וואס  אן  און  פריערדיגע 
ממשות'דיגע  ווערן  איבערגעוויזן 
אבער  ישראל,  מדינת  פאר  שריט 
פון  בעניפטירט  יא  האט  עס  ווער 
דער רונדע זענען די כאמאסניקעס, 
מדינת  פון  ארויסקוועטשנדיג 
אז  ווי  קאנצעסיעס,  נאך  ישראל 
אז  ערלויבט  האט  ישראל  מדינת 
אנקומען  איר  צו  זאל  געלט  מער 
ווען  קאוועיט  פון  פריער  ווי 
פארפליכטעט  אויסטויש  אין 
איינצוהאלטן  כאמאס  זיך 
דזשיהאד  איסלאמישער  די 
אויך  פארשפרעכט  און  גרופע 
די  דערווייטערן  וועט  זי  אז 
דעמאנסטראציעס פון גרעניץ און 
אויך אפשטעלן די פייער אטאקע 

פון גרעניץ.
עס איז קלאר פאר ביידע זייטן 
אז דער יעצטיגער שטילקייט איז 
וואס  רעדע  א  אין  צייטווייליג. 
פרעמיר  דער  געגעבן  האט  עס 
מערערע  ביי  נתניהו,  מיניסטער 
אפצוצייכענען  צערערמאניעס 
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מדינת  אז  געזאגט  נתניהו  האט 
ישראל איז נאכנישט פארטיג מיט 
געשעענישן  די  און  דזשאב  איר 
און  לאנגער  א  נאך  האבן 
אז  און  המשך  ווייטגרייכענדער 
לאנג  געדויערן  נישט  וועט  עס 
ביז ווען מען וועט דער המשך גוט 

דערשפירן אין אלע הינזיכטן.
קיין  אן  קומען  טעג  די  אין 
עגיפטן.  פון  פארשטייער  עזה 
זיכער  קומען  פארשטייער  די 
וואס  אפמאך  דער  אז  מאכן  צו 
געווארן  איינגעפעדימט  איז 
מיט  צוריק  טעג  עטליכע  מיט 
האלט  מצרים  פון  פארמיטלונג 
נישט  ווערט  און  אן  ווייטער 
זייטן  ביידע  אז  און  צושטערט 
האלטן זיך שטארק צו דער הסכם 
זאל  כאוואליע  טעראר  די  אז  און 
זיך נישט באנייען און אז אנשטאט 
דעם זאל די שטילקייט געהאלטן 

געווארן.
ישראל  מדינת  אין  קוועלער 
שולדיגער  דער  אז  גלייבן 
זענען  רונדע  יעצטיגע  די  פאר 
דזשיהאד  איסלאמישע  די 
כאמאס  אז  יעצט  און  גרופע 
דער  וועט  איינהאלטן  זיי  וועט 
בלייבן  און  אנהאלטן  שטילקייט 
דויערהאפטיג און אז די סצענעס 
וועלן זיך מער נישט איבערשפילן.

 צווישן רייבעריי  די  פון  ליכט  אין  ישראל  מדינת  אין  וואך  שטורמישער  פארלאפענער  דער 
די  האט  באזונדער  און  וועלט  גארער  די  פון  רעאקציעס  געצויגן  האט  כאמאס  און  ישראל  מדינת 
איר  אראפרייסן  און  ישראל  מדינת  אטאקירן  צו  שאנסען  די  אויסגענוצט  וועלט  מוסלמענישע 

פירערשאפט.
איז  וועלכער  אנגריף  שארפער  א  ארויסגעשטארצט  האט  אטאקעס  מערערע  די  צווישן  פון 
קאנגרעס,  אמעריקאנער  דער  אין  קאנגרעספרוי  מוסלמענער  איינציגסטער  דער  מצד  געקומען 

פרוי מ. אחמאר. 
אין א מעסעדזש וואס זי האט פארשפרייט האט זי געזאגט אז מדינת ישראל פירט זיך אויף מיט 
א ברוטאלישער וועג קעגן כאמאס אין דרום ארץ ישראל און אז די שיסעריי פארשטערקערט נאר 

די ליידן פון די ציווילסטן.
אחמאר איז געווען דער איינציגסטער שטומע צו אטאקירן מדינת ישראל און אין דער זעלבער 
צייט האט די טראמפ אדמיניסטראציע אטאקירט די כאמאס זאגענדיג אז שיסעריי איבער בירגער 

און סקולס איז נישט דער לעזונג, עס שטערט נאר דער שלום פראצעס.
האט  סוקסעספול".  זיין  ליבערשט  איר  וועט  שריט  פאזיטיווע  אין  אינוועסטירן  וועט  איר  "אז 

טראמפ געזאגט.

•••
 אין אנדערע נייעס איבער די רעאקציעס איבער די מלחמה אקציע אין דרום און די אוועלטליכע

רעאקציע איז געווען פאזיטיווע נייעס אז דער פארזיצער פון מדינת ישראל צו די יו. ען. האט אין א 
גינסטיגער שריט איינגעלאדענט מערערע אמבאסאדערן צו דער יו. ען. אז זיי זאלן קומען באזוכן 
דרום טייל ארץ ישראל און זיך באקענען פון דער נאנט מיט די ליידן און פיין פון די דרום בירגער.

אמבאסאדערן  די  מיט  שפאצירט  האט  ישראל  מדינת  מטעם  פארזיצער  ען.  יו.  דער  דנון, 
לענגאויס די שטעט ביים גרעניץ און צווישן אנדערע באזוכט אין די שטאט אשקלון און אין דער 

שולע וואס איז געשעדיגט געווארן פון די אטאקעס.
דער שריט האט שטארק באנומען די אמבאסאדערן און ווי זיי האבן שפעטער געזאגט איז עס 
געווען זייער ערשטער געלעגענהייט זיך צו באקענען פונדערנאנט מיט די פיין און מיטמאכענישן 

פון די דרום איינוואוינער.

•••
 צווישן די שארפע קריטיקירער פון דער פריש איינגעשטעלטער שלום אין מדינת ישראל איז

געווען דער מעיאר פון די שטאט שדרות אלון דויודי. 
אין א מעסעדזש וואס דויודי האט געזאגט פאר די פרעסע הארט נאך די ביטערע געשעענישן 
זאל  ישראל  מדינת  אז  צייט  דער  געקומען  איז  עס  אז  באטאנט  דוידי  האט  אומגעגענט  דער  אין 

רעאגירן מיט א שטייפערע און שטערקערע האנט קעגן די אטאקירער.
די  אין  אריינצוקלערן  ארט  דא  איז  עס  אז  באטאנענעדיג  געזאגט  ער  האט  ווערטער  זיינע 
קעגן  אגרעסיוו  און  טעטיג  מער  זיין  מען  קען  דאך  אבער  אפעראציע  ברייטע  א  פון  וויכטיגקייט 

די טעראריסטן.
זענען  זיי  זיי  וואס  כוחות  די  צילן  נענטערער  און  שטערקער  זאל  מען  אז  פאר  שלאגט  דויודי 
פאראנטאווארטליך פאר די טעראר ווייל אן אטאקע קעגן זיי און זייערע געביידעס ערגענצט מער 

דער ציל.
ער האט אויך באטאנט אז ער שטייט אין א נאכאנאנדער קשר מיט דער פרעמיר מיניסטער, ער 

רעדט זיך דורך מיט אים און געט אים איבער די שטעלע פון די שטאטס איינוואוינער.

•••
 אונגארין האט די וואך באנייעט א פארק אין איר הויפטשטאט בודאפעסט און עס א נאמען

געגעבן 'ירושלים' אויפ'ן אנדענק צו ירושלים און אויך אפצוצייכענען די גוטע און דויערהאפטיגע 
באציהונגען וואס אונגארין האט היינט צוטאגס מיט מדינת ישראל.

ביי דער ערעפנונגס צערעמאניע האבן אנטייל גענומען עטליכע פראמינענטע לייט און צווישן 
זיי דער מעיאר פון בודאפעסט און אויך פארשטייער פון די אידישע געמיינדע אין שטאט און אויך 

דעלעגאטן פון דער אמבאסאדער צו מדינת ישראל.
און  אונגארין  צווישן  באציהונג  דער  אז  באטאנט  רעדע  זיין  ביי  האט  שטאט  פון  מעיאר  דער 
ירושלים איז שוין אזוי אלט ווי טויזנט יאר און לויט רעקארדן האט דער אונגארישער קעניג געהאט 

א באהאלטענער היים אין ירושלים עיה"ק.

•••
 אנטיסעמיטיזם אבזערווירן  צו  רעגירונג  דייטשע  די  פון  געשטעלטער  דער  קליין,  פעליקס 

אין לאנד האט די וואך אנאנסירט א מאמר איבער אנטיסעמיטיזם אין לאנד און האט אנגעמאכט א 
גרויסער געטומעל אין דייטשלאנד.

שטייגט  און  יאר  פארלאפענער  די  אין  געשטיגן  דראסטיש  אנטיסעמיטיזם  איז  קליין  לויט 
כסדר אין לאנד, ווען דער פאלק געוואוינט זיך נישט אפ דערפון. אין זיין מאמר, באטאנט פעליקס, 
צו  אנטיסעמיטיזם  צובינדן  ווילן  מאנכע  וויפיל  אז  פשוט,  דבר  א  איז  אונז  ביי  וואס  ער  דערמאנט 
עס  וועט  דערצו,  שולד  דער  איז  דאס  אדער  צוגעברענגט  עס  האט  דאס  אז  געשעענישן  געוויסע 
אלעמאל זיין דער פינטעלע אנטיסעמיטיזם וואס וועט ארויסשפראצן, אן אז זי זאל זיין באהאפטן 

צו עפעס.
געשטימטע  רעכט  קלאסישע  די  צו  צוגאב  אין  אז  אויך  ער  באטאנט  ווערטער  זיינע  אין 
אנטיסעמיזים איז צום ערשטן מאל דא צייכענעס פון אנטיסעמיטיזם ביי די לינקע פירערשאפט 
און דאס פארטרעט אויך די מוסלמענער גרופעס אין לאנד, וועלכער זענען היבשליך אנשטעקיג 

מיט אנטיסעמיטיזם אין לאנד.

•••
 רוסלאנד האט די וואך געליטן פון א אוואציע עקסידענט און דער עקסידענט האט געקאסט

דאס לעבן פון 40 רייזענדער.
דער עקסידענט האט פאסירט ביי דער ערמעדזשענסי לאנדונג פון דער פליגער און בילדער 
פון דער געשעעניש האבן געצייגט ווי אזוי מערערע פארלאזן דער פליגער אין א שטארקער בהלה 

זיך ראטווענדיג פאר זייער לעבן.
ווי עס האבן עדות געזאגט איין פילאט און אויך איין פלייט אטענדעט וואס האבן איבערגעלעבט 
די געשעעניש האבן זיי געזאגט אז דער אנהייב פון די טראגעדיע האט זיך אנגעהויבן צו דערקייקעלן 

נאך דעם וואס א בליץ האט געטראפן דער פליגער און געשעדיגט איר קאנטראל סיסטעם.
אן  פאדערן  זאל  באהערדע  די  אז  צוגעברענגט  שפעטער  האט  בליץ  דער  פון  שאדן  דער 
ערמעדזשענסי לאנדונג און ווען דער לאנדונג האט פאסירט איז דער פליגער ארויף אין פלאמען.

רוסלאנד האט א ברייטער רעקארד מיט אוויאציע עקסידענטן און פרעמיר מיניסטער נתניהו 
האט גערופן פוטין און אים געטרייסט איבער די געשעעניש.

•••
 האט מאדארא  ניקאלאס  ווענעזוועלאו  פון  פרעזידענט  אמטירענדער  דער  וואס  דעם  נאך 

קיין  אפצורייזן  וואך  די  זיך  ער  גרייט  פירערשאפט  לאנדס  זיין  אויף  פוטש  א  איבערגעלעבט 
מיט  דיסקוטירן  און  פוטין  פרעזידענט  רוסישער  דער  מיט  קאנפערירן  וועט  ער  וואו  מאסקעווע 

אים ווייטערדיגע אישוס בנוגע זיין אנגייענדע קאדענציע אין לאנד.
פון  מיניסטער  אויסערן  דער  ווי  לויט  און  ארום  מאנאט  א  אין  פארקומען  וועט  באזוך  דער 
א  אין  נעמען  אנטייל  באזוך  זיין  דורכאויס  פרעזידענט  דער  וועט  זאגט  רעגירונג  מאדארא  די 

קאנפערענץ וואס וועט פארקומען דעמאלטס אין שטאט.

