
המתיחות מתגברת: שתי מכליות נפט 
הותקפו אתמול בסמוך למצר הורמוז

אנשי הצוות של אחת הספינות פונו בידי האיראנים ושל ספינה נוספת בידי האמריקאים ^ מזכיר המדינה 
האמריקאי הטיל באופן רשמי את האחריות על איראן ^ לדברי גורמים המעורבים בחקירה המוקשים 

ששימשו לתקיפה אתמול תואמים את התקיפה בנמל פוג'יירה
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

שתי מכליות נפט הותקפו את־
למצר  סמוך  עומאן,  במפרץ  מול 
המפרץ  ובין  בינו  המפריד  הורמוז 
הותקפו  המכליות  שתי  הפרסי. 
פערו  עזים  כשפיצוצים  במקביל, 
חורים בדפנותיהם. על פי הודעות 
רשמיות, החורים נפערו בקו המים 

ומתחתיו. 
המכליות שנפגעו היו בבעלות 
יפנית.  וחברה  נורבגית  חברה  של 
יפן  ממשלת  שראש  בשעה  זאת, 
באיראן.  ממלכתי  ביקור  מקיים 
21 היו  הנורבגית  המכלית  על 

חיל  ידי  על  פונו  והם  צוות  אנשי 
סמוך,  אזרחי  לנמל  האיראני  הים 

ואילו על המכלית היפנית היו 23
הצי  חיילי  ידי  על  שפונו  מלחים 

האמריקאי, והועלו על סיפונה של 
המשייטת  אמריקאית  משחתת 

באזור. 
איראן הודיעה כי היא חילצה 
כאמור  אך  בתקרית,  מלחים   44
וב־ שקרי,  היה  שפרסמה  המידע 
בר־ מלחים.   21 רק  חילצה  פועל 

שת המחשבים נפוצו שמועות על 
כך שהמלחים מהספינה הנורבגית 
מוחזקים באיראן כבני ערובה, אך 
רשמי  אישור  שום  התפרסם  לא 
התפרסמה  לא  גם  וכך  לדברים, 

הכחשה. 
דיווחים  התפרסמו  כן  כמו 

רקטה מרצועת עזה פגעה במוסד תורני 
בשדרות; בחסדי שמים לא היו נפגעים

בפעם השניה תוך יממה שוגרה רקטה לעבר ישראל ^ מוקדם יותר תקפו מטוסי קרב של צה"ל תשתית תת־קרקעית במתחם צבאי של 
חמאס בדרום הרצועה בתגובה לירי הרקטה ששוגרה מרצועת עזה ביום רביעי

מאת סופרנו הצבאי 

יירוט  לאחר  מיממה  פחות 
רקטה באזור אשכול, נורתה אמש 
במו־ ופגעה  עזה  מרצועת  רקטה 
בחסדי  שדרות.  בעיר  תורני  סד 
אזעקות  נפגעים.  היו  לא  שמים, 
ובמועצה  בעיר  נשמעו  אדום  צבע 

האזורית שער הנגב.
היום,  במהלך  יותר  מוקדם 
את  לעשות  המוסד  תלמידי  יצאו 
ולא  משפחותיהם,  בחיק  השבת 
פגיעה  שספג  בזמן  במבנה  שהו 

ישירה.
אלון  שדרות,  עיריית  ראש 
"רק  ואמר:  למקום  הגיע  דוידי, 
מבצע צבאי רחב בעזה יפתור את 
שהיא  לתגובה  טעם  אין  הבעיה. 
לא רצינית. לא יכול להמשיך מצב 
שיביא  למבצע  לחזור  צריך  כזה. 

שקט ויפגע בראשי חמאס".
ח"כ  לשעבר,  הבטחון  שר 
בתגובה:  אמר  ליברמן,  אביגדור 
"תושבי הדרום היקרים, תרשו לי 
הלי־ על  העמוק  צערי  את  להביע 
כתה ללא עת של תחושת הבטחון 
שהתפט־ הסיבה  בדיוק  זו  שלכם. 

רתי מתפקיד שר הבטחון. חייבים 
'תהליך  את  חמור  קבורת  לקבור 
את  מחדש  ולהחיות  ההסדרה' 
ההרתעה הישראלית. יש להנחית 
מכה קשה על חמאס, ולהביא לה־

פסקת שיגורי בלוני תבערה ונפץ, 
התפרעויות  נשק,  וייצור  רקטות 

הע־ את  לעצור  וכמובן  הגדר,  על 
ברת דמי הפרוטקשן. רק כך נוכל 
הבטחון  תחושת  את  לכם  להשיב 
של  ההרתעה  יכולת  ואת  מחדש 

מדינת ישראל".
מתרחש  שדרות  לעבר  הירי 
שבין  הלילה  שבמהלך  לאחר 
רביעי לחמישי, דובר צה"ל אישר 
האוויר  חיל  של  קרב  מטוסי  כי 
תת־קרקעית  טרור  תשתית  תקפו 
בדרום  חמאס  של  צבאי  במתחם 
בוצעה  התקיפה  עזה.  רצועת 
ששוגרה  הרקטה  לירי  בתגובה 
באותו  יותר  מוקדם  עזה  מרצועת 
נגד  לפעול  ימשיך  "צה"ל  לילה. 
ישראל  באזרחי  לפגיעה  נסיונות 
אח־ חמאס  הטרור  בארגון  ורואה 
עזה  ברצועת  הנעשה  כל  על  ראי 

וממנה", מסר דובר צה"ל. 

אזעקת  הופעלה  יותר  מוקדם 
האזורית  במועצה  אדום  צבע 

מש־ אחד  שיגור  וזוהה  אשכול, 
ישראל  לשטח  עזה  רצועת  טח 

כיפת  מערכת  ידי  על  שיורט 
כי  דיווחו  באזור  תושבים  ברזל. 
מדוברות  במרחב.  פיצוץ  נשמע 
בתוך  נפילה  אין  כי  נמסר  אשכול 
סריקות  מתבצעות  וכי  ישוב 
ידוע  לא  ממצאים.  ללא  במרחב, 

על נזק. 
בתוך כך, בלוני התבערה חזרו 
לעוטף עזה עם כמות גדלה והול־

כת של שריפות שהתרחשו בימים 
ביומיים  רק  כאשר  האחרונים 
שרי־ כ־15  התרחשו  האחרונים 

פריט  אותר  אף  רביעי  וביום  פות 
לאחר  באשכול,  ביישוב  תבערה 
שמיעת  על  דיווחו  שתושבים 
גרם  לא  שמים  בחסדי  ורק  פיצוץ 

לנפגעים בנפש או לנזק.
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בני ברק עולה קומה!
פרטים בתוספת השבועית עמ׳ 2-3

 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!

מתארגנים לאמירת 1000 ספרי תהילים בשבת
 עבור הילד שחלה במחלה הנוראה

 מרדכי אהרון
בן מירל יוכבד

כמו"כ מתארגנים ל-40 הפרשות חלה ושיר השירים
050-4168248  /  052-7614290
050-4110300  /  053-3177271

058-4597650 ניתן להשאיר הודעה

הגה"ח רבי שלמה זלמן חשין זצ"ל הגאון רבי נתן קמנצקי זצ"ל

למרבה החרפה זוממים להוסיף פרצה של חילול שבת:

עיריית מודיעין הודיעה כי החל מהשבת תפעיל תחבורה 
בשבת רח"ל לחוף הים בפלמחים וכן לראשון לציון

הוועדה למען קדושת השבת שע"י מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א: "חילולי השבת גם מבטלים זכותו 
הבסיסית של כל אדם לשבות ולנוח בשבת בקרב משפחתו"

מאת כתב 'המבשר'

כי  הודיעה  מודיעין  עיריית 
הים  לחוף  בשבת  תחבורה  תפעיל 
בפלמחים וכן לאתר בראשון לציון. 
תופעל  התחבורה  ההודעה,  פי  על 
– למרבה החרפה – החל מהשבת 
'נוע  אגודת  עם  בשיתוף  הקרובה, 
בערים  בעבר  פעלה  שכבר  תנוע' 
השבת.  חומת  את  לפרוץ  אחרות 
ביבס  חיים  מודיעין,  עיריית  ראש 
להחלטה  הקרדיט  את  לעצמו  נטל 

מבקש  הוא  כי  בטענה  האומללה, 
האפשרות  את  העיר  לילדי  לתת 

להגיע לים בשבת.
מהשבת  החל  ההודעה,  פי  על 
החיים  הנוער  בני  יוכלו  הבאה, 
באוטובוסים  לנסוע  במודיעין 
סמלית  בעלות  ומיוחדים  חדשים 
הים  לחוף  שקלים  עשרה  של 
בפלמחים או לאתר בילוי בראשון 

לציון.
ההודעה מוסרת כי בקיץ אש־

העיריה.  ידי  על  הקו  הופעל  תקד 

לדברי ההודעה, האגודה מפעילה 
בתל  האחרונות  בשנים  קווים 
ובאר  גבעתיים  גן,  רמת  אביב, 

שבע.
את  לפרוץ  הפועלת  באגודה 
הנסיעות  בענין  השבת  חומת 
בתחבורה ציבורית ברחבי הארץ, 
עם  הפעולה  משיתוף  מרוצים 
היא  כי  וטוענים  מודיעין  עיריית 
שיתופי  של  הראשונה  הסנונית 

פעולה בינם לבין עיריות.
השבת  קדושת  למען  בוועדה 

ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן  שע"י 
שליט"א, אמרו כי בשנים האחרו־
המר־ השלטון  רשויות  פעלו  נות 

כזי והמקומי במעשים ובמחדלים, 
להרבות חילולי שבת. חמור הדבר 
את  לרמוס  דרך  בכל  שמבקשים 
זכותו  את  לבטל  גם  ובכך  השבת, 
לשבות  אדם  כל  של  הבסיסית 
ולנוח בשבת בקרב משפחתו, שכן 
מונעת  העובדים,  מעגל  הרחבת 
האלמנטרית  הזכות  את  מרבים 

לנוח ביום השבת.

ומסלתה  משמנה  רבות  מאות 
גדולי  בראשות  ירושלים,  בני  של 
ישיבות  ראשי  רבנים,  ישראל, 
ורבני  תורה  מרביצי  ומשפיעים 
ישיבת מיר, ליוו השבוע למנוחות 
שלמה  רבי  המשפיע  הגה"ח  את 
לאחר  שנלב"ע  זצ"ל,  חשין  זלמן 
כחצי  לפני  לקה  בה  קצרה  מחלה 

שנה, והוא בשנת הע"ג לחייו.
המנוח זצ"ל נולד לפני 73 שנה 
בשנת התש"ו בשכונת שערי חסד, 
לאביו הגה"צ המקובל הירושלמי 
רבי בנימין זאב חשין זצ"ל, ולאמו 
הרה"ח  בת  ע"ה  ליבא  חנה  מרת 
ונקרא  פרוש,  אליהו  רבי  הנודע 
ע"ש  זלמן  שלמה  בישראל  שמו 
זקינו הגה"ח ר' שלמה זלמן פרוש 

דודו  בן  גם  נקרא  שמו  על  (אשר 
מרן הגרש"ז אויערבאך).

הוותיק  בת"ת  למד  בילדותו 
בישי־ המשיך  גם  שם  חיים'  'עץ 

נער  התנכר  במעלליו  קטנה.  בה 
הצמאון  את  עליו  שראו  ורבותיו 
ובה־ בעיון  תורה  ללמוד  האדיר 

מאוד  צעיר  בגיל  שלחוהו  בנה, 
מיר  דישיבת  רבתי  למתיבתא 
של  הזוהר  תקופת  התחילה  שם 
הגדולים  רבותיו  של  בצילם  ימיו 
וח־ שמואלביץ  חיים  רבי  מרנן 

אשר  זצ"ל,  פרצוביץ  הגר"נ  תנו 
לימיו  ועד  ימיו  כל  שתה  מימיהם 
דבריהם  על  חוזר  היה  האחרונים 

בכל עת.
רבו  עם  רקם  ינתק  בל  קשר 
מלחבבו  זז  שלא  פרצוביץ  הגר"נ 
בשי־ מתעמק  היה  כשהגרש"ז 
בדמים  רכש  כך  לשם  ואף  עוריו, 

תורה  גדולי  בראשות  רב  קהל 
שבועות  במוצאי  למנוחות  ליווה 
קמנצ־ נתן  רבי  הישיש  הגאון  את 
ובנו  איתרי  ישיבת  ראש  זצ"ל,  קי 
קמנצקי  יעקב  רבי  הגאון  מרן  של 
הפ"ט  בשנתו  שנפטר  זצוק"ל, 
בשב"ק פרשת נשא אחה"צ, פניא 
דמעלי זמן מתן תורתנו, זמן סמלי 
שה־ זצ"ל  למנוח  כ"כ  ואופייני 

ימיו  כל  חייו  משוש  היתה  תורה 
ובאהבתה שגה תמיד.

תמוז  בח'  נולד  זצ"ל  המנוח 
שבלי־ ציטביאן  בעיירה  תר"צ 

יעקב  רבי  הגאון  מרן  לאביו  טא 
העיירה,  כרב  אז  שכיהן  זצוק"ל, 
מרת  הצדקנית  הרבנית  ולאמו 
הגאון  של  בתו  ע"ה,  עטיל  איטא 
זצוק"ל,  הלר  צבי  דב  רבי  הצדיק 
ישראל'  'כנסת  ישיבת  משגיח 

מש־ יונגער  ('דער  בסלבודקא 
גיח'). בבית גדול זה ספג מינקותו 
בתורה  בגדלות  גבוהים  מושגים 
עי־ לנגד  כאשר  שמים,  וביראת 

אביו  של  דמותו  תמיד  עמדה  ניו 
היום  כל  בתורה  שעמל  זצוק"ל 
מנת  שהיתה  מרודה  עניות  מתוך 

חלקם באותם ימים.
הפליג  תרצ"ז  שנת  בשלהי 
כספים  לגייס  לאמריקה  אביו 
ישיבת  שע"י  קובנא  כולל  עבור 
ע"ה  הצדקנית  והאם  סלבודקא, 
בציט־ ילדיה  עם  לבדה  נותרה 

ביאן, שם גידלתם במסירות נפש. 
הישמע  עם  וחצי,  כשנה  לאחר 
השניה,  העולם  מלחמת  קולות 
החליט מרן הגר"י זצוק"ל כי במ־
לאירופה,  לשוב  אפשר  אי  זה  צב 
אליו,  משפחתו  את  להביא  ועליו 

וכך בשנת תרצ"ט הפליג עם אמו 
ועם אחיו לטורונטו שבקנדה, שם 
אביהם  עם  המשפחה  התאחדה 

זצוק"ל.
בטורונטו  מגוריהם  בשנות 
ישיבת  את  זצוק"ל  אביו  יסד 
שהיוותה  גרויבארט'  'מהרי"ל 
אחה"צ  לשעות  תורנית  מסגרת 
והערב, ושם קנה המנוח זצ"ל את 
הגדול  אביו  מפי  תלמודו  ראשית 
אפשטיין  זעליג  ר'  הגאון  ומפי 

זצ"ל.
אביו  קיבל  תש"ה  בשנת 
זצוק"ל את הזמנתו של הגאון רבי 
לה־ זצ"ל  מנדלוביץ  פייבל  שרגא 
צטרף לראשות ישיבת 'תורה וד־

יורק  לניו  היגרה  והמשפחה  עת', 
המנוח  החל  זו  בשנה  שבארה"ב. 
הישיבות  להיכלי  להיכנס  זצ"ל 

הקדושות.
הישיב־ משנתו  ראשית  את 

תית קנה מפי מורו ורבו המובהק, 
גרוזובסקי  ראובן  רבי  הגאון  מרן 
מדרש  'בית  בישיבת  זצוק"ל, 
עליון' בספרינג־וואלי. רבי ראובן 
נעוריו  ידיד  גם  שהיה  זצוק"ל, 
לי־ מימי  זצוק"ל  יעקב  רבי  של 
מאד  עד  חיבב  בסלבודקא,  מודם 
שראה  ומכיון  זצ"ל,  המנוח  את 
אתו  קבע  ברכה,  מחזיק  כלי  בו 
חיבתו,  לגודל  בחברותא.  לימוד 
להתקשר  ראובן  ר'  היה  נוהג 
קודם בין הזמנים לידידו ר' יעקב, 
לנתן  "להניח  ממנו  לבקש  בכדי 
בישיבה".  הזמנים  בבין  להישאר 
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מרגיעה ומטעינה בכוחות.

השנה תהיה לכם באמת חופשה
יועצי החופשה שלנו לשרותכם בכל שאלה.

כאן בשבילכם, חייגו עכשיו:
03-5791710
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סרפהאוס
אתר הנופש המועדף
על הציבור החרדי.
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המו"ל: בשורת תשס"ט ש.י. בע"מ    המגיד ממעזריטש 84 ביתר עילית,
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העורך הראשון: הרב מנחם פרוש ז"ל
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עורך: בנימין ליפקין

דפוס: ידיעות אחרונות בע"מ    הפצה מנויים: ״בר״ שיווק והפצה
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AFP צלם המערכת: אליהו הלוי    צילומים: פלאש90, אימג'בנק
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

על פי ה' יחנו ויסעו
ביהדות  שהושמעה  רווחה  אנחת  מאותה  חלפו  ימים  כחדשיים 
שמונה  ה־21.  לכנסת  בבחירות  הגדולה  ההצלחה  לשמע  החרדית 
מנדטים הושגו באותן בחירות ליהדות התורה. לא בקלות בא ההישג 
הזה ולא כלאחר יד. עמל ויזע רב הושקעו, עד שבאה ב"ה ההצלחה 
והאירה פניה. והנה, שוב מוצאים פעילי היהדות הנאמנה את עצמם 
פותחים מחדש, מבראשית. שוב לצאת במסעי פרסום, שוב לאמץ את 
הראש, שוב לשדל את הציניים שבשולי המחנה, שוב להתמודד עם 
הקשיים המורכבים והמתישים המאפיינים תקופת בחירות. זהו מצב 
אלא  חלילה.  וחוזר  ולקיים  פעם  שוב  להתחיל  קשה  קל.  לא  דברים 
שכל זה אינו מהווה אבק אמתלה למשוך ידים מפעילות למען הגדלת 

כוחה של היהדות הנאמנה.

אנו  עליהם  במדבר,  המסעות  יסעו.  ה'  פי  ועל  יחנו  ה'  פי  על 
קוראים בפרשתנו ובפרשיות תקופה זו, התאפיינו אף הם בשינויים 
ימים  המשכן  מעל  הענן  יהיה  אשר  יש  מנוחה.  או  הליכה  כדי  תוך 
מספר. לפעמים רק מערב עד בוקר. לפעמים יומיים. לפעמים חודש, 
ולפעמים שנה. הידיעה כי נוסעים מן המקום, היה מתקבל לא אחת 
את  פרשו  האהלים,  את  פרקו  עכשיו  רק  הנה  צפוי.  בלתי  באופן 
המטלטלים, סדרו את היצועים, והנה – שוב נוסעים. ללא כל הכנה 
את  ארז  העם  וכל  כסדר,  והריעו  תקעו  קולם,  החצוצרות  השמיעו 
מטלטליו, משפחה ומשפחה, ומתייצבים הכן לנסיעה אל עבר היעד 
הבלתי נודע. כל אחד ידע כי הנסיעה והחניה, הריהי אך ורק על פי ה'. 

על פיו יסעו ועל פיו יחנו.

חסידים ואנשי מעשה ההוגים בתורת ה'אור החיים' הקדוש בליל 
שישי, התענגו אמש על דבריו הקדושים על המסעות, שם הוא אומר 
כי כוונת התורה בפירוט האפשרויות של החניה, יום, יומים, חודש או 
שנה, כי ירצה הכתוב לספר כאן בשבח ישראל, שאפילו התעכב הענן 
במשך שנה, יחנו ברצונם, ומאידך, גם אם לא יתעכב אלא מערב עד 
בקר – גם אז הם שבעי רצון. וטעם שביעות רצונם הוא כי על פי ה' 
– שלא היו חפצים אלא לעשות מאמר ה'. היתה זו התבטלות גמורה, 
ולאחר.  להקדים  חשבו  לא  במחשבה  שאפילו  הק',  האוה"ח  מפרש 
היהדות החרדית עומדת כעת באחד מן המסעות. כולנו תפילה ותקוה 
החרדית  היהדות  של  לכחה  חיילים  להגביר  יצלח  בידה  ה'  חפץ  כי 

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

בס"ד  

זמני קבלת קהל
שלחלשבוע פרשת       

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

ע"יבין השעותיום
שני

בסיוןי"ד
)17/06(

הי"וחיים מילרהרב13:00-14:00

יו"ר התנועה למען ירושלים ותושביה

שלישי
סיוןבט"ו

)18/06(
11:00-12:00

הי"ומיכל הלברשטאםהרב

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

רביעי
סיוןב"זט
)19/06(

11:00-13:00
הי"ויוסף דייטשהרב 

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

13:30-16:00
הי"ומתן סטביסקימר

"מט"י ירושלים"
גיוס הלוואות מקרנות פילונטרופיות.סיוע ליזמים ובעלי עסקים בהקמת העסק, 

16:00-17:00
הי"ויוחנן וייצמןהרב

חבר מועצת העיר ירושלים
מחזיק תיק שימור וחבר בוועדה המחוזית לתכנון ובניה

חמישי
סיוןב"זי
)20/06(

11:30-13:00
הי"ויצחק הורביץהרב

ארגון "למעשה"
יעוץ והכוונה בנושאי תעסוקה, התאמה והצעות למחפשי עבודה.

13:00-16:00
הי"ושמאי שזיריהרב

יו"ר החברה המרכזית למימוש זכויות
וחברות הביטוח, יעוץ וסיוע רפואי.ביטוח הלאומי, מס הכנסה בנושאים:

שישי
סיוןבחי"
)21/06(

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' 

סגולה נפלאה עתיקת יומין ליום החופה:

סעודת עניים בעת שמחה ב'בית התבשיל'
"ביום הנשגב והמאושר בו זוכים אתם להצעיד את צאצאיכם היקרים שיחיו לחופה, אנא קיימו את מנהג 

ישראל סבא ושמחו את העניים"

הת־ של  רבים  חודשים  אחרי 
רוצצויות, תפילות, הכנות גשמיות 
שאינן  קניות  והררי  ונפשיות, 
הח־ יום  בא:  הוא  הנה  מסתיימות, 
העיניים,  קצה  על  הדמעות  תונה. 
השפתיים מלחשות, מתחננות בלי 
יפה,  יעלה  שהזיווג  'רבש"ע  הרף, 
מלוא  לראות  ההורים,  שנזכה, 
חופנים נחת מהזוג הנכנס לחופה'.

אחד  להכניס  שזכה  מי  כל 
התחושה  את  מכיר  לחופה  מבניו 
שה־ הסמוי,  המתח  הדאגה,  הזו, 

הפנים,  קבלת  כשורה,  יעבור  כל 
ועד  מתחילה  החתונה  החופה, 
יפה,  בעז"ה  יעלה  שהזיווג  סוף, 
עגמת  שום  חלילה  תהיה  שלא 

נפש וצער מכל סוג שהוא.
כבר  אבותינו,  נהגו  בכדי  לא 
לקראת  לערוך  הקדמונים,  בדורות 
כפי  או  עניים',  'סעודת  החתונה 
הצדיקים  בהיכלי  מכונה  שהיא 
'ארימע חתונה', כדי להרבות בימים 
עם  להיטיב  וחסדים,  בזכויות  אלו 
עליהם  נפש,  ומרי  נזקקים  יהודים 
את  משמח  אתה  הקב"ה "אם  אומר 
שלי – אני משמח את שלך", כסגולה 
יעברו  השמחה  שימי  לכך  בדוקה 
בשלווה ובטוב לבב ללא 'הפתעות' 

בלתי צפויות. 
המעשה  את  מכירים  כולנו 
שנצלה  עקיבא  רבי  של  בבתו 
שהסתתר  ארסי  נחש  מהכשת 
בזכות  החתונה,  בליל  בהינומה 
האישית  מנתה  את  שהעניקה 
שעמד  לעני  הנישואין  בסעודת 
'צדקה  חז"ל  אמרו  וכבר  בפתח, 

תציל ממוות'. 
בספר  כותב  נוראים  ודברים 
"וכן  מהקדמונים,  חתנים'  'חופת 
(בחתונה)  להרבות  שאמרו  לענין 
אלא  אמרו  לא  ושמחה  במשתה 
ששון ושמחה של מצוה, ולהאכיל 
שמ־ שם  שאין  בסעודתן,  לעניים 

לשמוח  אלא  ומפוארה  גדולה  חה 
שכל  ואלמנות  ויתומים  עניים  לב 
האלה  האומללים  לב  שמשמח  מי 

משמח את הקב"ה... 
"כי השכינה צועקת עליהם מי 

ביקש זאת מידכם לעשות סעודות 
ולדכא  עם  עשירי  בטן  להצבות 
תחת ידכם את עניי עמי... ואשרי 
עיקר  לעשות  זאת  שיעשה  אנוש 
האומללים  לב  לשמח  סעודתו 
להסיתו  זר  יתערב  בל  ובשמחתו 
הרע  יצרו  בפיתויי  חינם  ולבלעו 
אשר יפתנו להרחיק העניים מעל 
תורה  בני  עניים  להביא  שלחנו... 

בראש קרואיו ביום חתונתו..." 
רי־ בגלל  שדווקא  הוא  הענין 
הש־ בימי  וההתרגשות  הלחץ  בוי 

מחה הראש אינו פנוי לקבץ עניים 
ולערוך עבורם סעודה מיוחדת, או 
לפחות להזמינם לסעודת החתונה 
עם יתר האורחים, וכאן פונה אלי־

התבשיל'  'בית  החסד  ארגון  כם 
לקיים  לכם  המאפשרת  בהצעה 
ביום  מהודרת'  עניים  'סעודת 

ממש,  השמחה  ובשעת  השמחה 
בני  למשפחות  שתוענק  סעודה 

תורה עניים מרודים.
השמחות'  'עונת  של  בפתחה 
'בית  לטובה,  עתה  זה  המתחילה 
הדור  גדולי  שמרנן  התבשיל' 
ידיהם  את  עליו  סמכו  שליט"א 
בח־ כולו  ישראל  עם  של  כשלוחו 
חובה  ורעבים,  לעניים  מזון  לוקת 
הציבור  כלל  על  להלכה  המוטלת 
בעלי  אליכם,  פונה  אתר,  בכל 
השמחה, בקריאה יהודית עתיקת 

יומין, מעומק הלב:
בו  והמאושר  הנשגב  "ביום 
זוכים אתם להצעיד את צאצאיכם 
בשעה  לחופה  שיחיו  היקרים 
טובה ומוצלחת, כשהלב עולה על 
העבר  על  להשי"ת  בהודיה  גדות 
ובקשות אינספור על העתיד, אנא 

קיימו מנהג ישראל סבא, את הס־
גולה הנפלאה והמסוגלת לישועה 
עניים'  'סעודת  ערכו  ורחמים, 
התבשיל',  ב'בית  שמחתכם  ביום 
את  בניכם  ועל  עליכם  והביאו 

ברכת העניים אשר תשביעו". 
מצויה  כזו  כבירה  כשזכות 
לחתונה  תגיעו  באמתחתכם 
הרגשה  לגמרי,  אחרת  בהרגשה 
עוצמתית של 'אם אתה משמח את 
שלי אני משמח את שלך', ובעז"ה 
מצאצאיכם  נחת  רוב  לרוות  תזכו 
שיחיו, מתוך הרחבה, והבית אשר 
נבנה יבורך בשפע ברכה והצלחה 
רויחי,  ומזוני  חיי  בבני  עד,  עדי 
תורה וגדולה יתאחדו על שולחנו, 
בזכות מצוות הצדקה שהתקיימה 
בשעת החתונה לזכותם והצלחתם 

של בני הזוג ומשפחתם.

עיריית בני ברק: בתום פגישה עם המשטרה הוחלט 
על שורת צעדים להגברת תחושת הבטחון בעיר

הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר "אנו פועלים ביד תקיפה, הוריתי על שורת 
צעדים מעשיים להשבת הסדר. כוחות השיטור העירוני יתוגברו משמעותית 

ויעשו ככל שיידרש למען שמירת בטחונם האישי" 

מאת מאיר קליין 

האלימות  מקרי  בעקבות 
החג  בליל  שהתרחשו  החמורים 
חי־ הטיל  שוליים  נוער  כאשר 
תורה  ולומדי  מתפללים  על  תתו 
הרב  כינס  בכפם,  עוול  לא  על 
העיר  ראש  רובינשטיין,  אברהם 
בלשכתו  חירום  דיון  ברק  בני 
בכירי  המרחב,  מפקדי  עם  יחד 
ארגון  ראשי  העירוני,  השיטור 
הקהילות,  ונציגי  'השומרים' 
במעלה  ראשונה  מטרה  מתוך 
לה־ הציבורי,  הסדר  את  להשיב 
לתו־ הבטחון  תחושת  את  חזיר 
תופעה  כל  מראש  ולגדוע  שבים 

של אלימות עבריינית. 
אב־ הרב  השתפו  בפגישה 

העיר;  ראש  רובינשטיין,  רהם 
רה"ע;  מ"מ  זייברט,  חנוך  הרב 
רה"ע;  סגן  שפירא,  מנחם  הרב 
הרב שמואל ליטוב, מנכ"ל העי־

ראש  סילמן,  גדליה  הרב  ריה; 
מלכא,  שלומי  מר  רה"ע;  לשכת 
יאיר  עירוני;  שיטור  אגף  מנהל 
וייצברגר, מפקד תחנת בני ברק; 
עירוני  שיטור  מפקד  יקוטי  נתי 
של  אג"מ  קצין  טיבי,  אורן  ב"ב; 
שבתי  הרב  לצד  ברק  בני  תחנת 
ראשי  רוטר,  חיים  והרב  גלבר 

ארגון השומרים 
בפני  הציג  העיר  ראש 
הדרישה  את  המרחב  מפקדי 
במעלה,  הראשונה  העירונית 
והוונד־ האלימות  במקרי  לטפל 

ליזם המזעזעים במלוא החומרה 
הנדרשת. כחלק משורת צעדים 
וש־ הבטחון  תחושת  להגברת 

הורה  הציבורי,  הסדר  על  מירה 
הפגישה,  במהלך  העיר  ראש 
בטחון,  מקדם  ראשון  כצעד 

כוח  של  משמעותי  עיבוי  על 
באמצעות  העירוני,  השיטור 
תגבור מערך סיורים רציף ורחב 
ומעקב  השבוע  ימות  בכל  היקף 
פינה  בכל  שבת  בלילות  צמוד 
לפ־ כשבמקביל  העיר,  ברחבי 

עילות העירונית היזומה, תשתף 
תיאום  תוך  מלא  באופן  העיריה 
המ־ האכיפה  גורמי  עם  הדוק 

ונדליזם  מעשי  אשר  שטרתית, 
כי־ הינם  זה  מסוג  והתפרעויות 

של  סמכותה  בתחום  בחוק,  דוע 
משטרת ישראל.

דיברו  המשטרה  קציני 
התכניות  על  בהרחבה  בפגישה 
את  יגבירו  לפיהם  המקיפות 
בשבועות  והאכיפה  הפיקוח 
הקרובים על מנת שלא לאפשר 

כל אלימות או הפרת סדר. 
ראש  החמיא  הדיון  במהלך 
העי־ ולשיטור  למשטרה  העיר 
רוני שפעלו יחד עם ארגון השו־

מרים לאיתור מהיר של הנערים 
העבריינים והביאו למעצרם. 

הרב  אמר  הפגישה  בסיום 
אברהם רובינשטיין, ראש העיר 
כי הוא "מחויב לבטחונם האישי 
קיימנו  התושבים.  כלל  של 
ושוחחתי  מקצועיות  ישיבות 

המרחב  מפקד  עם  הן  בנושא 
בכירי  עם  והן  בוריה  מומו  מר 
כשהדרישה  העירוני  השיטור 
על  הכל  לעשות   – ברורה  היא 
ובט־ שלוותם  את  להבטיח  מנת 

חונם של תושבי העיר ולהבטיח 
אלו  הן  האלימים,  שהפורעים 
החג  בליל  בברוטאליות  שהיכו 
והן אלו שפגעו הלילה בקדושת 
בית הכנסת וספרי התורה, יית־

האחרון  עד  לדין  ויועמדו  פסו 
שבהם".

כי  ואמר  הוסיף  העיר  ראש 
בעיר  שכזו  מציאות  תיתכן  "לא 
אברכים  בה  והחסידות,  התורה 
פורעים  ידי  על  מוכים  וצעירים 
בקדוש  שפוגעים  או  אלימים, 
דין  שאין  בתחושה  לנו,  והיקר 
משט־ אכיפה  חייבים  דיין.  ואין 
רתית מוגברת מול כל נסיון לע־
רער את תחושת הבטחון בעיר".
הנוכ־ כל  עם  סוכם  לסיום 

חים על בניית מנגנון מסודר של 
כלל  בין  פעולה  ושיתוף  תיאום 
עי־ שיטור  משטרה,  הגופים, 

החרדי  המתנדבים  וארגון  רוני 
הסיורים  את  להגביר  במטרה 
הבטחון  תחושת  את  ולהחזיר 

לתושבים.

תכונה לקראת המעמד הגדול 'והחי יתן 
אל ליבו' שע"י מוסדות 'דרכי תורה'

המעמד הגדול יתקיים לזכרה של הרבנית הצדקנית מרת פסיה יענטא וייס ע"ה, ביום 
שלישי הבא בירושלים – בראשות גאב"ד 'דרכי תורה' הגאון רבי אשר וייס שליט"א 

^ סיום ש"ס ירושלמי ושישה סיומי הש"ס שנלמדו ע"י מאות התלמידים

בקרב  רבה  והתרגשות  תכונה 
רבי  הנודע  הגאון  תלמידי  המוני 
'דרכי  גאב"ד  שליט"א,  וייס  אשר 
הגדול  המעמד  לקראת  תורה', 
ביום  שייערך  ליבו'  אל  יתן  'והחי 
יום  לרגל  בסיון,  ט"ו  הבא,  שלישי 
הרבנית  של  הראשון  היארצייט 
וייס  יענטא  פסיה  מרת  הצדקנית 
לב  במסירות  לימינו  שעמדה  ע"ה, 
סביב  שזורים  היו  חייה  וכל  ונפש, 

תורה וחסד.
ליבו'  אל  יתן  'והחי  מעמד 
הגאב"ד  תלמידי  לקהל  מיועד 
אשר  ואתר,  אתר  בכל  שליט"א 
למורם  אהבה  בעבותות  קשורים 
נתיבותיהם  מאיר  הנערץ,  ורבם 

ואורחות חייהם עשרות שנים.
והנשגב  המרומם  במעמד 
ביהדות  רחבים  חוגים  שיקיף 
התלמידים  המוני  יחגגו  הנאמנה, 
התורה  שמחת  את  והידידים 
סיום  פה –  שבעל  ותורה  שבכתב 
ע"י  שנלמד  ירושלמי  הש"ס 
הגאב"ד הגר"א וייס שליט"א ושי־

לעילוי  שנלמדו  הש"ס  סיומי  שה 
נשמתה הטהורה של הרבנית ע"ה 

ע"י 250 מתלמידיו.
מעמד  יתקיים  הגדול  באירוע 
חדש  תורה  ספר  כתיבת  סיום 
התלמידים  מאת  אהבה  מנחת   –
לעילוי  שליט"א,  לגאב"ד  היקרים 
יענטא  פסיה  מרת  הרבנית  נשמת 

בת רבי ישראל אריה זצ"ל.
שלישי  ביום  ייערך  המעמד 
הקהילתי  באודיטוריום  בערב, 
מאיר  גולדה  שד'  רמות',  'מעלה 

474 ירושלים.
האדירה  ההתכנסות  במרכז 
נאומו  יישמע  תורה  של  לכבודה 
אשר  רבי  הגאון  הגאב"ד  של 
יתן  והחי  בנושא  שליט"א,  וייס 
ויחיה  אדם  יעשה  מה   – חיבו  אל 
שליט"א  הגאב"ד  ל"ב),  (תמיד 
המ־ לכבוד  דברותיו  את  יישא 
המוני  של  ולכבודם  הגדול  עמד 

התלמידים.
ישמיע  וזכרון  פתיחה  דברי 
וייס  בנימין  יוסף  רבי  הרה"ג 
ורב  הגאב"ד  של  בנו  שליט"א, 

קהילת חיי נפש בירושלים.
דברי ברכה ישמיע הנגיד הרב 
ירושלים,   – מניו־יורק  פולד  דוד 
תו־ 'דרכי  מוסדות  נשיאות  חבר 

רה'.
יכובד  הש"ס  לימוד  בהתחלת 
אדלר  בנימין  רבי  הצדיק  הגאון 
שליט"א, רב ואב"ד שיכון הרבנים 

בירושלים.

ורגש  שמחה  שירה  פרקי 
סמט,  אהרן  ר'  המנגן  בעל  ישמיע 
ותזמורתו  'נשמה'  מקהלת  בליווי 

של דוד פלדמן.
נערכים  המעמד  מארגני 
שי־ התלמידים  המוני  את  לקלוט 

התורה  בשמחת  חבל  ליטול  בואו 
ובהתכנסות המכובדת לזכרה של 

הרבנית הצדקנית ע"ה.

הכנסת לבג"ץ: חוק התפזרות הכנסת ה־21 הוא חוקתי
מאת כתב 'המבשר' 

את  היום  הגישה  הכנסת 
חוקתיות  עתירות  לשתי  תגובתה 
ותד  מוחמד  פרופ'  ע"י  שהוגשו 
ועוה"ד שחר בן מאיר ויצחק אבי־
לב־ בנפרד,  אחד  כל  שטענו  רם, 

הכנסת  התפזרות  חוק  של  טלותו 
היתה  לא  שהכנסת  מהטעם  ה־21 
התפזרות  חוק  לחוקק  רשאית 
הממשלה  הרכבת  שהליכי  בשעה 

היו בעיצומם. 
אבי־ עוה"ד  באמצעות  הכנסת, 

טל סומפולינסקי, הממונה על ייצוג 

זו,  טענה  דחתה  בערכאות,  הכנסת 
והסבירה  משפטי  בסיס  לה  שאין 
וחוק־יסוד  הכנסת  חוק־יסוד  כי 
הכנסת  לחברי  העניקו  הממשלה 
את הסמכות לפזר את הכנסת, בכל 
עת, וללא תלות או מגבלה הקשורה 

בהליכי הרכבת הממשלה. 
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מערך התרעה חדש לפיקוד העורף: 
שמות יישובים במקום מספרים

יוטמעו אזורי התרעה עדכניים שיאפשרו מיקוד התרעה לאזרח והפעלת אזעקה באזורים מצומצמים ככל הניתן

מאת סופרנו הצבאי

פיקוד  של  ההתרעות  מערכת 
החשו־ המערכות  בין  היא  העורף 
בזכות  האוכלוסיה.  לבטחון  בות 
שמגיעה  המתוזמנת,  האזעקה 
ניצלו  מפורטות,  הוראות  עם  יחד 
הלחימה  בסבבים  חיים  מעט  לא 
מספר  עלו  זאת,  עם  האחרונים. 
יעילותה  לשיפור  והצעות  תקלות 

בנוגע לכמה וכמה מאפיינים בה.
כתוצאה מחשיבה ומהשאיפה 
העורף  בפיקוד  הוחלט  להתייעל, 
ההתרעות,  מערכת  את  לשדרג 
המונחים  את  גם  איתה  ויחד 
להציל  במטרה  כה,  עד  ששימשו 

חיים כמה שניתן.
"המטרה העיקרית של המהלך 
בצורה  ההתרעה  את  להפיץ  היא 
התרעה  רע"ן  מציין  ממוקדת", 
שלמה  סא"ל  העורף,  בפיקוד 
ישראל  מדינת  פעם  "אם  ממן. 
ועצרנו  אחד,  התרעה  אזור  היתה 
זה  אחת,  מאזעקה  שלמה  מדינה 

למציאות  שמתאים  משהו  לא 
המדינה  היום,  ועד  מאז  הנוכחית. 
התרעה  אזורי  ל־255  מחולקת 

(פוליגונים).
 ,17:00 בשעה  מאתמול  החל 
בחלוקה  הופעלו  המערכות 

כל  נפרדים.  אזורים  ל־1,700 
הת־ אזור  יקבל  בישראל  יישוב 

רשויות  למעט  עצמו,  בפני  רעה 
השכונות  פי  על  שיחולקו  גדולות 
אזעקה  ישמעו  "כשאנשים  בהן. 
ויידעו שהיא מופעלת רק ברדיוס 

המצומצם של המושב שלהם, הם 
יהיו צייתנים יותר", מסביר סא"ל 
ממן, "בנוסף, תעשיות ובתי חולים 
את  להקפיא  יידרשו  לא  שלמים 
העבודה שלהם בגלל התראות לא 

רלוונטיות".

'רמת טראמפ': היישוב החדש 
על שם נשיא ארה"ב ברמת הגולן

טקס הסרת הלוט והנחת אבן הפינה ליישוב החדש יתקיים בישיבת ממשלה 
מיוחדת באתר 'ברוכים', הסמוך לקלע אלון ^ בהצעה נכתב: "מתוך הערכה 

לפועלו של טראמפ"
מאת כתב 'המבשר'

נשיא  שם  על  החדש  היישוב 
טראמפ,  דונלד  הברית,  ארצות 
'רמת  ייקרא  הגולן,  ברמת  שיוקם 
טראמפ'. הכרזה על כך תימסר בי־
שיבת ממשלה מיוחדת שתתקיים 
ביום ראשון הקרוב באתר היישוב 
הגו־ ברמת  לקלע  הסמוך  ברוכים, 

לן.
הממשלה  ישיבת  במהלך 
המיוחדת ייערך טקס הסרת הלוט 
החדש,  ליישוב  הפינה  אבן  ותונח 
'ברוכים'.  שכונת  על  שיתבסס 
ארצות  שגריר  גם  ישתתף  בטקס 
פרידמן,  דיוויד  בישראל,  הברית 
וראש המועצה האזורית גולן חיים 

רוקח.
שתובא  ההחלטה,  בהצעת 
ראשון,  ביום  הממשלה  לאישור 
לפועלו  הערכה  "מתוך  כי  נכתב 
ה־45,  הברית  ארצות  נשיא  של 

מדינת  למען  טראמפ,  דונלד 
תחומים  של  רחב  במגוון  ישראל 
ההכרה  על  תודה  הבעת  ומתוך 
כבירת  בירושלים  האמריקאית 
היש־ בריבונות  וההכרה  ישראל 

ראלית ברמת הגולן אותה הוביל, 

של  הקמתו  ליזום  מחליטים  אנו 
הגולן  ברמת  חדש  קהילתי  יישוב 
יפעל  אשר  טראמפ',  'רמת  בשם 
המו־ של  המוניציפלית  במסגרת 

עצה האזורית גולן".
"מש־ כי  עוד  נקבע  בהחלטה 

עבודת  יקדם  והשיכון  הבינוי  רד 
ליו"ר  תוגש  אשר  מקצועית  מטה 
ובניה  לתכנון  הארצית  המועצה 
המל־ גיבוש  לצורך  יום,  בתוך 90 

בדבר  הארצית  המועצה  של  צתה 
מוצע  בנוסף  חדש".  יישוב  הקמת 
בהחלטה להטיל על משרד האוצר 
להכין התייחסות בהיבט הכלכלי־

תקציבי הכרוך בנושא.
בנימין  הממשלה  ראש  כזכור, 
חודשיים  לפני  הכריז  נתניהו 
משפחתו  עם  שערך  טיול  במהלך 
ליישוב  יקרא  כי  הגולן  ברמת 
האמ־ הנשיא  של  שמו  על  באזור 

ברמה  הכרתו  בעקבות  ריקאי, 
אז  הסביר  הוא  ישראלי.  כשטח 
ההערכה  את  לבטא  צורך  "יש  כי 
או  יישוב  של  שמו  בקריאת  שלנו 
טראמפ  דונלד  של  שמו  על  קריה 
זה  את  אביא  אני  הגולן,  ברמת 

לממשלה בקרוב ".

כתב אישום הוגש בעקבות 
רישום דו"חות תנועה כוזבים

מאת חיים מרגליות

כתב  הגישה  הפרקליטות 
סיור  מפקחת  נגד  אישום 
שרשמה  התנועה  ביחידת 
בעקבותיהם  כוזבים,  דו"חות 
קנס  לשלם  המתלוננים  נדרשו 

כספי.
על פי כתב האישום, ברחוב 
את  נהג  עצר  בחולון,  סוקולוב 
רכבו בסמוך למעבר חציה ונתן 
רגל.  הולכי  לשני  קדימה  זכות 
את  הרגל  הולכי  שסיימו  לאחר 
חצייתם, המשיך הנהג בנסיעתו, 
לע־ הנאשמת  לו  סימנה  אז  או 
צור בצד הכביש. הנהג עצר את 
בטענה  אליו  פנתה  והיא  רכבו, 
כוזבת לפיה לא נתן זכות קדימה 
במעבר החציה להולך רגל של־

טענתה עבר בו. בהמשך, מסרה 
תנועה  דו"ח  לנהג  הנאשמת 

להוראות  ציות  אי  בגין  כוזב, 
התנועה.

בר־ נהג  נסע  נוסף  באירוע 
בבת־ים  הולצברג  שמחה  חוב 
לרחוב  רכבו  עם  ימינה  ופנה 
העצמאות. הנהג חלף על מעבר 
לאחר  בסמוך  המצוי  החציה 
מאדם.  ריק  כשהוא  הפניה, 
פלוני  רגל  הולך  הזמן,  באותו 
משפת  רב  במרחק  מצוי  היה 
המדרכה הסמוכה למעבר חציה 
מעבר  לאחר  מטרים  מספר  זה. 
החציה, המתינה הנאשמת מחוץ 
לניידת וסימנה לנהג לעצור את 
ניגשה  היא  הדרך.  בצד  רכבו 
דו"ח  לו  ומסרה  הנהג  לחלון 
זכות  מתן  אי  בגין  כוזב  תנועה 

קדימה להולך רגל.
על־ידי  הוגש  האישום  כתב 
שוטרים  לחקירות  המחלקה 

בפרקליטות המדינה.

תרגיל דליפת דלק ממכלית באילת
מאת חיים מרגליות

במשרד להגנת הסביבה תרגלו 
הט־ במזח  ממכלית  דלק  דליפת 
התרגיל  באילת.  קצצ"א  של  עינה 
כתוצאה  דלק  כתם  הגעת  דימה 
מדליפה ממכלית. במהלך האירוע 
חוסם־ פריסת  המשתתפים  תרגלו 
ים  זיהום  למניעת  מהתחנה  ימי 
הדלק  כתם  של  ולכיתור  לעצירה 
דרומה  התפשטותו  ולמניעת 
נוסף  האלמוגים.  שמורת  לכיוון 
על כך תרגלו הצוותים את הפעלת 
מהספינה  בים  השאיבה  מערך 
דל־ לשאיבת  'סביבה 2'  הייעודית 
קים בים, לשינוע ולהפעלת מכשי־
ולהוצאת  להפרדה  ייעודיים  רים 
דלק  חוסם  ותפעול  מהמים  דלק 

חדש של חברת 'הרבו' בים. 
של  ים  זיהום  למניעת  התחנה 
הסביבה  להגנת  הארצית  היחידה 
הימית במשרד להגנת הסביבה היא 
מדינת  בהיערכות  אסטרטגי  כלי 

מזיהום  נזקים  למניעת  ישראל 
במפרץ  אילת.  במפרץ  בשמן  ים 
קיימת היתכנות ממשית של אירועי 
זיהום ים, וההשלכות של זיהום כזה 
אקולוגי  אסון  בגדר  להיות  יכולות 
בעלי  על  נרחבת  השפעה  בעל 
ותשתיות  דיג  וחופיים,  ימיים  חיים 
יבשתיות וימיות. לפני שנים מספר, 
הסביבה  להגנת  המשרד  פעולות 
הצילו את שונית האלמוגים במפרץ 
נמל  באזור  מאניה  דלק  כשדליפת 
אילת איימה לזהם אותה ולפגוע בה. 
מראים  הלאומיים  הסיכון  תרחישי 
לאירוע  הסביבתיות  שההשלכות 
העלול להיגרם מתקלה או מתאונה 
הפו־ הנפט  מכליות  ממאות  באחת 

הן  בשנה –  ישראל  חופי  את  קדות 
החמורות ביותר. 

בתרגיל השתתפו: צוות התחנה 
לה־ המשרד  של  ים  זיהום  למניעת 

והגנים,  הטבע  רשות  הסביבה,  גנת 
המצפה  צוות  אילת,  נמל  קצא"א, 

התת ימי ונציגים מחברת הרבו.

משרד הבינוי והשיכון ישתתף 
בהוצאות הבטיחות בבניה

מאת שלמה גרין

משרד הבינוי והשיכון מקדם 
הפחתת  ובו  חדש  מכרזים  נוסח 
העמסת רכיב הבטיחות על הצעת 

המחיר של הקבלן.
בש־ לתשתיות  השנתי  בכנס 

הבינוי  משרד  של  מגורים  כונות 
שע־ בשבוע  שהתקיים  והשיכון 

מתווה  המשרד  מנכ"ל  הציג  בר, 
תשתיות,  ביצוע  למכרזי  חדש 
שלפיו ישתתף המשרד במכרזים 
ולרכיב  הבטיחות,  רכיבי  בעלות 
הנחה  לתת  הקבלן  יוכל  לא  זה 

כלשהי.
מסר  העברת  המשמעות: 
לא  המשרד  כי  הבניה  לקבלני 
הבטיחות  בהוצאות  לזילות  מוכן 
ולהפחתה ברכיבי הבטיחות כת־

לות בתוצאות המכרזים.
הוא  והשיכון  הבינוי  משרד 
עבו־ מזמיני  שלושת  מבין  אחד 

בישראל,  הגדולים  הבניה  דות 
תשתיות,  בניית  מכרזי  ומפרסם 

ציבו־ ושטחים  ציבור  מוסדות 
כ־4 של  בהיקף  פתוחים,  ריים 

במכרזים  בשנה.  ש"ח  מיליארד 
קיים  זה  בתחום  המתפרסמים 
לפי  המחויב  בטיחות  פרק  תמיד 
החוק ודרישות המכרז, המתבסס 
על המפרט הכללי לעבודות בניה 
לאחרו־ שעודכן  הכחול),  (הספר 

משרד  של  משותפת  ביוזמה  נה 
הבטחון,  משרד  והשיכון,  הבינוי 
בוני  והתאחדות  ישראל  נתיבי 

הארץ.
הבטיחות  על  האחריות 
בסמכותו  נתונה  הבניה  באתרי 
במשרד  הבטיחות  מנהל  של 
בש־ היזם  ובסמכות  העבודה, 

עומד  הבניה  שאתר  לדאוג  טח 
הכללים  ובכל  הבטיחות  בנספח 

הבטיחות.
היום  סדר  לאור  זאת,  עם 
הבנוי  במשרד  הוחלט  הציבורי, 
בכיר  אגף  בהובלת  והשיכון 
ומדיניות,  אסטרטגי  תכנון 
ואגף  ופיתוח  הנדסה  בכיר  אגף 

עבודת  לקיים  הביצוע,  הפעלת 
בשיתוף  ומעמיקה  מקיפה  מטה 
ובהם:  הרלוונטיים,  הגורמים  כל 
ישראל,  נתיבי  הבטחון,  משרד 
במטרה  הארץ  בוני  התאחדות 
רכיב  כי  שיבטיח  פתרון  להציע 
בסט־ יעמוד  במכרזים  הבטיחות 

נדרט הגבוה ביותר.
והמ־ המטה  עבודת  בסיום 

כי  המקצוע,  גורמי  המליצו  חקר 
שיפרסם  עתידיים  בניה  במכרזי 
משרד הבינוי והשיכון או מי מט־
במרכיב  ההשתתפות  פרק  עמו, 
כך  לתמחור,  לא  יהיה  הבטיחות 
שהמחיר הראשוני שנקבע לפרק 
במכרז יישאר ללא שינוי בהצעת 
ההמלצה  היזם.  שיגיש  המחיר 
זאת תצא לפועל בכפוף לאישור 
הבינוי  במשרד  מכרזים  ועדת 

והשיכון.
ובי־ מעקב  יבצע  המשרד 

שאכן  לוודא  כדי  בשטח  קורות 
יופנה  ליזם  שמועבר  התשלום 

לבטיחות על פי תנאי המכרז.

פייגלין נערך להתמודד פעם נוספת: "אחבור 
לבנט ושקד אך לא לפרץ וסמוטריץ"

מאת כתב 'המבשר' 

משה  'זהות'  מפלגת  יו"ר 
מהדהד  הפסד  שרשם  פייגלין 
זה  הודיע  האחרונות,  בבחירות 
בראש  ויתמודד  ישוב  כי  מכבר 

מפלגתו גם בבחירות הבאות. 
מתוך  כי  פייגלין,  מבהיר  כעת 
את  יעבור  שלא  וחשש  אחריות 
לחבור  מוכן  הוא  החסימה,  אחוז 
מפ־ לכל  לא  אך  אחרת,  למפלגה 

לגה.
בכל  תתמודד  זהות  "מפלגת 
מקרה בבחירות הקרובות", אומר 
ברצינות  בוחנים  "ואנחנו  פייגלין, 

משותפת  לריצה  האפשרות  את 
ב'בלוק טכני' עם שקד או בנט או 
הפוליטי־ של  יתרונה  שניהם.  עם 

החדש  הימין  של  ה'לייטית'  קה 
לציבור  האמיתית  פתיחותה  הוא 

החילוני".
פייגלין תקף את מפלגת הבית 
אליה,  שחברו  והתנועות  היהודי 
מעליהם  השילו  הם "לא  כי  וטוען 
את המגזריות", ובשל כך הם מעו־
בוחרים  בקרב  אנטגוניזם  ררים 

שאינם שומרי תורה ומצוות. 
בנט  של  החדש  (הימין  "היא 
אליו  מתייחסת  אינה  ושקד) 
התנערות  תוך  גאולי  בפטרנליזם 

שלא  יום.  היום  לחיי  מאחריות 
החדש  הימין  החרד"לים,  כמו 
הוא  המגזריות,  את  מעליו  השיל 
אינך  ואם  האומה  כלל  אל  פונה 
איש שמאל מובהק הוא אינו יוצר 

אצלך אנטגוניזם".
חלק  עצמה  רואה  אינה  "זהות 
מגזר  כל  או  הדתית  מהציונות 
אחר", הוסיף פייגלין. "בתוך זהות 
כבר נוצרה במידה רבה הסינרגיה 
'חילוניים',  המושגים  הנדרשת. 
גם  מסוימת  ובמידה   – 'דתיים' 
וש־ לימין  הדיכוטומית  החלוקה 

במרחב  רלוונטיים  לא  כבר  מאל, 
הזהותי".

נתניהו יוצא למאבק על הקול הרוסי: עוזרו 
של ליברמן מונה כיועץ לראש הממשלה 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

עורך הדין אריאל בולשטיין 
כעוזרו  שנים  במשך  ששימש 
ליברמן  אביגדור  של  האישי 
בר־ ה-15  במקום  שובץ  ואף 
כיועץ  אתמול  התמנה  שימתו, 
יוצאי  בנושא  הממשלה  ראש 
אחדים  ימים  זאת,  העמים.  חבר 
בו  חריף  מאמר  שפרסם  לאחר 
ליברמן  על  ביקורת  מותח  הוא 
אמביציה  מתוך  פעל  שלדבריו 
את  למנוע  כשהחליט  אישית 
של  החמישית  ממשלתו  הקמת 

נתניהו. 

לכלי  בראיון  טען  בולשטיין 
דאג  שבאמת  מי  כי  תקשורת, 
יותר  המועצות  ברית  ליוצאי 
נתניהו.  בנימין  הוא  אחד  מכל 
נמנע  האחרון  בעשור  לדבריו, 
נתניהו מלעסוק בנושא זה באופן 
פומבי, בגלל לחץ שהופעל עליו 
להשאיר  שדרש  ליברמן  מצד 
את הטיפול בנושא בידיו בלבד, 
באלקטו־ לפגוע  שלא  מנת  על 

מסתמך  הוא  שעליו  הרוסי  רל 
בבחירות לכנסת.

כי  בולשטיין,  טוען  עוד 
ליברמן שימש בסך הכל כקבלן 
המשנה של הליכוד לצורך הטי־

פול בסוגיית יוצאי מדינות חבר 

העמים. לדבריו, בליכוד לא ראו 
בכך כל פסול משום שבסופו של 
והחלוקה  מומשו  היעדים  דבר 
של הקולות בין ליברמן והליכוד 
הקופה  לאותה  לבסוף  הגיעה 
בראשות  ממשלה   – הפוליטית 

הליכוד ונתניהו. 
בולשטיין,  טוען  זאת,  עם 
בחוד־ ליברמן  של  התנהלותו 
שהמ־ מוכיחה  האחרונים  שים 

דיניות הפוליטית שלו השתנתה 
שהליכוד  הזמן  הגיע  כך  ובשל 
בסוגית  בעצמו  לטפל  יחזור 
יוצאי מדינות חבר העמים, ולא 
מפלגת  עם  להשתמך  ימשיך 

ישראל ביתנו. 
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'לאומית שירותי בריאות' ו'קרן דניאלי' משתפות 
פעולה בתחרות "הרופא המסור של המדינה" ל־2019

מקיימת  השנה  גם  שנה,  בכל  כמו 
'קרן דניאלי' את תחרות 'הרופא המסור 
שונים  רופאים  זוכים  בה  המדינה'  של 
בפרס מיוחד על אדיבות ורגישות ראויות 
לציון במהלך האינטראקציה שלהם עם 

המטופלים.
של  לזכרה  שהוקמה  הקרן, 
שנהרגה  ז"ל  זוננפלד  ד.  הילדה 
מה־ כשחזרה  דרכים  בתאונת 

שניידר,  החולים  בבית  תנדבות 
השנתית  התחרות  את  מקיימת 
במטרה לטפח ולעודד רפואה עם 

אמפתיה והקשבה.
דעת  חוות  על  מתבססת  התחרות 
נע־ והיא  השונות,  הקופות  מבוטחי  של 
רכת תוך שיתוף פעולה של כלל קופות 
החולים ומשרד הבריאות שתומך במה־

'לאומית'  לקוחות  כאשר  המיוחד,  לך 
יכולים להשתתף בה באמצעות הצבעה 
פיזית בסניף קופת החולים או באמצעות 
לטכנו־ בחשיפה  צורך  ללא  טלמסר,  קו 

לוגיות אחרות.

בהש־ חשוב  ענין  רואים  ב'לאומית' 
תתפות בתחרות ובמעורבות של הציבור 
בבחירת הרופאים, זאת מאחר ש"הדבר 
מהווה אינדיקציה אמינה לטיב השירות, 

וגם פידבק ראוי לרופאים על מסירותם 
ומקצועיותם".

בשנה זו יצאו ב'קרן דניאלי' במיזם 
חופשה  פרס  יוענק  במסגרתו  תקדימי 
הלקוחות  לאחד  שבוע  מידי  מלון  בבית 

שישתתפו בבחירת הרופאים. 
המליצו  שעבר  בשנה  כזכור 
מאות  על  לאומית  לקוחות 
בלאומית  המשפחה  מרופאי 
שניים  זכו  ההצבעה  של  ובסופה 
בר  צחי  ד"ר  'לאומית',  מרופאי 
ששת (רופא משפחה המטפל גם 
(מומחית  דרור  ר.  וד"ר  בילדים) 
לרפואה פנימית), בפרס של קרן דניאלי, 
יבואו  השנה  שגם  מאמינים  וב'לאומית' 
הרופאים  של  והמסירות  המקצועיות 

לידי ביטוי בתוצאות התחרות.

חוות הדעת הרפואית הכריעה את הכף: 
מחלת הריאות הוכרה כפגיעה בעבודה

לא מעט אנשים נפגעים בעבו־
דה. רבים מהנפגעים אינם מודעים 
מהביטוח  פיצויים  לתבוע  לזכותם 
רבות  פעמים  שכן,  אלו  הלאומי. 
ופי־ הכרה  לקבל  מצליחים  אינם 
בירוקרטיה  בגלל  הוגנים  צויים 
ההתנהלות  לאופן  מודעות  וחוסר 
עבודה  נפגעי  ענף  מול  הנדרשת 

של הביטוח הלאומי.
אל החברה המרכזית למימוש 
רבות  שנים  כבר  שמלווה  זכויות, 
זכאותם  במימוש  עבודה  נפגעי 
בחב־ שעובד  נגר  הגיע  לפיצויים 

רה שמייצרת מטבחים. הנגר הציג 
העו־ שנים  מספר  של  רפואי  תיק 

ועקבית  איטית  החמרה  אחר  קב 
אצלו.  שהתפתחה  ריאות  במחלת 
סימן  אף  היה  לא  הרפואי  בתיק 
לכך שמדובר בפגיעה בעבודה. גם 
הנגר לא התייחס לקשר האפשרי 
בין העבודה למחלת הריאות. הוא 
רק רצה לקבל קצבת נכות מהבי־

טוח הלאומי.
"אין זה מקרה ראשון שבו אנו 
נתקלים בנפגע עבודה, שאינו מו־
לת־ יכול  שהוא  לעובדה  כלל  דע 
בוע הכרה בפגיעת עבודה ולקבל 

פיצויים לכל החיים. ההבחנה בין 
מחלה שהיא פגיעה בעבודה, לבין 
תאונתי  רקע  על  שאינה  מחלה 
חשובה לאין ערוך לנפגע. מדובר 
ופיצויים  הטבות  זכאות,  בתנאי 
הרפואי  בצוות  אומרים  שונים", 

של החברה. 
המרכזית  החברה  באמצעות 
למימוש זכויות הגיש הנגר בקשה 
לביטוח  מקצוע  במחלת  להכרה 
במשך  כי  טענה  הבקשה  הלאומי. 
מלאה,  במשרה  עבד  שנים  עשר 
נחשף  כשהוא  ביום  שעות  עשר 
ועוד  אבק  נסורת,  עץ,  לשאריות 
מהותי  גורם  שמהווים  חומרים 
בהתפתחות מחלת הריאות ממנה 

הוא סובל.
שקיבל  הרפואית  הדעת  חוות 
החברה  של  הריאות  מרופא  הנגר 
קשרה  זכויות  למימוש  המרכזית 
בין  הנדרש  הסיבתי  הקשר  את 
מחלת  התפתחות  לבין  עיסוקו, 
שהת־ הדעת  חוות  שלו.  הריאות 

בססה על נתונים שהוצאו ממקום 
העבודה שלו ועל בדיקות שנעשו 
העבודה  תנאי  עקב  כי  טענה,  לו 
הנגר  הללו,  לחומרים  והחשיפה 

קשיי  קשה,  ריאות  מחלת  פיתח 
כתוצאה  קבוע.  ושיעול  נשימה 
כושרו  את  איבד  הוא  ממחלתו 
להמשיך לעסוק בעבודה בה עסק 

והתמחה. 
המ־ החברה  אל  שפנה  הנגר 

שיער  לא  זכויות  למימוש  רכזית 
זכאי  יהיה  לו  הפיצויים  היקף  את 
זכויותיו.  במימוש  הטיפול  בסיום 
חוות  את  קיבל  הלאומי  הביטוח 
במחלת  הכיר  הרפואית,  הדעת 
חד  פיצויים  לו  ופסק  המקצוע 
לכל  חודשית  קצבה  וכן  פעמיים 

החיים.
הרב שמאי שזירי, יו"ר החברה 
המרכזית למימוש זכויות: "הליווי 
את  היווה  זה  במקרה  הרפואי 
הזכויות  לקבלת  המפתח  נקודת 
להגיש  היה  יכול  הנגר  המגיעות. 
כללית,  נכות  קצבת  לקבל  בקשה 
אילו  על  פעם  אף  יודע  היה  ולא 
יכול  היה  עוד  ומה  ויתר  הטבות 
מטפלים  אנו  אלו  בימים  לקבל. 
עבורו גם בקבלת פיצוי בגין אובדן 
כושר עבודה מחברת הביטוח וכן 
הפנסיה  מקרן  נכות  קצבת  קבלת 
שגם אותם לא ידע שיכול לקבל".

רופא הילדים החרדי של מאוחדת 
בבני ברק ד"ר יעקב הרצליך הוכר 

כמומחה לרפואת פגים
ד"ר יעקב הרצליך הינו מומחה ברפואת ילדים ומעתה גם מומחה ברפואת 

פגים • הוא מעניק את שירותיו במרפאת מאוחדת ברחוב ירושלים 17
בשעות נוחות • ר' משה כהן סגן מנהל מחוז מרכז במאוחדת: "מאוחדת 

שמה דגש על טיב ואיכות השירות המקצועי הניתן ללקוחותיה"
לקוחות  קיבלו  רצון  בשביעות 
מאוחדת בבני ברק את הידיעה כי 
יעקב  ד"ר  המוערך  הילדים  רופא 
הרצליך המקבל את הלקוחות במ־

רפאת מאוחדת ברחוב ירושלים 17, 
משמש מעתה גם כמומחה ברפואת 

פגים.
מומחה  הרצליך,  יעקב  ד"ר 
ברפואת ילדים מבית החולים מאיר 
מומחה  בתואר  גם  כעת  התעטר 
את  לקבל  וימשיך  פגים,  ברפואת 

ברחוב  במרפאה  המרוצים  הלקוחות 
ירושלים.

חרדי  רופא  הינו  הרצליך  ד"ר 
במגזר  הייחודים  הצרכים  את  המכיר 
החרדי אשר מצטרף בכך לרופאי היל־
דים הוותיקים והמקצועיים במרפאה.

כרופא  גם  עובד  הרצליך  דר 
נאונטולוג בפגיה במעיני הישועה.

 בנוסף נודע על חידוש נוסף במ־
רפאה כאשר לקוחות המרפאה מקרב 
ציבור הנשים תוכלנה לקבל עירוי ברזל 
מבלי להידרש לגשת לבתי החולים או 

למרפאות אחרות.
מרפאת  מנהלת  שבת  גב'   לדברי 
שוקדת  מאוחדת  "הנהלת   :17 ירושלים 
בעיר  הרפואיים  השירותים  הרחבת  על 
התוש־ לצרכי  והתאמה  התחשבות  תוך 

יחס  על  דגש  שימת  ותוך  בעיר  בים 
אישי ומיוחד לכל לקוחותינו"

מחוז  מנהל  סגן  כהן  משה  ר' 
שמה  "מאוחדת  במאוחדת:  מרכז 
השירות  ואיכות  טיב  על  דגש 
ללקוחותיה.  הניתן  המקצועי 
יעניק  המומחה  תואר  קבלת  עם 
שירותי  גם  הרצליך  ד"ר  מעתה 
ובכך  כ"כ  הנצרכת  פגים  רפואת 
נוספים  ותיקים  לרופאים  יצטרף 

ומוערכים".
למאוחדת בבני ברק פריסה ענפה 
אלה  כשבימים  ומכונים,  מרפאות  של 
המפה  התושבים  לרווחת  נפתחה 
שמתחם  הקשתות  מרפאת  השישית- 
אוסם. המרפאה מצטרפת לשורה מכו־

בדת של מרפאות ותיקות בעיר: רחוב 
ירושלים, מרום שיר, אבני נזר, ויז'ניץ, 

וקריית הרצוג.

ילדי שכונת גאולה בחיפה בידיים טובות

ד"ר ר' נמירובסקי, מומחית ברפואת ילדים, 
במרפאת 'כללית פרונט' ברח' גאולה בחיפה

המרפאה משרתת את השכונות החרדיות בחיפה ומותאמת עבורן
במרפאת  הילדים  רפואת  שירות 
'כללית פרונט' השתדרג עם הצטרפותה 
המרפאה.  לצוות  נמירובסקי  ר'  ד"ר  של 
ברפואת  התמחתה  חיפה,  תושבת  היא 
מקבוצת  'כרמל'  חולים  בבית  ילדים 
ני־ צברה  התמחותה  במהלך  'הכללית'. 
סיון מגוון כשעבדה במיון ילדים 'כרמל', 

עסקה  בנוסף,  ובפגיה.  ילדים  במחלקת 
במחקר במסגרת המחלקה ולקחה חלק 
היא  בעתיד  ובעולם.  בארץ  בכנסים 

שואפת להתמקצע בנוירולוגית ילדים.
עם הצטרפותה של ד"ר נמירובסקי 
שירות  מתן  שעות  הורחבו  למרפאה 
רפואת ילדים במרפאה. ד"ר נמירובסקי 

מצטרפת למומחה ברפואת הילדים ד"ר 
הוא  גם  העובד  אלנברג-אלטר,  יגאל 
שיפוץ  עתה  מתנהל  במקביל,  במרפאה. 
פניו  את  שמחדש  המבנה  של  מקיף 
ויכלול מחלקת ילדים מותאמת לילדים 

ולאוכלוסיית האזור גם בעיצובה.

בשבוע הבא: קבלת קהל לייעוץ 
רפואי בשיתוף 'מכבי שירותי 
בריאות' עם ארגון 'פרי חיים'

יו"ר ארגון פרי חיים הרה"ג משה שלזינגר יגיע בשבוע הבא למרכז הרפואי 
של 'מכבי' בחיפה, לקבלת קהל לייעוץ רפואי-הלכתי

ממשיכה  בריאות'  שירותי  'מכבי 
בהרחבת הפעילויות לקידום הבריאות 
בקהילה, ומקיימת שיתוף פעולה נוסף 
עם ארגון 'פרי חיים'. במסגרתו, יערוך 
נשיא  שליט"א,  שלזינגר  משה  הרה''ג 
לייעוץ  קהל  קבלת  חיים',  'פרי  ארגון 
רפואי-הלכתי במרכז הרפואי של 'מכ־

בי' בחיפה, עבור מעוכבי ילדים. הייעוץ 
אינו כרוך בתשלום, ומיועד לחברי כל 

קופות החולים.
הרב  בנשיאות  חיים'  'פרי  ארגון 
משה שלזינגר שליט"א פועל למעלה 
מ-30 שנה, בסיוע למשפחות שלא זכו 
אצל  בהשתדלות  מסייע  בטן,  לפרי 

טובי הרופאים בארץ ובעולם.
במכבי  הבריאות  חטיבת  ראש 

פרופ' נחמן אש, מציין כי במכבי שי־
רותי בריאות מתקיימת פעילות ענפה 
"שיתוף  כי  ואומר  הגנטיקה,  בתחום 
שלזינגר,  הרב  בין  המבורך  הפעולה 
לבין  חיים'  'פרי  ארגון  בראש  העומד 
בריאות,  שרותי  מכבי  ומומחי  רופאי 
תרומה  מעניק  רבות,  שנים  נמשך 
ותמיכה משמעותית למשפחות, ופועל 
הניתנות  למחלות  פתרונות  להבאת 
לילדים.  תורשתי  במעבר  למניעה 
לכל  ראוי  שלזינגר  הרב  של  פעלו 

שבח".
ראש תחום רפואת נשים במכבי, 
הרב  עם  "בפגישתי  סגל:  יעקב  ד"ר 
ניסיון  בעל  לאדם  נחשפתי  שלזינגר, 
רבה,  ברגישות  המקיים,  בתחום,  רב 

קשרים רצופים עם רופאים ומומחים 
על  הנשים,  רפואת  בתחום  שם  בעלי 

מנת לעזור ככל שניתן למשפחות".
מכבי  של  השיווק  מנהל  לדברי 
שלזינגר:  משה  הרב  החרדי,  למגזר 
המגזר  ריכוזי  בכל  פועלת  "מכבי 
על  רבנים,  עם  מלא  בתיאום  החרדי 
מותאמים  יהיו  השירותים  שכל  מנת 
את  הובלנו  לכן  לציבור.  ומונגשים 
שיתוף הפעולה עם ארגון 'פרי חיים'". 
בשבוע  תתקיים  הקבל  קבלת 
 ,(17.6) בסיוון  י"ד  שני,  יום  הבא, 
'מכבי', רח' הרצל  במרכז הרפואי של 
יש   .19:00-22:30 השעות  חיפה,בין   ,73
להירשם ולקבוע תור בטלפון -02-500

1501, שלוחה 2. 

תביעה אזרחית נגד האחראים על 
קריסת גשר התאורה בהר הרצל

מאת חיים מרגליות

נגד  הוגשה  אזרחית  תביעה 
התאורה  גשר  לקריסת  האחראים 
התבי־ הרצל.  בהר  לטקס  בחזרות 
עה היא נגד החברה ושני מנהלים, 
התאורה  גשר  להקמת  האחראים 
שקרס והרג אשה שהיתה בחזרות 
במקום לפני יום העצמאות. כמו כן 
המבנים  מהנדס  נגד  היא  התביעה 
נש־ ששירותיהם  הבטיחות  ויועץ 
נגד  וכן  הגשר,  הקמת  לצורך  כרו 
את  שביטחו  ביטוח  חברות  שלוש 

הנתבעים.
בהמשך  הוגש  התביעה  כתב 
הורשעו  במסגרתו  פלילי,  להליך 
ובשתי  ברשלנות  מוות  בגרימת 
מה־ ברשלנות  חבלה  של  עבירות 

שני  הבטיחות,  יועץ  המבנים,  נדס 
עצמה.  והחברה  מהחברה  מנהלים 
על פי ממצאי הכרעת הדין, המכנה 

המשותף אשר עלה בכל הנוגע לק־
ריסת המבנה היה שילוב של היעדר 
תכנון ופיקוח הנדסי על הקמת המ־

בנה ושימוש באביזרים שהותקנו בו 
אשר חלקם אינם מתאימים ומקוב־

לים לבניית מבנה מסוג זה.
משרד  באמצעות  המדינה, 
בעתיד  ותשלם  שילמה  הבטחון, 
מכוח  תגמולים  ההרוגה  להורי 
שנספו  חיילים  משפחות  חוק 
שילמה  המדינה  בנוסף  במערכה. 
משרד  באמצעות  בעתיד,  ותשלם 
לפי  לנפגעים  תגמולים  הבטחון, 
שנג־ הגוף  נזקי  בשל  הנכים,  חוק 

רמו להם באירוע.
המו־ החוקים  לשני  בהתאם 

להיפרע  המדינה  זכאית  זכרים, 
שאח־ מי  מידי  התשלומים  בעד 
המנוחה  עזבון  את  לפצות  ראים 
לסכום  עד  שנפגעו  החיילים  ואת 
הנ־ פקודת  לפי  חבים  הם  שבהם 

זיקין.
בגין  המדינה  תובעת  בנוסף 
מן  כתוצאה  לה  שנגרמו  הנזקים 
הנוספות  ההוצאות  בין  האירוע. 
שנדרש  תשלומים  למנות  ניתן 
אס־ עבור  לשלם  ההסברה  מרכז 

שניזוק  הציוד  במקום  ציוד  פקת 
עם  ההתקשרות  בגין  והוצאות 

ספקים חלופיים.