•••
 אינדערצייט וואס דער מענטשהייט פארמעסט זיך מיט מלחמות צווישן מענטשן און לענדער

איז אויך דא עקענאמישע מלחמות און איינס פון זיי גייט אן העפטיג צווישן די צוויי אוועלטליכע 
עיראבס  אייראפישע  די  און  באואינג  אמעריקאנער  דער  וועלט,  די  אין  פראדעצירער  פליגער 

קערפערשאפט.
ווער  שטערקער,  איז  ווער  פארמעסט  א  פירמעס  צוויי  די  צווישן  דא  איז  לאנג  יארן  פאר 

פראדוצירט מער פליגערס, ווער ברעגנט אריין גרעסערע איינקופטן.

לנפש לא יטמא בעמיו

די וואכ'עדיגע פרשה - דער לימוד מוסר דערפון / אמור

אין די גאסן פון ווילנע
היסטארישע פרקים פון אידן אונטער די קאמוניסטישע הערשאפט אין ווילנע 
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ווייטער  שפינט  זכרונות  זיינע  אין 
די  שילדערט  און  געשיכטע  זיין  אלי  ר' 
איד  דער  וויקטער,  פון  לעבנסביגראפיע 
צו  דערנענטערן  זיך  געוואלט  האט  וואס 
אין  אנגעשלאסן  זיך  האט  און  אידישקייט 
האט  וואס  הינטערגרונד  אידישער  דער 
מאסקעווע,  שטאט  די  אין  געוועבט  זיך 
רוסישע  די  פון  נאז  דער  אונטער 

פירערשאפט.
פריינט  גוטע  אז  אלי'  ר'  דערציילט 
זאל  ער  אנגעוויזן  אים  האבן  וויקטאר  פון 
דער  פון  לערנונגען  די  אין  אנשליסן  זיך 

פראפעסאר לעווין.
האט  שפעטער  שילדערט  אלי  ר'  ווי 
וויקטאר טאקע אזוי געמאכט אבער ערשט 
האט גייט ער אריבער צו שילדערן פון וואו 
אידישער  דער  גרופירן  געקענט  זיך  האט 
נעץ, נאך דעם וואס אין רוסלאנד איז נישט 
און  ספרים  אידישע  קיין  בנמצא  געווען 
די  פון  איבערטייטשער  קיין  נישט  אויך 

רוסישע שפראך אויף לשון הק'.
צו פארשטיין געבן פון וואו זיי האבן יא 
געהאט איבערטייטשער שפאצירט ר' אלי 
צוריק צו יארן פריער, ווען רוסלאנד האט 
יא פארמאגט איבערטייטשער סיסטעמען 
זיך  האט  עס  אזוי  ווי  דערציילט  און 
הארץ  אין  טרעפן  יא  זאל  מען  אז  געפירט 
טוט  וואס  דיקשענערי  א  רוסלאנד  פון 
שפראך  רוסישער  די  פון  איבערטייטשן 

אויף העבראיש.
פריער  יארן  מיט  אז  ער  דערציילט 
שפירא  נאמען  דער  מיט  איד  א  האט 
איבערגעצייגט די רוסישע רעגירונג אז עס 
לוינט זיי צו דעוואלפירן א דיקשענערי פון 
רוסיש צו לשון הקודש. דער אנגעבליכער 
פאר  געזאגט  האט  שפירא  וואס  סיבה 
אזוי  אז  געווען  איז  רעגירונג  רוסישע  די 
דיפלאמאטישע  דאך  האט  רוסלאנד  ווי 
נישט  איז  ישראל  מדינת  מיט  באציהונגען 
מער ווי יושר אז די רוסישע רעגירונג זאל 
די  צווישן  איבערטייטשער  אן  ערלויבן 

צוויי לענדער.
שפירא  האט  צייט  לענגערער   א 
די  פאר  געדאנק  דער  אריינגעבראקט 
רוסישע רעגירונג אין קאפ אריין און ענדע 
נאך אזויפיל בראקן איז עס אריין אין זייער 
דער  צו  געווען  מסכים  האבן  זיי  און  קאפ 

געדאנק.
דער  איז  שפעטער  יארן  מיט 
פאר  געקומען  צוניץ  שטארק  דיקשענערי 
געהאט  האבן  זיי  רוסלאנד.  אין  אידן  די 
בארייכערן  קענען  צו  וואו  פון  קוואל  א 
און  אידישקייט  איבער  ידיעות  זייערע 

אידן.
נאך אן אומערווארטערטער קוואל פון 
וואו די אידן אין לאנד האט געקענט האבן 
לשון  פון  איבערזעצער  לעבעדיגער  א 
הקודש צו רוסיש און דערגעגן איז געווען 

אביגודר  געהייסן  האט  וואס  גוי  א  פון 
לעוויט.

פיקאנטישער  א  געווען  איז  לעוויט 
געצויגן  ער  האט  אפשטאם  זיין  פארשוין. 
זיינע  האבן  פריער  יארן  אבער  גוים  פון 
עלטערן זיך געצויגן קיין ארץ ישראל און 
זיך באזעצט אין איר, אזוי אז לעוויט האט 

זיך געהאדעוועט אין מדינת ישראל.
עלטערן  די  און  אריבער  זענען  יארן 
ער  און  געשיידט  זיך  האבן  אביגדור  פון 
אומגעקערט  זיך  האבן  מוטער  זיין  מיט 
איר.  אין  באזעצט  זיך  און  רוסלאנד  קיין 
גרייט  ער  איז  רוסלאנד  אין  זייענדיג  שוין 
געווען צו העלפן דער אידישער פראגראם 
זיין  צו  און  אידיש  דעוואלפירן  קענען  צו 
אין  לערנונג  אידישע  די  צו  בייהילפיג 

לאנד.
אידן  די  האבן  לאנג  יארן  פאר 
אז  אורזאך  דער  איז  וואס  שפעוקלירט 
לעוויט איז גרייט צו העלפן. מאנכעהאכבו 
איז  לעוויט  אז  מעגליך  אז  שפעקולירט 
דער  אבער  בי.שפיאן  דזשי.  קעי.  א 
געווארן  נישט  קיינמאל  איז  פארדאכט 
א  געבליבן  אלעמאל  און  באגרינדעדט 
פארנעפלטער פארדאכט, אבער מיט דעם 
אלעם האבן די אידם זיך גענוצט מיט אים 
וואס  תועלות  גרויסע  די  פון  געניסנדיג 
לשון  דערלערנען  צו  זיך  זיי  ברענגט  ער 

הקודש.

אין רעאקציע צו די מעלדונג פון איראן אז זי ציט צוריק פון טייל באגרעניצונגען:

אמעריקע ברייטערט אויס אירע סאנקציעס איבער איראן 
און פארבאט פאר דער האנדל מיט איראנער מעטאל
רייבערייען צווישן אמעריקע און איראן אין די מיטל מזרח וואסערן – סעקראטער אוו סטעיט 

פאמפעיי שטאט אפ פלוצלונדיגע וויזיט אין איראק – איראן שטעלט אולטימאטום פאר אייראפע און 
דראאעט צו איגנארירן דער אפמאך 

האט  טראמפ  פרעזידענט 
אונטערגעשריבן  וואך  די  ענדע 
סאנקציעס  פון  רייע  פרישער  א 
אין  איראן  מיט  האנדלן  איבער 
פון  מעלדונגען  די  צו  רעאקציע 
איבערלאזן  וועט  זי  אז  איראן 
איינגעפעדימטע  די  פון  טייל  א 
פינעף  די  מיט  אפמאכן 

וועלטסמאכטן.
ווי עס זאגן אנאליסטן זענען 
די סאנקציעס זייער שארפע און 
דער  איבער  זיך  קאנצענטרירן 
א  לאנד,  אין  מארקעט  מעטאל 
געשאצט  ווערט  וואס  מארקעט 
צו זיין אזויפיל ווי צען פראצענט 
פון דער לאנדס איינקופט. לויט 
די נייע סאנקציעס וועט קיין איין 
מערב וועלט נישט קענען קויפן 
און  סטיל  און  אייזן  איראן  פון 
אפעקטירן  שטארק  וועט  דאס 

די איראנער מארקעט.
א  אין  קומט  שריט  דער 
צו  רעאקציע  דירעקטער 
זי  אז  איראן  פון  מעלדונג  די 
די  פון  טייל  א  נאכלאזן  וועט 
די  מיט  אפמאכן  געשלאסענע 
איראן  וועלטסמאכטן.  פינעף 
האט געשטעלט פאר די איבריגע 
וועלכער  לענדער,  פינעף 
פון  טייל  א  פארבליבן  זענען 
אולטימאטום  אן  אפמאך,  דער 
ביז  צייט  האט  זי  אז  זאגענדיג 
צו  ערזאץ  אן  טרעפן  צו  טעג   90
די אמעריקאנער סאנקציעס און 
באשטימטער  דער  צו  ביז  אויב 
אויפקומען  נישט  זי  וועט  צייט 
אינגאנצן  זי  וועט  לעזונג,  א  מיט 
און  אפמאך  דער  אויפגעבן 
נוקלארער  זייער  בארייכערן 

ארסענעל ביז צוואנציג טעג.

אויך  איז  וואך  די  דורכאויס 
איבער  געווארן  באריכטעט 
די  ראיאן.  דער  אין  רייבעריי 
אנגעהויבן  זיך  האבן  אומרוען 
האט  אמעריקע  וואס  דעם  נאך 
אריבער  שיקט  זי  אז  געמאלדן 
א  אויף  שיף  עירקרעפט  איר 
האט  נייעס  די  מיסיע.  פאטראל 
זיי  און  איראנער  די  אנגעצינדן 
זייט  זייער  פון  געמאלדן  האבן 
פארפלייצן  אויך  וועלן  זיי  אז 
די וואסערן מיט איראנער שיפן 
דער  באגרעניצן  צו  ארדער  אין 
אין  איינפלוס  אמעריקאנער 

געגענט.
די וואך איז אויך באריכטעט 
ווען  דראמא  א  אויף  געווען 
סעקראטער  אמעריקאנער  דער 
איז  פאמפעי  מייק  סטעיט  אוו 
געווען אונטערוועגענס און האט 

געמאלדן פאר זיינע באגלייטער 
אז עס איז דא א לעצט מינוטיגער 
אפצורייזן  אנשטאט  און  טויש 
אהיים וועט מען באזוכן אין איין 
לאנד  דער  איז  ענדע  און  לאנד 

געווען איראן. 
געווארן  איז  שריט  דער 
וועלט  גארער  די  אין  געדעקט 
צוברענגענדיג צו שפעקולאציס 
האט  עס  וואס  איבער  יעדן  ביי 
געהיימער  דער  זיין  געקענט 
אמעריקע  וואס  וועגן  מיסיע 
וועג  זיין  פארקירעוועט  האט 
אין  אפגעשטעלט  זיך  און 

איראק.
מאנכע זענען געווען ביי דער 
ווי  איראן  איבערצווייזן  מיינונג 
פון  כוונות  די  זענען  איז  ערנסט 
שטרייט  זייער  בנוגע  אמעריקע 

מיט איראן.