התעוררות ותקוה עם פרסום פסק הלכה מפי הרבנים הגאונים שליט"א

איסור מדאורייתא לשכור צימרים ודירות שיש 
שם בריכה פרטית שאינה מגודרת כהלכתה

דרישה חד־משמעית וברורה לכל בעלי צימרים ודירות להשכרה לעמוד על 
המשמר ולעמוד בכל התנאים האמורים

המרובים  האסונות  לאור 
היל"ת שבהם מקפחים את חייהם 
שעבר  כשבקיץ  טהורות,  נשמות 
טביעה  במקרי  חייהם  קיפחו 
בקושי  הקיץ  והשנה  נפשות,   36
אסונות  ל־20  מעל  קרו  וכבר  החל 
החופשות  בימי  ובפרט  טביעה, 
תינו־ מטביעת  וביותר  למיניהם, 
באמ־ בגיגיות,  קטנים  וילדים  קות 
בטיות ובבריכות מים פרטיים ה"י, 
'אמת  החשוב  בארגון  התארגנו 
להצלת  דאגה  על  האמון  ליעקב' 
תשומת  לעורר  ישראל,  ושמירת 
לב לדברים החשובים והיקרים לנו 
באמת, והעירו תשומת לב הרבנים 
פסק  לפרסום  שליט"א  הגאונים 
הברורה  התורה  דעת  על  הלכה 
מאיסורא  סכנתא  חמירא  בענין 
בר־ כל  המחייבת  וההשתדלות 
איסור  על  לעבור  שלא  ישראל 
"השמר  של  שבתורה  מפורש 
ואיסור  מאוד",  נפשך  ושמור  לך 
דמים  תשים  "ולא  של  חמור 

בביתך".
הרבנים  מוסיפים  "ולכן", 
ששוכרים  אלו  כל  "על  במכתבם, 
שם  שיש  וכדו'  ודירות  צימרים 
שה־ לוודא  יש  פרטית,  בריכה 

במחיצה  כהוגן,  מגודרת  בריכה 
מבלי  המתאים,  בגובה  עמידה 
ויל־ לתינוקות  אפשרות  שתהיה 
דים לפתוח הדלת, [דהיינו שדלת 
לקפיץ  מחוברת  תהיה  הכניסה 
דלת  וידית  הדלת,  היטב  הסוגר 
מעל  גבוה  יהיה  והמנעול  הכניסה 

1.10 מטר מהקרקע].
ובכל מקווי מים שבתוך הבית 
(כגון דלי מים כו'), אם יש שם תי־

לצידו  להיות  חייב  קטנים  נוקות 
אדם גדול ואחראי, שמשגיח שלא 
עצמם  ויכניסו  במים,  ישתובבו 

לסכנה.
הר־ כך  כל  כבר  והיו  מאחר 

הרבנים  מוסיפים  אסונות,  בה 
והרב  רבינוביץ  הרב  הגאונים 
בזה  "אין  שליט"א:  נוסבוים 

ההורים  את  מלהאשים  חלילה 
נו־ לא  זה  וחיוב  היות  השכולים, 

לפעול  יש  להבא  אך  לרבים,  דע 
יכשלו  שלא  ולצוות  ולהפעיל 
ממש,  דאורייתא  באיסור  חלילה 
וכ"ש בכך ימנע להבא אסונות כה 

גדולים ל"ע.
שוד  עוד  ישמע  שלא  ויה"ר 
למטה  והנשמר  בגבולנו,  ושבר 
שומרים עליו מלמעלה שלא יבוא 
ומלאכיו  ח"ו  בגבולנו  ושבר  שוד 
דרכיך,  בכל  לשמרך  לך  יצווה 
כל  תמיד  ישיגונו  וחסד  טוב  ואך 

הימים".
האמורים  המכתבים  על 
הר־ קבלתם)  סדר  (לפי  חתמו 

ב"צ  שמחה  הרב  הגאונים  בנים 
תשובות',  ה'פסקי  בעל  רבינוביץ 
ישיבת  ראש  נוסבוים  נפתלי  הרב 
שלום',  'אהבת  ואב"ד  משה  חיי 
חיים  רבי  הגאונים  ברק  בני  רבני 
יצחק אייזיק לנדא ורבי שבח צבי 

רוזנבלט.

ביום ראשון: יריד הספר התורני של 'מכון ירושלים' 
נפתח במיקום חדש בירושלים וברחבי הארץ

המוקד הראשי בירושלים: מתחם 'שמגר סנטר' • בבני ברק במרכז 'אורייתא' רח' רבי עקיבא • ובמבחר חנויות הספרים 
בכל רחבי הארץ מצפת בצפון ועד אשדוד בדרום

המתחם  הוא   – סנטר'  'שמגר 
החדש בירושלים, בו יפתח ביום רא־
'מכון  'יריד הספר התורני' מבית  שון 

היריד  למתחמי  במקביל  ירושלים'; 
'חגיגת  שיעניקו  הארץ  רחבי  בשאר 
השבועות   3 במשך  אמיתית  ספר' 

הקרובים.
עבור  בירושלים  החדש  המיקום 
'שמגר  'יריד הספר התורני', במתחם 
להיענות  כוונה  מתוך  נבחר  סנטר' 
לביקוש הרב שמביע הציבור לספרי 
'מכון ירושלים', תוך אפשרות למלא 
את ארון הספרים במחירי מבצע של 

פעם בשנה.
האחרונות,  השנים  "במהלך 
הירו־ הציבור  של  רב  ביקוש  זיהינו 
היריד,  למתחם  נוחה  להגעה  שלמי, 
ומסודר  גדול  יותר,  מרווח  יהא  שגם 
במכון.  אומרים   – מיטבית"  בצורה 
"את המענה לכך, אנו שמחים להגיש 
ולהנגיש באמצעות המעבר למתחם 
החדש 'שמגר סנטר', הממוקם בכיכר 
בעלזא, במיקום המרכזי והנגיש לכל 
הגעה  ומאפשר  החרדיות  השכונות 
נוחה הן ברכב הפרטי והן במגוון קווי 

התחבורה הציבורית".
ידיים  רחב  אכן  עצמו,  המתחם 
הספר  'יריד  של  מיקומו  את  ומכבד 
המ־ הכותרים  מאות  על  התורני' 
יהנה  המבקרים  "ציבור  בו.  סודרים 
הספרים  של  וברור  איכותי  מסידור 
במטרה  ונושאים,  קטגוריות  פי  על 
לאפשר התמצאות מהירה, קלה ונו־
חה – ולקבל הצעות לפי נושא ולפי 

צורך בצורה מיטבית".
במגוון  גם  כאמור  יתקיים  היריד 
הארץ.  ברחבי  החרדיים  הריכוזים 
בר־ 'אורייתא'  הספר  ממתחם  החל 

חוב רבי עקיבא (פינת ירושלים), דרך 
בירושלים  נוספים  מוקדים  עשרות 
עצמה, בבית שמש, בקרית ספר, בפ־
תח תקוה, ברכסים, באשדוד, באלעד 

וגם בתפרח ובצפת.
ב־3 השבועות הקרובים בהם יפ־

על היריד, תהא זו למעשה הזדמנות 
אפשרות  המעניקה  בשנה  פעם  של 
ארון  את  ולמלא  לרענן  לשדרג, 
האיכותי,  הספרותי  בעושר  הספרים 
וכל   – ביותר  והזך  המהודר  התורני, 
הני־  – תקדים  חסרי  במחירים  זאת, 

תנים כאמור פעם בשנה.
'מכון ירושלים' האמון על הוצאת 
של  חיבוריהם  וההדרת  היסוד  ספרי 
מציג  הדורות,  ומאורי  האומה  גדולי 
מאות  את  מיוחדים  מבצע  במחירי 
לנכס־צאן־ברזל  שהפכו  הכותרים 
בארון הספרים התלמודי, ואלה אשר 
החולפת  בשנה  באו  מקרוב  חדשים 
וגם הרואים אור ממש לקראת היריד.

 – התורני'  הספר  'יריד  לרגל 
'מכון ירושלים' קטלוג מהודר,  הפיק 
את  וברורה  מפורטת  בצורה  המכיל 
המכון,  בהוצאת  הכותרים  מאות 
חדשים לצד ותיקים, ספרי יסוד לצד 
אור  שרואים  ספרים  ומחשבה,  הגות 
מחדש  המוהדרים  וכאלה  לראשונה 
האיכות  הינה  השווה,  הצד  כאשר   –

המא־ והמקיפה  הביצועית  התורנית, 
ירושלים'  'מכון  הוצאת  את  פיינת 

לאורך כל שנות פעילותה.
נושאים,  פי  על  מסודר  הקטלוג 
החל  ונוחה:  מהירה  להתמצאות 
מחיבורים על הש"ס, דרך טור ושול־

חן ערוך, שו"ת, תורה ודרוש, מועדים 
תמונת  לצד  שונים.  בקבצים  וכלה 
אודות  קצר  תיאור  מופיע  ספר,  כל 
את מספר  החיבור, נתונים המכילים 
עוסק  הוא  בהם  והנושאים  הכרכים 

ואפילו אזכור קצר אודות המחבר. 
המעיינים בקטלוג ימצאו גם קופו־
נים מיוחדים במסגרתם יהנו הרוכשים 
בהתאם   – במתנה  נבחרים  מספרים 
בנוסף,  הכולל.  הרכישה  לסכום 
בין  מכובדת  שבועית  הגרלה  תתקיים 
ש"ח   250 של  בסכום  הרוכשים  כל 
ומעלה, במסגרתה יוענקו פרסים יקרי 
טור  השלם,  וילנא  ש"ס  דוגמת  ערך 
שירת דבורה, פרויקט השו"ת, שוברים 

במאות שקלים ומגוון מתנות נוספות.
הק־ 'הגרלת  תתקיים  כולנה  על 
טלוג' המשלבת מוקד טלפוני ייעודי 
שאלות  על  יום  מדי  לענות  ניתן  בו 
מתוך הקטלוג, כאשר מבין כלל העו־
נים נכונה, יוגרל הפרס הגדול: ספרי 

מכון ירושלים בסך 1,000 שקלים.
חוברת  התורני'  הספר  'יריד  אל 
קנתה  אשר  הספר',  'הפצת  הוצאת 
לה שם באיכות הכותרים המפארים 
לאחת  ונחשבת  ספרים,  ארון  כל 
מחברות ההפצה עמה עובדים מגוון 
הוצאות נבחרות. יחד, נוצר כאן 'צוות 
מנצח' המעניק כאמור הזדמנות של 

פעם בשנה, אותה אסור להחמיץ!
'יריד הספר התורני' מיום ראשון 
תמוז).  (ב'  שישי  יום  עד  סיון)  (י"ג 
'שמגר   – ירושלים  היריד:  סניפי 
סנטר' – רח' שמגר 27 כיכר בעלזא. 
בני ברק – 'אורייתא', רח' ירושלים 10
(פינת רבי עקיבא). בחנויות הספרים 
המובחרות בכל רחבי הארץ. לפרטים 

והזמנות: 02-6510627.

16 . 6 -5 .7.19

מצווה 
לתרום 
ממעשר

₪240,000
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0733-74-7002 התקשרולהצטרפות 

מס'גילאים מסלול
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חודשית
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החזר סך הלואהשל התרומה
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1₪ 50192₪ 9,600₪ 40,000₪260₪ 6,400

2₪ 100192₪ 19,200₪ 80,000₪520₪12,800

3₪ 150192₪ 28,800₪ 120,000₪ 780₪19,200

4₪ 200192₪ 38,400₪ 160,000₪ 1,040₪25,600

5₪ 250192₪ 48,000₪ 200,000₪ 1,300₪32,000

6₪ 300192₪ 57,600₪ 240,000₪ 1,560₪ 38,400

התכנית הכדאית ביותר לחתן בכבוד:

240,000
150
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צפת: אדם טבע למוות 
בבריכה פרטית

מאת חיים מרגליות

בבריכה  טבע   71 בן  אדם 
במצב  פונה  הוא  בצפת.  פרטית 
בצפת  זיו  החולים  לבית  קשה 
רפואי  טיפול  קבלת  להמשך 
לקבוע  הרופאים  נאלצו  ושם 

את מותו. 
וצוות  ישראל  משטרת  חוקרי 

והחלו  למקום  הגיעו  פלילי  זיהוי 
בבדיקת נסיבות האירוע. מבירור 
בבריכה  מדובר  כי  עולה  ראשוני 
של  ביתו  בחצר  הנמצאת  פרטית 
המנוח שם הוא מתגורר. ממצאים 
על  מצביעים  בזירה  תועדו  אשר 
במהלך  טבע  לא  המנוח  כי  כך 
שחיה אלא מעד אל הבריכה וככל 

הנראה מצא את מותו.
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עַל הֶעָבָר חֹוֵׁשב 
ּפַחַד ַמצְִמית ָמלֵא
"ִאיּלּו הָיָה" ְמחֵַּׁשב
ּבַחֲָרָדה ַּדעַת ְמכַּלֶה

חֲָדִׁשים לִבְָקִרים ּדֹוֵאג
ַּתְרחִיִׁשים אֹוֵרג

ּבְִמסְָּתִרים לִּבִי ׁשֹוֵאג
ִמַּׁשלְוַת נֶפֶׁש חֹוֵרג

ֶאת הֶעִָתיד ְמצַּיֵר
ַמה ֶׁשּיְִקֶרה ְמַדֶּמה
חֵָרד ְמאֹד ֵמצֵר

לְֻקְרטֹוב ֹרגַע הֹוֶמה

ְמַׁשּבְִרים ַרעְיֹונֹות
ֵאין ּבָהֶם ַמָּמׁש

ּבְלּולִים ּבְִדְמיֹונֹות
ֵריָקנִים ִמֶּׁשֶמץ חֲַׁשׁש

וַַּדאי לְטֹוב ְמאָֹרע
ִמְתּפֹוגֵג עֲנַן ָמצּוי
יְִתּבָהֵר ֻּתְמַּתק ָרעָה
נִגְלָה ּבְאֹפֶן הָָרצּוי

עֹוֵמד ּבְרּוחַ סַעַר
עָלַי הְַׁשּגָחָתֹו ְמֻרּבָה
ֵמסִיט ִמינֵי צַעַר

ֵמִאּתֹו הַּכֹל לְטֹובָה

עֹונַת הַחֲֻתּנֹות
ּבָּתִים לְהִּבָנֹות
ַאְׁשֵרי הַנְִׁשעָנֹות
עַל הַהַגְּבָלֹות

ֶאפְָׁשר לְצְַמצֵם
ּבְלִי לְגְַמּגֵם

א ּכָלְָתה ּפְרּוטָה
וְהָָרָמה ֵאינָה נְחּוָתה

ַאְׁשֵריהֶם
הֵָּמה וְהֹוֵריהֶם
ַאְׁשֵרי מֹוֵריהֶם
וְכָל ְקרֹובֵיהֶם

ְמצְַמצְִמים
וְא ְמַמצְְמצִים

ְמצְַמִקים
וְא ִמְתּכַּוְצִים

ּבְלִי חֹובֹות
ּבְא טֹובֹות
ּבְלִי גַנְֶדָרנּות
לְא ּפַזְָרנּות

ִאיִדיׁש
חֲסִיִדיׁש
ָמלֵא טַעַם
ֶׁשל ּפַעַם

עּו ּפּו ּו„¿ ַ‰ר¿

ָמ‰ ל≈ ¿ ׁ̆ ָח‰  מ¿ ƒׂ̆

דף מ. 

קולמוס  . י

האמת מוכרחת להיאמר שסיפרתי על כך על דפי גיליון 
מפאת חביבות  אך  האומר,  באחת ההזדמנויות, בקצירת  זה 
פעם  שבכל  היום  כנכון  הנכונה  הסיבה  מן  גם  כמו  הדברים 
ועולה  צף  בפרשתנו,  אלו  קודש  במקראי  נתקל  הנני  שבה 
הנני  מרשה  טוב –  לקח  ובלבה  אפיזודה  של  זכרון  אותו  בי 
תפילה  באיווי  הרחבה,  וביתר  כך  על  ולספר  לשוב  לעצמי 

לבל אכשל בלשוני ויהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי.
ובכן, מסב הייתי בצוותא חדא עם הרב הראשי, הגרי"מ 
לאו, לאורך ימים ושנים טובות ובריאות. היה זה לפני יותר 
רצופת  השיחה,  של  הטוב  טעמה  אך  ימים  עשורי  משני 
סיפורת פרי זכרונו הפנומנלי הנודע של הרב ורווית מסרים 
מאלפים, טרם פג. השבוע היה כהאידנא, שבוע של פרשת 
בהעלותך, וכטוב לבו שיגר לעברי הרב אתגר: מצא נא בתוך 
תפקידי?  תפקידך.  על  מדברת  הקדושה  שהתורה  הפרשה 
כאיש  תפקידך  אכן,  נענה:  רחב,  בחיוך  לאו,  והרב  תמהתי. 

תקשורת.

עלעלתי בזכרוני בין בתרי הפרשה. הרב אפילו הושיט 
וגם  תדיר  אצלו  המונחים  הקודש  ספרי  מבין  חומש  לעברי 
זאת לא הועיל לי. עד שכריתי אוזניי והנחתי לו לרב להיות 
ברוך  הקדוש  עליו.  הטובה  ה'  כיד  מפרק,  והוא  מותיב  הוא 
שתי  לך  עשה  רבנו:  למשה  לו  מורה  ואמר,  הרב  פתח  הוא, 
חצוצרות כסף, מקשה תעשה אותם והיו לך למקרא העדה 
ישראל  בני  של  התקשורת  היתה  זו  המחנות.  את  ולמסע 
להקהיל  רבנו  משה  של  הקדושה  בדעתו  כשעולה  במדבר. 
שני  לרשותו  עומדים  דברים,  בפניו  לשאת  כולו,  העם  את 
כלי תקשורת בכירים, בדמות נגני חצוצרות, הללו תוקעים 

ומריעים וכל העם יודע כי עליו לבוא ולהתקהל.
החידוד יפה וגם האבחנה, אמרתי לרב, אבל מה המסר 
מעבר לכך שהוא מצביע על כלי התקשורת שעמד לרשות 
מתמקד  כשהוא  משלו  הרב  נשא  אז  או  במדבר.  רבנו  משה 
בתיבות התורה הקדושה על אותן חצוצרות, לאמור, מקשה 
תעשה אותם. כאן, בהגדרה המדויקת הזו, מקופל תפקידה 
ואחד  בפה  אחד  להיות  לא  שלם.  להיות  תקשורת.  של 
חצאי  לא  אף  לאמיתה,  אמת  שאיננו  דבר  לפרסם  לא  בלב, 
עמוק  וברובד  מבוססים.  לא  דברים  או  שמועות  אמיתות, 
לשאוף  שלם,  להיות  אמור  התקשורת  של  המסר  יותר: 

לשלמות ולחתור לשלמות. 
של  שכרם  מקפחים  נמצאנו  התחייכתי,  הא,  משום  אי 
הוא  קל  לא  הרב,  הפטיר  אכן,  התקשורת.  אנשי  מרבית 
התפקיד שיש בידכם. לא קטן הוא הניסיון. אבל זו האמת. 
ממי  בידו,  חצוצרה  שנושא  ממי  התורה  של  הדרישה  זו 

שהשופר בידו ומכל מי שמסוגל להקהיל את העם.

תקשורת חיובית
להעלות  בשבתי  אנין  שיח  אותו  על  והתרפקתי  שבתי 
וכה  כה  הבטתי  קודש.  שבת  לקראת  הגיגים  הכתב  על 
ואמרתי בלבי: ראו מה בין בני לבן חמי ואיזו תהום פעורה 
זו  לבין  הכללית  התקשורת  של  האידיאולוגי  תפקידה  בין 
הערכית, הרואה בכלי המצוי בידה ככלי חינוכי מן המדרגה 
הראשונה שיש בכוחו לתרום לקורא, להוליכו בין השורות 

עיקר  בין  להבחין  בידו  לסייע  יותר,  גבוה  ערכים  לסולם 
לטפל ובד בבד להשיב מלחמה שערה ולהיות המשיב כלפי 

כל מי המתיימר לפרוע פרעות ולחלל את הקדוש והיקר.
ידיעה  כי  קובע  התקשורת  של  ביותר  הבסיסי  הכלל 
בנוסח כלב נשך אדם, על כל מה שכרוך וגלום בה, לא תעבור 
את מפתן כלי התקשורת ובעדו לכלל צרכניו. זה לא מעניין 
ולא חשוב. החתירה המתמדת היא אל ידיעה שבעצם טיבה 
ובכל האצור בה מייצגת מאורע שמומחש באמצעות כותרת: 
אדם נשך כלב. עדרים של עיתונאים ומושכי עט, מכל כלי 
לעבודתם  בוקר  מדי  משכימים  סוגיהם,  לכל  התקשורת 
מתוך רעב מתמיד של חיפוש אחר האדם שנשך כלב, בשלל 

הווריאציות וההמחשות שלו, בכל תחומי החיים.
נכסף,  יעד  אותו  אל  להגיע  כדי  שתיים,  ולא  אחת  לא 
כל  את  תקשורת  של  צמאות  להקות  אותן  כל  חוצות 
הגבולות, מתכחשים לכל צו מצפוני, אנושי, שלא לדבר על 
איך  האמצעים.  כל  את  מקדשת  המטרה  אמוני.  או  הלכתי 
שחיבר  בשיר  ישראלי  משורר  פעם  שאל  בלילה,  ישן  אתה 
לא  ימים  שבאותם  הזה,  השיר  הוא.  באשר  העתונאי  כלפי 
הביא  לא  פה,  על  לדקלמו  ידע  שלא  ישראלי  אזרח  היה 
חלילה לחשבון נפש נוקב בשורות התקשורת אלא לתגובה 

לא  תמימות  שנים  שלוש  במשך  לחלוטין:  וקוטבית  הפוכה 
נשמעו מעל גלי האתר שיריו של אותו משורר, שאחרי לכתו 

לעולמו הכריזה התקשורת כולה אבל לאומי.
לפגישה  נועדתי  עת  שנים  וכך  כך  לפני  זה  היה  שוב 
גדולה  תקשורת  מערכת  בראש  שעמד  מי  עם  אישית 
של  היטב בדוגמאות  מצויד  לפגישה  באתי  מאוד.  ומרכזית 
סיקור בלתי הגון מצדו כלפי היהדות החרדית. הצגתי לו את 
הדברים אחד לאחד, עימתתי בין הדיווחים לבין האמת. גם 
כשהדברים היו כנים, בעצם הבולטות חסרת הפרופורציות 

שהוענקה להם, הם גרמו לשווא להתססה, לשנאת חינם. 
ניסיתי לדבר על לבו ועד מהרה קלטתי כי בעוד נקודת 
המוצא שלי בוקעת מתוך אחריות ערכית לכל אות היוצאת 
איש  את  לחולל,  יכולה  שהיא  ומה  כלשהו  תקשורת  מכלי 
שיחי עניין דבר אחד בלבד שכמוהו כאב בניין לכל החלטה 
קטנה או גדולה: כמות החשיפה לה יזכה כלי התקשורת. כל 
דבר אחר לא עניין אותו. היתה זו הפעם הראשונה בה הודה 
בפניי איש תקשורת (שלימים הספיק לחצות קווים ולעבור 
לפרק זמן קצר לזירה הפוליטית) כי באמת ובתמים אין דבר 
אחד שמעניין אותו או מעסיק אותו מלבד חשיפה ותהודה.

את  שיוצרת  עיתונות  לבין  מדווחת  עיתונות  בין  הפער 
זה  היה  לצרכיה  אותה  ומעצימה  אותה  מטפחת  המציאות, 
גם  בה  בקי  שלא  מי  שאין  ומּוכרת  ידועה  לעובדה  מכבר 
אם אינו נמנה אלא עם צרכני התקשורת ולא עם יוצריה או 

עושיה. 
הכללית  התקשורת  בין  נצחי  ויכוח  זה  היה  בעבר  אם 
החרדית,  התקשורת  לבין  לדעת  הציבור  בזכות  שדגלה 
אחת  לא  שדבקה  ארץ,  מצוקי  עמדו  שבראשה  הערכית, 
בזכות הציבור שלא לדעת, כיום גדלה עד לבלי הכר התהום 
את  מכבר  זה  נטשה  אלו  ימים  של  התקשורת  השתיים.  בין 
היא  לטעת.  התקשורת  זכות  לטובת  לדעת  הציבור  זכות 

עושה זאת חדשות לבקרים, בלי להסתיר כלל את כוונתה.

צורה על החומר
וכמדי דברי על אותן שתי חצוצרות כסף, נחות עיניי על 
התיבה האחרונה של אותו כלי תקשורת קמאי. כסף. מלשון 
כיסופים. כי זה כמה נכסוף נכספתי אל אותן דמויות מופת 
שהיו ואינן שאמנם קולמוס היה בידם ושופר בפיהם אולם 

כל מעשיהם לא היו אלא לשם שמים.
בציון  היושב  העם  על  מתרגשת  שוב  שבהם  בימים 
מערכה גורלית שבה עומד למבחן כוחו ומשקלו של הירא 
להתבונן  עלינו  שומה   – לו  הקדוש  וכל  ה'  לדבר  והחרד 
לחפור  כקרדום  אותו  ועושה  התקשורת  בפלך  שאוחז  במי 
שליחות  זה  בשופר  שרואה  מי  לבין  ולהנאתו  לטובתו  בו 
נאמנה בלתי לה' יתברך, לתורתו ולמצוותיה ולכל ההולכים 

באורחותיהם לבדם.

בנימין ליפקין

עשה לך שתי חצוצרות כסף
הרי  חיזוק,  לנו  שהעניקו  דברים  שמענו  החג  של  בסיומו 

הם לפניכם. 
הם המתינו בסבלנות אך בציפייה דרוכה בחדר ההמתנה 
ספון העץ שלפני חדרו המהודר של העורך דין הוותיק. לפני 
שבועיים הם קיבלו את המעטפה החומה בה הוא מודיע להם 

שהוא זה שאביהם בחר בו למסור להם את צוואתו.
המכובדים  המשפחה  בני  הוזמנו  ספורות  דקות  לאחר 
את  יד  בלחיצת  קידם  הוא  המפוארת.  ללשכה  כבוד  אחר 
היקר  ידידי  של  ילדיו  את  להכיר  שמח  אני  האחים,  חמשת 
המנוח, מאוד כאב לי לשמוע על פטירתו בשם טוב, הוא היה 

אישיות למופת ודוגמא. 
מה  בכל  לשירותכם  עומד  אני  לפניכם,  הצוואה  ובכן 
שמכם,  על  הרכוש  להעברת  המשפטיים  לסידורים  שקשור 

כל אחד בחלקו.
הון רב השאיר האב הישיש, בתים ונכסים, חשבונות בנק 
וחסכונות, ואף מיטלטלין וחפצים יקרי ערך לא מעטים. את 
התבצע  הכל  דבר,  כל  יטול  מי  בבירור  וקבע  ציין  הוא  הכל 
בהתייעצות עם דיין מומחה ומו"צ שסידר הכל על פי ההלכה, 

לא היה שום מקום להתחמקות מביצוע מלא של הצוואה.
בדירה  זכה  זה  שוויוני,  די  באופן  חולק  הרכוש  בעיקרון 
בתל אביב, והשני בחנות בבני ברק, השלישי במשרד במגדל 
ברמת גן, הרביעי במגרשים שמאחורי המפעל. המפעל עצמו 
נותר בבעלות משותפת בניהולו המוצלח של צוות מקצועי, 
כנציג  החמישי  בנו  בידי  הותיר  המפעל  על  הפיקוח  את 

המשפחה, הרווחים יחולקו שווה בשווה. 
אך מה שלא היה מובן היה חלקו בירושה של הבן החמישי. 
האב הקצה לו את המשרד בקצה הפרוזדור של המפעל. אך 
את  יקבל  ניהולו  על  לפקח  ימשיך  אשר  הבן  כי  היה  הגיוני 
כולם  כולם.  תמהו  בירושה,  חלקו  היכן  אבל  הישן.  המשרד 
ידעו בקנאה בלתי מוסתרת על החביבות המיוחדת לה זכה 
בן הזקונים מן האב, אמון בלתי מסוייג וקשר נפשי של הבנה 
זה  הבינו  קל  במצמוץ  הצעיר,  והבן  האב  בין  נקשרו  פנימית 
חלק  לו  מוריש  היה  אילו  בהבנה  מקבלים  היו  כולם  זה.  את 
אותו  מלבד  הפלא,  למרבה  והנה  הרכוש,  מן  ומכופל  כפול 
ולדפדף  להפוך  ניסו  דבר.  בשום  חלקו  נזכר  לא  ישן,  משרד 
דין  העורך  את  ושוב  שוב  חקרו  הצוואה,  בדפי  ושוב  שוב 
שמא נשתכח ממנו משהו, זה לא יכול להיות. אך זה היה איתן 

בדעתו, זה מה שהוא רשם וזה מה שאני אבצע.

הבן הצעיר היה הנבוך מכולם, מדוע הוא עשה לו את זה, 
כל העת שררה ביניהם רק חביבות ונעימות. הוא אפילו רמז 
לו, לא פעם, שהוא שומר לו חלק טוב. לא אקפח אותך, היה 

מצטחק.
בתחילה חשבו האחים לשנות משהו לטובת האח הצעיר, 
אך העורך דין היה מאוד עיקש, אם הדברים לא יתבצעו כפי 

הכתוב, שום דבר לא יעבור אליכם. 
קטנים  הלא  השוטפים  שברווחים  בעובדה  התנחמו 
את  לפצות  אולי  חשבו  בתחילה  אם  בשווה.  שוה  יתחלקו 
האח מרכושם הפרטי, הרי שכחלוף זמן מה, המחשבות הללו 
שלהם  החלקים  על  בעלות  הרגישו  כבר  הם  ממוחם,  פרחו 

והתקשו להיפרד אפילו מחלק מהם. 
הבן הצעיר לא נתפס למחשבות נוגות, אין ספק שהסוד 
לשם  להיכנס  צריך  לעצמו,  לחש  הוא  הקטן,  במשרד  טמון 
היומיומית,  בעשייה  שיתופו  כל  עם  שם.  קורה  מה  ולהבין 
הוא לא ידע באמת מה המשרד מכיל. המקום היה מוכר עד 
תיקיות,  עם  ארונות  מספר  כסאות,  משרדי,  שולחן  לכאב, 
ציוד משרדי עתיק יומין, שום דבר מיוחד. הכל מסודר, רק 
לחלחל  החלה  אכזבה  תחושת  אחדות.  שנים  של  אבק  מלא 

בלבו. 
לשם,  מכאן  להזיז  החל  באבא,  אמון  מלא  היה  הוא  אבל 
משא  של  מכתבים  וחשבוניות,  חשבונות  קלסרים,  תיקיות, 
תיק  אפילו  יש  וקליינטים,  ספקים  שונים,  סוחרים  עם  ומתן 
סכומים  להם  שתרם  ישיבות  ראשי  של  תודה  מכתבי  של 

הגונים. היסטוריה לתפארת של מפעל ותיק. 
אבל מעניין מה זו השורה הזאת של הקלסרים המסודרים, 
הם הכי ישנים, אבל מאורגנים למופת. הוא שלף את הראשון, 

פתח אותו, וברגע אחד הבין את הכל... 
כל  המפעל,  של  סודותיו  כל  רשומים  הללו  בתיקיות 
רב  כה  בעושר  אביו  את  שהעשירו  הסודיים  הפטנטים 
מכל  יותר  שווה  הזאת  התיקייה  רעדה,  ידו  כאן.  נמצאים 
הדירות והשטחים שהותיר האב, בצוואה כתוב בפירוש שכל 
תכולת המשרד מיועדת רק עבור הבן הצעיר. איך לא הבנתי 
מיד, ייסר את עצמו. באחת התיקיות הוא מצא מכתב מיוחד 
עבורו, בו הוא מוריש לו בפירוש את הזכויות על הפטנטים 
כל  היית  ימיני  יד  הייצור.  וסודות  המפעל  של  והתוכניות 

הימים, סיים האב את מכתבו, ובצדק מגיע לך.
לאומות העולם יש רכוש רב אשר חלק ה' להם, מטוסים, 
בתי מלון, מחשבים, צעצועים אלקטרוניים. אולם לבן החביב 
נתן הקב"ה את התוכניות של המפעל, את התורה הקדושה, 

את השורשים של כל הרכוש הרב, של כל הבריאה.
התורה אמרה: אני הייתי כלי אומנותו של הקב"ה. כשם 
כך  ומהנדסים,  אדריכלים  של  תכניות  עם  נבנה  בניין  שכל 
לעולם  וסדר  רקע  יש  ותכנית,  סדר  ללא  נברא  לא  העולם 
כולו, ולתכניות של העולם קוראים 'תורה', כך אומרים חז"ל, 

היה הקב"ה מביט בתורה ובורא את העולם.
ואותה הוא העניק לנו.

שלמה דב הרשקוביץ

שבת נאך שבועות

חיים זאב לוריא

מדופלם,  שקרן  יריב  ניצב  מולך  כאשר 
נגדו.  להתמודד  כיצד  שיטות  שתי  ישנן 
היא  ברחוב  והמקובלת  הפשוטה  הדרך 
שקר.  תחת  שקר  הוא.  בשפתו  עמו  לדבר 
לשקר  מותר  לי  גם  אז  התחיל...  הרי  הוא 
ומשונות  שונות  בטענות  עליו  ולהתגולל 

אשר אין להן ידיים ורגליים.
ישנה אבל אופציה אחרת. מורכבת יותר 

וקשה יותר, אבל איתנה כצור החלמיש. 
אפשר פשוט לתפוס את השקרן בגרונו 
ולעמת אותו עם האמת. להציב מולו מראה 
נראה  היחידה.  האבסולוטית  האמת  עם 

אותו מתמודד מול האמת.
בעולם  חיים  הרי  אנו  מסובך.  נראה  זה 
נעדרת,  והאמת  חוגג  הבלוף  בו  שקר,  של 
לכן  דמשיחא.  בעקבתא  הסימנים  כאחד 
לפעמים  לאמת.  להיצמד  מאוד  לנו  קשה 
נפסיד  האמת,  את  רק  נגיד  שאם  לנו  נראה 
ולא  אותנו  יבינו  לא  אנשים  במערכה. 

יאמינו לנו.
הארוך,  בטווח  המציאות  במבחן  אולם, 
את  בסוף  ניצחה  האמת  כי  מתברר  תמיד 
הוא  תחילה  רגליים,  לו  אין  השקר  השקר. 
מקפץ ומזנק, מתנודד ומתנדף ברוח, צולע 
על רגליו הקצוצות. אך בסוף הוא מתעייף 

ונופל שדוד.
על  רגליים  עם  ניצבת  מוצקה.  האמת 
לחפות  אותה,  לכסות  אפשר  הקרקע. 
אותה, לנסות ולהעלים אותה לטובת השקר 
בתוצאה  אולם,   – חוצות  בראש  המרקד 
מובסים  יימצאו  ומאמיניו  השקר  הסופית, 
בעוד  הקרקע,  על  פנים  בבושת  ומוטלים 
בבטחה  ולצעוד  להתהלך  תמשיך  האמת 

על דרך המלך.
מתן  חג  כיום  ויקר  נשגב  מיום  בצאתנו 
את  בידיים  ולמשש  לחוש  ניתן  תורה, 
תחושת האמת הזו שכל יהודי נחשף אליה 
אשר  יהודי  כל  ליעקב'.  אמת  'תתן  בחג. 
רגליו עמדו על הר סיני מתהלך עם תחושה 
פנימית של אמת. הוא מחזיק באוצר בלתי 
התורה  אמת.  של  אוצר   – מפז  יסולא 
הקדושה היא האמת של העולם ואין בלתה.

יצורי  מיליארדי  להם  להתהלך  יכולים 
אנוש בעולם, על שלל דתותיהם, דעותיהם 
בני  מאמינים  יהודים  ואנו,  ואמונותיהם, 
אנו  פנימה.  בלבנו  להם  בזים  מאמינים, 
זכינו בחסדי שמים להיות בני העם הנבחר 

נוכח  סיני,  בהר  האמת  דת  את  שקיבל 
עולם ומלואו שנאלם דום בהתגלות האמת 

האלוקית.
לבוא  דתות  אותן  בני  אפוא  הם  יכולים 
שונות  שקריות  בטענות  עלינו  ולהתנפל 
שירצו  מה  לטעון  הם  יכולים  ומשונות, 
'שקר  של  העדיפה  באופציה  נבחר  אנו   –
ה'  תורת  את  מולם  נניף  באמת'.  ייענה 
שלהם  והבדותות  השקרים  וכל  האמיתית 
ייעלמו ויתאדו בצוק הנשייה כעורבא פרח.

יכולים גם יהודים מתוכנו, להבדיל אלף 
אחים  שנשבו,  תינוקות   - הבדלות  אלפי 
אלו  אי  ולהציף  לבוא   – וטועים  תועים 
היהדות  בני  נגד  ומופרכות  שונות  טענות 
מסיני.  שניתנה  אמת  בדת  הדבקה  הנאמנה 
אף הם ייענו אך ורק בהצבת האמת מולם. 

העימות,  בלהט  אחריהם  ניסחף  לא 
מליבם.  בדו  אשר  שקריהם  אחר  להיגרר 
אנו נאמץ אל ליבנו את האמת ונצהיר אותה 
בריש גלי שוב ושוב, הן לאלו אשר הדברים 
בדיוק  שלא  לאלו  והן  אוזניהם  על  חביבים 

חפצים לשמוע זאת.
המועצות,  מברית  העולה  הוא,  יכול 
אגוצנטריים  אינטרסים  סל  שבעקבות 
שפלים ביותר החליט להפוך לפתע לאויב 
לבוא   – החרדי  הציבור  של  אחד  מספר 
על  שקרים  של  תילים  תילי  ולהעליל 
שהוקמו  הממשלות  ועל  החרדית  היהדות 
על  טיפשי  סלוגן  להמציא  הוא  יכול  עמה. 
כזו  חיה  פעם  היתה  כאילו  הלכה'  'מדינת 
כזה,  לכיוון  שחותר  מישהו  יש  וכביכול 
לכל  ובעברית  ברוסית  שקריו  את  ולהפיץ 

עבר.
לא  הוא.  בשפתו  ייענו  לא  שקריו 
באמת.  ייענו  שקריו  בעברית.  ולא  ברוסית 
ברהיטות  ותצהיר  תשוב  החרדית  היהדות 
את  ותדרוש  תשוב  היא  עקרונותיה.  את 
מאז  המקורי  קוו  הסטטוס  על  השמירה 
של  היסטוריה  השאר  וכל  המדינה,  הקמת 

שקר שאינה מעניינת אף אחד.
לא  גן,  רמת  תושבי  אלפי  כך  על  יעידו 
מסורתיים  דתיים.  לא  אף  וחלקם  חרדים 
להפגין  השבוע  שיצאו  מסורת,  ואוהדי 
נגד תחבורה ציבורית בשבת. הם נהמו לא 
הלכה,  מדינת  עבור  ולא  החרדים,  מאהבת 
מליבם  היוצאת  הפנימית  מהאמת  אלא 
היהודי הטהור. לתשומת ליבך מר ליברמן. 

חוסר אחריות שקר ייענה באמת
.1

נשיאת בית המשפט העליון על האמירה שלפיה לא את כל פסיקות בית המשפט 
העליון יש לכבד: השקפה חסרת אחריות.

השקפה שלפיה אפשר וצריך ורצוי לעודד מחבלים או ארגונים שכל מטרתם נועדה 
להחרים את ישראל ולהשחיר את תדמיתה היא בעיני בית המשפט העליון והעומדת 

בראשו אחראית ורצינית ואילו השקפה שגורסת בכך שלא הכל שפיט ואל לו לבית 
המשפט לתחוב את דעתו הכופה בנושאים לא לו, דווקא היא הלא אחראית?

.2
שר החוץ האיראני: ההתקפות על מכליות נפט במפרץ הפרסי חשודות.

לאן נעלמו החיוכים והזחיחות של הדובר עד שבאחד הדיווחים על כך מיוחסת לו גם 
דאגה? הזהו מחמוד זריף שאך לא מכבר הבטיח לנו כי העשרת האורניום של ארצו 

בטוחה יותר מעצם קיומה של ישראל? כיצד זה נעלם כל בטחונו העצמי אך ורק 
בשל כמה מכליות נפט שביום מן הימים עלו באש?

.3
מלחמת הכל בכל בשורות הימין וגל של מאמרים נגד נתניהו מצד בכירי הדעתנים.

כל אלו שהחליטו לפתע להתנער מנתניהו ולהפגין עצמאות אינם קולטים שהם 
כורים במו ידיהם את הענף שעליו יושב שלטון הימין? יש למי מהם ספק מדוע 

ולמה מקדמת התקשורת את הגיגיהם החדשים בזרים של שושנים אם לא מפני 
שבתקשורת יודעים היטב שזו הדרך הבטוחה לשים קץ לשלטון הימין על כל 

המשתמע מכך?

.4
טראמפ: אם מעצמה זרה תציע לי מידע שמכפיש את יריביי הפוליטיים, אקשיב.

אחרי דברים מפורשים כאלו היוצאים מפיו של נשיא ארצות הברית, מי ועל מה 
צריכים חקירה בדיוק? האם אין די בדברים הללו ובהודאת בעל דין שכמוה כמאה 

עדים על כל המשתמע מכך?

.5
שבועות חלפו מאז הכאת הנער בעל הצרכים המיוחדים בידי שוטרים; המשטרה טרם 

מצאה לנכון להתנצל ולהעמיד לדין את השוטרים האלימים.

כיצד מבקשת המשטרה את אמון הציבור בה אם פרשה כל כך מזעזעת שכל מי 
שנחשף לתיעוד שלה או קרא את תגובתו הכואבת של אבי הנער (שפורסמה 

השבוע בשיחה מיוחדת שקיים עם 'המבשר') אינו יכול שלא לדמוע ולהצטמרר? 
איך תקבל המשטרה אמון ושיתוף פעולה אם אינה מסוגלת להתמודד עם מקרה 

כזה ולהוקיע את האחראים לו מתוך שורותיה?

5 שאלות / יהודה לוברבום

הע־ של  הסטטיסטיקה  את  ישנה  שהוא  חשב  גבאי  אבי 
ובקרוב  משנתיים  פחות  בתוך  מסולק  הוא  גם  אבל  בודה, 
ימצא את עצמו מובטל. הזדמנות של פעם בחיים, לא חוז־

רת כידוע. גבאי היה יכול להיות היום שר החוץ של ישראל, 
אבל הפחד שיתק אותו.

ליברמן מתעקש כי לא יקים ממשלה עם גנץ, ולפני כמה 
שבועות הוכיח שגם נתניהו לא בא בחשבון. הרמיזות שלו 
חברי  שבה  פוליטית  סיטואציה  על  חולם  ליברמן  ברורות: 
כנסת ממליצים עליו אצל הנשיא להקמת הממשלה הבאה.

בנט ושקד זממו לרסק את הבית היהודי באמצעות 'הימין 
החדש'. את הסוף כולם מכירים. כעת, למרבה עזות-המצח, 
הם זוממים השתלטות מחדש על הבית היהודי אותו ניסו 
השפל  מהדרג  חוצפה פוליטית  יש  אם  על יושביו.  להרוס 

ביותר, כך היא נראית.

1

2

היו"ר הפורש יכול היה להיות היום שר החוץ. מפלגת העבודה3

הפער בין עיתונות מדווחת לבין עיתונות שיוצרת את 
המציאות, מטפחת אותה ומעצימה אותה לצרכיה 

היה זה מכבר לעובדה ידועה ומּוכרת גם בקרב צרכני 
התקשורת ולא רק בין השוקדים על מלאכתה

לבן החביב נתן הקב"ה 
את התוכניות של המפעל, 
את התורה הקדושה, את 
השורשים של כל הרכוש 

הרב, של כל הבריאה
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עונש של 11 חודשי מאסר 
לקבלן שלא דיווח על הכנסותיו

מאת חיים מרגליות

נגזרו  בפועל  מאסר  חודשי   11
על בעל חברות לעבודות בניה בגין 
אי הגשת דוחות לאורך שנים. הוא 
השנים  לאורך  שפתח  בכך  נאשם 
שיטתי  באופן  חדשות  חברות 
לצורך התחמקות מהגשת דו"חות 
מס הכנסה. כמו כן הושת עליו קנס 

כספי בסך 30 אלף ש"ח.
כתב האישום המקורי הוגש כבר 
פע־ תוקן  מאז  אך  שנים  חמש  לפני 

מיים בעקבות ביצוע עבירות דומות 
ההליך  ניהול  בעת  הנאשם  ידי  על 
הסופי  האישום  כתב  המשפטי. 
אי  של  עבירות  שבע  כלל  והמתוקן 
במועדים  הכנסה  מס  דו"חות  הגשת 

לא  הדו"חות  מזאת,  יתרה  שונים. 
הוגשו עד למועד גזר הדין.

כי,  השופט  כתב  הדין  בגזר 
של  בערך  הנאשם  פגע  "במעשיו 
תשלום  בנטל  שוויונית  נשיאה 
המסים, תוך פגיעה בשלטון החוק, 
וגרם נזק לקופה הציבורית, שאת 
לדעת,  ניתן  לא  המדויק  היקפו 
שכן הנאשמים לא הגישו דו"חות, 

גם לאחר שהוגש כתב האישום".
החברות  שלושת  על  בנוסף, 
הוטל  פעילות,  שאינן  בניהולו, 

קנס כספי גבוה לכל אחת.

'מכבי' השתתפה בכנס בריאות לנשות החינוך בב"ב
הבריאות  קידום  ממגמת  כחלק 
השתתפה  בריא,  חיים  אורח  והטמעת 
החינוך  לנשות  בריאות  בערב  'מכבי' 
ההר־ באולם  התקיים  הכנס  ברק.  בבני 

צאות של 'מעייני הישועה' וזכה להצלחה 
רבה עם השתתפותן של עשרות מנהלות, 

מורות ונשות חינוך מהמגזר החרדי.
הר־ המרכז  בשיתוף  נערך  הערב 

ברק,  בני  ועיריית  הישועה'  'מעייני  פואי 
וביוזמת הגב' י' לוין, מפקחת משרד הב־

קידום  בתחום  מחוזית  ואחראית  ריאות 
בנוכחותם  כיבדו  האירוע  את  הבריאות. 
המרכז  מנכ"ל  רוטשילד,  שלמה  הרב 
אברהם  הרב  הישועה';  'מעייני  הרפואי 
רובינשטיין, ראש עיריית בני ברק וחברי 

הנהלת 'מכבי'.
מנכ"ל 'מעייני הישועה', הרב שלמה 
רוטשילד, נשא דברי פתיחה והודה לכל 
למען  כימים  לילות  העושים  השותפים, 
חברי  של  בריאותם  וקידום  רווחתם 
הקהילה והמטופלים בבתי החולים. עוד 
הוסיף וציין, כי ההסכם הייחודי שחתמה 
'מכבי' עם 'מעייני הישועה', הביא לשבי־
עות רצון גבוהה של חברי 'מכבי' המטו־

פלים בבית החולים, שאינם זקוקים עוד 
להנפיק טופס 17 בהגעתם למיון, וזוכים 
לסנכרון מלא של התיק הרפואי בין בית 

החולים לבין הרופא המטפל. 
ראש עיריית בני ברק, הרב אברהם 
רובינשטיין, בירך את המשתתפות, והר־
אורח  על  הקפדה  חשיבות  אודות  חיב 

החשובה  הטמעתם  ועל  בריא,  חיים 
בקרב הדור הצעיר. בנוסף, ביקש להודות 
ל'מכבי' המעניקה שירותי בריאות מתק־

דמים לחברי 'מכבי' בבני ברק, המהווים 
כמחצית מתושבי העיר.

ראשית  שיננתי  לוי,  ג'  גב' 
הפה,  בריאות  על  הרצתה  ב'מכבידנט', 
של  טיבו  על  עמדה  מרתקת  בהרצאה 
על  שמירה  לבין  בריא,  חיוך  בין  הקשר 
הק־ כי  הסבירה,  היא  בריא.  חיים  אורח 
צעיר,  מגיל  כבר  הפה  בריאות  על  פדה 
משפיעה רבות על בריאות הגוף ואפילו 
לתחושת  המביאים  הנפש,  בריאות  על 

כש־ החיוך  יותר.  רבים  ולחיוכים  רווחה 
לעצמו, גורם לשחרור הורמונים חיוביים, 
ומסייע  החיסונית  המערכת  את  מחזק 

במניעת מחלות והפחתת לחץ דם.
המש־ קיבלו  הערב  של  בסיומו 

עולם  'יוצרים  מקצועית  חוברת  תתפות 
מידע  'מכבי'  מעניקה  בה  בריאות',  של 
חיוני ומעשי בתחום, הכולל ייעוץ תזונתי 
ומתכוני  'מכבי'  של  קלינית  מדיאטנית 

בריאות לכל המשפחה.
ראש מחוז המרכז ב'מכבי', הגב' ד' 
לקי־  '30,40,50' מתוכנית  "כחלק  חסיד: 

משקיעה  המרכז,  במחוז  הבריאות  דום 
המוד־ להעלאת  רבים  משאבים  'מכבי' 

חיים  אורח  על  ההקפדה  וחשיבות  עות 
בריא. בחרנו להשתתף בכנס החשוב עם 
נשות החינוך בעיר, מתוך אמונה כי הט־

מעת ערכי הבריאות בקרב הדור הצעיר, 
תביא לשינוי ממשי ותקדם את בריאות 
לקדם  תמשיך  מכבי  המשפחתי.  התא 
שירותיו  את  ולהעמיק  פעולה,  שיתופי 
לחברי  שיאפשרו  באופן  האזור,  בכל 
בריאה  חיים  שגרת  על  לשמור  מכבי 
בכל שלבי החיים. בהזדמנות זו, אבקש 
להודות למנהל מרחב בני ברק, ר' ברוך 
כהנמן,  הרפואי  המרכז  למנהלת  שטרן, 
הקהילה,  קשרי  ומנהלת  ברשן,  ע'  הגב' 
קיומו  על  רבות  שעמלו  אייזנבך,  ח'  גב' 
של הערב החשוב ולמען רווחתם וקידום 

בריאותם של מבוטחי 'מכבי' בעיר".

מכון הריאה במרכז הרפואי 'מאיר' מקבוצת 'כללית' מציג:

האם אני מספיק בריא 
כדי לטוס?

נדמה היום שכולם טסים לחו"ל כל 
הזמן. חברות ה-LOW COST וזמינות 
בחו"ל  חופשות  הפכו  הזולים  היעדים 
מי  לגבי  מה  אבל  יותר.  הרבה  לנגישות 

שסובל ממחלות כרוניות?
במהלך הטיסה לחץ האוויר במטוס 
מי  החמצן.  כמות  גם  ואיתו  מעט  יורד 
ספיקת  ומאי  ריאה  ממחלות  שסובלים 
מת־ לרעה  מושפעים  להיות  יכולים  לב 
נאים אלה, מה שעלול להוביל לתחושה 
של  החרפה  אף  קשים  ובמקרים  רעה 
ניתנות  אלו  בעיות  הבסיסית.  המחלה 
לפתרון, לרוב על ידי הקפדה על הטיפול 
חמצן  מתן  ידי  על  ולפעמים  התרופתית 

בזמן הטיסה. 
במרכז  הריאה  תפקודי  במכון 
ניתן  'כללית'  מקבוצת  'מאיר'  הרפואי 
שבה  שעה  כחצי  המדמה  בדיקה  לבצע 
נושמים דרך פיה מיוחדת אויר עם כמות 
המדדים  ניטור  כדי  תוך  מופחתת  חמצן 
החיוניים. עם תוצאות הבדיקה ניתן לק־
בל המלצה האם ניתן לטוס בבטחה או 
על תוספת חמצן בזמן השהייה במטוס.

מומחה  רופא  עם  להיפגש  גם  ניתן 

לקבל  מנת  על  טיסה  וברפואת  ריאות 
החמצן  נושא  לגבי  וסיוע  דעת  חוות 
כגון  בטיסה  הקשורים  נוספים  ונושאים 
פניות לחברות התעופה וחברת הביטוח. 
וב־ בריאות  מומחה  קינג,  דני  ד"ר 
טיפול נמרץ, רופא ריאות בכיר מהמרכז 
הרפואי 'מאיר' מקבוצת 'כללית', מסביר: 
לב  במחלות  החולים  רבים  "מטופלים 
וריאה שונות חוששים באופן טבעי לטוס 
השהות  והן  עצמה  הטיסה  הן  לחו"ל. 
בחו"ל יכולות להוות אתגר עבור אנשים 
אלה. למרות החשש, מטופלים הסובלים 
לחו"ל  לטוס  יכולים  כרוניות  ממחלות 
אחרי הכנה מתאימה הכוללת התייעצות 
עם רופא משפחה, רופא מומחה לאותה 
מדובר  אם  בין  סובל,  הוא  ממנה  מחלה 
לעיתים  ריאות.  ברופא  או  בקרדיולוג 
לתת  יכול  לא  בתחום  מומחה  רופא  גם 
אפשרות  לגבי  משמעית  חד  תשובה 
אפשרות  ישנה  וכאן  לחו"ל,  נסיעה  של 
בתחום  גם  המצוי  רופא  עם  להתייעץ 

רפואת טיסה".
מספר:  בטלפון  לקבל  ניתן  פרטים 
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הוועידה השנתית השביעית לרפואה והלכה של 
מאוחדת ומכון יד הרמ"ה

צמרת עולם הרפואה, רבני בתי חולים, יועצים ועסקנים השתתפו במפגש הלכתי רפואי ייחודי שנערך מזה השנה השביעית ע"י מכון יד הרמ"ה 
ומאוחדת • במפגש הופיעו גדולי הרופאים שעסקו במגוון נושאי רפואה לאור ההלכה 

במאוחדת  מסכמים  רב  בסיפוק 
השנ־ הוועידה  את  הרמ"ה  יד  ובמכון 
קנתה  כבר  אשר  והלכה  לרפואה  תית 
לעצמה מקום של כבוד בעולם התורני 
אק־ עניינים  לבירורי  המרכזית  כבמה 

ומוקדשת  והלכה  ברפואה  טואליים 
מומ־ רופאים  של  שורה  עם  לרב-שיח 

חים, בעלי מוניטין.
בוועידה השתתפו ונטלו חלק עש־

רות רופאים, רבנים ומורי הוראה, רבני 
בתי חולים, יועצים רפואיים ועסקנים. 

הוועידה מתקיימת ביוזמת המרכז 
הרמ"ה  יד  מכון  ההלכה  לאור  לרפואה 
דייטש  מתתיהו  רבי  הגאון  בנשיאות 
שליט"א רב שכונת רמת שלמה, לזכרו 
ובמשנתו של הגר"מ הלברשטאם זצ"ל, 
ועדת  וחבר  החרדית  העדה  בד"צ  חבר 
ההלכה במרכז הרפואי שערי צדק אשר 
דרכה  וממכווני  ההוראה  מעמודי  היה 
ובחסות  ההלכה,  לאור  הרפואה  של 

קופת חולים מאוחדת.
הרב  הוועידה  את  והנחה  פתח 
יהודה לוי, מנהל השיווק מאוחדת ירו־
שלים. בדבריו ציין כי מטרת ההתכנסות 
הינה לחבר בין עולם ההלכה ועולם הר־
המשותפות  הסוגיות  את  וללבן  פואה, 
לטובת הציבור. "מאוחדת בכלל ובאזור 
ירושלים בפרט, עושה רבות בתחום זה 
אמר  אלה",  ביוזמות  החלוצה  והייתה 
המובילה  כקופה  "מאוחדת  כי  והוסיף 
בירושלים  לה  אשר  החרדי  בציבור 
מתוכם  חברים,  מיליון  כחצי  והסביבה 
החרדי,  הציבור  עם  נמנים  אלף  כ-300 
ולכן אך טבעי הוא שהיא זאת שפועלת 
את  יוצרת  ובכך  אלה  מפגשים  ויוזמת 
והר־ אחד  מצד  הרפואה  של  החיבור 

השני  מהצד  בתחום  והעוסקים  בנים 
הסוגיות  את  יחד  ומלבנים  היושבים 
השירות  שיפור  לטובת  הרלוונטיות 

לציבור זה". 
יד  מכון  להנהלת  הודה  בדבריו 
הרמ"ה על שיתוף הפעולה בעצה ותו־

שיה במשך כל ימות השנה ועל ארגון 

המוצלח של הוועידה המרשימה.
מחוז  מנהל  ברכה  דברי  נשא  כן 
ירושלים במאוחדת ד"ר יובל וייס שה־

דגיש אף הוא את החשיבות שמאוחדת 
הכלל,  לטובת  הפעולה  בשיתוף  רואה 
את  להביא  דואגת  מאוחדת  כן  כנמו 
השי־ וכל  המקצועיים  הרופאים  מיטב 

ללקוחותיה.  ביותר  המתקדמים  רותים 
התכופים  הביקורים  את  ציין  וייס  דר' 
כדי  בירושלים  הרבנים  אצל  שלו 
צרכי  מה  ולראות  דעתם  את  לשמוע 
השבת  מוקדי  בפתיחת  גם  הציבור, 
עם  רבות  התייעצויות  נערכו  והחירום 
שהכל  לדאוג  מנת  על  וזאת  הרבנים 
יהיה עפ"י ההלכה. כמו"כ במוקדים של 
ערבי צומות וחגים ישנו שת"פ מלא בין 
הרבנים לרופאים. בנוסף אנו מחזיקים 
קהילה  כל  בתוך  קהילה  קשרי  מנהלי 
במידה  השירות  את  להנגיש  מנת  על 
הטובה ביותר ועפ"י ההתאמה למגזר".

שליט"א  וייס  אשר  רבי  הגאון 
בית  הפוסק  והרב  תורה  דרכי  גאב"ד 
החולים שערי צדק, נשא דברים הלכ־
תיים בענינים של רפואה והלכה, וציין 

את החשיבות והערך של כזה מפגש.
נשיא  שנשא  ההלכתי  במשא 
מטרת  כי  ציין  דייטש  הגר"מ  המכון 

כל  שכן  הלכה,  פסיקת  איננה  הכינוס 
נועד  הכינוס  לגופו.  לידון  צריך  מקרה 
הרפואה  בחידושי  הידע  את  להעשיר 
המודעות  את  לעורר  ומאידך  מחד,   –
בסוגיות  ההלכה  לגישת  הרופאים  של 
היסוד בתחום הרפואי בו הם מתמחים. 
הערכה  הביע  דייטש  הגר"מ 
הב־ היוזמה  על  למאוחדת,  והוקרה 

חוליה  המהווה  הכינוס,  לקיום  רוכה 
הברוכות  הפעולות  בשרשרת  נוספת 
הציבור  כלל  לטובת  מאוחדת  של 
ההלכה  גדרי  בשמירת  וההתחשבות 
הביע  דבריו  בסיום  כראוי.  והצניעות 
המשתתפים  לרופאים  והערכה  הוקרה 
הקשר  להידוק  ועשייתם  מסירותם  על 
רבות  התורם  דבר  ההלכה,  פוסקי  עם 

למטופל ולמשפחתו.
לאחמ"כ נשאו הרופאים הבכירים 
הידע,  להעשרת  מקצועיות  הרצאות 
ובהם פרופ' נרי לאופר אחראי החתום 
של  הפריסה  את  שהציג  במאוחדת, 
מאוחדת בתחום באזור ירושלים, פרופ' 
שמחה יגל מנהל אגף נשים וילדות הד־

סה, פרופ' חננאל הולצר מנהל היחידה 
מנהל  ראובינוף  בנימין  פרופ'  בהדסה, 
אגף נשים ויולדות בהדה עין כרם, וכן 

מתקדמים  חדשניים  ממצאים  הוצגו 
בעולם הרפואה.

משה  רבי  הרה"ג  דברים  נשאו  כן 
שלזינגר שליט"א יו"ר ארגון פרי חיים, 
שליט"א  כהן  יהודה  חיים  רבי  והרה"ג 
רב הפוסק של ועד הכשרות של העדה 

החרדית.
של  מיוחד  ופאנל  שיח  רב  כמו"כ 
משה  הרב  בהנחיית  ותשובות  שאלות 
במאוחדת,  החרדי  המגזר  מנהל  ברים 

בית  רב  פלג  משה  הרב  בהשתתפות 
החולים שערי צדק, הרב הראל פדידה 
רב בית החולים אסף הרופא, הרב פנחס 
פרנקל רב משרד הבריאות, הרב ישראל 

טירנואר יו"ר מוקד הרב.
את  המשתתפים  קיבלו  בסיום 
עניני  על  כצבי'  'רץ  התוכן  רב  הספר 
רייזמן  צבי  הרב  שערך  והלכה,  רפואה 
של  הידידים  ועד  חבר  אנגלס,  מלוס 

מכון יד הרמ"ה.

רשמקול  גייס,  אותם  מרובים 
את  להקליט  היה  ניתן  בו  מיוחד, 
נדיר  מצרך  שהיה  השיעורים, 
בקל־ לימים  ההם.  בימים  מאוד 

טות אלו השתמשו כדי לערוך את 
שיעורי הגאון זצ"ל.

בישיבת מיר זכה להתחבב על 
פינקל  הגרא"י  מרן  הישיבה  ראש 
ללמוד  ממנו  ביקש  שאף  זצ"ל 
עתה  זה  שהגיע  צבי  נתן  נכדו  עם 
הגאון  לימים  זה  היה  מארה"ב, 
זצ"ל,  הישיבה  ראש  פינקל  רנ"צ 
ואף נתן לו מלגה נוספת עבור כך 
של  הסברתו  כושר  את  בהדגישו 
ר' שלמה זלמן שכבר אז היה לשם 

דבר בישיבה.
שיעורי  היה  מרהיב  מחזה 
שלמה  כשר'  ההם  בימים  הגר"נ 
שערה  מלחמה  משיב  זצ"ל  זלמן 
אש  למדורת  נהפך  שהמקום  עד 
דאז  החבורה  אריות  עם  בצוותא 
יש־ מראשי  זצ"ל  פינקל  הגרא"ב 

יעקב  שמואל  רבי  הגאון  מיר,  בת 
ישיבת  ראש  זצ"ל  בורנשטיין 
הגר"א  ולהבחל"ח  מלך,  קרית 
חכמה,  דרך  ישיבת  ראש  סילבר 
הגה"צ רבי חיים וואלקין שליט"א 
ישראל,  עטרת  דישיבת  משגיח 
אשר כולם מעידים שתקופת זוהר 

זו צרובה על בשרם כמכוות אש.
נישואיו  לאחר  מספר  שנים 
בי־ כר"מ  בקודש  לשמש  נקרא 
רעו  עם  בצוותא  'טורדא'  שיבת 
אויערבאך  הגר"ע  להבחל"ח 
דרך  את  הנחיל  בה  שליט"א, 
לת־ מרבותיו  קנה  אותה  העיון 
להע־ וזכה  לקחו  שומעי  למידיו 

ת"ח  תלמידים  של  לגיונות  מיד 
את  לו  חבים  אשר  תורה  מרביצי 
להם  הנחיל  אותה  הלימוד  דרך 
בדם וביזע ובמסירות גדולה לכל 

תלמיד קטן כגדול.
כמחנך  שמו  פקע  זו  בתקופה 
משא  את  נשא  אשר  אומן  פדגוג 
תלמידיו על לוח לבו, ואף תלמיד 
שר'  או  בלימודיו  מעט  שנחלש 
עליו  הבחין  זצ"ל  זלמן  שלמה 
נוטלו  היה  שלשום  כתמול  שאינו 
מצליח  שהיה  עד  עמו  ומשוחח 
בחכמתו ובפקחותו להשיבו לדרך 
הישר בלי שהתלמיד ישים לב שזו 
היתה מטרת כל השיחה. בתקופה 
ההיא היה אומר לו רבו הגדול רבי 
דאס  זלמן,  שלמה  זצ"ל: "ר'  נחום 
איז דיין תפקיד אויף דעם וועלט, 

מטפל זיין אין נשמות".
הפונים  זרם  ליום  מיום  ואכן 
החוגים  מכל  וגבר,  הלך  אליו 
שלל  על  לפתחו  שיחרו  והעדות 
בעיות בענייני חינוך מכל הגוונים, 
בסבר  אחד  כל  וקיבל  ישב  והוא 
פרס,  לקבל  ע"מ  שלא  יפות  פנים 
ליטול  אופן  בשום  הסכים  ולא 
שכר על עמלו על אף שהיה מש־

קיע בכך את כל כוחותיו והיה שב 
הקטנות  בשעות  יום  מדי  לביתו 

של הלילה.
ובמקומות  יוסף,  את  ה'  ויהי 
היה  נכשלים  היו  רבים  שמומחים 
אנ־ של  סופניים  ומקרים  מצליח, 

שים שאיבדו רח"ל טעם בחייהם, 
עמד  שלהם  בית  שהשלום  ובתים 
על כרעי תרנגולת, ובחורים שהיו 
לצמיתות  מהדרך  ירידה  סף  על 
רח"ל,  יותר  גרועים  ובמקרים 
רבות  שעות  עמם  וישב  הוא  עמד 
לתקן  שהצליח  עד  ולילות  ימים 
לב  ולהשיב  תיקון  הטעון  את 
אבות על בנים ולהשיב שלום בית 

על כנו.
בע־ הוא  גילה  לכך  הסוד  את 

לאחד  השיחים  אחד  תחת  צמו 
ר'  ששאלו,  המחנכים  מגדולי 
במקו־ מצליח  הנך  כיצד  שלמה 

נכשלים.  גדולים  שמומחים  מות 
ענה לו ר' שלמה זלמן זצ"ל מיניה 
על  שכר  נוטל  שאיני  מפני  וביה: 
עבודתי ומומחה שלוקח כסף הרי 
עסוק בשעונו לדעת כמה זמן הוא 
לנבכי  לרדת  מתאמץ  ולא  יושב 
מולו.  העומדת  המיוסרת  הנפש 
אף  נותן  איני  כי  השניה  והסיבה 
פעם הרגשה של מטופל אלא אני 

כמה  שתארך  לשיחה  עמו  נכנס 
ולפעמים  שעתיים  שעה  שתארך, 
לילה שלם, וימים על גבי ימים עד 
שהוא מקיא מקרבו את הבעיה בה 
שלב  מתחיל  אז  ורק  שרוי,  הוא 
להשיבו  מצליח  שאני  עד  הריפוי 

על כנו
היה לו חדר מיוחד מט לנפול 
ישראל  בבית  התימנים  בשכונת 
אמר  'החורבה'...  לו  קורא  והיה 
עשרות  נבנו  זו  מחורבה  תמיד 
פעם  מדי  יוצא  כשהיה  גם  בתים. 
משפחתיות  לשמחות  לארה"ב 
היו ממתינים לו עשרות שחיכו לו 
ממנו  לשמוע  רק  עיניים  בכיליון 
ולשם  וחיזוק,  עידוד  מילות  כמה 
כך הקצו לו בייסמנט מיוחד בפל־

טבוש בו היה יושב ג"כ בדיוק כמו 
ב'תיימנער הייזער' לילות שלמים 
את  ואמר  ומקשיב  ומאזין  ושומע 
על  שגורות  שהיו  הבטחון  מילות 

פיו בכל עת. 
תל־ גם  היו  אליו  הפונים  בין 

ראשי  ואף  גדולים  חכמים  מידי 
ישיבות מכובדים שעברו כל מיני 
הכתו־ כי  וידעו  בחייהם  תקופות 

הוא  הראשון  לאיתנם  לשוב  בת 
שבטב־ זצ"ל  זלמן  שלמה  ר'  רק 

עיות ישמע את מצוקותיהם וידע 
לפתור אותם עד לאחת. ואכן בין 
רב־ עשרות  למנות  ניתן  תלמידיו 

כוללים  ראשי  ישיבות  ראשי  נים 
ר'  אשר  נודעים  תורה  ומרביצי 
בקרן  העמידם  זצ"ל  זלמן  שלמה 

אורה והם חבים לו את חייהם. 
אחד  בהלוויה  שסיפר  וכמו 
שב־ שליט"א,  המשגיחים  מגדולי 

טראומה  עליו  עברה  בחרותו  עת 
אחד  שנפטר  במשפחתו,  קשה 
והיה  ביותר,  אליו  מהקרובים 
במ־ שישב  עד  ורצוץ  ממש  שבור 

ללמוד  הצליח  ולא  בישיבה  קומו 
וגם  שאפפוהו,  דמעותיו  מחמת 
לע־ מה  ידעו  לא  הטובים  חבריו 

שות עמו, ואז הגיע ר' שלמה זלמן 
וטפח על שכמו בחביבות ובתקי־

להתחזק  חייב  הנך  לו  ואמר  פות, 
שסיפר  וכפי  הלאה,  ולהמשיך 
אותו משגיח שליט"א, מאותו רגע 
עד  אליו  שבים  שכוחותיו  הרגיש 
הת־ את  ועבר  לגמרי  שהשתחרר 

קופה הקשה ההיא.
ואכן זו היתה הדרך בה האמין 
מרביץ  שסיפר  וכמו  ימיו,  כל 
בהלוויה,  שליט"א  גדול  תורה 
קשה  קצת  תקופה  היתה  לו  שגם 
ר'  את  שפגש  עד  עליו  שעברה 
ר'  הרה"ק  בשם  לו  שאמר  שלמה 
על  שאמר  זיע"א  מברסלב  נחמן 
שעבר  הקשה  שבתקופה  עצמו 
בחייו אם היה מגיע מישהו וטופח 
על שכמו ואומר לו "ברודער לעבן 
כל  את  לו  חייב  היה  זיך"  שטארק 
חייו, ואז נתן לו ר' שליימה טפיחה 
חזקה על שכמו ואמר לו "ברודער 
אומר  ואכן  זיך",  שטארק  לעבן 
הזו  הטפיחה  תורה,  מרביץ  אותו 
אומר  היה  לחיים.  אותי  החזירה 
כיצד  ששאלוהו  לתלמידיו  תמיד 
יכולים להחזיר לו טובה, ענה להם 
ויר"ש  בתורה  מצליחים  כשאתם 
זוהי הכרת הטוב הכי גדולה שא־

תם יכולים לתת לי.
חת  היה  לא  זלמן  שלמה  ר' 
מה  שזה  וכשהרגיש  מאיש 
את  עשה  עליו  מטיל  שהקב"ה 
כשלא  גם  הסוף,  עד  עליו  המוטל 
תמיד הסובבים ירדו לסוף כוונתו 
אמר  ממהלכיו  להניאו  ניסו  ואף 
להם ר' שלמה אני יודע היטב לק־
ראת מה אני הולך, ובכח זה הצליח 
גם  בישראל  בתים  לבנות  כאמור 

כשכל המומחים אמרו נואש.
שבק־ דברים  בשאר  כמו"כ 

שנה  כשלושים  לפני  עוד  דושה, 
לתקוע  מסויימים  גורמים  ניסו 
הקדוש  הציון  על  ושליטה  יתד 
באומן, לחם כארי בצוותא חדתא 
עם הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר 
קדושת  על  לשמירה  שליט"א 
הציון וצביונו, וגם כשאיימו אותם 
את  בנחת  פתח  חייו  על  גורמים 
קדימה  ואמר  החלאט  כפתורי 
שאתם  מה  לעשות  יכולים  אתם 

הק־ רבינו  של  בציונו  אבל  רוצים 
דוש לא תגעו. 

כמו"כ בענייני חינוך היה פעם 
מקרה  עם  בחור  באיזה  שטיפל 
סבוך, ואחד מגדולי הרבנים זצ"ל 
התנגד מאוד למהלך אותו טווה ר' 
שלמה זצ"ל, ואותו גדול בישראל 
שמך  מי  לו  ואמר  לו  לקרוא  שלח 
נועזים  מהלכים  לעשות  לאיש 
זצ"ל  שלמה  רבי  לו  ענה  שכאלו, 
הוא  ה',  אנכי  הלא  הפסוק  בלשון 
זה שמינה אותי ורצונו זה מה שא־

מאותו  גדול  אותו  ואכן  עושה,  ני 
ר'  של  נחישותו  את  כשראה  רגע 
דעתו  את  שינה  זצ"ל  זלמן  שלמה 
ואמר מה שר' שלמה זלמן יחליט 
זכה  ואכן  יחליט,  אני  שגם  מה  זה 
ממרביצי  לאחד  גדל  בחור  ואותו 

התורה הנודעים. 
פעם  שכשהיה  ידוע  כמו"כ 
והלכו  מחנכים  בין  גדול  ויכוח 
הגראי"ל  מרן  של  פיו  את  לשאול 
מרן  להם  ענה  זצ"ל  שטיינמן 
מעורב  שלמה  ר'  אם  הגראי"ל 
בעי־ עליו  סומך  אני  הרי  בסיפור 

ניים עצומות.
כשתכפו  האחרונה  בתקופה 
הדין  את  עליו  קיבל  ייסוריו  עליו 
חייתי  עכשיו  עד  ואמר  באהבה 
עכשיו  לחיות  צריך  שיהודי  כמו 
ג"כ  טוב.  שכולו  לעולם  הולך  אני 
מן  להיפרד  צריך  יהודי  בה  בדרך 

עוה"ז.
ליום  אור  האחרון  שני  ביום 
שלישי לפנות בוקר אמר "ואהבת 
את  נוטל  אפילו   – אלוקיך  ד'  את 
נפשך" ובמילים אלו יצאה נשמתו 

בטהרה.
משמגר  שיצא  הלוויה  במסע 
להביאו  להזדרז  בקשתו  כפי 
האפשרית,  במהירות  לקבורה 
נשאו דברים אחיו הגאון רבי צבי 
שליט"א מרבני ישיבת מיר שעמד 
על גדלותו האדירה בתורה ובכח 
גיבורים  נפלו  איך  ואמר:  העיון 
ונאבדו כלי מלחמה, אין זו קושיא 
ראה  שלמה  שכשר'  תירוץ,  אלא 
שאינו  מלחמתו,  כלי  שנאבדו 
גי־ אבדו  לאנשים,  לעזור  יכול 
היו  רבים  שאנשים  ואמר  בורים, 
בתחילת  ומיד  אליו  מתקשרים 
מבוקשם  את  כששמע  השיחה 
ומתכוונים  בידם  שטעות  הבין 

לאחיו ר' שלמה... 
פינקל  בנימין  רבי  הגה"צ 
אמר  מיר  ישיבת  משגיח  שליט"א 
שגילה טפח וכיסה טפחיים וידוע 
הצלת  של  מקרים  עשרות  על  לו 
עד  ירך  על  חרבו  שחגר  נפשות 
יתן  מי  ועתה  להצילם  שהצליח 

תמורתו. 
כשמס־ המנוחות  בהר  נטמן 

ביב לקברו מאות ואלפי תלמידיו 
אשר ממאנים להנחם.