ופאת זקנם לא יגלחו ערציילונג 

אין יאר תרי"א  האט די רוסישע-פוילישע רעגירונג  
ארויסגעגעבן א געזעץ וואס פארבאט די אידן פון פוילן 
דארפן  פונהיינט  אז  און  פיאות  און  בארד  מיט  גיין  צו 
אלע  אזויווי  פיאות,  און  בארד  די  אפשניידן  אידן  די 

אנדערע אומות העולם.
האט  גזירה  פרישע  די  איבער  ידיעה  די  ווען 
אין  קהילות  אידישע  די  פון  אויערן  די  צו  געגרייכט 
פוילן איז איבעראל געווארן טונקעל און פינסטער. די 
די  שטייען  גזירה  די  אונטער  אז  געוואוסט  האבן  אידן 
משכילים. זיי האבן אנגערייצט די רעגירונג באאמטע, 
און האבן זיי משכנע געווען אז אויב זיי ווילן אויס'שמד'ן 
זיך  זאלן  זיי  אז  צוברענגען  און  קינדער  אידישע  די 
אויסמישן מיט די גוים, דארף מען צום ערשט זארגן אז 
וואס  להבדיל,  גוים,  די  און  אידן  די  צווישן  וואנט  דער 
בטל  זאל  טראגע,  אידישע  און  לבוש  דער  געווען  איז 

ווערן.
הערנדיג  האבן  יארן  יענע  פון  ישראל  גדולי  די 
און  געזען  בליק  ווייטן  זייער  מיט  גזירה  די  איבער 
גוזר  האבן  און  גזירה  די  פון  מאטיוו  די  פארשטאנען 
הארט  און  פעסט  שטיין  דארף  ישראל  כלל  אז  געווען 
קעגן די גזירה און זיך נישט אונטערגעבן אפילו אויפ'ן 

פרייז פון מסירות נפש.
גערער  דער  געווען  איז  לוחמים  די  פון  שפיץ  אין 
געוואוינט  האט  וואס  הרי"ם,  חידושי  בעל  דער  רבי, 
יענע יארן אין ווארשא. ער האט ארויסגעגעבן א פסק 
אז די גזירה איז יהרג ואל יעבור און אז מען זאל זיך לאזן 

ארעסטירן אבער נישט אויספאלגן די געזעץ.
געגרייט  אויך  זיך  האט  דערגעגן,  רעגירונג,  די 

וועט  גזירה  אזא  אז  געוואוסט  האבן  זיי  קוראזש.  מיט 
קעגנער  זיין  וועט  עס  גרינגערהייט.  דורכגיין  נישט 
די  ברעכן  קענען  וועלן  זיי  אז  געגלייבט  האבן  זיי  און 

קעגנערשאפט מיט אפשרעקן די אידן אין שטאט.
לייט  פאליציי  מחנות  ארויסגעשיקט  האבן  זיי 
איבער די שטעט וואס זאלן נאכלאקערן נאך די אידן און 
זיי אריינכאפן. עס איז געווארן א בהלה אין די שטעט. 
לינקס,  און  רעכטס  אויף  ארעסטירט  האט  פאליציי  די 
מערכה.  די  פארלירן  זיי  ווי  געשפירט  האבן  זיי  אבער 
און  פאראייניגט,  און  פרום  געווען  איז  אידענטום  דאס 

מען האט זיי נישט געקענט צוברעכן.
אשאד  עס  אז  געזען  פאליציי  די  האט  ביסלעכווייז 
זיי  גזירה.  די  מיט  נאכצולאזן  אנגעהויבן  און  צייט  די 
אויף  פארקוקט  האבן  און  ארעסטירט  ווייניגער  האבן 
ווערט  ציל  זייער  אז  זעענדיג,  משכילים,  די  אידן.  די 
נישט פארפולקאמט, האבן זיי פאר'מסר'ט די פאליציי 
פאר די רוסישע פירער אז זיי טוען נישט ווי עס דארף 
האבן  פארשטייער  רוסישע  די  ארבעט.  זייער  צוזיין 
האבן  און  פארהער  א  אויף  פאליציי  די  אריינגערופן 
זייער  פארנאכלעסיגן  זיי  פארוואס  וויסן  געוואלט 

ארבעט.
פאר'ן  געשילדערט  האט  הויפט  פאליציי  דער 
רוסישן פירער די שוועריגקייט און אז עס אונמעגליך 
זענען  זיי  ווייל  פירערשאפט  אידישע  די  צוברעכן 
און  געזעצט  זיך  האט  רעגירונג  די  און  פאראייניגט, 
זיך אנגעהויבן באראטן וואס מען קען טאן צו צוברעכן 
באראטונג  לענגערע  א  נאך  פירערשאפט.  אידישע  די 
התנגדות  די  פון  שפיץ  אין  אז  דערגאנגען  זיי  זענען 

שטייט דער גערער רבי, דער בעל חידושי הרי"ם, און 
באשלאסן אז מ'מוז צום ערשט ארעסטירן דעם רב, אים 
ברעכן, און צווינגען צוריק צוציען פון זיין החלטה אז די 

גזירה איז יהרג ואל יעבור.
די פאליציי האט אבער געוואוסט אז אזא אקט ווי 
די  און  אומרוען,  ארויסרופן  וועט  רב  א  ארעסטירן  צו 
דערויף,  פארפירן  אנהייבן  וועט  געמיינדע  אידישע 
אדורכפירן  עס  וועט  מען  אז  באשלאסן  זיי  האבן 

אינמיטן נאכט, ווען אלע וועלן שלאפן.
דער חידושי הרי"ם האט געוואוסט אז מען זוכט אים 
און האט זיך אויסבאהאלטן. ער האט אפילו אין יענער 
ראטענבערג  פון  נאמען  פאמיליע  זיין  געטוישט  צייט 
צו אלטער, עס זאל זיין שווערער אים צוטרעפן, אבער 
און  דערווישט  אלעם  דעם  מיט  אים  האט  פאליציי  די 

ארעסטירט.
די  פון  אינמיטן  פארגעקומען  איז  ארעסט  דער 
איבערגעטריבענעם  איבער'ן  ידיעה  די  אבער  נאכט, 
שריט פון די פאליציי האט דערגרייכט זייער ווייט, און 
די  איינגעזאמלט  זיך  האט  נאכט  די  פון  אינמיטן  שוין 
אידישע געמיינדע און אנגעהויבן זיך שטעלן ארום די 

טורמעס אויף צו פראטעסטירן.
דער דרוק אויף די רעגירונג האט געטאן זיינס. זיי 
האבן איינגעזען אז זייער פלאן וועט נישט מצליח זיין 
און באפרייט דעם רב און א שטיק צייט שפעטער מבטל 
איז  פאלק  אידישע  די  ווייל  אינגאנצן  גזירה  די  געווען 
געקענט  נישט  איר  האבן  זיי  און  זיי,  קעגן  געשטאנען 
בייקומען, ווייל ווען מען שטייט פעסט און פאראייניגט 

קען קיין שום כח נישט בייקומען קיינעם.

אין ספר מזקנים אתבונן ברענגט דער מחבר אראפ בשם 
דרך  אויפ'ן  אויסצוטייטשן  מהר"ש  רבי  סלאנימער  דער 
לשון  דאפעלטער  דער  אז  רש"י  פון  ווערטער  די  החסידות 
פון אמור ואמרת קומט להזהיר גדולים על הקטנים און זאגט 
פלאגט  ער  וואס  נאך  אז  איד  א  ביי  אמאל  טרעפט  עס  אז 
אים  געלונגעט  עס  און  השי"ת  עובד  אן  וואקסן  צו  יארן  זיך 
נישט צו ווערן א בעל מדריגה מאכט ער זיך דעם חשבון אז 
ווארשיינליך איז צו זיין א בעל מדריגה נישט צוגעפאסט צו 
בעל  ערליכן  אן  זיין  צו  באגענונגן  זיך  וועט  ער  און  נפש  זיין 
וואס  הבית,  בעל  א  ווי  השי"ת,  רצון  מקיים  איז  וואס  הבית 
לתורה,  עיתים  קביעות  שיעור  א  האט  און  אביסל  ארבעט 

אבער נישט מער ווי דעם.
זיך  לאזט  אויב  ווייל  פסול.  איז  געדאנק  אזא  ער  זאגט 
זינקען  ער  וועט  שטרעבונג,  לעבנס  זיין  אויף  געבט  און  נאך 
נידריגער, און ווערן נאך שוואכער אין אידישקייט. דער וועלן 
זיין א געהויבענער איד, אפילו ער איז נישט שטארק מצליח, 

שטופט אים ווייטער און לאזט אים נישט פאלן טיפער. 

נישט  און  שלאגן  זיך  זאל  אליין  ער  וואס  נאר  נישט  און 
צולאזן אז אזא געדאנק זאל אים באהערשן, נאר ער זאל אויך 
אויסרייסן אזא געדאנק פון זיין קינד. ער זאל נישט לאזן זיין 
קינד וואקסן מיט א מחשבה אז ער וועט זיין א פשוטער איד, 
א פאלקס מענטש, און דאס קומט די תורה מרמז צו זיין אין 

די וואכעדיגע פרשה.
צו  ווארענונג  דאפלטער  א  ואמרת  אמור  זאגט  תורה  די 
אליין  פארזיך  סיי  הקטנים  על  גדולים  להזהיר  אז  זיין  מרמז 
א  אין  אריין  פאלט  ער  אפילו  אז  ווארענונג  דאפלטער  א 
אז  כפשוטו  אויך  און  ווארענען  זיך  ער  זאל  מינוט  שוואכער 
זיי  זאלן  וואס  און  קינדער  די  אנווארענען  זאלן  גרויסע  די 
זיך ווארענען אז  לנפש לא יטמא בעמיו – זייער נפש  זאלן 
בעמיו  פון  לשון  דער  בעמיו.  ווערן  צו  זיין  מטמא  נישט  זיי 
לעבן  אלעמאל  זאלן  זיי  נאר  מענטש,  פאלקס  א  מלשון  איז 
מיט'ן שטרעבן צו ווערן א בעל מדריגה און אזוי ארום וועלן 
עבודת  אין  העכער  הייבן  זיך  נאר  נידריגער,  פאלן  נישט  זיי 

השי"ת.

נאך א היבשער שטיק צייט וואס כאמאס מיט די עזה געפעכט 
פון  ווייט  און  היום  סדר  דער  פון  טייל  א  זיין  צו  אויסגעזען  האט 

שעדליך האט זיך די וואך ארויסגעשטעלט א צווייטער בילד.
ווייניגער ווי 48 שעה האט אנגעהאלטן די פייער, אבער וואס 
איתן  צוק  דער  זינט  יאר  צוויי  ווי  מער  אין  געשען  נישט  איז  עס 

אטאקע, האט פאסירט אין ווייניגער ווי 48 שעה.
די רשימה פון אידישע קרבנות האט זיך פארגרעסערט מיט 4
יארן  צוואנציגער  די  אין  יונגערמאן  יונגער  א  זיי  צווישן  און  אידן 
ווער עס האט אזוי טראגיש געענדיגט זיין לעבן פון איין רגע אויף 

די צווייטע.
די וועגן פון השי"ת זענען פארבארגן. זיי זענען העכער, טיפער, 
קלוגער און העכער אלעס רחמנות'דיגער ווי מיר משל'ן זיך אויס, 

אבער פאר אונז איז דער געשעעניש א לימוד.
עס איז א לימוד פאר יעדן פריוואט, אבער פראקטיש גערעדט, 
איז  עס  עזה.  קעגן  הילפלאז  איז  רעגירונג  די  אז  לימוד  א  עס  איז 

נישט דא קיין סטראטעגיע און ווי עס שיינט וועט עס נישט זיין.
געהיימע  'צוליב  אז  קעפל  דער  האט  טרויער  פון  ים  דער  אין 
שמייכל.  א  געקאסט  פייער,  דער  אפגעשטעלט  מען  האט  סיבות' 
עס איז גענוי ווי א קינד וואס כאפט זיין פאטער באגיין אן עולה און 
ווען דער קינד פרעגט טאטי וואס איז געשען? ענטפערט ער אים: 

קינד, מיינס, ביזט נאך צו יונג צו פארשטיין!
מען נארט זיך, מען נארט דאס פאלק און העכער אלעס האפט 
מען אז עס וועט אדורכגיין בשתיקה און עס וועט זיך שוין מסדר 
זיין. אז איר וועט פרעגן די באהערדע וועלן זיי געבן צו פארשטיין 
דרשות  אלע  די  אבער  פעשעטלעך  שיינע  הסברים,  לאנגע  מיט 
זענען נישט גוט ניטאמאל פאר א באנק מענעדזשער ווען א בילל 

איז נישט געצאלט געווארן אין צייט.
צווישן די מערערע תירוצים וואס מען האט איינמאל גענוצט 
עס איז  דא גרובער אין לבנון.  עס איז  אז  פאלק איז געווען  פאר'ן 
א  מיט  אבער  לאקשן  די  געקויפט  האבן  וואס  אזעלכע  געווען 
אויב  ווייל  תירוץ,  שוואכער  א  זייער  דאס  איז  בליק  ניכטערער 

ביסטו יא אזוי שטארק דארפסטו קענען באהאנדאלן ביידע.
אלעמאל דארף מען אנקומען צו א שמירה עליונה. מען דארף 
לא  השם  אם  זאגט  פסוק  דער  ווי  און  היטן  אונז  זאל  טאטע  דער 
ישמר עיר אבער אסאך מאל קען דער מענטש ווערן פארבלענדעט 
אין א כוחי ועוצם ידי אבער דא איז דער נושא אפען, מען קען נישט 

ווערן פארבלענדעט – ווייל עס איז נישט דא פון וןאס!
דא קען מען לעבן לכתחילה אז מיר האבן דער בעסטער שומר 

אין די וועלט און נאר ער היט.

אוירא דארץ ישראל
א שווערער קלאפ
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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. 

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]

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

הנדלס"
[20051595]

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

הנדלס"
[20051594]

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

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

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]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052099]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052072]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052018]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052015]

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

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

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

הנדלס"
[20051961]

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

תיווך-הנדלס"
[20051960]

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

הנדלס"
[20051959]

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]

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 
  * רק 2130.000  שח  כ8000  חודשית 
2 יחידות מפוארת ברחוב שדה חמד, 
לעוד  התר   +  7850 חודשית  תשואה 
052-7658-638 2160.000 רק  חדר 

היימשע תיווך-הנדלס"
[20052223]

חד   5 מטר   104 מפוארת  ברפפורט 
חדשה לגמרי רק 2420.000 שח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052221]

חנות  השבת  בכיכר  זוכה!!  הקודם 
הכי  מיקום  4200.000שח  מטר   135
חזק 052-7658-638 "היימשע תיווך-

הנדלס"
[20052220]

4.5 אילן  בר  הנביא  בשמואל  מציאה 
לבניה  אפשרויות   + ק"ג  מטר   85 חד 
1760.000שח  רק   38 תמא  או  בגג 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052219]

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]

צמוד לגבעת משה 4 חד 104 מטר 
חודשים   4 כניסה  לגמרי  חדשה 
שח   2550.000 רק  מעלית  ק"ה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

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]

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 
2,400,000 ק"א,  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 
חדרים, 63 מ"ר, + 2 מרפסות סוכה 
לסגירה),  מאוד (אפשרות  גדולות 
052- נדל''ן  שוורץ  אוויר.  כיווני   3

765-6888
[20052280]

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

הנדלס"
[20052263]

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]

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
בבניין  ומיוחדת  חדשה  בירמיהו, 
להשכרה  יחי'   + חדרים   5 בוטיק, 
כניסה  נוחה,  קומה  מ"ר),   150)
052-765- נדל"ן  שוורץ  מיידית. 

6888
[20052404]

3 דירה  בירושלים  בעלזא  בככר 
 + מרפסת   עם  משופצת  חדרים 
גג   + למעלה  בקומה  מ"ר   55 יחידה 
עם אופצית בניה תיווך 0533129829
[20052402]

דירה  שלמה.  ברמת  למכירה 
קומה  חדרים.   4 ומטופחת  משופצת 
מטורף!  נוף  כהנמן.  מטר.   90  .2
תיווך   2,200,000 לראות!  שווה 

0501428783
[20052390]

מ"ר   80 ק"כ  חד'   3 יצחק  מנחת 
ריהוט.   + לסוכה  גדולה  מרפסת 
02- תיווך  מזומן.  ש''ח   1,500,000

053-3179474 ,5379474
[20052386]

4 באהליהב,  מיוחדת!  מציאה 
כ"א,   3 ק"ג,  מפוארת,  חדרים 
מרפסת 10 מ"ר, מחסן גדול וחניה, 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20052380]

לגמרי  חדשה  באוליהב  בבלעדיות!! 
גדולים  וחניה  מחסן   + מטר  חד 98   4
ק"ג רק 2420.000שח 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052374]

מטר   96 חד'   4 בסורצקין  מציאה! 
20 בניה  התר   + מטר   12 מחסן   +
מדהים!!  נוף  מוכנה,  רצפה  עם  מטר 
רק  מעלית  ק"ה,  מעולים,  שכנים 
052-7658-638 2790.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20052373]

 #-1
[20052341]

 + ק"כ  חד  גרשום 4  רבינו  צבי-  בנווה 
כ120 סה"כ  דיור  יחידות  ל-2  שטח 
מטר רק 2400.000ש"ח הקודם זוכה! 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052298]

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]

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
3 מעלית   + חד'   4 הכהן  עלי   80 גוש 
אלקנה   * גמיש  ש''ח   8,900 מרפסות 
וסוכה  חצר   + מ"ר   65 ק"כ  חד'   3
6,500 ש''ח תיווך 02-5379474, -053

3179474
[20052389]

מ"ר   55 ק"ג  חד'   2 חדשה  מלאכי 
4.5 ק"ג  המ"ג   * לזו"ץ  רק  מרוהט 
02- תיווך  ש''ח   6,000 מ"ר   95 חד' 

053-3179474 ,5379474
[20052388]

מ"ר 3 גדולה 85  חצר  ק"כ +  אילן  בר 
מיטות.  לבחורים + 9  גם  מתאים  חד', 

תיווך 02-5379474, 053-3179474
[20052387]

נוחה,  קומה  חדרים,   4 בכדורי 
שוורץ  מחסן,   + גדולה  מרפסת 

נדל"ן 052-768-0724
[20052381]

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]
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אוכל בריא לנוער בריא
תזונה נכונה חשובה במיוחד לבני נוער, שנמצאים בעיצומו של תהליך גדילה 
מואץ. תכננו מראש את הארוחה ותנו לילדיכם את האנרגיה הדרושה לכל יום 

הלימודים • מאת ד"ר מ' גילאון, דיאטנית קלינית ואפידמיולוגית
אנרגיה  הרבה  מוציאים  הנוער  בני 
חשוב  כן  ועל  מואץ,  בקצב  ומתפתחים 
עבורם  ונכונה  בריאה  תזונה  על  לשמור 
שתהפוך אותם למבוגרים בריאים ובעלי 

הרגלי אכילה נכונים. 
הבוקר  שארוחת  יודע  אחד  כל 
ביום:  ביותר  החשובה  הארוחה  היא 
את  ומגבירה  הריכוז  את  משפרת  היא 
שאוכלים  ילדים  הבעיות.  פתרון  יכולת 
גבוהים  הישגים  רושמים  בוקר  ארוחת 
יותר בלימודים, ויש להם פחות איחורים 
שנהוג  למה  בניגוד  התנהגות.  ובעיות 
לחשוב, ארוחת הבוקר אינה "רק פותחת 
את התיאבון", אלא מונעת רעב חזק ופ־

תאומי וכך מקטינה את הסיכוי לאכילה 
עודפת ולנשנוש חטיפים במשך כל היום.
הבוקר  ארוחת  את  לתכנן  חשוב 
מה־ היציאה  לפני  בנחת  לשבת  מראש, 

עשר  לקום  דורש  הדבר  אם  גם   – בית 
מסודרת.  ארוחה  ולאכול   – קודם  דקות 
ביצה,  לכלול  יכולה  הבוקר  ארוחת 
להיות  או  טריים,  וירקות  לחם  גבינות, 
דגני  ולכלול  יותר,  ומהירה  מצומצמת 
בוקר עם חלב או פרוסת לחם עם גבינה.
החשו־ המרכיבים  אחד  הוא  הסידן 

בים בתזונת בני נוער, כיוון שהוא מסייע 
לגדילה ולהתפתחות העצמות. ההמלצה 
ביום,  חלב  מוצרי  שלוש  לאכול  היא 
אחד  את  לספק  יכולה  הבוקר  וארוחת 
תזונה  רכיבי  הכוללים  האלה,  המוצרים 

חיוניים נוספים כמו מגנזיום ואשלגן.
בוקר  לארוחות  רעיונות  כמה  הנה 

בריאות, טעימות וקלות להכנה:
הכינו  גבינות:  עם  טוסט  או  כריך 
מדגנים  לחם  פרוסות  משתי  הכריך  את 
גבינה  צהובה,  גבינה  פרוסת  מלאים, 
לשלב)  גם  (אפשר  צפתית  או  בולגרית 

או פטה עם עגבניות, זיתים ובזיליקום.
הכיריים  על  חממו  בריאות:  דייסת 
שועל  שיבולת  כפות   3-2 עם  חלב  כוס 
סולת.  כפות  שתי  עם  או  (קוואקר) 
חמוציות  להוסיף  אפשר  הבישול  לאחר 
מיובשות או צימוקים, וגם קינמון וזרעי 

פשתן טחונים.
דגני  במקום  משודרגים:  בוקר  דגני 
הבוקר מלאי הסוכר אפשר לאכול דגני 
בוקר מחיטה מלאה, כמו ברנפלקס, עם 
בננה  חצי  להם  להוסיף  ניתן  חלב.  כוס 
כל  או  חתוכים  תותים  ארבעה  חתוכה, 

פרי אהוב אחר.
מוזלי או גרנולה: ערבבו גביע יוגורט 
עם גרנולה, מעט דבש או סילאן ופירות 
אגס,  תפוח,  אוהבים:  שהילדים  חתוכים 

בננה או תותים.
ארוחות קטנות נגד רעב

כדי לשמור על ריכוז וערנות במהלך 

שילדכם  חשוב  הארוך,  הלימודים  יום 
יוכל לאכול ארוחה קטנה מדי שלוש או 
מורכ־ פחמימות  שתכלול  שעות  ארבע 

במקום  מהירה.  אנרגיה  המספקות  בות 
במכולת  ארוחה  לקניית  כסף  לו  לתת 
בבית.  כריך  להכין  עדיף  בקפיטריה,  או 
אוכל מוכן, כמו חטיפים, בורקס ושתייה 
או  שומן  עתיר  כלל  בדרך  הוא  מתוקה, 
כריכים  לילדכם  תנו  זאת  במקום  סוכר. 
הכוללים גבינות, טחינה, חומוס, ביצה או 

טונה בתוספת ירקות, כמובן.
לשעת חירום אפשר להחזיק חטיפי 
דגנים, ביסקוויטים או קרקרים דלי שו־
אם  מהירה  אנרגיה  לספק  שיכולים  מן, 
אם  או   – יותר  גדולה  לארוחה  זמן  אין 

הילד שכח את הכריך בבית.
כמו שמתכננים את ארוחת הבוקר, 
הכינו  הביניים.  ארוחות  את  גם  תכננו 
יהיה  מילוי  איזה  בה  וכתבו  רשימה 
בכריך בכל יום. לדוגמה, כריך עם גבינה 
וזיתים ביום ראשון, אבוקדו ביום שני וכן 
הלאה. את הכריכים הכינו בערב הקודם, 

כדי למנוע לחץ בבוקר.

קטנות,  בפיתות  להשתמש  כדאי 
מלאה,  מחיטה  בלחמניות  או  בלחם 
ותורמים  תזונתיים  סיבים  שמכילים 
שלא  מי  שובע.  ולתחושת  לבריאות 
אוהב כריכים יכול לגוון בפריכיות אורז 
גביע  עם  בייגלה  של  קטנה  בשקית  או 
אישי של קוטג' או גבינה לבנה, ואפשר 

גם לקחת מעדן חלב או דגני בוקר.
אפשר לחתוך פירות וירקות עמידים 
יחסית – כמו מלפפון, גזר, פלפל או עג־
בניות שרי – ולאחסן בקופסת פלסטיק 
כדי להקטין את הסיכוי שיימעכו וייזרקו 
לפח. אפשר לקחת גם פירות יבשים כמו 
אלה  פירות  וצימוקים.  תאנים  תמרים, 
או  לאט  שאוכל  למי  במיוחד  מתאימים 
מתמלא מהר מהכריך ואינו יכול לאכול 

עוד פרי טרי.
חשוב לזכור לשתות כל הזמן, וכדאי 
חצי  של  מים  בבקבוק  הילד  את  לצייד 
ליטר כדי להבטיח שתייה מספקת במה־

המומלצת  השתייה  הלימודים.  יום  לך 
ביותר היא מים, כמובן.