דברי  לשונו  על  רגיל  היה 
ומלווה  חונן  היום  "כל  הכת"ס 
הב־ שזו  היינו  לברכה",  וזרעו 

לו  תהיה  אחרים  שהחונן  טחה 
בחינוך  מיוחדת  דשמיא  סיעתא 
ילדיו, ואכן זכה לבנין וחתנין רבנן 
נחמיה  ר'  הרה"ג  תורה  מרביצי 
שליט"א ראש ישיבה בבית שמש, 
וחתנו  שליט"א,  משה  ר'  הרה"ג 
שליט"א  לוי  עזריאל  ר'  הרה"ג 
ר'  הרה"ג  בירושלים,  כולל  ראש 
גול־ ר"מ  הרה"ג  גולדברג,  יהודה 

דשטיין, הרה"ג ר' פנחס והרה"ג ר' 
יוסף שליט"א, כולם ת"ח מופלגים 

ההולכים בדרכו הטהורה.
ומקורביו  תלמידיו  ביוזמת 
אמר  אשר  כפי  שמו  את  להנציח 
נש־ שהעילוי  שונות  בהזדמנויות 

מה הכי גדול זה הקמת גמ"ח ע"ש 
בנישואי  לעזור  ע"מ  הנפטר  של 
תלמידו  ע"י  הוקם  הצאצאים, 
חיים  משה  ר'  הרה"ג  ומקורבו 
חסד  כולל  ראש  שליט"א  שניידר 
לאברהם קאליסק, גמ"ח 'לב של־

מה' להלוואות לאברכים בני תורה 
כשאת  צאצאיהם  את  המחתנים 
הגמ"ח  להקמת  הראשוני  הסכום 
בעי־ בחו"ל  ממקורביו  אחד  תרם 
ניתן  נוספים  לפרטים  שם.  לום 

לפנות ל־054-8540-265.
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  המשך מעמ' ראשון

'בזכותכם אבא מניח תפילין ובבית שומרים שבת, היום אני מצטרף לעול המצוות'

בתפילה מרגשת בכותל ובאירועים מיוחדים 
בירושלים חגגו כמאתיים מתלמידי רשת 

החינוך והקירוב 'שובו' את בר המצוה 
התלמידים האזינו למשא הלבבי והמרתק של הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל שליט"א 

מראשי ישיבת מיר וחבר נשיאות הרשת וחגגו באולם 'נוה ירושלים' שם הוענקו להם ע"י 
הגר"ב פינקל ומנכ"ל הרשת הרב חיים מיכאל גוטרמן זוגות תפילין מהודרות מתנת נערי בר 
מצוה מארה"ב ואנגליה ^ בשבוע הקרוב: מבחן ארצי בגמרא לכל התלמידים בכל בתי הספר

רשת  מתלמידי  כמאתיים 
החינוך והקירוב 'שובו' חגגו את 
מרג־ בתפילה  שלהם  המצוה  בר 
מיוחדים  ובאירועים  בכותל  שת 
במסיבת  שהסתיימו  בירושלים 
להם  שערכה  השנתית  מצוה  בר 
הנהלת 'שובו' שע"י החינוך הע־
ירוש־ 'נוה  באודיטוריום  צמאי, 
לים' בשכונת הר נוף בירושלים.

עליו  האירוע  של  בשיאו 
מפקח  בכשרון  והנחה  ניצח 
העניקו  קפלן,  ניסן  הרב  הרשת 
הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל 
שליט"א מראשי ישיבת מיר וח־
ומנכ"ל  'שובו'  רשת  נשיאות  בר 
'שובו' הרב חיים מיכאל גוטרמן 
שה־ הנערים  לשלושים  והסגל 

הגדול  היום  את  חוגגים  חודש 
בחיהם, זוגות תפילין מהודרים. 
מתרומות  נרכשו  התפילין 
ובלונדון  בארה"ב  תלמידים 
המעשר  כספי  את  שהקדישו 
המצוה  לבר  שקיבלו  מהמתנות 
לצורך רכישת תפילין מהודרים 
איחל  קפלן  הרב  'שובו'.  לילדי 
במ־ רבה  הצלחה  לתלמידים 

בגמרא  המסכם  הארצי  בחן 
לכל  הקרוב  בשבוע  שייערך 
של  הספר  בתי  בכל  התלמידים 

הרשת.
במ־ המרכזי  המשא  את 

הגר"ב  נשא  המיוחד  עמד 
אב  בני  "כולנו  שליט"א:  פינקל 
משמחה  גואה  ליבי  נחנו,  אחד 
ורעי  אחיי  למראה  והתרגשות 
המקדישים  והאהובים  היקרים 
ולמצוות  לתורה  חיהם  את 
כולנו  ובמסירות.  בהתעלות 
של  הזהב  בשרשרת  חוליות 
רעהו  את  איש  המכבדים  ה'  עם 
יום  זהו  שמים.  שם  ומכבדים 
מיוחד ומרגש לא רק בעבורכם, 
להיות  זכיתם  בעבורי,  גם  אלא 
תלמידים ברשת הנפלאה, רשת 
שובו, וזכיתי גם אני להיות קצת 
שייך עם הרשת הנפלאה הזאת, 
לעול  הכניסה  שיום  לכם  דעו 
תורה ומצוות זהו היום המשמח 
דוד  שאמר  כמו  בחיים,  ביותר 
תורת  לי  'טוב  בתהלים  המלך 
לא  זה  וכסף',  זהב  מאלפי  פיך 
בעולם,  טוב  הכי  אלא  טוב,  רק 
יותר טוב מכל התענוגות שיש". 
סיים  שליט"א  פינקל  הגר"ב 
כבן  "באתי  החמים:  דבריו  את 
הנהלת  עמכם  לשמוח  משפחה 
ובפי  החביבים,  והנערים  'שובו' 
לגדול  שתזכו  שמים:  ברכת 
בדרך התורה המסורה לנו מדור 
הוריכם  את  לכבד  ותזכו  ודור 

ומוריכם שזהו כבוד שמים". 
ברכתו  הוקראה  במסיבה 
נשיאות  וחבר  המשגיח  של 
ואלקין  חיים  רבי  הגה"צ  הרשת 

שליט"א שנבצר ממנו להשתתף 
במעמד.

נרשם  במיוחד  מרגש  רגע 
אוריאן  התלמידים  שאחד  שעה 
ים  בת  'שובו'  מביה"ס  מזרחי 
"לאבי  מילים.  כמה  לומר  ביקש 
יש גלידריה בעיר גדרה שהיתה 
בשבת.  גם  פתוחה  לצערי 
מה  כל  'אעשה  לאבא:  אמרתי 
שתרצה כדי שתסגור את החנות 
לבקשתי.  נעתר  ואבא  בשבת' 
אני רק רוצה להודות לכם. 'שו־

בו', כי זה בזכותכם!'. 
במונולוג ארוך ומרגש תיאר 
טול־ אוריאן  מצוה  הבר  נער 

'שובו'  הספר  בית  תלמיד  דנו 
ותחושותיו  חייו  את  באשדוד 
והקי־ החינוך  רשת  ראשי  בפני 
בר  נערי  וכמאתיים  'שובו'  רוב 
מצוה מורים מחנכים ומפקחים: 
רואים  אנו  בהעלותך  "בפרשת 
את הציווי להדליק את המנורה 
זוכים  אנחנו  וגם  המקדש  בבית 
בלבו  שטמון  היהודי  שהניצוץ 
בזכותכם  דולק  אחד  כל  של 
גדולה  לשלהבת  ומאיר  'שובו', 
התורה  ובזכות  לעד.  שתבער 
לחגוג  זכינו  שהשבוע  הקדושה 
סוד  שזהו  התורה  מתן  חג  את 
נזכה  היהודי  העם  של  קיומו 
לשמור על הזהות היהודית של־

התורה  שמירת  על  ולהקפיד  נו 
לספר  רוצה  אני  ומצוותיה... 
ללכת  מקפיד  אני  שבזכותכם 
בכל שבת לתפילה בבית הכנסת 
ביחד עם אבא שלי ולהקפיד על 
שמירת שבת בבית ואבי מקפיד 
על הנחת תפילין בכל יום בבית 
לה־ זוכה  אני  זה  ומיום  הכנסת 
צטרף אליו למצווה חשובה זו".
מנת־ 'שובו'  ביה"ס  תלמיד 

מספר  לומר  הוא  אף  ביקש  ניה 
מילים. 'חיפשתי מקום לימודים 
החמד  נער  אמר   – יהדות  עם 
לבית  וזכיתי   – מרדכייב   מתן 

עם יהדות'. 
המיוחדת  המסיבה  את 
שתיבל  ניצן  יונתן  הר"ר  הנעים 
בתאורה  האומנותית  בשירתו 

באוירה מתאימה ובצלילי נשמה 
היהודי  הרגש  על  חמים  דברים 
לת־ ובמיוחד  ולמצוות  לתורה 

פילין שבת צניעות וקדושה.
את החגיגה המרהיבה פתחו 
נערי הבר מצוה מבתי הספר של 
הרשת מהערים נתניה, ראשל"צ, 
אשקלון,  לוד,  שמש,  בית  עכו, 
אשדוד,  חדרה,  תקוה,  פתח 
השרון  והוד  יבנה  ציון,  מבשרת 
המע־ בכותל  מרגשת  בתפילה 

קידמו  התלמידים  פני  את  רבי. 
רב הכותל והמקומות הקדושים 
רבינוביץ  שמואל  רבי  הרה"ג 
שבירך את התלמידים: "שיקוים 
שתול  כעץ  'והיה  הכתוב;  בכם 
על פלגי מים אשר פריו יתן בע־
כן  יצליח'".  יעשה  אשר  וכל  תו 
בירכו מפקח הרשת הרב קפלן. 
איבגי  דוד  הרב  הרשת  סמנכ"ל 
האירוע.  להצלחת  רבות  שסייע 
בחינוך  בוחן  שוורץ  יצחק  הרב 
העצמאי ומפקח ברשת 'נתיבות 
משה' שהביא את ברכת הנהלת 
לתלמידים,  העצמאי  החינוך 
מנהלי בתי ספר והסגל החינוכי. 
עול  וקבלת  התפילה  לאחר 
מלכות שמים אמר הרב גוטרמן 
הרצי־ את  לראות  נרגש  הוא  כי 

נות של התלמידים בתפילה ליד 
מבקש  'אני  המקדש.  בית  שריד 
להביא את ברכתם של יו"ר 'שו־
ביד־ אברהם  הרב  מארה"ב;  בו' 

רמן והרב יוסף הוך ויו"ר 'שובו' 
בלאכמן  דויד  הרב  אירופה' 
לכם נערי המצוה ולהודות להם 
בשמכם בהזדמנות זו על הסיוע 
הכח  ועל  זה  לאירוע  נתנו  שהם 
מאונם  משקיעים  שהם  הרב 
אתם   – הרשת  למען  ומהונם 
להיות  שזכיתם  'שובו'  תלמידי 
כח  בכם  יש  השכינה  כנפי  תחת 
רב ועוצמה רוחנית שאין לתאר 
על  כפולה.  אחריות  גם  והיום 
שנכנסתם  מרגע  כמובן  עצמכם 
לעול התורה והמצוות וכן; אתם 
דוגמא ומופת ובכוחכם להשפיע 
על המשפחה והסביבה ולזכותם 

בשיבה אל חיק היהדות".

צילום: דובי קורן
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בכירי מאוחדת השתתפו יחד עם שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, נגב וגליל 
הרב אריה דרעי בטקס חנוכת האוהל הענק שהוקם ע"י מוסדות שבת אחים

הרב לוי בן טוב, יו"ר מוסדות שבת אחים, הודה לנציגי מאוחדת על שיתוף הפעולה השוטף לרווחת הקהילה והציבור
בטקס צנוע ורב רושם בהשתתפות 
שר הפנים הרב אריה דרעי, מנהל מחוז 
המגזר  מנהל  וויס,  יובל  דר'  ירושלים 
ברים  משה  הרב  במאוחדת  החרדי 
הרב  ירושלים  מחוז  של  השיווק  ומנהל 
בגודל  הענק  האוהל  נחנך   - לוי  יהודה 
שמואל  בצומת  שהוקם  מטרים  מאות 
אפי  עשרות  עברו  האוהל  דרך  הנביא. 
שכונות  מכל  דרכם  את  העושים  איש 
בחג  המערבי  לכותל  בירושלים  הצפון 

השבועות.
אריה  הרב  הפנים  שר  הודה  בטקס 
היוזמה  על  ודור  דור  למוסדות  דרעי 
המבורכת שמתפתחת מדי שנה לרווחת 

עשרות אלפי החוגגים והעולים לרגל.
שיבח  דרעי  אריה  הרב  הפנים  שר 
את הפעילות והודה לראשי מאוחדת על 
הציבור  לרווחת  הפורה  הפעולה  שיתוף 
ואמר  בפרט  אחים  שבת  וקהילת  בכלל 
בדבריו כי מאוחדת מותאמת ומתאימה 

את פעילותה למען הציבור החרדי.
"לכ־ המחוז:  מנהל  וויס,  יובל  ד"ר 

בכל  שותפים  להיות  למאוחדת  לנו  בוד 
לציבור,  עזרה  מושיט  שהוא  פרויקט 
היכרות  לנו  יש  הוא,  באשר  ציבור  לכל 
שבת  קהילת  הזו  החשובה  הקהילה  עם 
אחים בראשותו של הרב בן טוב לטובת 
הנ־ שמואל  באזור  ללקוחותינו  השרות 

ביא והסביבה".
עשרות  כי  עדכן  טוב  בן  לוי  הרב 
אלפי איש עברו במשך החג, עצרו באוהל 
בימים  קרה  משתייה  ונהנו  להתרעננות 
אלפים  של  בציבור  מדובר  אלו.  חמים 
במיוחד.  ארוכה  הליכה  רגלית  שצעד 
"מבחינתנו זו צוואה שהשאיר אבינו מו־

רנו מרן רבי משה בן טוב זצוק"ל ואנחנו 

שמחים להרחיב את הפעילות מדי שנה 
ושנה. מאוחדת היא שותפה נאמנה בעז־
רה לציבור להקדים רפואה למכה. במשך 
כל השנה מאוחדת מקיימת פעילות של 
קידום בריאות ואורח חיים בריא לציבור 
בכלל ולקהילת בסביבות שמואל הנביא 
בפרט בהתאמה מלאה לאורח החיים של 

הציבור", אמר הרב בן טוב. 

לקראת הוועידה המיוחדת שתיערך ביוזמת מכבי שירותי בריאות במחוז הדרום

מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א 
בברכתם לקראת ועידת רפואה והלכה 2

מארגני הוועידה הגיעו למעונם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א - מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, מרן 
הגר"ג אדלשטיין שליט"א והגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א לקבל את ברכתם לקראת הכנס החשוב 

• הוועידה תתקיים בהשתתפות רבנים ומורי הוראה שליט"א • בוועידה ידונו המשתתפים בסוגיות 
הלכתיות-רפואיות שעל הפרק ובדרכים לחיזוק הקשר שבין ההלכה לרפואה

הוראה  ומורי  רבנים  מאות 
בוועידת  להשתתף  צפויים 
רפואה והלכה 2 שתיערך ביוזמת 
'מכבי שירותי בריאות' מחוז הד־
רום ובית החולים אסותא אשדוד 
מקבוצת 'מכבי'. כחלק מהוועידה 
הרבנים  לנשות  כינוס  יתקיים 
רפואת  בנושאי  יעסוק  אשר 

נשים, בריאות הנפש ועוד. 
ביום  תתקיים  הוועידה 
תשע"ט  בסיון  י"ג  ראשון 
(16/06/2019) באולמי 'כתר מל־

כות' שדרות הפלמ"ח 20 אשדוד 
בין השעות 10:00-15:00.

משה  הרב  הוועידה  מארגני 
למגזר  השיווק  מנהל  שלזינגר 
מנהל  קליין  אריה  הרב  החרדי, 
הרב  הדרום,  במחוז  חרדי  מגזר 
תחום  מנהל  גרינבוים  משה 
הידע במחוז הדרום ומנהל קשרי 
אברהם  והרב  באשדוד  הקהילה 
קהילה  קשרי  מתאם  ברסלר 
של  למעוניהם  הגיעו  גת,  בקרית 
מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א 
שליט"א,  קניבסקי  הגר"ח  מרן 
שליט"א  אדלשטיין  הגר"ג  מרן 
זילברשטיין  יצחק  רבי  והגאון 
לה־ ברכתם  את  לקבל  שליט"א 

ישראל  גדולי  הוועידה.  צלחת 
שליט"א שיבחו את עריכת הכנס 
ע"פ  רפואה  לעודד  מטרתו  שכל 

ההלכה.
להשתתף  צפויים  בוועידה 
מורי  קהילות,  רבני  ערים,  רבני 
ועסקני  ציבור  אישי  הוראה, 
מומחים  רופאים  לצד  רפואה, 
של 'מכבי שירותי בריאות' ובית 
החולים אסותא אשדוד מקבוצת 
הרפואי  הפן  את  שיציגו  'מכבי' 

וכן  לדיון  שיועלו  הסוגיות  בכל 
מתק־ חדשניים  ממצאים  יוצגו 

בהובלת  הרפואה  בעולם  דמים 
ובית  בריאות'  שירותי  'מכבי 
החולים אסותא אשדוד מקבוצת 

'מכבי'.
בוועידה ישתתפו רבני העיר 
אשדוד - הגאון רבי יוסף שיינין 
פינטו  חיים  רבי  הגאון  שליט"א, 
באר  העיר  וראב"ד  רב  שליט"א, 
דרעי  יהודה  רבי  הגאון  שבע 
הקריות  רבני  אב"ד  שליט"א, 
הגאון רבי שמואל גרוס שליט"א, 
הגאון רבי אברהם רובין שליט"א 
רב  מהדרין,  בד"ץ  וראש  אב"ד 
שבח  רבי  הגאון  ברק  בני  אב"ד 
התו־ הקהילה  רב  רוזנבלט,  צבי 

רנית בנתיבות הגאון רבי שמואל 
מונטג שליט"א, רבני ערים, רבני 
ציבור  אישי  מו"צים,  קהילות, 
המוע־ יו"ר  רפואה,  ועסקני 

דהן  עובדיה  הרב  הדתית  צה 
'מכבי  הנהלת  וחברי  שליט"א, 

שמחה  הרב  בריאות'  שירותי 
שטיצברג הי"ו והרב חיים פרוינד 

הי"ו.
הסופר  ינחה  הוועידה  את 
מח־ פריינד  טוביה  הרב  התורני 

בר ספרי 'שלמי מועד' ו'מועדים 
לשמחה', סגן ראש עיריית מודי־

עין עילית.
מיוחד  פאנל  יתקיים  בנוסף, 
בהש־ בקהילה  רפואה  בנושא 

ד"ר  לויסמן,  יצחק  ד"ר  תתפות 
שלזינגר,  משה  הרב  לוי,  שלמה 
אריה  והרב  גרינבוים  משה  הרב 

קליין.
לוועי־ המשך  הינה  זו  ועידה 
בעבר  שהתקיימה  הראשונה  דה 
במחוז הדרום וכן בהמשך למהלך 
החשוב של "מהיום למחר בריא" 
היום  "דואגים  הכותרת  תחת 
הד־ במחוז  מחר".  של  לבריאות 
המודעות  להעלאת  דואגים  רום 
יומיומית  בריאות  על  לשמירה 
עתידיות.  מחלות  למנוע  כדי 

מודעות  לחידוד  נועדה  התכנית 
הבריאות של חברי מכבי שירותי 
בריאות והיא כוללת תזונה נכונה 
גופ־ פעילות  וילדים,  למבוגרים 

נית בכל גיל, הרגלי שינה נכונים 
תקו־ מעקב  בדיקות  ובריאים, 

לאורך  בריאות  והרגלי  פתיות 
לכל  מותאמת  התכנית  השנה. 
שמירה   .120 ועד  מ-0  הגילאים 
בשילוב  בריא  חיים  אורח  על 
מרכי־ ושאר  תקופתיות  בדיקות 

בי התכנית, נועדו למנוע מחלות 
לחברי  שיסייע  מה  עתידיות 
בריא.  חיים  אורח  לנהל  'מכבי' 
בריא"  למחר  "מהיום  התכנית 
הוכחה כיעילה ומסייעת למאות 
על  לשמור  'מכבי'  חברי  אלפי 

בריאותם. 
מד־ בריאות  שירותי  במכבי 

והלכה  רפואה  ועידת  כי  גישים 
השניה,  הפעם  זו  שתתקיים 
שנתית  למסורת  בעז"ה  תהפוך 

ולמגדלור של רפואה והלכה. 

תנופת התחדשות והתפתחות ב'כללית' בית שמש:

מרפאת 'כללית סמייל' חדשה ב'לב הרמה'
במרפאה שורה ארוכה של מומחים ורופאי שיניים בכירים • מנהל מגזר חרדי במחוז ירושלים 
ב'כללית', הרב משה רוזנגרטן: "הסטנדרטים הגבוהים שהציבה 'כללית' בבית שמש מוכיחים 

את עצמם במבחן המעשה, 'כללית' תמשיך לעמוד בראש החץ של האיכות והמקצועיות 
הרפואית בהתאמה מושלמת לכלל האוכלוסיות"

מרפאת  נחנכה  מרשים  באירוע 
סמייל'  'כללית  של  החדשה  השיניים 
לריכוזים  בסמיכות  הרמה',  'לב  בקניון 
הקריה  ב',  ברמה  הבולטים  החרדיים 

החרדית ושכונת יפה נוף.
רבנים  השתתפו  הפתיחה  באירוע 
העיר  ראש  סגן  בהם  ציבור,  ואישי 
לראש  המשנה  ארנרייך,  ישעיהו  הרב 
מו־ וחבר  גרינברג  שמואל  הרב  העיר 
הרב  הבריאות  תיק  מחזיק  העיר  עצת 
מחוז  מנהל  לצד  סילברשטיין,  ישראל 
והש־ סגל  יורם  מר  ב'כללית'  ירושלים 

דרה הניהולית של 'כללית סמייל': איתן 
את  המנהלת   - ש.ל.ה.  מנכ"ל  שלייפר, 
המנהל  סמייל',  'כללית  מרפאות  רשת 
הרפואי של 'כללית סמייל' חגי סלוצקי, 
מנהל מרחב מרכז ב'כללית סמייל' ד"ר 
אורון שמואלי, והגב' מ' ליטנברג, מנהלת 
ב'כללית  מרכז  במרחב  השירות  תפעול 
סמייל', כמו גם שדרת ההנהלה החרדית 
החרדית  המחלקה  מנהל  'כללית':  של 
חרדי  מגזר  מנהל  קונסקי,  אברהם  הרב 
רוזנגרטן,  משה  הרב  ירושלים  במחוז 
הרב  שמש  בבית  הלקוחות  קשרי  מנהל 
הלקוחות  קשרי  ומנהל  קליין  שמואל 
הרב  החדשות  שמש  בית  בשכונות 
המרפאה  הנהלת  צוות  וכן  שכטר  דוד 

והרופאים.
הרו־ ישרתו  'כללית'  לקוחות  את 

'כללית'  של  השיניים  ומומחי  פאים 
צבנג,  א'  ד"ר  של  הרפואי  בניהולה 
שבתחום עיסוקה גם שיקום קל, שיקום 
וטיפולים  תותבות  שתלים,  גבי  על  כבד 
משמרים; ד"ר ח' יוהנה סטולרו, מומחית 
עקירות  שתלים,  וכירורגית-  פריודנטיה 
גרגורי  ד"ר  חניכיים;  וניתוחי  כירורגיות 
ד"ר  שיניים;  ויישור  אורתודנט  ברדן 
עמירם בדש בתחום טיפולים משמרים, 
ע"ג  ושיקום  קל  שיקום  שורש,  טיפולי 
0 מגיל  לילדים  צעירי  מ'  ד"ר  שתלים; 
ומש־ לילדים  ארשיד  היתם  ד"ר   ;8 עד 
מרת; ד"ר ערין עבד רבה לטיפולי שורש 
סמחוב  דוד  ד"ר  ומבוגרים;  בילדים 
לילדים ונוער; ד"ר עדי אריכא בטיפולים 
משמרים, שיקום קל וכבד ע"ג שתלים; 
משמרים,  בטיפולים  ג'ועבי  מג'ד  ד"ר 
סריקוב  טריאל  ד"ר  קל;  ושיקום  ילדים 
משמ־ וטיפולים  ונוער  ילדים  בעקירות, 
יאגודקין,  ד'  שינניות,   3 במרפאה  רים. 
א' מילר וא' וואקנין, שיספקו שירות גם 
המנהלת  להקצעות.  וגם  אבנית  לניקוי 

האדמיניסטרטיבית היא ח' שרעבי. בק־
רופאים  למרפאה  להצטרף  צפויים  רוב 

נוספים לילדים ונוער ולטיפולי שורש.
במסגרת סל הבריאות זכאים ילדים 
ממומנים,  טיפולים  לקבל   18 גיל  עד 
לשי־ זכאות  מושלם'  'כללית  ללקוחות 

'כללית  לקוחות  שנה.  בכל  חינם  ננית 
80% של  להנחה  זכאים  פלטינום' 

בטיפולים  ו-50%  משמרים  בטיפולים 
לילדים  לזכאות.  בהתאם  משקמים 
הנחה  ל-60%  זכאות  קיימת   18 גיל  עד 

ביישור שיניים.
ירושלים  במחוז  חרדי  מגזר  מנהל 
הסטנדר־ כי  אמר  רוזנגרטן  משה  הרב 
בבית  'כללית'  שהציבה  הגבוהים  טים 
במבחן  עצמם  את  מוכיחים  שמש 
לקוחות  למאזן  ומתורגמים  המעשה 
ומ־ רבים  לקוחות  של  חיובי והצטרפות 

'כללית'.  של  הבריאות  למשפחת  רוצים 
"'כללית' תמשיך לעמוד בראש החץ של 
האיכות והמקצועיות הרפואית בהתאמה 

מושלמת לכלל האוכלוסיות".

מימין לשמאל: הרב משה רוזגרטן, ד"ר חגי סלוצקי,
הרב שמואל קליין והרב אברהם קונסקי
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הבטיחי מקומך!

וסיור במרכז היהלומים

מחזור ב'מחזור א'

הסיפור לגיל הרך

פורום מנהלים ומחנכים בבית שמש בכינוס 
לקראת הסדנה לסיפור ולשון לגיל הרך

הסיפור הוא אחד הכלים החשובים 
בגיל  לילדים  השפה  בהקניית  ביותר 
הרך. הסיפור הוא הדרך הטובה להעביר 
בגיל  לילדים  החינוכיים  המסרים  את 
אומנות  זו  סיפור  לספר  ובכלל.  הרך 
המחנך.  של  הכשרה  שדורשת  מיוחדת 
בתחילת הדרך הסיפור נעשה בעל פה 
וככל שהילד מתפתח בקריאה הוא נע־
שה שותף פעיל לסיפור וקורא ביחד עם 
המחנך או בעצמו חלקים או כל הסיפור. 
כמו כן הסיפור משמש מצע להפעלות 
בגן או בכיתה הקשורות בתכני הסיפור. 
מגמות  התפתחו  האחרונות  בשנים 
מיוחדות המאפשרות להעצים את חווית 
הסיפור לגיל הרך ולמקסם את הפיתוח 
הפדגוגי החינוכי והערכי שניתן לעשות 
הת"תים  באיגוד  הסיפור.  באמצעות 
יזמו  גולדקנופף,  יצחק  הרב  בראשות 
המומחים  טובי  של  מקצועית  סדנה 
שיכשירו  הרך,  לגיל  הסיפור  בתחום 
את המחנכים לגיל הרך לעשות שימוש 
מקצועי באמצעות הסיפור על מנת לה־

את  ולהעשיר  החניכים  של  לליבם  גיע 
שפתם ולהרחיב את הדמיון והיצירתיות 

באמצעות הסיפורים. 
הסדנה  של  לדרך  צאתה  לקראת 
השבוע  התקיימה  שמש,  בית  בעיר 
מנהלים  פורום  של  מקדימה  ישיבה 

ואישי חינוך בעיר בית שמש, שבמהלכה 
נחשפו המנהלים ליתרונות של התכנית 
וליכולת שלה לתרום להעצמה של המ־

שלהם  ולהתמקצעות  הרך  בגיל  חנכים 
את  שיבחו  המנהלים  הסיפור.  בתחום 
המ־ ההשתתפות  את  והבטיחו  התכנית 
למקסם  להם  שתאפשר  בסדנה  חנכים 
את מגוון האופציות שיש בסיפור ובספר. 
בפני המנהלים הוצגו פרטי הסדנה 
המורכבים  מפגשים  עשרה  הכוללת 
במסגרת  מעשית.  והתנסות  מתאוריה 
מפקח  פוירשטיין  שלמה  הרב  הסדנה 
הספר  חשיבות  על  ירצה  הרך  בגיל 
והתפתחות  לשפה  חשיבות  הרך,  בגיל 
לפי  מותאמים  ספרים  בבחירת  הילד. 
וב־ הספר  מיון  פעילות  הילדים,  גילאי 

חירת ספר איכותי ומועיל. טקסט ואיור 
נכונים.

הרב אהרן ברנדווין יועץ חינוכי יציג 
לחניך  רגשי  טיפול  ליצור  היכולת  את 
בגיל הרך ובכלל באמצעות סיפור המ־

שפיע וחודר באופן עקיף.
חינוכי  מנהל  זינגר  אוריאל  הרב 
בת"ת דרכי יושר בבית שמש, ירצה על 
ההולכת  נכונה  הפעלה  לבנות  הדרכים 
לה־ ניתן  כיצד  הסיפור.  תכני  בעקבות 

בובות  באמצעות  הסיפור  את  מחיש 
ואמצעי המחשה מגוונים. 
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רגעים של הנחלת התורה במעמד 
כתיבת האותיות בישיבת אורייתא

כינוס חיזוק לקראת מתן תורה 
נערך בהיכל הישיבה הגדולה 
'משנת שמעון' בביתר עילית

את המשא המרכזי נשא הגאון רבי משה ברנדסדורפר שליט"א, אב"ד ור"מ 
היכל הוראה בארה"ק

כינוס רב רושם להגדיל תורה ולהאדירה:

ביוזמת מכון 'נקודה': מאות יוצרים תורניים התכנסו לראשונה 
לערב ייחודי ומרתק במסגרת 'יום היוצר התורני'

התרגשות רבתית בעולם הספר: תחת קורת גג אחת הסבו ראשי ונציגי מכוני ההו"ל הגדולים 'עוז והדר', 'מכון ירושלים', 'מוסד הרב קוק', 'פאר מקדושים' לפאנל 
מרתק ומאחד • במעמד הוכרז על ר"ח סיון תש"פ כ'יום היוצר התורני 2'

השבוע  התקיים  בני-ברק  בעיר 
מעמד רב רושם לכבודם של עמלי התו־
ביוזמת  תורניים  ועורכים  מחברים  רה, 
מאות  בהשתתפות  'נקודה',  היוצר  בית 
את  להוציא  החפצים  עליה  בני  אברכים 
חידושיהם לאור, סופרים תורניים, אשר 
מפי  מרתק  מעשי  מתוכן  והחכימו  ישבו 
ההוצאות  של  הגדולים  המכונים  ראשי 
לאור, 'עוז והדר', 'מכון ירושלים', 'מוסד 
ראשי  וכן  מקדושים'  'פאר  קוק',  הרב 
ונציגי רשתות שיווק הספרים, מהגדולים 

והחשובים בתחום. 
את המעמד פתח יו"ר יום היוצר, רב 
קהילת איילת השחר במודיעין הרב חני־
נא קושלבסקי שליט"א, אשר הביא את 
הקדמונים,  ש"כתבו  יועץ,  הפלא  דברי 
כן,  יעשה  לכתוב,  שיוכל  ה'  חננו  שאם 
ואם יועיל הדבר לאדם אחד באלף שנה, 
די לו". כתיבת ספר אינה עבור הגשמת 
חלומו של המחבר, אלא יש בה תועלת 

עבור כלל ישראל לדורות רבים".
טעם  בטוב  המעמד  את  הנחה 
גולדווסר,  ישראל  הרב  הנודע  המרצה 
את  המשתתפים  בפני  הדגיש  אשר 
העובדה שכל אחד ואחד מהם כבר הס־

פיק ליהנות ממכון נקודה, היות וכל מי 
שלומד את ספרי היסוד של העם היהודי, 
את הספרים שהוציאו לאור מכוני הענק, 
בלא  'נקודה'  מכון  מעבודת  נהנה  כבר 
הקרין  בהמשך  כאשר  מהספרים,  מעט 
מצגת מרהיבה על שואת ותקומת הספר 

היהודי בראי ההיסטוריה.
זילברברג  בונם  מרדכי  רבי  הגאון 
שליט"א, רב שיכון ה', הביא את דבריהם 
הדור שנמסרו  ישראל וצדיקי  גדולי  של 
במיוחד למעמד זה, אודות חשיבותם של 
תור־ ספרים  להוצאת  בעזרה  העוסקים 

ניים לאור עולם, הן ספרי יסוד מהתלמוד 
ועד השולחן ערוך וגדולי הפוסקים, ועד 

הספרים המתחברים בימינו אנו. 
הגאון  דברים  נשא  מכן  לאחר 
רב  שליט"א,  שוורץ  שמואל  יצחק  רבי 
הלהיב  אשר  בבני-ברק,  חסדא  ביהכנ"ס 
את הלבבות אודות חשיבות מחברי הס־

פרים, והזכיר מאמר רבותינו ז"ל במסכת 
סוטה בתארם את משה רבנו ע"ה שהיה 
"ספרא רבה דישראל", ה'סופר הגדול של 
עם ישראל'. זאת אע"פ שמשה לא כתב 
את התורה אלא קיבלה מהקב"ה ומסרה 

לישראל.

הגאון רבי יצחק ישעי' וייס שליט"א, 
אודות  דיבר  אחיעזר,  נוה  שכונת  רב 
חשיבות הדיוק בעת עריכת ספר תורני, 
רוצה  "אני  הספרים.  מזיוף  והזהירות 
זצ"ל,  טשעבין  גאב"ד  שאמר  מה  לספר 
נמכר,  שלא  זמן  כל  בשוק,  מוצר  בכל 
התחילו  אם  כלום,  עשה  לא  עדיין  הוא 
לקנות אותו והוא התחיל להרויח ממנו, 
הוא התחיל לעשות מה שהוא. אם הוא 
בהפסדים.  הוא  ההוצאות  את  כיסה  לא 
בספר תורני זה אחרת, כשהוא מוציא את 
הספר, הוא כבר כיסה את ההוצאות במה 
שספרו יצא לאור עולם, מכאן ואילך כל 

מה שהוא מרויח מזה, הכל רווח". 
אגודות רבות קיימות היום בישראל, 
הסופרים'  'אגודת  העיתונאים',  'אגודת 
היוצ־ 'אגודת  התייסדה  זה  בערב  ועוד. 

העוסקים  בין  ילובנו  בה  התורניים',  רים 
להוצאה  הנוגעים  העניינים  כל  בתחום 
הנכונה  הדרך  מה  תורני,  ספר  של  לאור 
בטיפול בכתבי יד עד הוצאתם לאור, איך 
גורם  מה  מוצלח,  להיות  לספר  גורמים 

לספר להיות 'רב מכר' ועוד.

פאנלים מרתקים ומחכימים
ערב עמוס היה "ערב היוצר התורני", 
אשר  פאנלים  מספר  התקיימו  במהלכו 
העומדות  המורכבות  בסוגיות  עסקו 
ניתן  כיצד  ספר,  מחבר  כל  של  לפתחו 
ההשקעה,  המחיר,  דילמת  את  לפתור 
אחד  כל  וכיצד  כך,  לשם  הדרוש  הזמן 
יהפוך את ספרו למבוקש ומוצלח, ל"רב 
מכר", כיצד יקבע את מחיר הספר ועוד. 

הפאנל הראשון התקיים כאמור בה־
שתתפות ראשי המכונים הגדולים והמ־

פורסמים: הרב משה בוקסבוים שליט"א, 
רפאל  יהודה  הרב  ירושלים'.  'מכון  ראש 
הרב  קוק',  הרב  'מוסד  ראש  שליט"א, 
ישראל כהן שליט"א ראש מפעל השו"ע 
בממלכת התורה 'עוז והדר'. הרב טוביה 
במכון  אחראי  עורך  שליט"א,  פריינד 
'פאר מקדושים' להוצאת ספרי חסידות.

ציבור המשתתפים היה נרגש מאוד 
לראות את 'ארון הספרים התורני' - מכו־
ני הספרים שממלאים את הארונות בכל 
יחד  מתכנסים  והישיבות,  הכנסת  בתי 
ביוזמת מכון 'נקודה' ונותנים לציבור את 
דבריהם  ואכן  ורעיונותיהם,  עצותיהם 
מצטיידים  כשהכל  רב,  בקשב  נשמעו 

בתובנות חשובות להמשך.
על  לעלות  הראוי  טוב'  'ספר  מהו 

שולחן מלכים? 
אותה  רבות,  מני  אחת  שאלה  זוהי 
נשאלו חברי הפאנל אשר השיבו בהרח־
ספרי היסוד  את  שהם סוקרים  בה, תוך 
בשנים  לאור  ההוצאה  במכוני  היוצאים 
על  סיפר  בתורו  אחד  כל  האחרונות. 
את  לנפות  כדי  הדרושה  הרבה  היגיעה 
ההופכת  נקיה  סולת  ולהותיר  הפסולת 
המ־ במיוחד,  מוצלח  למוצר  הספר  את 

בוקש על ידי כל בני התורה. לעיתים יש 
צורך להוציא ממון רב לשם כך, אך כל 
שקל  שכל  לומר,  יודע  בתחום  מומחה 
בכפל  חוזר  ספר,  בהוצאת  שמשקיעים 
כפליים, אם אכן יוצא לבסוף מוצר נקי 

מכל טעות.