הדסה: כנס ראשון של מערך העיניים 
עבור אופטומטריסטים בקהילה

"האופטומטריסט כמאבחן ראשון למחלות עיניים ומצבים רפואיים מורכבים"
בהד־ העיניים  מערך 

פרופ'  של  בראשותו  סה 
איתי חוברס, הקים ואירח 
אופטו־ כנס  לראשונה 

תחת  ארצי,  מטריסטים 
של  האחריות  על  הדגש 
בקהילה  האופטומטריסט 
ראשון  לאבחן  שיכול  כמי 
ומצבים  עיניים  מחלות 

רפואיים מתקדמים. 
משתתפים   120 מעל 
נחשפו  הארץ  מרחבי 

הרלוונטיים  בנושאים  להרצאות 
אשר  האופטומטריסט  לעבודת 
העיניים  מערך  צוות  ע"י  הועברו 
ואופטומטרי־ רופאים   - בהדסה 

סטים, זאת - כחלק מהאסטרטגיה 
החולים  בבית  העיניים  מערך  של 
במטופל,  ממוקד  טיפול  לפתח 
טי־ רצף  על  בשמירה  המתאפיין 

פולי בין גורמי הטיפול השונים.
צעד משמעותי בגישה זו הינו 
ושיתוף  קשר  על  ושמירה  יצירה 
האופטומט־ עם  הדוק  פעולה 

מהווים  אשר  בקהילה,  ריסטים 
פעמים רבות קו ראשון עבור חלק 

מהמטופלים בהדסה.
הצגת  כללה  הכנס  תוכנית 
בטיפולים  והעמקה  חידושים 
רפואיים  ומצבי  עיניים  במחלות 
שונים, דיון ומענה מקצועי לדיל־

בהם  מצבים  וניתוח  נפוצות,  מות 
אל  האופטומטריסטים  נתקלים 

מול המטופלים בקהילה. 
בהדסה,  העיניים  מערך  מנהל 
את  הציג  חוברס,  איתי  פרופ' 
פעילות המערך – שהינו למעשה 
הוותיק ביותר בישראל, על חידו־
והטכנו־ הטיפול  והתפתחות  שיו 
את  גם  וכמו  בו,  הקיימות  לוגיות 
והמבוקשים  הגדולים  מבין  היותו 
ברפואת  להתמחות   – בעולם 

עיניים.
פירטו  בתחום  הדסה  מומחי 

הציגה  אלי  בן  ה'  ד"ר  משנתם. 
בדבריה את מרפאת פרמיום ושי־

לביא  איתי  ד"ר  הביומטריה,  רות 
שוחח על שיטות חדשות לניתוחי 
השתלת קרנית, ד"ר אדי אברבוך 
שונות  ונגד  בעד  גישות  הציג 
אבי  פרופ'   ,Monovision לגבי 
בטיפול  חדשנות  הציג  סלומון 

במחלות אלרגיות של העיניים.
שיטות  הציג  לוי  חיים  פרופ' 
וחי־ האחורי  המקטע  לדימות 

חטיב  סאמר  ד"ר  בתחום,  דושים 
ברש־ חירום  מצבי  "עשרה  הציג 

לפספס",  רוצה  היית  שלא  תית 
עדכון  הגיש  ג'אעוני  טארק  ד"ר 
הר־ למחלות  וטיפול  אבחון  על 

שתית ב-2019, גב' ו' צור הרצתה 
מ'  וד"ר  ירודה  ראייה  של  בנושא 
את  לדיון  העלתה  מטאנס-סוידן 
נושא מחלת קוצר הראיה הנפוצה 
לדיון  והעלתה   – מיופיה  ביותר, 
והעמדות  השאלה  את  מרתק 
העו־ לאפשרויות  באשר  השונות 

מדות בפני המטפלים כיום לעצור 
את התקדמותה.

והתיאום  הטיפול  "רציפות 
הינה  השונים  הטיפול  גורמי  בין 
להשגת  ביותר  חשוב  מרכיב 
המטופל",  עבור  מיטבית  תוצאה 
"על  חוברס.  איתי  פרופ'  סיכם 
רופאי  בין  הקשר  את  לשפר  מנת 
לאופטומטריסטים,  העיניים 

שהינם במקרים רבים הקו 
הראשון בו נפגש המטופל 
עם בעיות בראייה, פתחנו 
כנסים  של  קבועה  ביוזמה 
האופטומטריס־ לעדכון 

בתחום  בחידושים  טים 
עיניים.  במחלות  הטיפול 
ההיענות  על  שמחנו 
הח־ והקשרים  הגבוהה 

במהלך  שנרקמו  שובים 
למערך  ספק,  ללא  הכנס. 
יש  בהדסה  העיניים 
לסייע  שיוכלו  נרחב  ונסיון  ידע 
בקהילה,  לאופטומטריסטים 
אלינו  שהופנו  הרבות  והשאלות 
מעידות  ולאחריו –  הכנס  במהלך 
וגדול  מקצועי  במרכז  הצורך  על 
לב־ אנו  קבוע.  מענה  לתת  שיוכל 
גם  זו  חשובה  במסורת  נמשיך  טח 

בעתיד".
אופטומטרי־ אלי -  בן  ה'  ד"ר 

ביומטריה  שירות  מנהלת  סטית 
העיניים  במערך  ורפרקציה 
"הכ־ היא:  אף  מדגישה  בהדסה, 
לאופטומטריסטים  הראשון  נס 
ברפואת  עדכונים  בנושא  בהדסה 
בקשר  חשוב  נדבך  מהווה  עיניים 
הפרה־ מקצועות  בין  הישיר 

ובפרט  הרופאים,  לבין  רפואה 
למערך  האופטומטריסטים  בין 

העיניים במרכז הרפואי הדסה. 
מגוון  כללו  בכנס  ההרצאות 
שב־  – עיניים  ברפואת  נושאים 

עמם  מצבים  מגוון  הקיפו  וודאי 
מתמודד האופטומטריסט בשטח, 
הזדמנות  למשתתפים  והעניקו 
ביותר  העדכני  במידע  לפגוש 

בתחום זה. 
לשמחתנו, הכנס היה בתפוסה 
ההתעניינות  על  המעידה  מלאה, 
העיניים,  רפואת  בתחום  הרבה 
לאחר  המשתתפים  של  והתגובות 
למ־ ומעודדות  נלהבות  היו  הכנס 

סד כנס זה באופן קבוע".

פרופ איתי חוברס מנהל מערך העיניים
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בני ברק | מכירה
בר'  שלד  בבנית  חדש  פורויקט 
ישירות  חד'   4-5 דירות  עקיבא 

מהקבלן. 03-5785777
[20052406]

להשכרה  היוקרתי  פנקס  באזור 
דירת 4 חדרים בבנין יוקרתי מרווחת 
פרטית  גינה  מושקעת  ממוזגת 
שירותים  חדרי   3 פרטית  וכניסה 
0527133387 לפרטים  ש''ח   6850

לל"ת
[20052405]

מושקעת  מ"ר  חד' 90   4 מאיר  בר' 
תיווך  ש"ח   2350000 חזית  ק"ב 

הכוכב
[20052401]

85  +  85 גג  דירת  אהרן  ברמת 
לטאבו  אופ'  גמיש   2550,000
משותף תיווך הכוכב0548481688

[20052399]

מ"ר  חד' 62  שך/ציטלין 2.5  בהרב 
ש"ח   1510000 מ"ר  כ40  אופ'   +

תיווך הכוכב0548481688
[20052398]

חד'  כ4  ישעיהו  באזור 
תיווך  מושקעת  ק"ב   1720000

הכוכב0548481688
[20052397]

5חד'  3כ"א  ק"ב  מ"ר   125 ברשבם 
בלעדי   2350000 לחלוקה  ניתן 

לתיווך הכוכב 0548481688
[20052396]

ק"ג  משופצת  75מ"ר  3ח'  במרכז 
1,730,000ש"ח  בטון  בגג  א.בניה   +

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20052394]

נוף   + גדולה  יפהפיה   3 לנדא  באזור 
חניה   + גדולים  ומטבח  סלון  פתוח 
"אפיק- 1,875,000ש"ח  מעלית   + ק"ו 

נכסים" 03-5791514
[20052393]

4ח'  בניה  בגמר  בן-פתחיה  באזור 
"אפיק- 1,970,000ש"ח  105מ"ר 
053-3128884 נכסים" 03-5791514

[20052392]

65מ"ר  חזית  ק"א  ר'-עקיבא  במרכז 
לעסק  גדול  ראוה  חלון  מפוארת 
"אפיק- 1,600,000ש"ח  מגורים  או 

נכסים" 03-5791514
[20052391]

משותף,  טאבו  ברמב"ם41  למכירה 
 + 72מ"ר  מעלית,  ק"ה,  3חדרים, 
מרפסת 18מ"ר, כחדש, 1280000ש"ח 

אלבה-נדל"ן 054-844-6671
[20052377]

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

הנדלס"
[20051885]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051760]

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

הנדלס"
[20051447]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051446]

במחיר  ירדו  ממש  של  מציאה 
בקדושת לוי 4 חד 107 מטר ק"א + 4
מחסנים סה"כ 60 מטר כניסה פרטית 
חלל   + ליחידות  והכנה  חלונות  עם 
צמוד 30 מטר רק 2000.000שח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051269]

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

תיווך-הנדלס"
[20051232]

אשדוד | מכירה
בראש  בטוחה  קנייה  בשוק,  חדש 
לפרויקט  מלא  בנקאי  ליווי  שקט, 
 % של  נמוך  עצמי  הון   ,38 תמ''א 
ש''ח  אלף   300 עד   204 מ-   ,15
פי  על  התשלום  שאר  בלבד, 
לתקופת  מוגבל  הלקוח,  רצון 
וגג.  גן  חדרים   4-5 המבצע,דירות: 
מחירי  יושר,  דרכי  בלעדי  שיווק 

שוק סבירים, 0583250259
[20048879]

מודיעין עילית | מכירה
למכירה ב"שדרות יחזקאל" 3 חדרים 
לבניה  אופציה   + מחסן   + נוף  ק"א 
055- ויזמות"  תיווך  שיווק  "אורטל 

6704800
[20052382]

אלעד | מכירה
הגדול  המבחר   ! לאנ"ש  התיווך 
שרות   ! ליטאי   - בחסידי  לדירות 
054-  - קזן"  "תיווך   ! ואמינות 

8420522
[20036408]

בית שמש | מכירה
פרטית  כניסה  א'  קומה  חד'  בריבל 3 

מציאה אריאלי נכסים 0533150400
[20052371]

בריב"ל 5 חד' קומה א' + תוספת בנויה 
נכסים  אריאלי  בהזדמנות  לסלון 

0533150400
[20052370]

2 הפארק  על  חד'   4 הירדן  בנהר 
נכסים  אריאלי  ליחידות  אופ'  חצרות 

0533150400
[20052369]

מזומן  לבעלי  שמש!  בית  בלב 
 + מטר   70 חד   3 רחוב-סיני  מציאה! 
180 מטר חלל עם חלונות לנוף + 250
חלונות  עם  כניסה  בקומת  חלל  מטר 
רגילים רק 1240.000שח -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052297]

בלב בית שמש! ר' סיני 3 חד 70 מטר 
עם חלונות נרמלים  + 180 מטר חלל 
כניסה  בקומת  חלל  מטר   250  +
052-7658-638 1240.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051597]

צפת 
עד  לקבוצות  בצפת  אירוח  מתחם 
מקווה  דשה,  מרחבי  איש,   100
אפשרות  ממוזג,  מתחם  במקום, 
(למעונינים  למהדרין.  לקיטרינג 
מקומות)   130 של  נוסף  מתחם 

072-3926958
[20052372]

קרית גת 
3ח'  חדשה  קריה   * הבית"  "תיווך 
910000 * קריה ישנה 3ח' 830000
משופצת  2ח'  השקעה   * ש"ח 
4ח'  במתחרד   * ש"ח   500000
מבחר  ועוד   * ש"ח  קומה850000 
העיר  רחבי  ובכל  בקריה  דירות 
0504- עבער  יהשע  לשירותכם 

126-124
[20048907]

קרית גת | מכירה
בקריה  איכותית  חד'   3 למכירה 
2 הזדמנות,  במחיר  החדשה 
ב550.000 ק"ד  במתחרדים  חד' 
מגוון  ועוד   780.000 ק"ב  חד'   3
תיווך  אהיים  אטרקטיביות.  דירות 
למגורים והשקעות. 0533161345

[20052408]

4 ארמון  שהוא  בית  למכירה 
כל  עם  החדשה  בקריה  חדרים 
שאפשר  המפנקים  האביזרים 
בבלעדיות   1.310.000 לחלום 
והשקעות  נכסים  תיווך  אהיים 

0533161345
[20052407]

קרית גת | השכרה
לקריה  סמוך  גת  בקרית  להשכרה 
מידי  פנויה  חדרים   3.5 דירה  הישנה 
קומה ג' ממוזגת ללא דמי תיווך -052

7650701
[20052368]

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

אחיסמך 086335335
[20049841]

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

הפרסום חינם
[20041263]

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 
חדשים  צימרים   2 בצפת  כנען  בהר 
 + גדולה  חצר  למשפחות  ומפוארים 

בריכה. 0504174677
[20052365]

ממוזג  מקסים  צימר  בעתיקה, 
אנשים. -03 שישה  עד  נוף  ומאובזר. 