הרב רפאל שליט"א הדגיש כי "המ־
חשבה הראשונה ב'מוסד הרב קוק' היא 
על חשיבות הספר וחשיבות מחברו עבור 
יותר,  יסודי  שהספר  ככל  התורה,  לומדי 
מאת אחד מגדולי הראשונים והפוסקים, 
חשיבותו גדולה יותר, גם אם בסופו של 

דבר לא מכר ממנו ולו עותק אחד"! 
הרב בוקסבוים ציין כי "ב'מכון ירו־

שלים' מתמקדים בספרים שמעולם לא 
ראו אור, ולולי העמל והיגיעה של חברי 
נודעים  היו  לא  ומחברו  הספר  המכון, 
ללומדי התורה. מעשים רבים נודעים על 
רבות  ויגע  שטרח  זצ"ל,  הגר"י  אאמו"ר 
רחבי  בכל  נדירים  יד  כתבי  במציאת 
עולם,  לאור  להוציאם  מנת  על  העולם, 

לתועלת כל בני התורה."
הרב כהן שליט"א אמר בין דבריו כי 
בהוצאת  בעיקר  עוסקים  והדר'  "ב'עוז 
ספרי יסוד, וחידד כי אנשים מזהים את 
איכותו של כל ספר, ועל פי זה מחליטים 
לדוג'  כמו  לאו,  אם  אותו  לרכוש  אם 
מהדורה של הגדה 'מתיבתא' מבית עוז 
והדר אשר הגיעה למדפי החנויות בי"א 
ימים  שלשה  תוך  כולם  ולתדהמת  ניסן, 
אזלה. מכוני הוצאה לאור מנוסים וותי־
קים, כמו בית היוצר 'נקודה', ש'ממלכת 
במכון  גם  משתמשת  והדר'  עוז  התורה 
בהוצאת  כמומחים  בציבור  ידועים  זה, 

ספרי איכות מיוחדים"!
'פאר  "מכון  שליט"א:  פריינד  הרב 
חידושים  כמה  עבור  הוקם  מקדושים' 
מיוחדים בהוצאת ספרי החסידות מתל־
מידי הבעש"ט זיע"א ואכן הספרים הפכו 

של  הפעילות  את  שיבח  כן  מכר".  לרבי 
נקודה עד כמה היא כדאית ועצומה עבור 
היוצא  "ספר  כי  טובים',  'ספרים  הוצאת 
אחת,  גג  קורת  תחת  שלביו  בכל  לאור 
במיוחד",  ומוצלח  טוב  שיצא  מובטח 
שיתוף  קיים  "כיום  כי  מדגיש  כשהוא 
פעולה פורה, ובפרט בערב היסטורי שכ־

זה בו מתכנסים נציגי המכונים הגדולים 
להכווין,  לייעץ,  מנת  על  אחד,  במקום 
בית  לו  לבחור  ידע  מחבר  שכל  לגרום 

לספר שהוא חפץ להוציא לאור".
התקיים  הגדול,  הערב  סוף  לקראת 
חנויות  מנהלי  בהשתתפות  נוסף,  פאנל 
הפאנל  חברי  וותיקים.  מנוסים  ספרים 
היו הרב יעקב רוסט שליט"א מנהל מח־

החיים',  'אור  ברשת  והפצה  שיווק  לקת 
הרב משה אברמוביץ' שליט"א בעל חנות 
הספרים אברמוביץ, הרב אריה פייגנבוים 
שליט"א, מפיץ ספרים ידוע בעולם הס־

פרים. 
את  נס  על  העלה  אברמוביץ'  הרב 
דברי מורו ורבו בעל 'שבט הלוי' זצוק"ל, 
אשר שילם במיטב כספו על מנת להפיץ 
עולם,  לאור  ובאגדה  בהלכה  ספריו  את 
ולא חסך מאומה על מנת שיהיו הספרים 

מיוחדים בפנימיותם ובחיצוניותם.
המח־ בשבח  דיבר  פייגנבוים  הרב 

השעה  בצורך  והאריך  זמנינו,  בני  ברים 
ויגיעם,  עמלם  על  ולשבחם  לעודדם 
כבוד  של  מקום  הענקת  חשיבות  ועל 
לכל ספר תורני היוצא לאור באשר הוא, 
הספרים  על  באמת  נמנה  אינו  אם  גם 
החשובים אשר עולם התורה צמא להם.

הרב רוסט אמר בדבריו כי "המלצתי 
קהל  את  למצוא  תשתדלו  למחברים, 
היעד ולסמן אותו כמטרה. חייב לציין את 
מכון נקודה, שגם אנו ב'אור החיים' עוב־

דים איתם, נהנים משירותיהם ומהאיכות 
שספר  לראות  נוכחתי  שלהם,  המיוחדת 
שיוצא מתחת ידם, מעלה את קרנו של 

הספר בכמה רמות". 

ההגרלה הגדולה
רגעי  הגיעו  הערב,  סיום  לקראת 
נער־ במקום  כאשר  הכינוס  של  השיא 
שירות  חבילת  על  הנדירה  ההגרלה  כה 
הו"ל בשווי 18,000 ₪, מחווה מבית מכון 
למחברי  והוקרה  הערכה  כאות  'נקודה' 
ישראל.  ארץ  ברחבי  התורניים  הספרים 
הגרלות  גם  נערכו  הזו  ההגרלה  לצד 
הגדו־ המכונים  מתנת  ומפתיעות  שוות 
לים עבור מאות היוצרים התורניים, כא־

בהתרגשות  התפזר  הקהל  לאחמ"כ  שר 
גדולה ובהודיה למכון 'נקודה' על היוזמה 
ההיסטורית שוודאי עוד תכה גלים בכל 

תחום עולם הספר.
במכון נקודה ביקשו להודות לראש 
על  רובינשטיין  אברהם  הרב  ב"ב  העיר 
העמידה לצידם לאורך כל הדרך, והעמ־

עמלי  היוצרים  לטובת  האודיטוריום  דת 
התורה, להרב אהרן היינה יוזם והוגה יום 
ואסט־ מבריק  מהלך  על  התורני,  היוצר 

רטגיה מוצלחת לכל אורך הדרך. כמו"כ 
על  'יעדים'  מחברת  מרגליות  דוד  להרב 

הפקת הכינוס וחשיבה על כל פרט.

לראשונה בעיר התורה והחסידות:

ראש העיר העניק לכלל הקהילות 
ערכת כיבוד לליל שבועות

במבצע רחב היקף קיבלו כ-300 קהילות ערכה מיוחדת עם כיבוד עשיר עבור 
הלומדים בליל שבועות • חלוקת הערכות התקיימה במסגרת פעילות כוללת 

למען הקהילות ובני הישיבות ע"י ראש העיר וצוות לשכתו
ראש  הורה  השבועות  חג  לקראת 
עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין 
חלוקת  למבצע  להיערך  לשכתו  לצוות 
ערכות כיבוד עשיר לכל הקהילות בעיר. 
מתקיים  העשיר  הכיבוד  חלוקת  מבצע 
העיר,  ראש  שמוביל  מהמערך  כחלק 
במסגרתו נרקם חיבור בין כלל הקהילות 
למנגנון העירוני, זאת במטרה לרכז ולה־
לפי  לקהילות  השירותים  מתן  את  רחיב 
צרכי בני הקהילות ובני הישיבות. כחלק 
מההשקעה המרובה בקהילות הקצה ראש 
התורה  עמלי  למען  ייחודי  תקציב  העיר 
בעיר  הקהילות  בכל  השבועות  חג  בליל 

התורה.
לכל  שהוענקה  המיוחדת   בערכה 
קהילה, קיבלו בני הקהילות כיבוד עשיר 
מספר  לצד  ושתיה  מאפה  מיני  שכולל 
מתיקה  ומיני  קפה  משקאות  של  סוגים 
לילדי הקהילות. הערכה חולקה במבצע 
העיר.  ברחבי  קהילות  לכ-300  מיוחד 
הערכה  את  שקיבלו  הקהילות  גבאי 
המיוחדת בהתרגשות אומרים כי מחווה 
כזו לא זכורה שנים רבות, והיא מצטר־
פת לפעולות הרבות שמוביל ראש העיר 

לרווחת הקהילות והעצמתן.
במכתב מיוחד שצורף לערכה כותב 
ראש העיר הרב רובינשטיין ״זכתה עירנו 
התורה  "עיר  בתואר  להתהדר  הקדושה 
והחסידות", ולא בחינם זכתה היא לכך. 
לגדולי  ויקר  כבוד  משכן  מהווה  עירנו 
וחסידות  תורה  למרכזי  וחסידות,  תורה 

ולמאות קהילות הקודש של בני התורה 
והחסידות״. 

״אין  כי  ומציין  מוסיף  העיר  ראש 
נוהגים  שבו  זה,  גדול  מיום  מתאים 
ולעסוק  הלילה  כל  ניעורים  להיות 
בתורה הקדושה, להביע את תחושותינו 
מבני  ואחד  אחד  כל  כלפי  הנשגבות 
ומרוממת  שמפארת  הקדושה  הקהילה 
את עירנו – עיר התורה והחסידות – ועל 

זאת גאוותינו״.
הרב רובינשטיין מדגיש כי ״הענקת 

ערכות הכיבוד כיד המלך לבני הקהילה 
עבור ציבור הלומדים בליל חג השבועות 
כיאה ללגיונו של מלך, הינה המשך ישיר 
קהילות  כלל  למען  הענפה  לפעילות 
רואים  אנו  העיר.  רחבי  בכל  הקודש 
של  החנית  חוד  את  הקודש  בקהילות 

המרקם המיוחד של עירנו הקדושה״. 
שחו־ עשיר  כיבוד  ערכת  בתמונה: 
במסגרת  שבועות,  בליל  ללומדים  לקה 
הקהילות  כלל  למען  כוללת  פעילות 

בעיר, ביוזמת ראש העיר וצוות לשכתו.

לקראת  והתעוררות  חיזוק  כינוס 
נערך  תורתנו  מתן  זמן  השבועות  חג 
הגדולה  הישיבה  בהיכל  שעבר  בשבוע 
הכלל חסידית 'משנת שמעון' בעיר בי־
תר עילית בהשתתפות צוות רבני ור"מי 
הישיבה שליט"א ובראשותו של הגאון 
רבי משה ברנדסדורפר שליט"א, אב"ד 
ור"מ היכל הוראה בארה"ק, שנשא את 

המשא המרכזי בפני בחורי הישיבה.
בשלושת  שנערך  המיוחד  הכינוס 
ימי הגבלה נועד להגברת קול התורה 
בישיבה הק' כהכנה דרבה לקראת חג 

השבועות יום שניתנה בו תורה.
בכינוס החשוב נשאו דברים רבני 
ור"מי הישיבה שליט"א שעמדו אודות 
החשיבות של התמדת ושקידת התורה 
ערב  של  אלו  ונעלים  נשגבים  בימים 

זמן מתן תורתנו.
הגאון  נשא  המרכזי  המשא  את 
רבי משה ברנדסדורפר שליט"א, אב"ד 
אשר  בארה"ק,  הוראה'  'היכל  ור"מ 
חובתו  אודות  הבחורים  את  ריתק 
בעיקר  בוראו  את  לעבוד  האדם  של 
בשקידת התורה הק' ובאהבתה מתוך 
אשר  הבחרות  בימי  טהורה  ה'  יראת 

הם היסודות של חיי האדם.
חז"ל  מדברי  הרחיב  אף  בדבריו 
השהייה  חשיבות  אודות  והספה"ק 
בדורנו  ובמיוחד  ביהמ"ד,  כותלי  בין 
מכל  קורץ  הטמא  הרחוב  כאשר  אנו 
עבר ל"ע, ואשרי האדם השוקד בבית 
מכל  המגין  התורה  דלתי  על  המדרש 
בזה  טוב  לו  יהיה  וכך  בישין  המרעין 

ובבא.
הגר"מ  שיבח  דבריו  במהלך 
הק'  הישיבה  הנהלת  את  שליט"א 
בראשות הר"מים הרבנים הגאונים רבי 
אליהו הירשמן, רבי דוד לייב גרינפלד, 
שלמה  חיים  רבי  דייטש,  מתתיהו  רבי 

הופמן, רבי יעקב לור, רבי מנדל פריימן 
גול־ יוסף  ורבי  כהן  שמואל  חיים  רבי 

דשטיין שליט"א, העושים ללא ליאות 
הישיבה  להצלחת  נפש  במסירות 
ובחור  בחור  כל  על  עומדים  כאשר 

ואומרים לו גדל.
בדבריו סיפר כי הוא רואה בחוש 
את ההבדל החיובי כאשר ביקר בישי־

בה בשנים עברו ועתה הוא רואה איך 
שהישיבה הק' התרחבה והתפתחה הן 
בכמות כשהיא מונה כבר היום כמאה 
בבנין  שוכנת  ואף  חשובים  בחורים 
קבע מרווח ומפואר לתועלת הבחורים 
התורה  ושקידת  בריבוי  באיכות  והן 
הולך  הטוב  שמעה  וב"ה  בלעה"ר, 
כמקום  שהולכים  מקום  בכל  לפניה 
שמגדלים בה בחורים ת"ח ויראי ה'.  

הגר"מ שליט"א סיפר בהתרגשות 
הרישום  אודות  לאחרונה  שמע  גם  כי 
הבחורים  טובי  של  והביקוש  הגדול 
עולם  מכלל  והמצוינים  החסידים 
על  המתדפקים  החסידיות  הישיבות 
שערי הישיבה ומבקשים להימנות בין 

תלמידיה לזמן אלול הבעל"ט.
כמו"כ שיבח הגר"מ שליט"א את 
מייסד הישיבה הרה"ח ר' אריה ויינבך 
לטובת  ליאות  ללא  הפועל  שליט"א, 
המזג  להם  יחסר  לא  למען  הבחורים 
מטרה  מתוך  ביותר  הטוב  הצד  על 
שיעלו על במתי התורה והיראה מעלה 

מעלה לשם ולתפארת.
בחן  אף  המיוחדת  השיחה  בתום 
על  הבחורים  את  שליט"א  הגר"מ 
החומר הנלמד, כאשר הגר"מ שליט"א 
לא הסתיר את התרגשותו והתפעלותו 
בחורי  של  מידיעותיהם  המיוחדת 
הם  כי  פניהם  על  ניכר  אשר  הישיבה, 
שקועים בתורה בשקידה כל עת ובכל 

שעה.

 לאחר מכן בירך הגר"מ שליט"א 
את  לבנות  העומדים  החתנים  את 
ביתם בזמן הקרוב, באיחולים לבביים 
שיזכו לעלות מעלה מעלה ולבנות את 
ביתם על אדני התורה והחסידות כפי 
בשנות  שקיבלו  האיתנים  היסודות 

בחרותם בישיבה הק'. 
הגר"מ  שמע  אף  הכינוס  לאחר 
הישיבה  מרבני  בהתרגשות  שליט"א 
לייסד  הישיבה  הנהלת  בתכנית  כי 
הישיבה  בוגרי  עבור  ערב  כולל 
לימודם  את  להמשיך  המבקשים 
של  והייחודית  התורנית  באווירה 

הישיבה הק'.
הש־ חג  שלפני  בימים  כי  יצוין, 
כללית  חזרה  בישיבה  נערכה  בועות 
ומקיפה על כל החומר שנלמד במשך 
זמן החורף ותחילת הקיץ בישיבה. ב"ה 
ברמה  להדהד  פסק  לא  התורה  קול 
כא־ אחד,  לרגע  הק'  הישיבה  בהיכל 

רכונים  היו  כאחד  כולם  הבחורים  שר 
בשקידה  כימים  לילות  תלמודם  על 

מיוחדת.
הישיבה  ר"מי  מסרו  במקביל, 
שליט"א מדי ערב שיעור עיוני מרתק 
כאשר  הבחורים,  שלמדו  הסוגיות  על 
כל הבחורים כאחד נסחפו אחר השי־
קודש  אש  ללבת  שהיו  הללו  עורים 

ולחדוותא דאורייתא.
הבחורים המצטיינים אף יזכו למ־

ענקים מיוחדים כאות הוקרה והערכה 
ועמידתם  בלימודים  שקיעותם  על 
האיתנה בכור המבחן על החומר הרב 

שנלמד בישיבה בשנה האחרונה.
המצטיינים  הבחורים  כמו"כ 
יזכו  בהצלחה  המבחן  בכור  שעמדו 
בתקופה הקרובה להתקבל אצל גדולי 
ישראל שליט"א ולהתברך מפי קדשם.

של  בערבו  התקיים  רושם  רב  מעמד 
יום שני, באיסרו חג של חג מתן תורתנו, 
במעמד כתיבת האותיות עבור ספר תורה 
וגשל  שלום  ר'  הנגיד  של  בנדבתו  מיוחד 
אורייתא  בישיבת  התקיים  המעמד  הי"ו. 
אליה יוכנס ספר התורה ברוב פאר והדר 
נטלו  במעמד  הבעל"ט.  החורף  בתחילת 
ציבור  אישי  לצד  וגאונים  רבנים  חלק 

ומובילי דעת קהל.
שיוכנס  התורה  ספר  תרומת  את 
להיכל ישיבת אורייתא, הבטיח הנגיד ר' 
כאשר  החורף,  בשלהי  הי"ו  וגשל  שלום 
ההמונית  ההתרמה  מגבית  התקיימה 
לטובת הישיבה. ר' שלום, במטרה לדרבן 
את חבר מרעיו להצטרף ולתמוך בישיבה 
ספר  לתרום  הבטיח  זו,  וחיונית  קדושה 
סכום  יגויס  באם  הישיבה  להיכל  תורה 
נכבד לטובת 'אורייתא'. הסכום גויס עד 
מהרה וספר התורה החל עושה את דרכו 

אל אוויר העולם.
השבוע, בתזמון מופלא - פחות מי־
ממה לאחר שהעם היהודי כולו קיבל את 
התורה, התקיים מעמד כתיבת האותיות 
בפאר והדר רב, כיאה לכבודה של תורה 
ולכבודם של לומדיה. את ההיכל מילאו 
ראשי ורבני הישיבה ליד רבנים וגאונים 
שהגיעו לכבד את ר' שלום אשר משקיע 
שיחה  והפרט.  הכלל  למען  כולו  את 
מיוחדת מסר המשפיע הגה"צ רבי אלי־

נוספות  ושיחות  שליט"א  בידרמן  מלך 
'אורייתא'  ישיבת  ומנהלי  ראשי  נשאו 
הבצורה  עמידתו  את  נס  על  העלו  אשר 

של הנגיד ר' שלום לימינה של 'אורייתא' 
במהלך כל יום וכל שעה, כאשר כעת הוא 
גם מוסיף פארה של תורה בכתיבת ספר 

התורה שיוכנס להיכל הישיבה.
בקול  הנעימו  המיוחד  המעמד  את 
זמר החזן העולמי הרב חיים אדלר - מי 
תורה  ספר  בעבר  להכניס  זכה  שכבר 
להיכל ישיבת 'אורייתא', ובעל המנגן ר' 

נפתלי קמפה, בליווי תזמורת בקול שיר 
גילת ורנן. 

הבאים  החורף  בחודשי  כאמור, 
הגדול  המעמד  יתקיים  לטובה  עלינו 
והנשגב של הכנסת ספר התורה להיכל 
הישיבה בהשתתפותם של גדולי ישראל 
אשר ישישו וישמחו עם התורה ועם נותן 

התורה.
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"לשמוע אל הרינה ואל התפילה" במעמד קבלת התורה 
בת"ת 'תורת חסד' מבית ארחות חינוך באלעד 

לימוד 'אבות ובנים' נחגג ברוב הוד והדר 
נו־ ההר,  מרומי  אל  העפלנו  השנה 
מונחת  שם,  הפסגה"!  "אל  עינינו  שאים 
לה התורה הקדושה זוהרת ומאירה באור 
בדמעה  זורעים  ויגעים  עמלים  יקרות, 

וקוצרים ברינה.
כך נפתח הכנס המסורתי של 'אבות 
הרב  המנהל  סגן  של  בדבריו  ובנים' 
המעמד  ח' –  כיתה  ר"מ  רוזנברג  דניאל 
'תורת  ת"ת  תלמידי  בו  שהתכנסו  הזה 
חסד' המסולאים בפז עם אבותיהם הוא 
ערב של גריפת מלא חופניים נחת, נחת 

דקדושה, נחת יהודית, 
עמודי  יחדיו  להם  התקבצו  השנה 
הלב  עבודת  הוא  הלימוד  נושא  העולם. 
היא ה'תפילה'. עצם הלימוד הוא ה'תורה' 
בואו  חסד'.  'תורת  הוא  הת"ת  של  ושמו 
בחדווה  ונלמד  לתורה  חיילים  נגביר 

ובשמחה, סיים הרב רוזנברג את דבריו.
יום חמישי ג' סיון הראשון לשלושת 
אל  צועדים  ובנים'  'אבות  ההגבלה  ימי 
יודעים  כבר  הוותיקים  נרגשים,  האולם 
בהש־ מביטים  החדשים  להם,  נכון  מה 
תאות על האולם ההדור הערוך ומסודר 
לימוד  חוברות  הגדול,  המעמד  לכבוד 
של  נקיה  סולת  השולחנות,  על  פזורות 
המדברים  הש"ס  ברחבי  שונות  סוגיות 
'תפילה'  השנה –  שנבחר  הנושא  אודות 

המאוגדים בחוברת מהודרת.
האולם התמלא מפה לפה והלימוד 
שהפך  ברגש,  בנעימות,  בתחילה  החל. 
בי־ לימודי  ומתן  משא  לסערה.  אט  אט 

נקלע  כי  זר  הסוגיות,  של  לעומקן  רידה 
הוא  שנמצא  לחוש  היה  יכול  למקום 

בסדר לימוד ישיבתי - אהבת התורה! 
לעצרו  היה  שקשה  הלימוד  בסיום 
"האיש  אדירה  בשירה  התלמידים  פצחו 
כבן  אמנם  נראה  התורה  לידיעת  הזוכה 
עם  הדר  מלאך  הוא  באמת  אבל  אדם- 
על  ומרום  אצילות  חיי  וחי  תמותה  בני 
כל תהילה" - האבות הנרגשים הצטרפו 
התרגשות  כשדמעת  השירה  לקולות 

מבצבצת לה בזווית עיניהם.
הרה"ג  נפתלי  שירת  קהילת  רב 
יוסף הבלין שליט"א שנשא דברי ברכתו 
להיות  בשאיפה  די  אין  ואמר:  למעמד 
צריך  הדור  גדול  להיות  כדי  הדור,  גדול 
לעת  מעת  לזנוח  עתה  כבר  להתחיל 
את משובות הנעורים ולהתעסק בתורה 
שהשתקפה  כפי  ביגיעה,  בעמל,  הקד'. 
לו  עד  שהייתי  הזה  הנפלא  מהלימוד 
עתה. בזה חפץ ה'. "אנו עמלים ומקבלים 

שכר" – שכר על העמל!

מנחה  תפילת  התפללו  הנוכחים 
ששם  יתברך  לבורא  והודאה  רגש  ברוב 
הת־ כשלאחר  ביהמ"ד,  מיושבי  חלקינו 
פילה התכבדו ממטעמי האמהות המסו־

המעמד  לכבוד  טעם  בטוב  שהכינו  רות 
וחלב  "דבש  שנאמר:  מה  לקיים  הנעלה 

תחת לשונך".
שיאו של המעמד כך נראה, היה בד־
בריו חוצבי הלבבות של מגיד המישרים 
הרה"ג שלמה לוינשטיין שליט"א – בואו 
נזכה  אולי  שבסופו  למסע  יחדיו  ונצא 
הרב  הציע  התורה  לקבלת  כלים  לקבל 
ונקים  המרותקים,  לנוכחים  לוינשטיין 
אינו  השבועות  חג  הקד'.  לשכינה  בית 
הר  במעמד  ההוא  תורה  למתן  יארצייט 
מדי  שמתחדשת  התורה  קבלת  זו  סיני, 
שנה בשנה ובכל יום יהיו בעיניך כחדשים.

בתיאורים  האריך  לוינשטיין  הרב 
היהודי  הבית  של  בחשיבתו  ומעשיות 

הסובב סביב התורה שהיא במרכזו.
חיים  יוסף  רבי  מבגדד  הקד'  רבינו 
שבקידושין  ביאר  חי  איש  הבן  ה"ה 
ניתנת הטבעת על אצבע האשה השניה 

העתידה  הקד'  השכינה  על  המרמזת 
היא  ה'  כשהמילה  הזה.  בבית  לשכון 
השיר  את  המציינות  במילים  השניה 
"תורת  ה'",  "פיקודי  בשבועות.  יום  של 
הלימוד  של  הזו  החוויה  ה'".  "עדות  ה'", 
ובנים  אבות  כאן  שלמדתם  האדיר 
אצלכם  ותיזכר  שתישמר  היא  בצוותא 
תורה  להגדיל  תזכו  בשנים –  רבות  עוד 
ובאהבת  במתיקות  בעריבות,  ולהאדירה 

התורה, חתם הרב לוינשטיין את דבריו.
הרב  המנהל  שנשא  הסיכום  בדברי 
למנכ"ל  הודה  שליט"א  פייסט  יהודה 
על  שטיין  משה  הרב  חינוך'  'אורחות 
לכבוד  וביחוד  לת"ת  המרובה  השקעתו 
ויס  יעקב  הרב  הדגול  למחנך  זה.  ערב 
מהמבצע  החל  המעמד  לכבוד  שעמל 
הנכבד  המעמד  וארגון  המיוחד  החינוכי 
מהמסד ועד הטפחות ולכל הצוות החי־

נוכי על השקעתם ומסירותם לתלמידים 
בכל השנה כולה.

הארוע המרומם ננעל בשירת הודאה 
ששו  כשעליונים  והבנים  האבות  מפי 

ותחתונים עלזו בקבלת יום זה.

בזכות התהלוכה: המטופל פגש 
את החובש שהציל את חייו

רגע מרגש במרכז הרפואי שמיר במהלך פעילות חג השבועות שאורגנה ע"י 
בית חב"ד במקום

במלאת ארבעים שנה להסתלקותו

סעודת הילולא לזכרו של 
הגה"צ רבי אברהם צבי ווייס 

זצ"ל גאב"ד נוה אחיעזר
קדישא  דהילולא  יומא  לקראת 
זצ"ל  וייס  צבי  אברהם  רבי  הגה"צ  של 
גאב"ד נווה אחיעזר ב"ב ומלפנים דומ"ץ 
בסאטמאר, וראש ישיבת 'זכרון יהושע' - 
קאפיש נערכה סעודת הילולא ע"י חכמי 
ואברכי כולל ומכון 'זכרון יהושע' – קא־
הכנה  שיחת  בשילוב  סיון  ג'  בליל  פיש 

לקראת קבלת התורה.
נווה  גאב"ד  זצוק"ל  ווייס  הגרא"צ 
ומורי  הרבנים  מגדולי  היה  אחיעזר 
רבים  הקודם,  בדור  ההוראה המובהקים 
ישראל  גדולי  של  שבשליחותם  המה 
ואף  אצלו  חכמים  שימוש  עשו  זי"ע 
קיבלו ממנו היתר הוראה להורות הוראה 

בישראל.
שנים  ארבעים  במלאות  עתה, 
מצאצאיו  רבים  התכנסו  להסתלקותו, 
לצד  הישיבות  מבני  רבים  וכן  ותלמידיו 
בנו  עם  חסידית  להתוועדות  אברכים 
דוד  רבי  הצדיק  הגאון  הנודע  המשפיע 
מאיר וייס שליט"א בעמח"ס 'מדור לדור' 
אשר שמו נודע בשערים כפה מפיק מר־

גליות טובות, ואף מנחיל את תורת אביו 
הגדול זצוק"ל.

שיחתו  עמדה  ההתוועדות  במרכז   
מאיר  דוד  רבי  הגה"צ  בנו  של  הנעימה 
שליט"א שהיתה מלאה וגדושה באמרות 
גדלותו  על  ומופת  הוד  וסיפורי  טהורות 

וצדקותו של אביו הגאב"ד זצוק"ל.
הגרד"מ שליט"א סיפר בערגה ובה־

קדשו  עבודת  אודות  מיוחדת  תרגשות 
חייה  דוגמה  שהיה  זצוק"ל  אביו  של 

ומוחשית של רב מדורות קודמים.
הליכות  מסר  אף  שליט"א  הגרד"מ 
אשר  זצוק"ל  אביו  של  משמו  והלכות 
כ"ק  אצל  כדיין  לשמש  בצעירותו  זכה 
הרה"ק רבי יואל מסאטמאר זי"ע, ולהיות 
ההוראה  גדולי  -רבנן,  מלכא  פני  מרואי 
לדלות מהם תורה ודעת ולחוות מקרוב 
על תהלוכותיהם בקודש להעביר מתור־

תם ופסקיהם לבני הדור האחרון.
בנו  במחיצת  החסידית  ההתוועדות 
הגה"צ רבי דוד מאיר שליט"א הסתיימה 
המתאספים  כאשר  הלילה  חצות  לאחר 
זכו לשמוע סיפורי הוד מהאי גברא רבה 
מה־ להיות  זכה  אשר  שליט"א  הגרד"מ 

מקורבים במחיצת מרן מהר"א מבעלזא 
במשך  תפילה  כבעל  שימש  ואשר  זי"ע, 
בביהמ"ד  הנוראים  בימים  רבות  שנים 

הגדול בבעלזא.
הסתיימה  החסידית  ההתוועדות 
כולם'  'ובאו  הידוע  בניגון  קודש  בשירי 
מזמר,  היה  מבעלזא  זי"ע  מהר"א  שמרן 
בניגון  רבה'  ה'אהבה  את  זימרו  ולסיום 
הרה"ק מרימנוב זי"ע ברטט ובהתעוררות 

נוראה.

בראשות כ"ק אדמו"ר מיערוסלב שליט"א:

כינוס רב רושם 'יחידי סגולה' לטובת 
הרחבת ביהמ"ד יערוסלב במודיעין עילית

מו־ מנכבדי  סגולה  יחידי  עשרות 
הוד  למעמד  יחדיו  נאספו  עילית  דיעין 
סגולה'  'יחידי  בסימן  ומרשים  מפואר 
בעיר,  יערוסלב  ביהמ"ד  הרחבת  לטובת 
לתל  מכבר  זה  שהפך  המעט  מקדש  בית 
תלפיות לכלל תושבי העיר. המעמד נערך 
ברוב פארות בחצר גינת ביתן המלך, חצר 
מיערוסלב  אדמו"ר  כ"ק  של  קדשו  מעון 
שליט"א, ובמרכזו התקיים 'מעמד תפילת 

השל"ה' ברוב רגש.
בערבו  התקיים  הרושם  רב  המעמד 
ראש  ערב  שעבר,  בשבוע  שני  יום  של 
חודש סיוון. בזה אחר זה נכנסו ובאו אל 
המת־ הסגולה  יחידי  הקודש  מעון  חצר 
גוררים במודיעין עילית, מכלל הקהילות 
פני  את  קיבלו  והשקעה  פאר  והחוגים. 
חדשות  פנים  לבש  המקום  הבאים, 
עבו־ הוכנה  המלך  כיד  ערוכה  וסעודה 

הכל  התיישבו  הפנים  קבלת  לאחר  רם. 
לסעודה של מצווה, סעודה לכבודה של 

הרחבת ביהמ"ד.
חצר  של  והשטיבלאך  המדרש  בית 
הקודש יערוסלב, בראשות כ"ק האדמו"ר 
שליט"א, מהווים אבן שתיה ופינת יקרת 
מת־ של  רבות  מאות  עילית.  במודיעין 
מדי  התפילה  בתי  את  פוקדים  פללים 
יום ונהנים מתפילה נינוחה מתוך יישוב 
עומד  מפואר  טהרה  מקווה  אף  הדעת. 
השטיבלאך.  מתפללי  המוני  לרשות 
ממוקדי  לאחד  המקום  הפך  בכדי  לא 
במודיעין  הבולטים  הרוחניים  הציבור 
עילית. כעת, משרבו גם רבו המתפללים 
והמקום הפך צר מהכיל, יוצאים מנהלי 
המוסדות במיזם מיוחד במטרה להרחיב 
את גבולות הקדושה ולרומם את בית ה'.
למטרה זו אמונים אשר נאספו במ־
עמד 'יחידי סגולה', על מנת להשיג את 
הנכבדים  התומכים  ע"י  התמיכה  בסיס 
היכלי  להרחבת  פינה  אבן  להניח  ובכך 
הנכבדים  התומכים  והתפילה.  התורה 
שהתקבצו השבוע אל המעמד רווי ההוד 
כ"ק  עם  שותפות  שטר  לחתום  זכו  אף 
וחתום  צרור  שיהיה  שליט"א,  האדמו"ר 
למפעלי  הם  שותפים  שהנה  בידיהם 
התורה והתפילה וזכויותיהם פרות ורבות 

בשמי מרומים ללא הפסק.
המנחה  פתח  המלכותי  הערב  את 
רב המוניטין, סגן ראש העיר הרב טוביה 
פריינד. בפיו מפיק המרגליות הוא היטיב 
של  החיוניות  את  חיים  בצבעים  לצבוע 
כתר  המהווה  'יערוסלב'  התפילה  בית 
מלכות למודיעין עילית. בכישרון רב הוא 
כולם  את  והכניס  הנוכחים  את  ריתק 
בנוסח  וההתעלות  הקדושה  לאווירת 

בית יערוסלב.
בנאום המרכזי כובד הרה"ג ר' שלמה 
הנודע.  המישרים  מגיד  שליט"א,  מילר 
במלאכת מחשבת עורר הרב מילר נימים 
להירתם  הקהל  את  ועורר  שבלב  חבויים 
של  שותפים  ולהפוך  הקודש  למלאכת 
הרב  המנחה  הזה.  הקדוש  למפעל  קודש 
רבי  הרה"צ  את  גם  הזמין  פריינד  טוביה 
כ"ק  חדב"ן  שליט"א,  לייפער  מרדכי 
בוהוש  כולל  וראש  שליט"א  האדמו"ר 
לדברי  הצטרף  אשר  עילית,  במודיעין 

קודמיו ובראש דבריו ביקש למסור פרקי 
שבח מיוחדים ולעטר בהם את ראש העיר, 
הרב יעקב גוטרמן, אשר את כל כולו הוא 
לו  רב  וידיו  העיר,  תושבי  למען  מוסר 
במפעל הקדוש של חצר הקודש יערוסלב.

הרה"ג  מרגשים,  דברים  נשאו  עוד 
בישיבת  ר"מ  שליט"א,  שרייבר  יצחק  ר' 
העיר,  מייסדי  וממשפחת  תורה  אורחות 
אשר דיבר בחשיבות העמידה לימין כ"ק 
ולילותיו  ימיו  אשר  שליט"א  האדמו"ר 
ועבודת  תורה  של  לעמלה  מקודשים 
האלוקים מתוך מסירות נפש של ממש, 
והרב ישראל כץ, מעסקניה הדגולים של 
מודיעין עילית אשר זירז את קהל הנא־

ולהתחייב  מצווה  לדבר  להירתם  ספים 
בית  הרחבת  לטובת  נכבדים  סכומים 

התורה והתפילה.
במרכזו של המעמד רב ההוד הופיע 
שליט"א  האדמו"ר  כ"ק  קדשו  בהדרת 
כל  החשובים  התומכים  של  לכבודם 
האדמו"ר  כ"ק  יבורך.  הטוב  בשמו  אחד 
במעלתם  קודש  דברות  נשא  שליט"א 
גדול  לדבר  והמסייעים  התומכים  של 
ובירך  הקדושה,  גבולות  הרחבת   - זה 
בברכת הקודש את כל הנאספים ואת כל 
המצטרפים למטרה חשובה זו שיתברכו 

משמי מעונה ברוב טובה וברכה.
ראש  בנוכחותו  המעמד  את  כיבד 
שחלק  מי  גוטרמן,  יעקב  הרב  העיר 
בלתי מבוטל מקיומו של ביהמ"ד לתורה 
ולתפילה נזקף לזכותו. הרב גוטרמן נשא 
את  נס  על  העלה  בהם  נרגשים  דברים 
האדמו"ר  כ"ק  של  הנשגבה  פעילותו 
וקרא  עילית  מודיעין  ברחבי  שליט"א 
מצווה  לדבר  להירתם  החשוב  לציבור 

ולקצור פירות וזכויות למכביר.
של  באווירה  תם  המיוחד  המעמד 
התחייבו  כולם  הנוכחים  כאשר  'הנני', 
בסכומים נאים לטובת הרחבת ביהמ"ד. 
ברכת  את  לקבל  עברו  כולם  התורמים 
שטר  על  כמוזכר  חתמו  ואף  הקודש, 
שו־ זכות  להם  שמקנה  מיוחד  שותפות 
תפות בזכויות הכבירות היוצאות מן בית 

התורה והתפילה הלזה.
לוי,  יהושע  הרב  המוסדות,  מנהל 
הודה נרגשות לכל הבאים, כשהוא מודה 
שהביאו  והמסייעים  העוזרים  לכל  אף 
הערב  של  והכנתו  המגבית  של  לכינונה 
בבשורה  חתם  הוא  דבריו  את  המפואר. 
ית־ תורה  מתן  חג  לאחר  שתיכף  טובה 
חילו בעבודות הרחבת ביהמ"ד לטובתם 

של מאות המתפללים. 