5230030
[20052364]

גדולה,  מרפסת   + לנוף  צופה  לזוג 
054-8433088 ברסלב.  בקרית  נקיה, 

04-6922596 /
[20052339]

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]

בעומר  ל"ג  לשבתות  חדשה  דירה 
נוף   + מרפסות   2 חד',   5 לביה"ז 

למירון. 052-7115607
[20049077]

וצימרים  דירות  בעתיקה, 
ג'קוזי,  וחדשים,  מפוארים 
052- סוכה   + וחצרות  מרפסות 

2840299
[20042205]

ונקיה,16 חדשה  חד'   5 בעומר  לל"ג 
לאוטובוסים  קרוב  מרפסת,   + מיטות 

לציון. 053-3199511
[20035827]

מושב כלנית 
בריכה  ענק,  ג'קוזי  חלומיים,  צימרים 
למגזר  מתאים  מוצנעת  פרטית 
החרדי, אוטובוסים מכל הארץ. -052

8741443
[20052314]

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 

חדרים  יפיפה,  קמפוס  להשכרה 

 + מדשאה  וממוזגים,  מרווחים 

ומוצלת,  ענקית  פעילות  חצר 

055- לקיטרינג.  אפשרות 

6781772
[20048569]

עד  המושב,  במרכז   - היימישער 

ומתקני  גדולה  חצר  מיטות,   55

גנרטור.  מדשאות,  שעשועים, 

08-9926198  ,052-7612965

טלפקס
[20040560]

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]

גליל נחל כזיב 
נקיה,  פסטורלית,  אירוח  וילת 
סנוקר,  מחוממת,  בריכה  ומרווחת. 
פינג פונג, מול ב"כ, 8 חדר"ש מזוג 
דקות   20) חתן.  שבתות  איש,   -35
ממירון,  דקות   25 הנקרה,  מראש 
אקסטרים,  מונפורט  לאגם  סמוך 
ניתן  קניון)  החלקרח,  קארטינג, 
לשכור קומת סויטות מזוג עד 10. 

050-5808989
[20046272]

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

השקה אטרקטיבים 04-6037370
[20051899]

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

[20051879]

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

לכל הפסח. 052-7655189
[20052117]

ירושלים 
דירות  מבחר  גאולה"  "תיווך 
בשכונות מרכז ירושלים לשב"ק / 
וארוכות.  קצרות  ולתקופות  חגים 

052-7143111
[20050756]

הקרוב  בגאולה"  "הבית 
משה'  'זכרון  לשטיבלאך 
ברמה  אירוח  דירות  בניין 
02-5641111 להזמנות  גבוהה. 
b5641111@gmail.com - -

www.habayitbgeula.com
[20048022]

השכרת רכבים ִ
ברחבי  רכב,  השכרת   Sixt שלמה 
וליסינג,  מכירה  ובעולם,  הארץ 
מחירים  ואמינות,  שירות  עם 
052- אלבוים  נחמיה  אטרקטיביים. 

715-2486
[20045497]

בכל  סניפים  רכב,  השכרת  'הרץ' 
והאמינות  השירות  עם  הארץ, 
052- גרוס.  חיים  של  הידוע 

7617828
[20044739]

לכל ֶ הסעות   - ההסעות  מרכז 
בני  ירושלים,  נתב"ג,  הארץ  חלקי 
10/14/16/20/23 רכבים  ברק 
באישור  אדיבים,  נהגים  מקומות, 

משרד התחבורה. 053-4112154
[20050148]

מכל  רשבסקי,  יאיר  הסעות  מוקד 
חדשים  רכבים  מקומות,  מקום, 8-23 
שרות  הוגנים,  מחירים  בלבד, 
די  אונז  ביי  שעות,   24 ואמינות, 
זאך!  ערשטא  די  איז  מענטשליכקיט 

053-310-20-26
[20043211]

רכבים  הסעות"  "שלוימל'ה 
חדשים ומפוארים 2018, ירושלים, 
נסיעות  וארועים,  נתב"ג  ברק,  בני 
מקומות.   14-16-20 העיר,  בתוך 

053-3188842
[20040846]

המקורי!  ה-99  הדקה  הסעות 
חדשים,  וטנדרים  מיניבוסים 
ממוזגים ומפוארים במחירים ללא 
 / קוי  רב   02-5025252 תחרות. 

0527-10-10-20
[20040492]

בירושלים ַ לבנות  חרדית  לפנימיה 
לילות  ל3  רווקה  מדריכה  דרושה 
בבוקר.   8:30 עד  מ21:30  בשבוע 
02- לפקס:  קו"ח   ."18 "למשרה 

6259371
[20052410]

דרושה  בירושלים  חרדית  לפנימיה 
הצוות  לתפקוד  טכנית  אחראית 
בשבוע  3פעמים  הבנין:  ואחזקת 
ומסודרת.  נמרצת   ,15:00-21:00 בין 
02- לפקס:  קו"ח   ."557 "למשרה 

.6259371
[20052409]

ת''ת  עבור  א'  לכתה  מלמד  דרוש 
קו''ח  לשלוח  יש  בירושלים  חסידי 

C5555993@gmail.com למייל
[20052403]

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

3101276
[20052264]

מזכיר/ה  רפואי  בתחום  לחברה 
לשיחות  למענה  מהבית,  לעבודה 
ועוד.  תורים,  לזימון  נכנסות 
ש''ח   45 שכר  ביום,  שעות   3
בי-ם  חוצבים  בהר  לחברה   *
נוחה,  משרדית  לעבודה  מזכיר/ה, 
 * ש''ח.    7,500 ניסיון,  נדרש  לא 
מזכירה  בב"ב  עו״ד  למשרד 
072- קריירה  ש''ח.   8,500 מנוסה, 

22-222-62
[20051813]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

וכל ֲ למבוגרים  ספיגה  מוצרי 
הום-פארמה  הנלווים  המוצרים 
הזמנות:  מוקד  הבית,  עד  מספקת 

052-7195050
[20050916]

עתיקות 
ישנים  ספרים  קונה  אספן 
אדמו"רים  ומכתבי  ועתיקים 
גם  וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 
וכן  במזומן.  משלם  בכמויות, 
אדמו"רים  לחתונות  הזמנות 
058-3-22- וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 

23-23
[20047215]

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

052-7632224
[20052259]

שידוכים 
ממשפחה  מצוין  יר"ש  בחור 
יזדקק  הנראה  ככל  אשר  חשובה 
לסיוע מקצועי ספציפי (לא נפשי) 
מחפש  משפחה,  הקמת  בפרק 
לפקס  לענות  נא  מתאים.   שידוך 
למייל   או    972-773182967 מס'  
 .reuvenlight@gmail .com

סודיות מובטחת

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

3215030
[20051559]

תשמישי קדושה 
בשלבי  יר"ש  סופר  ע"י  שנכתב  ס"ת 
052-7633865 הכתיבה.  סיום 

vitman@neto.net.il
[20050514]

תמלול 
רב,  ניסיון  עם  מקצועי  מתמלל 
052- בתחום.  עבודות  מקבל 

7637743
[20051562]

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

[20051515]

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

7191735
[20052229]

משכנתאות  יעוץ  הבית-  משכן 

עם  הסכמים  וביעילות  במהירות 

כל הבנקים במחיר הכי זול בשוק, 

שלמה   076-5410035 בדוק  זה 

מיר רעדן אידיש
[20049751]

דיו וטונרים 

סוגי  לכל  וטונרים  דיו  דיו-  סל 

חזקים  איכות,  של  מותג  המדפסות. 

להזמנות  הבית!  עד  משלוח  בשירות 

חייגו: 02-8000801
[20040391]

תפילין 

והמיוחדים  המהודרות  התפילין   *

בד"ץ  בהשגחת  "וקשרתם"  של 

של  חידוש  החרדית,  העדה 

אישי  לשירות  והידור.  פאר 

 * 0548466552
[20049860]

הום סטיילינג 

הכוונה  יעוץ,  משפצים?  בונים? 

מוצרים  חומרים,  לבחירת:  וליווי 

052- לב  מ.  רב!!  נסיון  וריהוט 

7623143
[20052327]

חובות  ו     מעשרות  ירושלמי:  היומי  דף  כג     בכורות  בבלי:  היומי  דף 
ד-ה   ג,  מכות  יומית:  משנה  (ההבנה)     החמישי  הנפש  חשבון  הלבבות: 

הלכה יומית: או"ח תקט, ג-ה    רמב"ם יומי: גזו"א ז-ט    שו"ע הרב - רב 
חיים: חפץ  תרכ-תרל     סעי'  תרומה,  זוהר:   - היומי  דף  ד-ו     לד,  יומי: 

רכילות ח, ד-ה    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' ק.

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:208:218:198:238:228:17סו"ז ק"ש מג"א

9:119:129:119:149:139:09סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:459:479:459:489:489:43סוף זמן תפלה מג"א

10:1910:2110:2010:2210:2210:17סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
12:3612:3712:3712:3812:3812:35חצות היום

13:1013:1113:1113:1213:1213:09מנחה גדולה
19:3019:2719:3019:2819:2819:25שקיעת החמה

זמנים למחר

4:054:054:024:094:073:59עלות השחר
4:514:514:494:544:534:46זמן ציצית ותפילין

5:465:525:425:495:485:43הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת

נורדאו  רח'  אשדוד  בקניון  פארם  סופר  אשדוד אביזוהר 2      052-7781127 הכרם בית  פארם  סופר  ירושלים
משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

אבא   077-8880100 אילון קניון  סופרפארם  ברק בני      9 יפה  לייב   052-3619595 6731901 ארנונה ירושלים
עד 08:00 מהשעה 16:00  המלך 4  שאול  שד'   077-8880390 מינסטור סופרפארם  אביב תל  ר"ג     הלל 165, 
077-8880730 077-8882530 רח' איינשטיין 7 מהשעה 16:00 עד 23:00  סופרפארם גורדון סופרפארם נופי ים
סופר  8823639 שד' ויצמן 36    חיפה הנשיא גורדון פינת דיזנגוף 129 מהשעה 16:00 עד 23:00    נתניה
077-8880820 הנביאים 18   סופר פארם  077-8880720 ההסתדרות 248   סופר פארם ארמון פארם ביג ק.אתא
מהשעה   165 הלל  אבא   - איילון  קניון   077-8880100 סופרפארם גן רמת      15 חורב   077-8880130 חורב
סופר פארם  077-8880660 גולדה מאיר 7 חולון    אשדוד סופר פארם קניון חולון 08:00 עד 01:30    חולון
בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 

03-6610666 מנוי 23233
077-8880100 סופרפארם קניון אילון 5893797 מרכז רפואי שיך ג'ראח    בני ברק מרפאת שיך ג'ראח ירושלים
077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 08:00 עד 20:00 סופרפארם שיכון דן אבא הלל 165, ר"ג    תל אביב
077-8880730 077-8881090 אבן גבירול 124 מהשעה 08:00 עד 20:00  סופרפארם גורדון סופרפארם אבן גבירול
מהשעה  ירושלים 49  שד'   077-8881300 יפו סופרפארם  עד 20:00   מהשעה 08:00  דיזנגוף 129  פינת  גורדון 
077-8881140 אלנבי 115 מהשעה 08:00 עד 20:00  סופרפארם נמל תל אביב 08:00 עד 20:00  סופרפארם אלנבי
אלון 51 יגאל  אליהו  077-8881490  יד  סופרפארם  עד 20:00   מהשעה 10:00  התערוכה 6   גני   077-8882050
077-8882340 רח' קלמן מגן 3 מהשעה 09:30 עד 20:00  סופרפארם  מהשעה 10:00 עד 20:00  סופרפארם שרונה
077-8881070 ויצמן  077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 20:00 עד 08:00  סופרפארם איכילוב מינסטור
077-8880080 איינשטיין 40 מהשעה 09:00 עד  14 א' מהשעה 10:00 עד 22:00  סופרפארם קניון רמת אביב
077- 077-8882200 רח' דיזנגוף 208 מהשעה 10:00 עד 20:00  סופרפארם גורדון 20:00  סופרפארם אורלוזרוב
לבונטין  רח'   077-8882620 לבונטין סופרפארם    24:00 עד   20:00 מהשעה  דיזנגוף 129  פינת  גורדון   8880730