תשורי מראש אמנה
שירת חייה של האשה החשובה והצדקנית 

מרת שרה ריקל רחל ליכטנשטיין ע"ה – אמונה 
תמימה בה' – למלאות עשור לפטירתה

מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א בסדרת דרשות 
חיזוק והתעוררות לקראת חג מתן תורתנו

השיחות נמסרו בהיכל ישיבת חברון בירושלים, בביהמ"ד מהרי"ץ הגדול דושינסקיא בירושלים ובישיבה 
הגדולה בבית שמש העומדת בראשותו

והתעוררות  חיזוק  דרשות  סדרת 
חג  לקראת  האחרונים  בימים  נערכו 
ההוראה  עמוד  כאשר  תורתנו  מתן  זמן 
שליט"א  שטרנבוך  משה  רבי  הגאון  מרן 
ראב"ד העדה החרדית עורר את הציבור 
אודות  אש  להבות  חוצבים  בדברים  הק' 
יומא  האי  לקראת  דרבה  ההכנה  חובת 

רבה.
בהיכל  נמסרה  הראשונה  השיחה 
גבעת  בשכונת  חברון  הגדולה  הישיבה 
מרן  למד  שם  עיה"ק  בירושלים  מרדכי 
וזאת  בחרותו,  בימי  שליט"א  הגר"מ 
הישיבה  ראשי  הגאונים  של  לבקשתם 
תלמידי  אלפי  ובהשתתפות  שליט"א 
הציבור  את  עורר  שם  ובוגריה,  הישיבה 

להתעלות רוחנית בימים נעלים אלו.
במרכז דבריו שנאמרו בהיכל ישיבת 
חברון, עמד מרן הגר"מ שליט"א אודות 
חובת ההכנה בימים הללו לקראת קבלת 

התורה.
"בכל שנה ושנה יושב הקב"ה ומצ־
פה לנו בשלושת ימי הגבלה שנקבל על 
וחלילה  הללו,  בימים  תורה  עול  עצמנו 

לבזבז הזמן בימים אלו".
"שמעתי מגדול אחד זצ"ל שבשמים 
להבל  זמנו  שמבזבז  מי  על  מסתכלים 
איתא  חגיגה  במס'  שהרי  כשוטה,  וריק 
שאחד מסימני השוטה הוא שמאבד מה 
בכל  שיכולים  אנחנו  וא"כ  לו,  שנותנין 
הזה  בעולם  כאן  לעצמנו  לאסוף  רגע 
אלא  כן  עושים  ואיננו  נצח,  לחיי  זכויות 
מבזבזים את המתנה וההזדמנות שנתנו 

לנו, הרי אנחנו כשוטים ממש".
ששמע  מה  סיפר  דבריו  בהמשך 

אלחנן  רבי  הגה"ק  מרן  מפי  בצעירותו 
ווסרמן זצ"ל לפרש את הפסוק "הן עם 
לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב", שיש־

ואינם  בתורתה,  אלא  אומה  אינה  ראל 
רק  לעם  שנעשים  העמים  לכל  דומים 
ואף  אחת,  בארץ  יחד  שיושבים  ידי  על 
אינם ככל הגויים שצריכים הם לשון או 
מלבוש מיוחד כדי להתייחד ולהיות מו־

גדרים כ'אומה', אלא אפילו אם יהיו בדד 
בלא ארץ לשכון עליה, הם עדיין יישארו 
לאומה  נחשבים  ישראל  עם  אין  כי  עם, 

אלא על ידי התורה והמצוות.
אומרים  "הרחוקים  כי  אמר  בדבריו 
יודעים  ואינם  פרזיטים,  שאנחנו  עלינו 
והישיבות  חיינו,  היא  התורה  שאצלנו 
הן בית חיינו, וכל קיומנו הוא רק בזכות 

צבא ה' שיושבים ולומדים את התורה".
טוענים  והחופשיים  "הכופרים 

התורה  קבלת  שמאז  עלינו  שרחמנות 
והילך נעשינו מסכנים הכבולים באיסורי 
התורה, אבל כאשר אנחנו שמחים בש־
בועות, אנחנו מוכיחים שאיננו מקיימים 
אדרבה,  אלא  ח"ו,  בכפיה  התורה  את 
אנחנו שמחים על שלא שם חלקנו כהם 
וגורלנו ככל המונם, שהם חיים כבהמות, 
אבל  ומתים,  ושמחים  ושותים  אוכלים 
שכר  ומקבלים  לקב"ה  קשורים  אנחנו 
עצום על כל רגע בלימוד התורה, ובונים 
להיות  התורה  דרך  ידי  על  עצמנו  את 

מוכנים לחיי נצח".
מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א אשר 
התבטא  חברון,  בישיבת  בבחרותו  למד 
בסוף דבריו כי כעת רואה הוא מול עיניו 
בצעי־ ששמע  ההבטחה  התגשמות  את 

מרן  דאז,  חברון  ישיבת  ראש  מפי  רותו 
הגר"י סרנא זצ"ל: "כעת עומד נגד עיני 

לישיבה,  הפינה  אבן  הנחת  במעמד  איך 
יחזקאל  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  נעמד 
סרנא זצ"ל והכריז, 'אני כבר רואה ישי־

בה עם אלף בחורים!', ואז לא הבינו את 
כמה  רק  בישיבה  אז  היו  שהלא  דבריו, 
רוחו  בעיני  הוא  אבל  בחורים,  מאות 
את  וראה  הישיבה  המשך  על  הסתכל 
רואים  שאנו  כפי  בתפארתה  הישיבה 

אותה היום".
שליט"א  הגר"מ  מרן  נשא  כמו"כ 
חיזוק  דברי  שבועות  ערב  שישי  בליל 
הגדול  ביהמ"ד  בהיכל  והתעוררות 
ירושלים  בעיה"ק  דושינסקיא  מהרי"ץ 
דבר  לשמוע  המונים  ובאו  התכנסו  שם 
שליט"א  הגר"מ  מרן  כאשר  ברמה,  ה' 
הרחיב בחשיבות ובמעלת שקידת התו־

ג'  של  אלו  בימים  ובמיוחד  וקניניה  רה 
קנינים  בהם  לקנות  שניתן  הגבלה  ימי 
לא  ומחובתנו  סוף,  אין  נצחיים  רוחניים 

לאבד ימים נשגבים וקדושים אלו.
ביהמ"ד  בהיכל  דרשתו  בסוף 
הגר"מ  מרן  שיבח  דושינסקיא,  מהרי"ץ 
שליט"א את כ"ק האדמו"ר מדושינסקיא 
שליט"א על עמידתו האיתנה על משמר 
בהיותו  אבותיו  בדרך  וההלכה  התורה 
מנהיג את קהילתו על פי התורה ועל פי 

דרכם המסורה של אביו וזקנו זי"ע. 
מרן  ההוראה  עמוד  מסר  כן  כמו 
לבני  מיוחדת  שיחה  שליט"א  הגר"מ 
עורר  שם  שמש  בית  בעיר  הק'  ישיבתו 
את בחורי החמד אודות חובת ההתעלות 
בלימוד התורה מתוך יראת שמים בעיקר 
בימי הבחרות שאז הזמן שנבנית קומתו 

הרוחנית של האדם לכל חייו.

ahabosem@gmail.com |www.arugathabosem.co.il
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המקום המושלם לעצמאיים ותשושים

תפארתנו,  עטרת  היקרה,  אמנו 
הלא  לזכרך,  דברם  להעלות  בבואנו 
לנוכח  ויתייצבו  יעלו  כמאליהם 
(מכות  הקדושים  חז"ל  דברי  עינינו, 
אחת  על  והעמידן  חבקוק  'בא  כד.), 

– וצדיק באמונתו יחיה'. 
האמונה   – אמונה'  ידיו  'ויהי 
וחיה,  מוחשית  כה  היתה  במחיצתך 

עד שיכלו למששה בידיים. 
רגילה היית להחוות לכל הבאים 
של  הבטחון'  'ספר  את  במחיצתך 
מציעה  בעודך  זצ"ל,  הומינר  הרב 
מרפא  כסם  בקביעות,  בו  ללמוד 

לחיים שמחים ושלווים. 
בפני  שעומדים  בפנייך  כששחו 
'מקרה קשה', היית משיבה בחכמה: 

'אצל הרבש"ע – זה קל'. 
פגישה  אודות  לך  כשסיפרו 
קבלה  ראיון  או  שידוך  גמר  גורלית, 
מאחלת:  בטבעיות  היית  לעבודה, 
הנכונות,  המילים  את  לך  יתן  'שה' 

בעיתוי הנכון'.
ויסורים,  סבל  של  שנים  עברת 
אך תמיד היתה תקוותך בציפיה לה', 
ממש  בוודאי  העומד  מזהיר,  לעתיד 

אחר כתלנו. 
טיפולים  אחרי  מחו"ל  כשחזרת 
לא  האם  'סבתא,  ונשאלת:  קשים, 
בפ־ השבת  הבאות'...  מפני  חששת 

שטות: 'לפחד?!... בשביל מה?... הלא 
גם  מקום,  בכל  עמנו  נמצא  הקב"ה 

שם'...
ישראל  מגדולי  לאחד  וכשסחו 
הגיב  הטהורה,  אמונתך  אודות 
'אמנם כן, זכינו בדורנו  בהתפעלות: 

למושגים נאצלים כאלו'.
אמנו וסבתנו היקרה, העתירי נא 
בעדנו תחינה, שנזכה גם אנו ללכת 
חייך,  באורחות  להצטיין  בדרכייך, 

ולהאמין בה' אמונת תום. 
המליצי טוב בעדנו ובעד כל עם 

ישראל

חג השבועות במרכז הרפואי שמיר 
(אסף הרופא): כמדי שנה, גם בחג השבו־
עות הנוכחי הרים בית חב"ד הפועל במ־
קום את הכפפה וגיבש פעילות מיוחדת 
שעשתה לילדים ולמבוגרים המאושפזים 
במקום שבועות שמח. במסגרת הפעילות 
חולקו במחלקות השונות 800 ערכות של 
צורפו  שאליהם  חלביים  מתיקה  מיני 

דברי הסבר על החג. 
עשרת  קריאת  התקיימה  בנוסף 
"קשה  השונות.  במחלקות  הדיברות 
שהקריאה  מה  על  במילים  להפריז 
משפחותיהם.  ובני  לחולים  עושה  הזו 
פעם  בכל  אותנו  מרגשות  התגובות 
הקשות  מהמחלקות  חולים  מחדש. 
מיהדות,  רחוקים  אפילו  חלקם  ביותר, 
ולשור־ החג  למהות  מחדש  מתחברים 
שים היהודיים שלהם", מספר הרב מנדי 
בקרמן, מנהל בית חב"ד באסף הרופא. 
תהלוכה  היתה  הכותרת  גולת 
חב"ד  מכפר  שהתקיימה  מיוחדת 
נטלו  אנשים  עשרות  החולים.  לבית 
חלק בתהלוכה והביאו את אווירת החג 
משפחותיהם  בני  לחולים,  החסידית 

והצוות הרפואי.
כאשר  נרשם  במיוחד  מרגש  רגע 
שניאור ציק, חובש בכיר במד"א המת־
גורר בכפר חב"ד ונטל חלק בתהלוכה, 
פגש באחת המחלקות מטופל שנפצע 

דרכים  בתאונת  מאוד  קשה  באורח 
החובש  היה  ציק  כשבועיים.  לפני 
הראשון ממד"א שטיפל בו ובכך הציל 
את חייו. במהלך המפגש המרגש הודה 
המטופל נרגשות לציק, ששמח לראות 

את ההתאוששות המבורכת שלו.
את  להביא  היתה  שלנו  "המטרה 

בבית  ואחד  אחד  לכל  החג  שמחת 
במשימה  שעמדנו  שמח  ואני  החולים 
בקרמן,  הרב  אומר  הזאת",  הקדושה 
המרכז  להנהלת  להודות  שמבקש 
וההירתמות  הנכונות  על  הרפואי 
במיזמים  גם  כמו  הזה,  במיזם  לסייע 

נוספים.
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אלטמן משיקה מוצר חדש בסדרת 
מוצרי פלקסיטול

flexitol Anti-Itch soothing cream – קרם מרגיע לעור מגורה בהרכב משולש ייחודי
מגורה  עור  מגורה?  מעור  סובלים 
אדמומיות  כאב,  גרד,  של  במצב  הינו 
מתהליכי  כתוצאה  הנובעים  ונפיחות, 

דלקת ואלרגיה בעור.
להיגרם  עלולה  בעור  גרד  הופעת 
בע"ח  לעקיצות  תגובה  שונות:  מסיבות 
חיים כגון יתושים וחרקים; חשיפה לש־

מש ושיזוף יתר; גירויי חיצוני מסבונים, 
שונים;  וצמחים  קוסמטיים  תכשירים 
דר־ אטופיק  כגון  עור  מחלות  יבש;  עור 

וקונטקט  מטיטיס, פסוריאזיס סבוריאה 
דרמטיטיס ותקופת טרום לידה.

חדש  מוצר  להשיק  שמחה  אלטמן 
פלקסיטול,  מבית  מגורה  לעור  וייעודי 
מוצ־ ביעילות  והידוע  המוביל  המותג 
 Anti-Itch בעור:  יובש  לתופעות  ריו 
קרם   –  soothing cream flexitol

מרגיע לעור מגורה.
ג'ל  מול  שנערך  השוואתי  מחקר 
קורטיזון  המכיל  וקרם  גרד, אנטי-היסטמין  על  להקלה  דומות  תוצאות  הראה 

אדמומיות ונפיחות.
 Anti-Itch soothing לפלקסיטול
ייחודי,  משולש  פעולה  מנגנון   cream
המטפלים  צמחיים  רכיבים   3 המשלב 

בגורמים לגירוי ודלקות בעור: 
שיח ערבה קנדי, שיבולת שועל ומ־
נטול, המטפלים בגורמים לגירוי ודלקות 
בעור. שיח הערבה הקנדי ידוע בתכונות 
ידועה  השועל  שיבולת  דלקת,  נוגדות 
ידוע  והמנטול  אלרגיה  נוגדות  בתכונות 

כמרגיע ומקרר.
 Anti-Itch soothing פלקסיטול 
cream מתאים לילדים מגיל 3 ומעלה, 
מפחית  במיוחד:  יעילות  תוצאות  משיג 
עור  מרגיע  דקות,   15 בתוך  הגירוי  את 
הזנת  ומספק  ומגורה  אדמומי  מגרד, 
פטרולטום  נגזרות  ללא  עשירה  לחות 

ופרבנים.
ניתן  פלקסיטול  מוצרי  מגוון  את 

להשיג ברשתות הפארם ברחבי הארץ.

'אלפא בריין סנטר' רושמת הצלחה אדירה 
בטיפול בהפרעה טורדנית כפייתית

הפרעה  עם  אברך  דוד,  של  סיפורו 
במעט  ולא  משקף  כפייתית,  טורדנית 
עם  אנשים  שחווים  הגדול  הקושי  את 
בעבודה,  בלימודים,  שפוגעת  זו  הפרעה 

בבית ומשפיעה על המשפחה כולה. 
"מילדות אני זוכר את עצמי מאריך 
כולם,  אחרי  מבחנים  מסיים  בתפילות, 
מקשה על השותפים. לאחרונה זה הפך 
מבלי  חולף  היום  נסבל.  בלתי  להיות 
שתכננתי  מהדברים  מחצית  שהספקתי 
מסוים  בסדר  להיות  חייב  הכול  לעשות. 
מתחיל  אני  אחרת  מסוימת,  ובצורה 
להמשיך  היה  אפשר  אי  מההתחלה. 

ככה". 
דוד כמו אנשים רבים שסובלים מה־

פרעה טורדנית כפייתית טופל בתרופות 
במשך שנים. הטיפול הועיל לו רק במעט 
החיים  את  הפכה  לדבריו  וההתמודדות 

לקשים מנשוא. 
דווקא  הגיע  דוד  של  ההצלה  קרש 
מכיוונו של אביו, שדאג למצבו המחמיר 

ולהשפעתו על משפחתו הצעירה. 
ב'אלפא  הטיפול  על  שמע  האב 
בריין סנטר', המרכז הפרטי היחיד מסוגו 
טיפול  לקבל  היום  ניתן  שבו  בארץ, 
ומקצו־ מתקדמת  בצורה  בנוירופידבק, 

עית, והחליט לקחת על עצמו לנסות את 
הטיפול בבנו.

הצוות  סנטר'  בריין  ב'אלפא 
דוד  את  קיבל  המרכז  של  המקצועי 
הקושי  מוקדי  את  ומיפה  זיהה  לטיפול, 
ההפרעה  על  המשפיעים  במוח,  שלו 
הטורדנית הכפייתית, והתאים לו תכנית 
ומותאמת  מדוייקת  ספציפית,  אימון 

אישית. 
לטיפולים  דוד  את  שליווה  האב 
עיניו  מול  בו  שחלו  השינויים  את  קיבל 
שיצליח  חלמתי  "לא  רבה.  בהתרגשות 
לשבת עם ילדיו וללמוד איתם, הוא היה 
מתעכב על חלק קטן בלימוד עד שהוא 
החיים  ועוזבים.  מתייאשים  היו  והם 
פחות  קלים,  יותר  הרבה  נעשו  שלו 
עם  שמתמודד  מי  ומוכתבים.  נוקשים 
שיחת  את  להעריך  יודע  היה  זו  הפרעה 
הטלפון היומית שבה הוא מספר לי מה 
בריין  ב'אלפא  הטיפולים  היום.  הספיק 
שיכולתי  טובה  הכי  המתנה  הם  סנטר' 

לתת לבני".
פתרון  שהשיג  היחיד  לא  הוא  דוד 
עם  שנים  רבת  להתמודדות  ממש  של 
הפרעה טורדנית כפייתית. מרכזי 'אלפא 
טיפלו  ברק  ובני  בירושלים  סנטר'  בריין 

עם  אנשים  במאות  האחרונות  בשנים 
בהצלחה  כפייתית  טורדנית  הפרעה 
אדירה. הטיפול השפיע על הפחתה בת־
סמיני ההפרעה ואף הצליח למגר אותם. 
כפייתית  טורדנית  הפרעה  עם  אנשים 
שטופלו במרכז משתפים כי זה "הטיפול 
היחיד מזה זמן רב שהצליח לעזור להם 

בצורה כה משמעותית". 
מרכז  מנהלת   Ph.D נתנאל  ד"ר 
במקרה  "ההצלחה  סנטר':  בריין  'אלפא 
לסטטיסטיקת  מצטרפת  רק  דוד  של 
במרכז.  הגבוהים  ההצלחה  אחוזי 
שהוכח  בטיפול  מדובר  כי  להבין  חשוב 
כלל  דומה  שאינו  ומחקרית,  מדעית 
אח־ במקומות  המוצעים  לטיפולים 

המדעי  בעולם  מוכרים  שאינם  רים 
והמקצועי".

פועלים  סנטר'  בריין  'אלפא  מרכזי 
בהתאמה מלאה למגזר החרדי. ההקפדה 
מטופל,  כל  של  והפרטיות  החיסיון  על 
המקצועיות, ההקשבה לצרכים האישיים 
והרגישות הרבה המלווה במהלך הטיפול 
בשיפור  תוצאותיהן  את  מראות  כולו, 
מהפ־ שסבלו  אנשים  אלפי  של  חייהם 

רעות שונות ובעזרת 'אלפא בריין סנטר' 
כבר מצאו להן את הפתרון.

בכל שמחה, בכל אירוע

בחרתם נכון, בחרתם אריסטוקרט!
לאירוע יוקרתי ומושקע, יש רק כתובת אחת • אירוסין, שבע ברכות, בר מצווה 

ועוד: אריסטוקרט - מלון ומרכז אירועים 
אירוסין?  מצוה?  בר  בפתח?  אירוע 

שבע ברכות?
מזל טוב!

עוד לפני שתחשבו על תפריט, לפני 
שתחשבו על צלם, בגד או רשימת מוז־
מנים, יש רק בחירה אחת שכבר בחרתם: 
לא משנה איך תהיה השמחה, היא תהיה 

ב'אריסטוקרט'.
האירו־ מרכז  הוא  אריסטוקרט  כי 
עים העומד בראש סולם העדיפויות של 
תיחגג  שלכם  השמחה  השמחה.  בעלי 
ובאולמות  במלון  ובפאר,  טעם  בטוב 
הכשרות  בכתר  המעוטרים  המפוארים 
המהודרת של רבני בני ברק הרב לנדא 
רק  שליט"א.  רוזנבלט  והרב  שליט"א 
שמחה  עבורכם  יערכו  באריסטוקרט 
וברוב  טעם  בטוב  ומושלמת,  אמיתית 

הדר!
'אריסטו־ המפואר  האירועים  מרכז 
ביותר  המועדף  למקום  הפך  כבר  קרט' 
לקיום אירועים ולא רק עבור תושבי בני 
באריסטוקרט  בוחרים  כבר  רבים  ברק. 
כמקום הראשון והאהוב עליהם בעריכת 
שמחות כמו בריתות, בר מצוות, אויפרוף, 

שבע ברכות ועוד.
הידועים,  המושקעים  התפריטים 
שפע המנות אנינות הטעם ומאכלי גור־

מה מיוחדים, הכל יחד הופך את החוויה 

במיוחד.  ויוקרתית  לחדשנית  הייחודית 
וחדרי  מסוויטות  ליהנות  תוכלו  בנוסף, 
ואירוח  ומפוארים  משודרגים  בוטיק 
גבוהה,  ברמה  אקסקלוסיבי  מלונאי 
האולמות  ארבע  לצד  הפועל  במלון 

המחודשים והמפוארים.
היא  כולם  של  הראשונה  הבחירה 

הבחירה הראשונה שלכם. אריסטוקרט!
 | ברק  בני   ,16 אליעזר  דמשק  רח’ 
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אחרי 40 שנה, בית של ממש!

נחנך בניין 'בית דוד' במבשרת ציון
נוסד  ציון  במבשרת  דוד  בית  מוסד 
לפני 40 שנה ע"י הרב יעקב לנדמן, אב 
לנערה בעלת צרכים מיוחדים ובעל חזון, 
שביקש לספק עבורה את כל השירותים 
וקצת  זקוקה  היא  להם  המיוחדים 
גג מתאימה ומונגשת  קורת  תחת  יותר, 

במיוחד לצרכיה.
מתוקצב  שלוחותיו,  על  דוד,  בית 
במ־ המוגבלויות  מנהל  ידי  על  ומפוקח 

שרד הרווחה ומעניק דיור ורצף שירותים 
ברמות  מיוחדים,  צרכים  בעלות  לנשים 
תעסוקתי  מרכז  בעזרת  שונות.  תפקוד 
מגוון ומרכז יום משוכלל, מצליחים שם 
הדיירות  של  חייהן  איכות  את  לשפר 
ומעניקים להן קשת רחבה של טיפולים: 
ופסיכיאטריים  רפואיים  בטיפולים  החל 
דרך טיפולי ריפוי בעיסוק, חוגי בריאות, 
תרפיה באמצעות בעלי חיים, שילוב מו־

חברתית  משתלה  ואפילו  בטיפול  זיקה 
כל  ומאידך,  הדיירות,  והשמת  לעיסוק 
גם  כן,  מאפשרים,  שהחיים  הפינוקים 

מכון טיפוח מקצועי.

קומפלקס  נחנך  האחרון  ברביעי 
החושן',  'מרכז   – הראשון  המגורים 
מבנה חדש ומאובזר המותאם לכל צרכי 
ומונ־ מעוצבות  דירות  וכולל  הדיירות 
ומסור  מקצועי  מטפלות  מערך  גשות, 
ומרכז תעסוקתי רב תחומי המעניק את 
מגוון הטיפולים הנדרשים תחת קורת גג 
אחת, השומר על כבודן ונוחיותן המלאה 

של דיירות בית דוד.
בית  מפעיל  החדש,  הבניין  מלבד 
דוד 6 דירות נוספות ברחבי מבשרת ציון, 
בית המדריכות  ואם  דירה מדריכה  בכל 
להתקיים  להן  ומסייעות  הדיירות  את 
של  הגילאים  טווח  ובבטחון.  בכבוד 
הדיירות נע בין גילאי העשרה ועד לגיל 

הזהב.
אומר  החושן'",  מרכז  "חנוכת 
נוסף  נדבך  "הינה  ארץ,  זאב  המנכ"ל, 
'חיים  להעניק  דוד'  'בית  חזון  בהגשמת 
מכילה'  קהילה  בתוך  נורמטיביים 
מבשרת  לתושבי  מודים  אנו  לדיירותיו. 
כחלק מה־ ציון המקבלים את הדיירות 

כלל  עם  משתתפות  והן  ביישוב  קהילה 
שונות  ופעילויות  באירועים  התושבים 

בקהילה.  
דרך  שפרץ  הראשון  היה  דוד'  'בית 
שכלית  מוגבלות  עם  דיירות  בשילוב 
את  פרץ  הוא  בקהילה.  התפתחותית 
עברו  ודיירותיו  הפנימייה'  'מעון  חומות 
בתוך  קרקע  צמודי  בבתים  להתגורר 
הקהילה. המעבר שהחל עוד לפני שמש־
רד הרווחה הכיר בצורך לשילוב בקהילה 
עצומים  משאבים  בהשקעת  כרוך  היה 
המקצוע  מאנשי  רבה  להערכה  וזכה 

בתחום". 
בטקס חנוכת מרכז החושן השתתפו 
בנימין  הרב  שמעון,  יורם  המועצה  ראש 
ייעוץ  הנותן  לחולה  מגן  יו"ר   - פישר 
בכירי  לדיירות,  ומתמשך  תמידי  רפואי 
משרד הרווחה, קרן שלם, ביטוח לאומי 

ובנק פאגי. הנחה קובי אריאלי.
לפרטים ותיאום סיור במקום: טובי 
054- כהלכה,  תקשורת  קוביס  שפיגל, 
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בנק הדואר מציג: עמלות נמוכות, 
ניהול פשוט ופריסת סניפים רחבה
אם גם אתם רוצים חשבון בנק עם עמלות נמוכות במיוחד, חשבון ללא ריבית, 
כרטיס חיוב ישראכרט דיירקט לחיוב מיידי ולמשיכת מזומנים, חשבון מט"ח 
משתלם ונוח במיוחד ופריסה של 700 יחידות דואר ברחבי הארץ, עם שעות 

פתיחה נוחות וגמישות – אתם צריכים חשבון בבנק הדואר
חשבון  לפתוח  יותר  שווה  מהיום, 
לשלם  נמאס  לכם  גם  הדואר.  בבנק 
בבנק  חשבון  גבוהות,  ועמלות  ריביות 

הדואר הוא בדיוק מה שאתם צריכים.
מקנה  הדואר  בבנק  חשבון  פתיחת 
נמוכות  עמלות  יתרונות:  מגוון  לכם 
כרטיס  ריבית,  ללא  חשבון  במיוחד, 
מיידי  לחיוב  דיירקט  ישראכרט  חיוב 
חשבון  מהכספומט,  מזומנים  ולמשיכת 
למטבעות  במיוחד  ונוח  משתלם  מט"ח 
של  פריסה  וליש"ט,  אירו  דולר,   – זרים 
עם  הארץ,  ברחבי  דואר  יחידות   700
פנקסי  וגמישות,  נוחות  פתיחה  שעות 
שיקים, ניהול פשוט ונוח המקנה שליטה 

בהוצאות.
של  רחב  מגוון  מציע  הדואר  בנק 
שירותים פיננסיים לקהל הרחב ולבעלי 
חשבון. בין השירותים המוצעים: תשלומי 
שוברים למאות מוטבים, תשלומים ישי־
כספים  העברות  עסקיות,  לחברות  רים 
כרטיסים  מט"ח,  שירותי  ובעולם,  בארץ 

נטענים בשקלים ובמט"ח ועוד. 
מגוון  מציע  הדואר  בנק  בנוסף, 
בנקאיות,  העברות  כגון:  שירותים 
חשבון,  לחיוב  הרשאות  קבע,  הוראות 
ומשיכות  הפקדות  מט"ח,  חשבון  ניהול 
של כספים, שיקים וכדומה. הבנק מציע 
ייחודיים  שירותים  של  רחבה  קשת  גם 
ללקוח העסקי המאפשרת לו לנהל את 
כספי העסק בקלות וביעילות. שירותים 
אלו ניתן לקבל בכל אחד מסניפי הדואר 
בעלי  הסניפים  הארץ.  ברחבי  הפרוסים 
שעות עבודה גמישות לאורך כל היום - 

ללקוחות.  יותר  נוחה  גישה  המאפשרות 
במחיר  הניתנים  המגוונים  השירותים 
הנ־ מאלו  נמוכות  ובעלויות  אטרקטיבי 
גבות בבנקים המסחריים, הפכו את בנק 

הדואר לבנק אטרקטיבי ביותר לכולם.
הדואר  בבנק  חשבון  פתיחת 
ולצעירים  משפחות  לבעלי  מתאימה 
 16 בני  צעירים  לראשונה,  כעת,  כאחד. 
וליהנות  צעיר  בנק  חשבון  לפתוח  יוכלו 
מכל היתרונות של פתיחת חשבון בבנק 

הדואר.
הדואר  בבנק  החלו  אלו  בימים 
הנטען  האשראי  כרטיס  את  להשיק 

מאובטחים  בכרטיסים  מדובר  לצעירים. 
בהוצאות,  מלאה  שליטה  המאפשרים 
ולכן מתאימים מאוד לבני נוער וצעירים 
כתחליף  הנטען  בכרטיס  המשתמשים 
לכרטיס אשראי, כאשר הכרטיס משמש 
אותם לרכישות בינלאומיות באופן עצ־

הוריהם  של  או  שלהם  חשש  וללא  מאי 
לחריגה בתקציב.

היכנסו לאחד מסניפי הדואר הקרוב 
מח־ אתם  גם  ותיהנו  מגוריכם  למקום 

להיכנס  ומבלי  ריביות  ללא  בנק  שבון 
לחריגה.

הפיקדון ששבר את שיא המצטרפים חוזר:

פיקדון 'תפוז' של מזרחי-טפחות – בכל 
רגע שתחליטו לקטוף תקבלו ריבית שיא!

וזו  לפנינו,  הקיץ  מאחורינו,  החורף 
טובה.  השקעה  על  לחשוב  ההזדמנות 
בשוק ההון הבלתי צפוי, משקיעים רבים 

מתלבטים היכן להשקיע את כספם.
יכולים  לא  אנשים  רבים  במקרים 
למשל  ארוך,  לטווח  הכסף  את  לסגור 
כאשר הם מצויים בתהליך רכישת דירה 
וצריכים להשאיר את ההון העצמי נזיל. 
בעו"ש,  אותו  משכיבים  "בינתיים"  לכן 
וכידוע – אין דבר קבוע יותר ממצב זמני, 
נהנה  לא  הכסף  ארוכה  תקופה  ולאורך 

מריבית כלל.
את  כמענה  מציע  מזרחי-טפחות 
פיקדון תפוז – הפיקדון ששבר את שיא 
רגע  בכל  לקבל  ומאפשר  המצטרפים 
את  מושכים  אם  גם  שיא,  ריבית  נתון 

הכספים במהלך התקופה.
פיקדון 'תפוז' הינו פיקדון ל-4 שנים 

בריבית קבועה שקופצת ועולה ומאפשר 
שי־ זמן  בכל  הכסף  את  למשוך  ללקוח 

בחר (בהודעה של 35 יום מראש) ועדיין 
ליהנות מהריבית האטרקטיבית. 

הפיקדון מוצע ללקוחות כל הבנקים, 
גם למי שאין לו חשבון במזרחי-טפחות, 

ובלעדי בבנק מזרחי-טפחות.
פיקדון תפוז מאפשר ללקוחות לח־

ביחס  במיוחד  אטרקטיבית  בריבית  סוך 
הבנקאית,  במערכת  המוצעות  לריביות 
בעת  גם  אטרקטיביות  ריביות  מתן  תוך 
המשיכה המוקדמת, בהתאם למועד שבו 
יבחר הלקוח למשוך את הכסף. הפיקדון 

הוא  שכן  במיוחד  לאטרקטיבי  נחשב 
משלב בין הצורך בנזילות של הלקוחות 
לאפשרות לקבל ריבית עולה ואטרקטי־

בית ככל שנשארים בפיקדון.
הערות משפטיות:

 .₪ הפקדה מינימאלי: 10,000  סכום 
סכום הפקדה מקסימלי: 10,000,000 ₪. 

מראש  בהתראה  עת  בכל  משיכה 
את  לשנות  רשאי  הבנק  יום.   35 של 
התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. 
בהתאם  הינם  המחייבים  ההצעה  פרטי 

לתנאי הפיקדונות ובכפוף אליהם.
מיסוי – חייב במס בשיעור של 15% 
לשינויים  כפוף  המס  (שינוי  ליחיד  מס 

על פי דין). 
לסניפי  לפנות  ניתן  נוסף,  למידע 
בטלפון  השקעות  לבנקאי  או  הבנק 

ב-8860* להשקעות

תפריט גורמה עשיר במעדניית 
'גולדיס' היוקרתית

מעדניית 'גולדיס' של אולמי 'בית ישראל' מציעה תפריט גורמה עשיר וגם 'טייק 
אווי' בתפריט מיוחד ובכשרות מהודרת לאורך כל ימות השבוע

המשתייכת  'גולדיס'  מעדניית 
גו־ מנות  מציעה  ישראל'  'בית  לאולמי 

עשיר  תפריט  ועשירות,  משובחות  רמה 
ימות  כל  לאורך  מושלם  ושירות  ומגוון 

השבוע. 
הקולינרי  לצוות  הצטרף  לאחרונה, 
גולדיס,  משה  בראשות  המסעדה,  של 
הינו  קצ'וקי  קצו'קי.  משה  הנודע  השף 
בענף,  ניסיון  שנות  בעל 20  מקצועי  שף 
למטבח  בארץ  המובילים  השפים  ובין 
את  מנהלים  הם  יחד,  המודרני.  הכשר 
המטבח ביד רמה ובסטנדרט שלא נראה 
ייחודי  בשילוב  החרדי.  במגזר  כמותו 
בינלאומית,  ברמה  תפריט  של  ומיוחד 
הפרטים  אחרוני  עד  מוקפדת  השקעה 
חדש  שיא  קובעים  הם  מושלם,  ושירות 

בעולם המסעדנות.
תחושו  למעדניה  בכניסה  כבר 
זאת  מעדניה.  עוד  לא  זאת  בהבדל. 
ובטעם  עולמית  ברמה  גורמה  מסעדת 
יהודי אוטנטי וייחודי, ועם זאת, בסטייל 

מוקפד וייחודי.
ופרט,  פרט  בכל  ניכרת  ההשקעה 
החל ממקומות הישיבה הנעימים, מנות 
העשיר,  התפריט  המשובחות,  הגורמה 
בכל  וההקפדה  והלבבי  האישי  השירות 
פרט ופרט וכל מנה ומנה שתצא ברמה 

הגבוהה ביותר.
מסעדות  תפריט  תמצאו  ב'גולדיס' 
מגוון  אווי'  'טייק  תפריט  ומגוון,  עשיר 
בשר,  דגים,  מנות  של  עצום  ומבחר 
לשבת  אחרונות  ומנות  תוספות  עופות, 
כל  לאורך  איכותי  ולפינוק  מושקעת 

ימות השבוע.
'גולדיס'  מעדניית  מציעה  כעת, 

'טייק אווי' עשיר ומיוחד הכולל  תפריט 
מגוון רחב של מנות מושלמות, ארוחות 
מהודרת  בכשרות  עשירות,  עסקיות 

ובטעם מושלם.
היכנסו עוד היום ל'מעדנית גולדיס', 
תרשו לעצמכם ליהנות מארוחה מושל־

מת ברמה הגבוהה ביותר. 

הלובי של ג'רוזלם אסטייטס 
בשנלר כבר עומד על תילו

כזכור, אחת העובדות המייחדות את 
מיזם הבניה היוקרתי ג'רוזלם אסטייטס 
על פני פרויקטים אחרים בירושלים, היא 
הציבו־ בשטחים  המדהימה  ההשקעה 

ריים ברמה מלונאית גבוהה, מהלובאים 
ועד  המגורים,  ובקומות  לבניין  בכניסה 

לפסיליטיז.
שרבים  מהסיבות  חלק  רק  אלו 
וטובים מהארץ ומחו"ל, בחרו לקבוע את 
ביתם דווקא בג'רוזלם אסטייטס בשנלר. 
במקום  המוסף  הערך  את  מבינים  הם 
מאותנטיות  ליהנות  המאפשר  שכזה, 
ירושלמית במלואה, במרכז עיר הקודש 
מוש־ מודרניים  איכות  מגורי  עם  יחד   -

קעים ברמה הגבוהה ביותר. פרטים אלו 
שיוצרים  עד  נדבך,  גבי  על  נדבך  נבנים 
היסטו־ יצירה  המושלמת,  החבילה  את 

רית למגורים בעיר הקודש. 
האחרונים,  השבועות  במהלך  וכך, 
עמלים אנשי המקצוע על הלובי שהפך 
לאחד מסימני ההיכר של בנייני ג'רוזלם 
הותקנו,  המיוחדים  החיפויים  אסטייטס. 
מחיצות זכוכית הגלריה הועמדו על תי־

עם  עצומים  חלונות   - המסך  קירות  לן. 
גובהן  למלוא  מתנשאים  אבן  קשתות 
המרשים כ-2 קומות ושוטפים את החלל 

באור טבעי. 
תשתקף  כיצד  לדמיין  כבר  אפשר 
ותרחיב  הירוקה  האמפורה  שדרת  מהן 
את הלב. בדיעבד, ניתן לראות בעין כיצד 

הדמיות יפהפיות שהוצגו בתחילת הדרך 
המרהיבה.  המציאות  מול  אל  מחווירות 
גורשטיין-בכר  שרי  הפנים  אדריכלית 
שרטטה אותה ביד אמן, כיצירת אמנות 
הגדולה  בתכניתו  ומשתלבת  העומדת 
יהודה  המרכזי  הפרויקט  אדריכל  של 

פייגין.
 כל בניין ובניין בג'רוזלם אסטייטס 
'ברוכים  בברכת  הבאים  פני  את  יקבל 
מפואר  ראשי  בלובי  חמימה  הבאים' 
יוקרה  של  מיוחדת  בחוויה   (!) וממוזג 
מקיר לקיר. וילונות הדורים, פינת ישיבה 
נסתרת  רכה  תאורה  ועוד.  ועוד  נוחה 
המתכת  משרביית  את  מאירה  בחלקה, 
נברשות  שתי  צדיה  משני  האמנותית, 

המרכזי  לשנדליר  המצטרפות  הדורות 
תחתיהן  הלובי.  חלל  במרכז  התלוי 
מוצגת רפליקת המטבע ההיסטורית על 
הדלפק - מוצג ייחודי המאפיין כל לובי 
בכל בניין, בהתאם לשם המטבע שנבחר 

עבורו. 
ברצפת  האבן  משולב  השיש  ריצוף 
הלובי, משתלב עם חיפוי האבן הטבעית 
חיפוי  עם  זורמת  בהרמוניה  הקיר,  על 
האבן הירושלמית שבחוץ. כל אלו עושים 
חשק לחזור הביתה כבר מרגע היציאה, 
במ־ גר  שאתה  ההרגשה  את  ומספקים 
קום ייחודי במינו, כזה שנותן את מלוא 
אותו,  הסובבת  ירושלים  לעיר  הכבוד 

ולדיירים המתגוררים בו.

הסרת הפיגומים מגלה:

פרויקט ג'רוזלם אסטייטס בשנלר 
– עוד יותר מרהיב!