077-8882530 רח' איינשטיין 7 מהשעה 10:00 עד 20:00   30 מהשעה 20:00 עד 24:00  סופרפארם נופי ים
סופר פארם ארמון  077-8881040 רח' גיבורי ישראל 5 אזור התעשיה פולג    חיפה סופר פארם ביג נתניה
077-8880200 שד ההסתדרות 55   סופר פארם רמת  077-8880820 הנביאים 18   סופר פארם סינמול לב המפרץ
077-8881700 בר יהודה 111   סופר פארם ביג  077-8882240 רחוב שונית 12   סופר פארם ביג צ'ק פוסט הנשיא
077-8880130 חורב 15   סופר פארם האודיטוריום  077-8880720 ההסתדרות 248   סופר פארם חורב ק.אתא
0778880770/771 שמחה גולן 54   סופר פארם חוצות המפרץ 077-8881110 הנשיא 134   סופר פארם גרנד קניון
077-8880790 שד' בן גוריון 6    רמת גן 077-8880380 החרושת - חוצות המפרץ 6   סופר פארם סיטי סנטר
077-8880100 אבא הלל 165 מהשעה 09:00 עד 01:00   077-8880960 בן גוריון 183 מהשעה 10:00 סופרפארם
מרום סנטר לנדאו 7 מהשעה 09:30 עד 24:00    חולון סופר פארם קניון חולון -077 עד 23:30   077-8880640
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח  8880661 גולדה מאיר 7 חולון    אשדוד

כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.23-
אתמול: 211.23-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
19-12

תל אביב
21-13

חיפה
20-13

גולן
23-10

טבריה
18-15

גליל
18-10

באר שבע
25-12

אילת
30-18

מזג האויר
עליה קלה בטמפרטורות

היום - מעונן חלקית עד בהיר. 
תחול עליה קלה של הטמפרטורות.

שבת - נאה בד"כ. תחול עלייה 
ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו 
להיות רגילות בעונה. בשעות 

אחה"צ יתחזקו הרוחות הצפוניות 
לאורך מישור החוף.

ראשון - הטמפרטורות יוסיפו 
לעלות ויהיו גבוהות מהרגיל בעונה 

בעיקר בהרים ובפנים הארץ. 
בשעות אחה"צ ינשבו רוחות 

צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

שני - בהיר עם התחממות נוספת. 
יעשה חם מהרגיל עד שרבי. 

בשעות אחה"צ ינשבו רוחות 
צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

שניראשוןשבת

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

    

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

65.000 עותקים במהדורת ה"נטובמייל" חמשה ימים בשבוע ובמהדורה המודפסת65.000

מאות עסקאות אטרקטיביות מחכות לכם מידי יום בלוח
modaot@hamevaser.co.il לפרסום בלוח 02-5805802 שלוחה 3 או במייל

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 

שיעורים

 קול הלשון שיעורים במגוון שפות ונושאים. 03-6171111 קול החסידות שיחות ומאמרים דא"ח מהרבי 
מליובאוויטש ושיעורים בתורת החסידות בשפות שונות: 02-5381111 אוצרות ברסלב לשמיעת שיעורים 
-03 שבת:  לפני  משעתיים  שבת  פתוח לשאלות בהלכות  קו   02-9950000 ברסלב  מרבני  שונות  בשפות 
6161616 והגית שאלות בדיני שבת, יום ו' מ-8:00: 1-599-560-560 תמיכה לטיסות ללא סרטים: -1-707
707-613 שאלות בענייני שמיה"ל כל ערב מ-21:00 עד 22:00: 052-7629658 שיעורים בגמ' הלכה ומוסר:

03-6171001 מחודדים הקו לשמיעת סיכומי הדף היומי- 079-9379634

הכוונה וחינוך

המרכז  בני  שמע  09:00-15:00 03-6161067 ברק  בבני  הישיבות  לבני  והכוונה  יעוץ  הקשיבה  מרכז 
להכוונה וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א. ימים א', ג', ה', מ-20:30 עד 22:30. 02-6511613
פלא יועץ מרכז סיוע והכוונה בחינוך ושלום בית בראשות הרה"ג רבי דוד לוי שליט"א. א-ה 02-5827080

לב שומע מענה ללבטים ומצוקות. מוקד לצעירים. א'-ה': מ-21:00 עד 23:00. ירושלים 02-5312555. מרכז 
א'-ה':  לצעירות,  טלפוני  מוקד   .052-7632222 חסידי   052-7633333 כללי:   - דחופים  מקרים   .03-6145050
לישיבות  והכוונה  לסיוע  'אחינו'  מוקד  הישיבה  02-6512222 11:00 עד  מ-9:00  א'   ,23:00 עד  מ-21:00 
בינת הלב בהכוונת הגר"י לורינץ שליט"א מומחים ואנשי מקצוע מנוסים יעוץ וטיפול  1800-20-18-18
עמלנו מסגרות לנוער חרדי מתמודד בפריסה  דיסקרטי להורים בבעיות חינוכיות ורגשיות, 1599-590-590

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

03-6182647 03-6193582    בד"ץ מהדרין  הרב לנדא: 02-6700200    בד"ץ   בד"ץ העדה החרדית:
02- הדת: מחזיקי  בד"ץ      02-5421228 ישראל: אגודת  בד"ץ      08-9390816/7 רובין: הרב  בראשות 

03-6773330    כשרות למהדרין חקלאות ע"פ התורה בראשות הגר"י  5016777    בד"ץ שארית ישראל:
02-6550550    בד"ץ חוג חת"ס: אפרתי שליט"א ת.ד 155 יד בנימין 08-8634225     בד"ץ בית יוסף:

03-9317040 03-5792601    בד"ץ חוג חת"ס פ"ת:

בית הוראה: 

  'מנחת יצחק' העדה החרדית ירושלים 02-6222779 בתא קולי    קו ההלכה שע"י בתי ההוראה בנשיאות 
24 שעות ביממה מבית ההוראה שע"י הגר"מ  מרן הגר"נ קרליץ שליט"א 072-2152222  מענה הלכה
קוק  הגרב״צ  בראשות  ירושלים  הכללי  הוראה  בית  שע״י  ההלכה  שליט"א 073-7246000  מוקד  גרוס 

שליט״א 072-2133466

ALFA

מתכוננימ?

 1968  23

2008

2019 6

2019 7

2019-01-039039

2019-01-039501 2019-01-039123

חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965
מרחב תכנון מקומי בני-ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
תכנית מס':  501-0537878

שם התכנית: הרחבת יח"ד קיימות ברח' רוזנהיים 8 גרסת 
הוראות 11 גרסת תשריט 7

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הועדה  במשרדי  כי   1965  – תשכ"ה  והבניה, 
לתכנון ולבניה בני-ברק, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
ולבנייה תל-אביב, מופקדת  תכנית מפורטת מספר: -501
שינוי לתכניות הבאות: תמ"א 34/ב/4,  0537878. המהווה 
בב/מק/אגפים,  בב/105/ד/2,  בב/105/ב,  בב/105/א, 
מקומית:  רשות   700.000 התכנית: שטח  501-0308296
843 חלקה/ות: 6192 גוש: 8 רוזנהיים  כתובות:  ברק  בני 
מטרות התכנית: הרחבת יח"ד קיימות לרבות ע"י שינויים 
1. הרחבת יח"ד קיימות  בקווי בנין עיקרי הוראות התכנית:
סעיף  עפ"י  בניין  בקווי  שינויים   .2 62א(א)(12)  סעיף  עפ"י 
62א(א)(4) כל מעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
הועדה  למשרד  בעיתונים,  הפרסומים  שבין  המאוחרת 
המקומית לתכנון ולבניה בני-ברק, רח' ירושלים 58, בני-
ברק, טל' 5776579 – 03. העתק התנגדות יומצא למשרדי 
בגין  דרך  הממשלה,  קריית  (כתובת:  המחוזית  הועדה 
התנגדות  לחוק,  103(א)  לסעיף  בהתאם  אביב).  תל   ,125
לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב 
בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י עו"ד המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 
והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר 
וסדרי עבודתו) תשמ"ט-1989, וכן יש לציין טלפון וכתובת 

מדויקת של המתנגד. 
הרב אברהם רובינשטיין יו"ר 

הועדה  המקומית לתכנון ולבניה בני-ברק.

2002
25 12

513673970
6713214 10 20509

6701203 121 53
03-3039001 03-3039000

6439-03-19
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2019 14 53

2019 14
2019 13
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בין התאריכים ז׳ באייר-כ״ו באייר 12.5-31.5

RESORT מבצע אמצע שבוע בניר עציון
מחירים מיוחדים למזמינים מינימום 2 לילות באמצ"ש

מבצ"ש

טל׳: 04-9845555
פקס: 04-9845500

04-614-1111053-313-1884
Tveria@zbhotel.net 4

*

400

(16/07-29/08

02-5704444
office@wreschner.netwww.wreschner.co.il

053-3196952

רמלה: הולכת רגל 
נהרגה בתאונה

מאת חיים מרגליות

התר־ קטלנית  דרכים  תאונת 
ברמלה.  רזיאל  דוד  ברחוב  חשה 
ממשאית  נפגעה  רגל  הולכת 
מא־ ולמרות  מאוד,  קשה  באורח 
'איחוד  מתנדבי  של  החייאה  מצי 

הצלה', מותה נקבע במקום.
אמיר בוקובוזה חובש ב'איחוד 
הצלה' סיפר: "מדובר בתאונה עם 
ומשאית.  רגל  הולכת  מעורבות 
של  מותה  נקבע  הצער  למרבה 
הולכת הרגל כתוצאה מאופי הפ־

ציעות הקשות מהן סבלה".

100 מיליון ש"ח לסלילת 
כביש נוסף לחריש

מאת חיים מרגליות

יקצה  והשיכון  הבינוי  משרד 
לטובת  שקלים  מיליון  כ־100 
חדשה  תחבורה  תשתית  בניית 
הוקצה  התקציב  חריש.  לעיר 
לא־ המשרד  מאמצי  במסגרת 
למרחב,  נוסף  חיבור  לעיר  פשר 
הציבורית  התחבורה  שיפור 
קצב  לאור  נוספת  וכניסה  לעיר 

האכלוס המואץ.
בעיר  שווקו  להיום  נכון 
ומתגו־ דירות,  אלף  כ־12  חריש 

תושבים;  כ־11,500  בעיר  ררים 
להתגורר  צפויים   2019 סוף  עד 
לאור  תושבים,  אלף  כ־25  בעיר 
לפי  בעיר.  הבניה  התקדמות 
יהיו   2022 סוף  עד  ההערכות 

בעיר כ־55 אלף תושבים.
מח־ 'עיר  במודל  נבנית  חריש 

כה לתושב', ולמשפחות העוברות 
בפעילות  כבר  ממתינים  לעיר 

ובבניה מתקדמת כ־25 גני ילדים, 
ספר  בתי  ושלושה  ספר  בתי   12
תיכון, שבהם כ־400 כיתות, קופות 
חולים, מעונות יום, מגרשי משח־

קים, בתי כנסת וכדומה.
רב־מער־ תכלול  לקדם  כדי 
הק־ ולטיוב  העיר  לבניית  כתי 
ממשלת  קבעה  חריש,  של  מתה 
דרכי  את  להנגיש  שיש  ישראל 
לעיר,  האזוריים  התחבורה 
על  המשרד  שוקד  אלה  ובימים 

העיר  של  נוסף  וחיבור  תכנון 
מדרום.

והשי־ הבינוי  משרד  מנכ"ל 
גאה  דרייפוס: "המשרד  בני  כון, 
בי־ חדשה  עיר  הקמת  להוביל 
היקפיים  בצרכים  ומכיר  שראל 
המשרד  לתושבים.  הנדרשים 
במט־ נוספים  פתרונות  מוביל 

למקומות  חריש  את  לחבר  רה 
תעסוקה ופנאי, זאת לצד עידוד 

מרכזי תעסוקה לעבור לעיר".

Davcza בנייה בעיר חריש | ויקיפדיה

אימאם מנצרת שהסית נגד יהודים בדרשותיו הורשע בשנית
מאת חיים מרגליות

בית משפט השלום בנצרת הר־
שיע בשנית את נאזם אבו סלים – 
אשר כיהן כאימאם במסגד שיהאב 
א-דין בנצרת, בעבירות של הסתה 
בארגון  ותמיכה  וטרור  לאלימות 
כי  קבע  המשפט  בית  טרוריסטי. 
ותוך  תפקידו,  במסגרת  הנאשם, 
הסתה  דברי  הפיץ  מעמדו,  ניצול 
במ־ רב,  קהל  בפני  דרשות   ונשא 
האידיאולוגיה  את  להפיץ  טרה 
אל-קעידה,  ארגון  את  שהנחתה 
לא־ המתפללים  קהל  את  ולהסית 

לימות.
לאחר  הוגש  האישום  כתב 
לממשלה  המשפטי  היועץ  אישור 
הצדדים  הגעת  לאחר  להגשתו. 
סכומים,  הוגשו  דיוני,  להסדר 
הור־ ובה  הדין,   הכרעת  וניתנה 

לו  שיוחסו  בעבירות  הנאשם  שע 
שמיעת  לאחר  האישום.  בכתב 
המש־ בית  גזר  לעונש,  הטיעונים 

של  בפועל  מאסר  הנאשם  על  פט 
של  תנאי  על  ומאסר  שנים  שלוש 

18 חודשים.
לבית  ערעור  הגיש  הנאשם 

לכשל  וטען   המחוזי  המשפט 
מועד  עוכב  ולבקשתו  בייצוג, 

תחילת ריצוי עונש המאסר.
לפני שש שנים ניתן פסק הדין 
בערעור. בית המשפט המחוזי קי־

בל את הטענה בדבר כשל בייצוג, 
ביטל את  הכרעת הדין, והורה על 
הש־ משפט  לבית  התיק  החזרת 

המומחה  של  חקירתו  לצורך  לום 
הנאשם  העדת  התביעה,  מטעם 
ידי  על  נגדית  דעת  חוות  והגשת 

ההגנה.
לאחר שמיעת עדויותיהם של 
המו־ התביעה,  מטעם  המומחה 

של  ועדותו  ההגנה  מטעם  מחה 
סיכומים  בשנית  הוגשו  הנאשם, 
מטעם הצדדים, ובית המשפט נתן 

הכרעת דין מרשיעה בשנית.
סקר  הדין  הכרעת  במסגרת 
הת־ את  ארוכות  המשפט  בית 

והדגיש  בתיק  ההליכים  משכות 
את  להמחיש  מנת   על  כן  שעשה 
במהלך  שעשה  המתמשך  המאמץ 
להתק־ לגרום  מנת  על  השנים, 

ניסיונות  חרף  ההליכים,  דמות 
לגרום  ההגנה  של  פוסקים  בלתי 
אפשרי,  טעם  מכל  להימשכותם 
מו־ בלתי  וברובו  מצודק  בחלקו 

צדק.
בהכרעת הדין קבע בית המש־

פט בין היתר כי "הדרשות שיוחסו 
לנאשם בכתב האישום, נישאו על 
הרג  אקטואליים:  אירועים  רקע 
צבאי  מבצע  אל-קעידה,  פעילי 
בדנ־ קריקטורות  פרסום  בעזה, 

בישראל.  האפיפיור  וביקור  מרק 
שימוש  הנאשם  עשה  הנאשם 
על  אירועים  באותם  ויעיל  נרחב 
השומעים  קהל  את  לשלהב  מנת 
באמצעות  וליצור  והקוראים, 

לקליטת  פורה  כר  זו,  מניפולציה 
להעביר,  ביקש  שאותם  התכנים 
ואשר כללו קריאות לנקמה, להרג 

ולאלימות".
של  "פרסומיו  כי  נכתב  עוד 
נק־ מעשי  לביצוע  קראו  הנאשם 

מה אלימים כלפי בוגדים, כופרים 
תמי־ והבעת  עידוד  תוך  ואויבים, 
כה באלימות ברף העליון והמסוכן 
ביותר של עבירות האלימות. הוא 
השו־ מן  יעקרו  שהכופרים  ביקש 

רש באמצעות חרב".
הנא־ "מדברי  כי  קבע  השופט 
לבי־ מפורשת  קריאה  עלתה  שם 
צוע רצח, הרג ופגיעה במי שאינם 
שותפים לדת האסלאם כפי שהוא 
בוגדים  כלפי  וגם  אותה,  רואה 
מקרב המוסלמים אשר אינם מק־

בלים על עצמם את האידיאולוגיה 
של פלג זה של האיסלאם, וכמובן 
יש־ כמו  חיצוניים  אויבים  כלפי 
ראל וארצות הברית ואזרחיהן".  

מספר התושבים בישראל 
עבר את התשעה מיליון

מאת חיים מרגליות

מונה  ישראל  אוכלוסיית 
על  כך  נפשות.  מיליון   9.021
לס־ המרכזית  הלשכה  נתוני  פי 
מיליון  מתוכם 6.697  טטיסטיקה. 
מיליון  ו־1.890   (74.2%) יהודים 
מוגד־ אלף   20.9%). 434) ערבים 

רים כאחרים (4.8%).
אוכלו־ מנתה  המדינה  בקום 

נפשות.  אלף   806 ישראל  סיית 
מהשנה שעברה גדלה אוכלוסיית 
של  (גידול  אלף  ב־177  ישראל 
נולדו  זו  בתקופה  אחוזים).  שני 
188 אלף תינוקות, הגיעו 31 אלף 

עולים, ונפטרו 47 אלף איש. 
ליש־ הגיעו  המדינה  מקום 
כ־43% עולים,  מיליון   3.2 ראל 
הנ־  .1990 לאחר  הגיעו  מתוכם 

מכלל  כי 45%  עוד  מעלים  תונים 
האוכלוסיה היהודית בעולם חיים 
ומעלה   90 בני  אלף   48 בישראל. 
מהיהודים   75% בישראל.  חיים 
הם ילידי ישראל. 88.9% מרוצים 

מהחיים (ב־2018).
קמ"ר.   22,072 המדינה:  שטח 
שטח הימות (ים כנרת וים המלח): 
בישראל:  היישובים  מספר   .2.0%

.1,217
ממוצעת  כספית  הכנסה 
16,518 בית:  משק  של  בחודש 

של  ריאלית  עליה  ב־2017,  ש"ח 
הוצאה  ל־2016.  בהשוואה   4.6%
של  בחודש  ממוצעת  כספית 
ב־2017,  ש"ח   13,114 בית:  משק 
עליה ריאלית של 2.2% בהשוואה 

למשרת  ממוצע  שכר  ל־2016 
בלתי  שיעור  ש"ח.  שכיר: 10,473 

מועסקים: 4.0%
אחוז משקי הבית שבבעלותם 
71.9% לפחות:  אחת  מכונית 

רכב:  כלי  מספר  (ב־2017). 
המורשים  מספר   .3,495,412
דרכים  אורך   .4,358,402 לנהוג: 
סלולות (בק"מ): 19,555 (ב־2017).

חשוד בגניבה נורה למוות 
במהלך פעילות משטרתית

מאת חיים מרגליות

של  יזומה  פעילות  במהלך 
יחידת אתגר בלהב 433, נעצרו 
המשתייכים  חשודים  ארבעה 
שפעלה  רכב  גנבי  לכנופיית 
באזור  האחרונים  בשבועות 

השרון.
הבחינו  הפעילות  במהלך 
שנג־ רכב  כלי  בשני  השוטרים 

נבו זמן קצר קודם לכן מנתניה 
(מכיוון   57 כביש  על  נעים 
נוסף  וברכב  כרם)  לטול  נתניה 
מכוחות  לחמוק  להם  שמסייע 

המשטרה. 

הח־ ניסו  מעצרם  במהלך 
מחסום  פרצו  להימלט,  שודים 
וניסו  רכב  כלי  ניגחו  משטרתי, 
לדרוס שוטרים שחשו מאויימים 
וביצעו ירי לעבר הרכב. במהלך 
נפגעו  שוטרים  שני  האירוע 
נפ־ מהירי  וכתוצאה  קל  באורח 

שפונה  שטחים  תושב  הנהג,  גע 
מותו.  נקבע  שם  החולים  לבית 

הנושא הועבר לבדיקת מח"ש.
הנוספים  החשודים  שני 
לבית  לדיון  הובאו  והם  נעצרו 
לציון  בראשון  השלום  משפט 
להאריך  המשטרה  ביקשה  שם 

את מעצרם.

קול קורא בהיקף 40 מיליון דולר להקמת מרכז מצוינות באנרגיה
מאת חיים מרגליות

החד־ רשות  האנרגיה,  משרד 
שנות ומשרד האנרגיה של ארצות 
הברית מפרסמים קול קורא בהיקף 
של  לתקופה  דולר  מיליון   40 של 
מרכז  של  להקמתו  שנים  חמש 
ומים  הנדסה  באנרגיה,  מצוינות 

המשותף לישראל וארה"ב. 
לקדם  במטרה  מוקם  המרכז 
והפיתוח  האנרגטי  הבטחון  את 
בא־ וארה"ב  ישראל  של  הכלכלי 
במחקר  פעולה  שיתופי  מצעות 
של  חדשניות  טכנולוגיות  ופיתוח 
ואוני־ מחקר  מוסדות  חברות, 

ובארה"ב.  בישראל  ברסיטאות 
הם  המרכז  יעסוק  בהם  התחומים 
אנרגיה מחצבית (בעיקר גז טבעי), 
אנרגיה  מתקני  על  סייבר  הגנת 
ואגי־ ואנרגיה  מים  ממשקי  ומים, 

רת אנרגיה. במסגרת הקול קורא, 
על חברות מסחריות, מכוני מחקר 
ואוניברסיטאות מארה"ב וישראל 

של  (קונסורציום)  מאגד  להקים 
מוסדות  או  חברות  שתי  לפחות 
מחקר מכל מדינה ולהגיש בקשה 

למענק.
וישראל  ארה"ב  ממשלות 
שמונה  האנרגיה  למרכז  יעניקו 
בשנתיים  אחת  כל  דולר  מיליון 
ההשקה.  בתקופת  הראשונות 
כך  שנים,  לחמש  היא  התמיכה 
הנת־ הפרויקטים  תקציב  שסך 

של  בחשבון  לקיחה  תוך  מכים, 
מימון עצמי של 50 אחוזים הנדרש 
מהזוכים, יוכל להגיע ל־80 מיליון 
הקונגרס  להקצאות  בכפוף  דולר, 

האמריקאי והתקציב הישראלי.

ארבעה  קורא,  הקול  במסגרת 
בכל  אחד  במענק,  יזכו  מאגדים 
הבאים:  המחקר  מתחומי  תחום 
אנרגיה מחצבית (בעיקר גז טבעי, 
וקיב־ פיזי  בטחון  אנרגיה,  אגירת 

וכן  קריטיות  תשתיות  עבור  רנטי 
ממשקי מים ואנרגיה. 

למאגד  המקסימלי  המענק 
הוא בסך 10 מיליון דולר לתקופה 

של חמש שנים – שני מיליון דולר 
המימון).  בזמינות  (מותנה  לשנה 
השותפים  בין  יחולק  המענק 
האמריקאים והישראלים, בהתאם 

לחלוקת העבודה ביניהם.
משרד  הכריזו  בפברואר, 
האנרגיה, רשות החדשנות ומשרד 
על  הברית  ארצות  של  האנרגיה 
 (BIRD Foundation) קרן בירד

כמפעילת מרכז האנרגיה. קרן בי־
רד יוסדה על ידי ממשלת ארצות 
ב־1977,  ישראל  וממשלת  הברית 
בין  פעולה  שיתוף  לקדם  מנת  על 
ובכלל  וישראל  מארה"ב  חברות 
וותי־ וחברות  הזנק  חברות  זה 

האמריקאי  האנרגיה  משרד  קות. 
בארצות  בירד  תכנית  את  מנהל 

הברית.
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