מהפיגומים  חלק  הורדת  שלב 
חזיתות  נחשפות  וכעת  הגיע,  והמנופים 
הירושלמית  באבן  המחופים  הבניינים 
האם  לבדוק  העת  גם  זאת  האמנותית. 
והאם  בהתחייבויותיהם,  היזמים  עמדו 
התוכנית שעל גבי הנייר, זהה למה שבו־
התכנונים  כל  ובכן,  דבר.  של  בסופו  צע 
המוקדמים, המילים שנשפכו וההדמיות 
למציאות  לבסוף  התכנסו  היפהפיות 
למחזה מרהיב של בנייה ברמה הבולטת 

מעל כל מה שהכרנו.
שהם  המפוארים,  המיזם  לובאי  גם 
הלקוחות  בין  הראשוני  השיחה  נושא 
אלו  בימים  מקבלים  הפוטנציאליים, 
השונים,  החיפויים  הסופית.  צורתם  את 
גורמים  הנלווה,  והאבזור  התאורה  כמו 
ללובי להיראות מרשים עוד יותר מעבר 
להדמיות אשר נראו בעיני רבים כחלום 
וקיימת  חיה  מציאות  זו  וכעת  מופשט 

לעינינו ב"ה.
היא  הלא  האמפורה'  'שדרת  גם 
מרכ־ הפרויקט,  במרכז  הירוקה  הריאה 

הגן  שדרת  רבה:  התעניינות  סביבה  זת 
המייצג  מיקרוקוסמוס  היא  הפסטורלית 
את כל מה שהופך את ג'רוזלם אסטייטס 

לפרויקט כל כך מיוחד: 
הגבוהה  ברמה  למצוינות  מחויבות 
הביצוע  עד  המדוקדק  מהתכנון  ביותר, 

הבלתי מתפשר. 
המעולים  המקצוע  אנשי  שכירת 
זה  במקרה  כמו  בשוק,  הקיימים  ביותר 
משרד האדריכלים 'צור וולף', ללא ספק 

הטוב בתחומו בארץ ומהטובים בעולם.
פרט  כל  המקובל:  לסטנדרט  מעבר 

ממה  יותר  רמות  בכמה  משודרג  במיזם 
ניתן  כאן  הבנייה,  בענף  געת  שמקובל 
הצמחייה  הפיתוח,  פרטי  ברמת  להבחין 
האקולו־ הבריכות  והססגונית,  המגוונת 

ההטבעה  ואפילו  הריצוף,  חומרי  גיות, 
של לוחות הברונזה עם סמל ה'אמפורה' 
היפים  בגנים  כמקובל  הגן  בשבילי 

באירופה.
הראייה  כוללת:  מרחבית  תמונה 
הקונספטואלית הכוללת של חלקי הפ־

רויקט, שמשלימים זה את זה. במקרה זה 
אלו הלובאים הגבוהים המהודרים בעלי 
ומשתלבות  הנשפכות  שקופות  חזיתות 
וב־ ה'אמפורה',  שדרת  מרחבי  תוך  אל 

צידה המערבי פתוחה השדרה המיוחדת 
של  העצומים  מרחביו  אל  ומתחברת 

מתחם שנלר הכללי, משם גם מגיע אור 
השמש והאוויר בשפע הזורמים אל פנים 

הפרויקט.
השדרה,  של  הדונמים  כשמונה 
בנייני  בין  המרחב  כל  את  ממלאים 
במר־ מטרים   45 (כ  אסטייטס  ג'רוזלם 

המופת  יצירת  לאורך  המשתרעים  כז) 
למגורים בירושלים. זהו המרחב הפנימי 
הפוט־ מהלקוחות  חלק  הפרויקט,  של 

מעדיפים  הם  כי  לנו  מגלים  נציאליים 
לבחור דירה שהחזית שלה פונה לשדרה, 
הנשקף  המרהיב  הירושלמי  לנוף  מעבר 
ג'רוזלם  של  החיצוניות  החזיתות  מן 

אסטייטס.
מספר הטלפון של משרד המכירות: 

.02-5025502

תלמידות בית הספר לסיעוד ע"ש טסלר 
בלניאדו עברו את המבחן ב-100% הצלחה

יש־ מדינת  של  ההסמכה  תעודת 
או  כאח  בסיעוד  לעסוק  הרשיון  ראל, 
שמקיים  מבחן  לאחר  מוענקת  אחות, 
לאחר  נערך  המבחן  הבריאות.  משרד 
כאקורד  שנית,  ארבע  לימודים  תכנית 
סיום המהווה שיא של כל הידע שנצבר 
מרכז  המבחן  הלימודים.  שנות  במהלך 
את כלל נושאי הלימוד שנלמדו במהלך 

שנות הלימוד.
בבית  השלישי  המחזור  תלמידות 
בלניאדו  טסלר  ע"ש  לסיעוד  הספר 
הממשלתי  למבחן  לאחרונה  ניגשו 
אחוז  "מאה  רבה!  בהצלחה  אותו  ועברו 
אומרת  המבחן!"  את  עברו  מהתלמידות 
הספר,  בית  מנהלת  שטראוס,  א'  ד"ר 
וגם  היות  דופן  יוצאת  בהצלחה  "מדובר 
בהשוואה  התלמידות,  של  הממוצע 
ידי  על  המפורסמים  ארציים  לנתונים 
שטראוס.  ד"ר  ציינה  הבריאות",  משרד 
בתפקידי  ישתלבו  מהבוגרות  גדול  חלק 

סיעוד שונים בלניאדו – המרכז הרפואי 
שנותן את הגב לבית הספר.

על  התלמידות  את  מברך  "אני 
מנכ"ל  חן,  נדב  מסר  המרשים",  ההישג 
הלימודים  של  הגבוהה  "הרמה  לניאדו, 
הממשלתי  במבחן  פירותיה  את  נותנת 

לעבודה  לקלוט  שמחים  אנו  הסופי. 
עימן  המביאות  הבוגרות  את  בלניאדו 
ונסיון  תיאורטי  ידע  של  גבוהה  רמה 
מעשי, הן מכירות היטב את הארגון ואת 
אותן  והסיעודיות  הקליניות  האג'נדות 

אנו מובילים". 

בנק מרכנתיל אירח כנס יועצי משכנתאות
בנק מרכנתיל קיים כנס יועצי משכ־

נתאות המתמחים בליווי ויעוץ במשכנתא 
לציבור החרדי בבני ברק. הכנס נערך בשי־

לכנס  המשכנתאות.  יועצי  התאחדות  תוף 
ממפגש  נהנו  אשר  רבים  יועצים  הגיעו 
בלתי אמצעי עם בכירי הבנק ומנהליו בא־

המשתתפים  האזינו  המפגש  במהלך  זור. 
מנהל  מייזליק,  דודי  של  להרצאותיהם 
ואיתן  במרכנתיל,  המשכנתאות  מערך 
אופיר, מנהל אזור תל אביב והמרכז בבנק.
ההת־ את  בדבריו  הציג  מייזליק 
והנחיות  החדשה  ברגולציה  פתחויות 
למשכנתאות  הנוגע  בכל  ישראל  בנק 
לצ־ התייחס  ובהמשך  לדיור  והלוואות 
שבמימון  הייחודיים  והמאפיינים  רכים 
דיור במגזר החרדי, למוצרים ולפתרונות 

הייחודיים שמציע מרכנתיל.
במשכנ־ בהרצאתו  התרכז  אופיר 
תאות מסחריות ומימון נדל"ן מסחרי על 

כל סוגיו.
בפני  הוצג  הכנס  במהלך 

ההלוואה  ייצור  תהליך  היועצים 
הת־ לבעלי  התייחסות  תוך  בבנק 

עד  בה  המטפלים  השונים  פקידים 
לאישורה. 

מר אבי אבגיל, יו"ר התאחדות יועצי 
המשכנתאות, כיבד בנוכחותו בכנס והד־
גיש את עשיית ההתאחדות למען יועצי 
וההישגים  ולקוחותיהם  המשכנתאות 
בהמ־ האחרונה.  בשנה  עבורם  שהשיגו 
ליועצי  הקיימת  לחשיבות  התייחס  שך, 
המשכנתאות וללקוחות לעבוד עם בנק 

שנותן שירות מקצועי ויעיל. 
כי  אופיר  איתן  אמר  הכנס  לאחר 
לאור העניין הרב שגילו משתתפי הכנס 
ימשיך הבנק ויקיים כנסים מקצועיים נו־

ספים בתחום המשכנתאות, מימון נדל"ן 
מניב או נדל"ן לעסקים ומימון בניה של 

פרויקטים קטנים.
בהתאם לחוק חלה על הבנק חובה 
להודיע כי: אי עמידה בפירעון ההלוואה 
עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי 

הוצאה לפועל.

מאות משתתפים בכינוס מנהלי מוסדות 
חב"ד שנערך בחסות בנק מרכנתיל

מאות מנהלי מוסדות חב"ד בישראל 
המ־ בימים האחרונים בכינוס  השתתפו 

צאנז'  'גלי  במלון  שנערך  השנתי  נהלים 
בנק  בחסות  התקיים  הכינוס  בנתניה. 
לעסקים  המרכז  ובהובלת  מרכנתיל, 
ולמוסדות של הבנק המנוהל ע"י ר' חיים 

הולצברג. 
את מרכנתיל ייצגו בכנס איתי גיבור, 
רועי  ברק,  בבני  עקיבא  רבי  סניף  מנהל 
ברמן, מנהל סניף שבטי ישראל בירוש־

לים ושמואל סילמן, האחראי על השיווק 
במגזר החרדי בבנק 

באתגרים  התמקד  בכינוס  השיח 
הפיננסיים עמם מתמודדים מנהלי המו־

המשתתפים  שיבחו  זה  ובהקשר  סדות 
את היחס האישי והשירות המסור אותו 
ולמו־ לארגונים  מהמרכז  מקבלים  הם 
ביחידה  מדובר  מרכנתיל.  בבנק  סדות 
שהוקמה  הבנקאית  במערכת  ייחודית 
לפני למעלה מעשור ואשר בראשה עומד 
ר' חיים הולצברג ומועסקים בה כלכלנים 
היטב  מכירים  אשר  החרדי  המגזר  בני 
את הצרכים ויודעים לנתח את הנתונים 
הפיננסיים של הארגונים הפונים אליהם. 
החרדי  המגזר  עם  המעמיקה  ההיכרות 
פתרונות  להציע  למרכנתיל  מאפשרת 

לצרכי  ותפורים  המתאימים  ייחודיים 
הלקוחות. 

מספר  התקיימו  הכינוס  במהלך 
נהנו  והמנהלים  מקצועיים  פאנלים 
בתחו־ ומעשירות  מקצועיות  מהרצאות 

חשובים  ניהול  כלי  וקיבלו  עיסוקם  מי 
ניהול  וביניהם:  מגוונים  בתחומים  רבים 
עבודה,  בדיני  חידושים  ומשימות,  זמן 
תרומות,  וגיוס  כספיים  מקורות  בניית 
ניהול  אישית,  בין  אפקטיבית  תקשורת 
עמו־ של  כספית  התנהלות  עמותות, 
ומתן  המשא  עקרונות  ומוסדות,  תות 

ועוד.
ברכה  דברי  נשא  סילמן  שמואל 

בשם הבנק וציין כי "כבנק שמבין מצוין 
חשיבות  רואים  אנו  החרדי,  הלקוח  את 
הקשור  בכל  והתמקצעות  בפיתוח  רבה 
אנחנו  החרדי.  במגזר  השלישי  למגזר 
שותפים  ולהיות  חלק  לקחת  שמחים 
הע־ את  המקדמת  מקצועית  לפעילות 
וצמיחתן".  להתפתחותן  ותורמת  מותות 
למקצועיות  בדבריו  התייחס  סילמן 
פוגש  שהבנק  הגבוהה  הניהול  ורמת 
הדגיש  בדבריו  המוסדות.  מנהלי  אצל 
כי "מעבר להיותם שלוחים של הערכים 
במרכנתיל,  אנו,  נפש,  במסירות  והתורה 
לקו־ גם  חב"ד  מוסדות  במנהלי  רואים 
חות מרוצים של הבנק והמרכז לעסקים 
את  ומוקירים  שמחים  אנו  ולמוסדות. 
נאמנים  ושליחים  ממליצים  היותכם 
עבורנו לכל מנהלי המוסדות שעדיין לא 
העבירו את פעילותם הבנקאית למסגרת 
המתמחה  מרכנתיל  של  הייעודי  המרכז 

במוסדות וארגונים במגזר החרדי".
הדגישו  בכינוס  הדיונים  סיום  עם 
החשובה  היא  זו  ועידה  כי  המשתתפים 
ביותר בתחומה בישראל ומרכזת, למע־

שה, מנהלי ארגונים ועמותות של חב"ד 
שעיסוקם העיקרי הינו בתחומי הקהילה 

והרווחה. 

דקה לסיום שנת הלימודים: ההוקרה למורות 
ולגננות עומדת להיות הרבה יותר מעניינת

עניין הכרת הטוב ביהדות הוא אחד 
המיטיב  כלפי  תודה  הבעת  מיסודותיה. 
בסיסית.  כחובה  בתודעתנו  נחשבת  לנו 
לומר  ילדינו  את  מרגילים  גם  אנו  כך 
"תודה" על כל צעצוע או ממתק, וכך גם 
להודות  עלינו  המוטלת  החובה  מובנת 

ולהוקיר על כל טובה למיטיבינו.
לחלוף  העומדת  הלימודים  בשנת 
בסוף החודש הקרוב, עמלו המחנכים של 
ילדינו להקנות להם מוסר ודרך ארץ, ובד 
ההשכלה  בהעשרת  רבות  השקיעו  בבד 
עו־ לבורא  ושבח   – והגשמית  הרוחנית 

התוצאות  את  נכוחה  רואים  כולנו  לם - 
הונהג  האחרונות  בשנים  המבורכות. 
במקומותינו מנהג נאצל ומבורך, להוקיר 
למורות  ותודתנו  הערכתנו  את  ולהביע 
ולגננות על המאמצים המבורכים לחינוך 
בדמות  החולפת,  השנה  במהלך  ילדינו 

של מתן תשורה נאה וסמלית.
כלי  רשת  את  הכוללת  גרופ'  'נעמן 
הבית 'נעמן' ואת רשת 'ורדינון' – הרשת 
טקסטיל  למוצרי  בישראל  המובילה 
מתנת  את  לשדרג  השנה  מציעה  לבית, 
אותה  ולהפוך  ולגננות  למורות  ההוקרה 
מעניינת,  יותר  להרבה  מחיר  באותו 
בזכות מגוון המתנות העשיר ומבחר הר־

עיונות שניתן למצוא בחנויות הרשתות, 
המשתלמים  המבצעים  לנוכח  ובמיוחד 

התקפים במהלך החודש הקרוב.
מארז  ב'נעמן':  לדוגמה  רעיונות 
הגשה  קעריות   6 עם   "26 מחבת  הכולל 
ש"ח,   79.90 של  מבצע  במחיר  ס"מ   10
המשקף  מבצע   – ש"ח   319.30 במקום 
75% (!) הנחה; מארז הכולל סיר 6 ליטר 
עם 4 קעריות במחיר 149.90 ש"ח בלבד, 
המגלם  מבצע   - ש"ח   529.50 במקום 
פורצלן  תבניות  מארז  הנחה;   (!) כ-72% 
במידות  תבנית  הכולל  'אמילי'  מסדרת 
ס"מ   11*16 במידות  תבניות  ו-4   34*17
ש"ח   129.50 במקום  ש"ח,   59.90 במחיר 
(54% הנחה); מארז 4 קעריות 16 ס"מ עם 
במקום  ש"ח,   99.90 מ"ל:   350 מאגים   4
209.90 ש"ח (52% הנחה); מארז 2 ספלים 
+ 2 תחתיות + פלטת הגשה: 59.90 ש"ח, 

במקום 169.90 ש"ח (65% הנחה).
למצוא  ניתן  דומים  מבצעים  שלל 

גם ב'ורדינון', כמו: מארז הכולל שטיחון 
אמבט ושתי מגבות ידיים, וכן כלי אמב־

טיה מסדרת 'יהלום' במחיר 129.90 ש"ח 
כפפה,  הכולל  מוצרים   4 מארז  בלבד; 
מסדרת  מטבח  מגבות  וזוג  סיר  מחזיק 
ועוד  בלבד,  ש"ח   59.90 במחיר  'ננסי', 

יהיה  ניתן  אותם  שונים  רעיונות  מגוון 
לפגוש בכל אחד מסניפי הרשת.

חנויות רשת כלי הבית 'נעמן' ורשת 
הציבור  ריכוזי  ברוב  פרוסות  'ורדינון' 
בתוקף  המבצעים  הארץ.  ברחבי  החרדי 

עד לכ"ז בסיוון (30 ביוני) תשע"ט.

פפסי מקס תקיים מבחן טעימה עיוורת 
בריכוזים החרדיים ברחבי הארץ

כשרות  תחת  העומדת  מקס'  'פפסי 
בריכוזים  תקיים  החרדית  העדה  בד"ץ 
החרדיים פעילות מרעננת וחווייתית במ־

סגרתו יתקיים מבחן טעימה עיוורת על 
על  המועדף  הטעם  מה  לבחון  מנת 

הישראלים במשקאות הקולה.
להש־ כולם  את  מזמין  מקס  פפסי 
פפסי  של  הטעם  מבחן   - באתגר  תתף 
מקס  פפסי  דיילי  יגיעו  במסגרתו  מקס, 
לקיים מתחמי טעימה בשטח בה יזמינו 
את העוברים והשבים לבדוק מה באמת 
עיוורת.  טעימה  במבחן  שלהם  הטעם 
שתיה  כוסות  יוגשו למשתתפים  במבחן 
קרות של פפסי מקס ושל הקולה האדו־
מה הנמכרת ביותר, כשהם אינם יודעים 
ובסיומה  שותים,  הם  קולה  איזו  מראש 
אהבו  טעם  איזה  יכריעו  השתייה,  של 

יותר.
בעיר  תתקיים  הקרובה  הפעילות 
רביעי  בימים  רימונים  מרכז  ברק,  בני 
וחמישי, ט"ז-י"ז בסיון, בשעות הצהריים

במתחם  בירושלים,  נוספת  פעילות 
כ"ח-כ"ט  ושלישי,  שני  ימים  שפע,  רב 

בסיון, בשעות הצהריים
ימים  אלעד  יצחק,  נחלת  ובמרכז 
בשעות  בתמוז,  ז'-ח'  וחמישי,  רביעי 

הצהריים.
עיוורת  טעימה  במבחן  כי  יצוין 
שהתקיים בשנה שעברה התברר כי 58% 

מעדיפים את הטעם של פפסי מקס.
ענת סגל, מנהלת חטיבת המשקאות 

הקלים בטמפו: "לאחר שבשנה שעברה 
מקס,  פפסי  של  הטעם  מבחן  במסגרת 
שפפסי  עיוורים  טעימה  במבחני  הוכחנו 
הסו־ ללא  מהמתחרה  יותר  טעים  מקס 

כר, אנחנו עולים מדרגה ומאתגרים את 

אנו  ביותר.  הנמכרת  הסוכר  עם  הקולה 
צרכנים  המהלך  שבעקבות  מאמינים 
מלא  משקה  לשתות  טעם  שאין  יפנימו 
יותר  טעימה  אלטרנטיבה  כשיש  בסוכר, 

ללא סוכר בכלל".

זה היה צפוי?

תקדים מפתיע בפרויקט 'מצפה האלה' החדש של ISA בבית שמש
רבע מהדירות נחטפו לפני היציאה לשיווק רשמי

 ISA חברת  של  הראשון  הצעד 
בפסח  בהצלחה.  הוכתר  שמש  בבית 
 ISA GROUP האחרון הודיעה חברת
פרויקטים  במספר  ההצלחה  לאחר  כי 
במבש־ בירושלים,  ומבוקשים  מובילים 

רת, בטירת הכרמל ועוד - מגיעה החברה 
עם  שמש  בבית  ראשונה  לפעילות  גם 
האלה  מצפה  מקבילים:  פרויקטים  שני 

ומצפה החורש.
בחלקם  הנבנים  הפרויקטים,  שני 
בשיתוף תכנית מחיר למשתכן, מציעים 
במפרט  חופשי  בשיווק  דירות  עשרות 
מעולה  במיקום  ומשודרג,  גבוה  פנימי 
הירוקים  האלה  עמק  נופי  אל  הפונה 
ובסביבה קהילתית מבוקשת ומתפתחת.

עם ההודעה ופרסום פעילות החברה 
בפרויקטים החדשים בבית שמש, ניכרת 
התעניינות שיא בשני הפרויקטים, כאשר 
וב־ בלבד  האלה'  ב'מצפה  החל  השיווק 

משרדי המכירות שנפתחו מיד לאחר חג 
של  מפתיע  תקדים  על  מדווחים  הפסח 
מכירת כרבע מדירות הפרויקט עוד לפני 

המודעה הראשונה. 
ומנהלים  הבלעדי  בשיווק  שזכו  מי 
הם  האלה',  'מצפה  של  המכירות  את 
ממשרד  פלדהיים  ודניאל  נגר  אושרי 
המוביל  משרד  נדל"ן',  שיווק  'פלטרין 
החדשות  הדירות  שיווק  בתחום  כיום 
בקרב  רב  לאמון  הזוכים  שמש,  בבית 
לתודעת  הודות  ומתעניינים,  רוכשים 

והתאמה  שקיפות  גבוהה,  שירות 
וצרכי  לדרישות  הדירות  של  מקצועית 

הלקוחות. 
בחברת ISA GROUP מציינים כי 
האמון  "לאור  מופתעים.  לא  דווקא  הם 
פעי־ בשנות   ISA חברת  זוכה  לו  הרב 
במספר  החברה  הצלחת  ולאור  לותה, 
בירוש־ ויוקרתיים  מובילים  פרויקטים 

מצפה  שכונת  דוגמת  לה,  ומחוצה  לים 
רמות, ג'רוזלם אסטייטס במתחם שנלר 
שמש  לבית  שנגיע  ברגע  כי  ידענו  ועוד, 
המקצועיות  את  להעריך  יידע  הציבור 
בעסקה  מקבל  שהוא  הגבוהה  והרמה 
של ISA. לנו זה היה ברור שגם 'מצפה 
בס"ד  יזכו  החורש'  'מצפה  וגם  האלה' 

ולהיווכח  לראות  שמחים  ואנו  להצלחה 
כי אכן הפרויקט הראשון 'מצפה האלה' 
זוכה להתעניינות שיא בקרב ציבור הרו־

כשים והמתעניינים, ולמרות הפרויקטים 
מע־ שרוכשים  מתברר  בסביבה,  הרבים 
דיפים פרויקט מבית ISA בגלל האיכות 

והמקצועיות". 
מגוון  מציע  האלה'  'מצפה  פרויקט 
חד'   3,4,5 של  שונים  בגדלים  דירות 
גבוה  במיקום  ופנטהאוזים  גן  דירות 
הצופה  ד'3  שמש  בית  רמת  במרכז 
הנבנית  בשכונה  האלה,  עמק  נופי  אל 
גבוהים  ובסטנדרטים  אלו  בימים 
של  המקצועית  הבנייה  את  המאפיינים 

.ISA חברת
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בסדנו ואל על בחסות משותפת 
ל'ספר הדינר' של ישיבת מיר

על  ואל  השקעות'  'בסדנו  קבוצת 
ישי־ שערכה  התרמה  לערב  חסות  נתנו 
ישיבת  תורה.  מתן  חג  לקראת  מיר  בת 
כולו  היהודי  בעולם  ומוכרת  ידועה  מיר 
פני  על  אור  המפיץ  תורה,  של  כמגדלור 

הגלובוס כולו. 
מקומה הפיזי של הישיבה הנמצאת 
פני  על  המפוזרים  מדרש,  בתי  ב-37 
ישראל  בית  בשכונת  רחובות  מספר 
מזוקקת  רוחניות  מקרינה  הירושלמית, 
על פני העולם כולו. בהיכלה של ישיבת 
מיר ניתן למצוא נציגים כמעט מכל ריכוז 
יהודי אורתודוכסי בעולם, השוקדים על 

תלמודם יומם ולילה.
כמו כן, כמעט בכל ריכוז יהודי בעו־

לם, ניתן למצוא בוגרים של ישיבת מיר 
זמן העוסקים במקצועות קודש, או לחלופין  שומרים  אך  בעסקים  חיל  עושים 

איכות בכל יום, המוקדש ללימוד תורה. 
מיסודו  השקעות',  'בסדנו  קבוצת 
חלק  בלקיחת  רואה  גרוס,  אליעזר  של 
חשיבות  ולומדיה  תורה  בהחזקת  פעיל 
גבוהה ומטרה עליונה ומהותית בדי. אן. 
איי של החברה. גרוס פנה למנכ"ל 'אל־

משותפת  חסות  לתת  אותו  ושכנע  על' 
לקראת  שנערך  הישיבה  לטובת  לדינר 

חג השבועות.
בישיבת  בתמיכה  רואה  "אני  גרוס: 
מיר, המהווה מרכז לתורה הגדול ביותר 
ועבור  עבורי  גדולה  כזכות  כולו,  בעולם 
הצלחת החברה, על משקל תפקידו של 
זבולון מול יששכר. מאמר הפסוק: "אורך 
וכבוד",  עושר  ובשמאלה  בימינה,  ימים 
עובדה  אלא  עבורי  גרידא  מליצה  אינו 

מוגמרת, מניסיון אישי".

דירות גן אחרונות נותרו בפרויקט 
'גני האלה' ברמת בית שמש א'

פרויקט 'גני האלה', שנבנה ע"י 'נתיב פיתוח', נחשב לפרויקט היוקרתי בעיר ו-55
הקוטג'ים שהוצעו למכירה כבר נמכרו • רק מספר דירות גן אחרונות נותרו למכירה • 

24 משפחות כבר קיבלו מפתחות ועד פברואר 2020 כל הפרויקט יהיה מאוכלס
ממשיכה  נדל"ן  פיתוח  נתיב  חברת 
שמש:  בית  עיר  בעיר  הבניה  בתנופת 
פרויקט 'גני האלה' ברמת בית שמש א', 
היוקרתיים  מהפרויקטים  לאחד  הנחשב 
הנבנים בעיר, מעורר ביקוש הולך וגובר.

מנתיב פיתוח נמסר כי כל הקוטג'ים 
מספר  רק  ונותרו  נמכרו  כבר  בפרויקט 
דירות גן אחרונות. הקוטג'ים שנמכרו הן 
משפחה  כל  כאשר  גבוהה,  בנייה  ברמת 
תיהנה מקוטג' של ארבעה מפלסים, מר־
תף, חניות מקורות, סלון ומטבח גדולים, 
4 חדרי שינה, קומת גן בנויה עם מרפסת 

גדולה וגינה פרטית גדולה.
נכון להיום, 24 משפחות כבר קיבלו 
של  סופיים  בשלבים  והשאר  מפתחות 
2020 פברואר  עד  התכנית,  ע"פ  אכלוס. 

כל הפרויקט יהיה מאוכלס.
נותרו  כעת  בפרויקט,  למתעניינים 
הרוכשים  כאשר  גן,  דירות  רק  למכירה 
החדשים ייהנו ממבצע אטרקטיבי: מיזוג 
נוחים  תשלום  ותנאי  חינם,  דירתי  אויר 
רק  כעת  משלמים  כלומר,   –  20-80 של 
היתרה  ואת  הדירה  מעלות  אחוזים   20

משלמים סמוך למועד האכלוס.
צמוד  נמצא  האלה'  'גני  פרויקט 
המת־ חדש  פארק  ירמות,  נחל  לפארק 
יפיפה,  אגם  עם  דונם   200 פני  על  פרס 
ישיבה  פינות  ירוקים,  שטחים  הרבה 
הוש־ בפארק  מתקנים.  ופינות  מוצלות 
קעו 30 מיליון שקלים והוא אחד היפים 

והמושקעים בארץ. 
נשקף  והמרהיב  החדש  הפארק 
ומהווה  הדיירים  של  ביתם  מחלון 

ייהנו  בנוסף,  ומרענן.  ירוק  מרהיב  נוף 
צלול,  מאוויר  החדש  בפרויקט  הדיירים 
מוסדות  מסחר,  שטחי  בראשית,  נופי 
נגישה,  ותחבורה  כנסת  בתי  מרכזיים, 
כאשר גם כביש 10 וגם כביש 38 נמצאים 
הן  מהירה  יציאה  ומאפשרים  בסמיכות 

לירושלים והן למרכז הארץ. 
לפני  נוסדה  א'  שמש  בית  רמת 
כ-20 שנה. באזור שבו נבנה פרויקט 'גני 
האלה' מגיעים להתגורר כל סוגי האוכ־

לוסיה החרדית: עולים חדשים מארה"ב, 
ישראלים,  לצד  אפריקה,  ודרום  קנדה 
מכל גווני הציבור החרדי, כך שכל אחד 

יכול למצוא בשכונה את מקומו. 
אין ספק כי העיר בית שמש היא עיר 

העתיד החרדית. העיר עתידה לגדול תוך 
תושבים  אלף   250 עם  לעיר  שנים  כ-5 
בגודלה  החמישית  לעיר  להפוך  ובכך 
על  כיום  משתרעת  שמש  בית  בישראל. 
70 אלף דונם ונהנית משטחי מסחר, מו־
וזרמי  גווני  לכל  ומותאמים  רבים  סדות 

הציבור החרדי, פארקים ועוד.
הפוטנ־ את  זיהו  משפחות  מאות 
בית  בעיר  החיים  ואיכות  העצום  ציאל 
שמש בכלל ובפרויקט גני האלה בפרט. 
זוהי הזדמנות להצטרף לקהילה האיכו־

תית בפרויקט וליהנות מכל התנאים של 
דירה  ומתפתחת,  מושקעת  חדשה,  עיר 
עשיר  ומפרט  גבוה  בסטנדרט  חדשה 

ואיכות חיים ללא פשרות.

חדש: 'רב-קו אונליין' גם בטלפון
'רב-קו אונליין', המספקת פתרונות טעינה מתקדמים לכרטיס הרב-קו, לא מפסיקה 

לחדש ומהיום ניתן להזמין טעינה לרב-קו גם דרך הטלפון! • 03-720-740-6
בשנה  שהחלה  הרב-קו  מהפכת 
לאזור  והתרחבה  בירושלים  שעברה 
באה  לא  בארץ,  נוספות  ולערים  דן  גוש 
בתהליך,  להצליח  כדי  ריקה.  קרקע  על 
שתורם לנהיגה בטוחה יותר וחוסך במצ־
טבר אלפי שעות נסיעה לנוסעים, משרד 
טכנולוגית  תשתית  חייב  היה  התחבורה 
שיסייעו  פלטפורמות  ומגוון  איכותית 
לציבור הלקוחות להתרגל לאורח החיים 
המתקדם, כך שיוכלו להטעין את כרטיס 

הרב-קו בקלות ובנוחות. 
'רב-קו  נתנה  לכך  המענה  את 
קודם  רבים  חודשים  שבמשך  אונליין' 
לכן הכינה את התשתיות להקמת אלפי 
ברחבי  ונוחות  נגישות  טעינה  נקודות 
נהנים  אנשים  ואלפי  מאות  ואכן  הארץ, 
היה  עדיין  אך  יום.  מדי  אלו  מפתרונות 
חסר פתרון מיטבי לצבור החרדי שאינו 
לש־ שחוששים  ולהורים  לרשת  מחובר 

לוח את הילדים עם סכומי כסף גדולים 
כדי לטעון את כרטיס הרב-קו בנקודות 
הטעינה. ב'רב-קו אונליין' שמו דגש על 
צרכן  שהנו  החרדי  הציבור  של  הצרכים 
הציבורית,  התחבורה  של  ביותר  בולט 

כך  ונוח,  חדשני  פתרון  לכם  ומציעים 
ערך  של  טעינה  להזמין  תוכלו  שמהיום 
טלפון  מכל  גם  הרב-קו  לכרטיס  צבור 

נייח ונייד וללא צורך בחיבור לרשת.
איך זה עובד? מתקשרים מכל טל־
פון נייד ונייח למוקד הטעינה של 'רב-קו 
מקישים   03.7207406 שמספרו:  אונליין' 
בגב  הרשום  הרב-קו  כרטיס  מספר  את 
הכרטיס, בוחרים את סוג המסלול אליו 
מבוגר,  תלמיד,  (רגיל,  שייכים  אתם 

לטעינה  סכום  בוחרים  וכו'),  אנונימי 
של חוזה מסוג ערך צבור, מקישים את 
מספר כרטיס האשראי לתשלום. לסיום 
הרב- כרטיס  עם  להגיע  תוכלו  התהליך 

קו לנקודות הטעינה של רב קו אונליין, 
נדרים  עמדות  כספונטים,  אלפי  כגון 
הכרטיס  את  ולהעביר  וכד'  וקהילות 

במקום המיועד לכך והכרטיס מוטען!
טוב  טוב  זה  את  לכם  תכניסו  אז 

לראש 03.720-740-6.

בחירת רופא מנתח וזמינות גבוהה:

הצצה למאות הניתוחים הבריאטריים 
שמתקיימים במרכז הרפואי שיבא – תל השומר

לפתרון  הפכו  בריאטריים  ניתוחים 
וצוברים  ההשמנה  לבעיית  מקובל 
תאוצה בשנים האחרונות בארץ ובעולם 
כולו. כעת, לאור האפשרות לבחירת מנ־

לפרופ'  פנינו  שיבא  הרפואי  במרכז  תח 
לכירורגיה  היחידה  מנהל   – גויטיין  דוד 
הרפואי  במרכז  ומטבולית  בריאטרית 
איך  ממנו  ושמענו  השומר  תל   – שיבא 

זה עובד.
#כולנו יודעים כי השמנת יתר אינה 
בישראל  מוגדרת  והיא  קוסמטית  בעיה 
ובעולם כולו כמחלה. מה הבעיה בעצם 

בלהיות קצת שמנמנים?
את  פרמטר שמודד  ישנו  ראשית, 
BMI מדד מאסת הגוף, או בשמו בלע"ז

– ומחושב כמשקל לחלק לגובה בריבוע. 
כאשר התוצאה היא בין 18-24 המשקל 
הוא תקין. בין 25-30 זהו מצב של עודף 
משקל ומעל 30 מדובר בהשמנה. הבעיה 
להשמנה  נלוות  המקרים  שברוב  היא 
 ,2 מסוג  סוכרת  כמו  נוספות  מחלות 
לחץ דם, בעיות אורטופדיות, מחלות לב, 
שומנים בדם, סרטן ועוד. בנוסף, השמנה 

הוכחה כמקצרת את תוחלת החיים.
ניתוח  של  לצורך  מגיעים  #מתי 

בריאטרי?
התוויות  קבע  הבריאות  משרד 
ניתוח  לעבור  שצריך  למי  בנוגע  ברורות 
BMI-בריאטרי במדינת ישראל: מי שה
BMI -שלו שווה או גבוה מ-40, ומי שה

שלו מעל 35 אך יש לו גם מחלה נלווית 
הקשורה להשמנה.

הב־ הניתוחים  יעילות  רמת  #מה 
ריאטריים?

קילוגרמים,  בעשרות  מדובר  כאשר 
אין אף כלי יעיל אחר המטפל בהשמנת 
במח־ זאת  לראות  ניתן  החולנית.  היתר 
דיאטה  שעשו  אנשים  עם  שנעשו  קרים 
כעבור  זמן.  לאורך  אחריהם  ועקבו 
נמוך,  משקל  על  שמרו  רק 5-7%  כשנה 
בשנתיים המספר ירד לכ-3%-2% ובשנה 
זאת  אחד...  מאחוז  פחות  השלישית 
הניתוחים  של  ההצלחה  אחוזי  לעומת 
הבריאטריים שעומדים על בין 80%-60%

בטווחים גדולים בהרבה של 5-10 שנים. 
הניתוח  והצלחת  יעילות  לכך,  מעבר 
בשני  גם  מאוד  רבה  במידה  תלויה 
התאמת  הוא  הראשון  נוספים:  גורמים 
והשני  למטופל,  המדויק  הניתוח  סוג 
הוא הליווי המלא לתהליך על ידי אנשי 

מקצוע כמו פסיכולוג, דיאטן וכדו'.
הוא  שיטה  באיזו  בריאטרי  #ניתוח 

המומלץ ביותר?
אלא  טוב',  'הכי  שהוא  ניתוח  אין 
במידה  תלויה  ההצלחה  שציינתי,  כפי 
למנותח.  הניתוח  בהתאמת  מאוד  רבה 
משפיעים  מסוימים  ניתוחים  לדוגמה, 
ועוזרים  בגוף  החומרים  חילוף  על  יותר 
כו־  ,2 מסוג  מסוכרת  לסובלים  במיוחד 

ניתוח  יש  דם.  לחץ  ויתר  גבוה  לסטרול 
שאוכלים  לאנשים  במיוחד  שמתאים 
לתחושת  גורם  והוא  גדולות  כמויות 

שובע מוגברת. וכן הלאה.
#האם הניתוחים הללו מבוצעים גם 

בילדים ונוער?
האוכלוסייה  מכלל   4% בישראל, 
מדובר  יתר.  מהשמנת  סובלים  הבוגרת 
בילדים  בגירים.  אלף  מ-200  במעל 
אלפים,  כעשרת  הם  המספרים  ונוער 
מהשמנה  הסובלים  אחוז  ולדאבוננו 
לש־ משנה  ועולה  הולך  בנוער  קיצונית 
החל  מבוצעים  הללו  הרזיה  ניתוחי  נה. 
לגמרי.  שונה  התהליך  כל  אך   14 מגיל 
120 שוקל  למשל,   14 בן  צעיר,  כשנער 

אחר  באופן  למצב  מתייחסים  אנו  ק"ג 
הטיפול  אלו  במצבים  מבוגרים.  מאצל 
הוא משפחתי וכולל צוות פסיכולוגי ופ־

המטופל  את  ומנחה  שמלווה  סיכיאטרי 
בעצמו, את ההורים ואת שאר בני המש־

פחה. יש לנו בשיבא אגף בריאטרי נפרד 
לנוער.

בריאטרי  ניתוח  בין  ההבדל  #מה 
זה  לבין  ציבורי  חולים  בבית  המבוצע 

המבצעו בפרטי?
מבוצע  הניתוח  כאשר  ראשית, 

מול  הוא  התהליך  כל   – פרטי  באופן 
במ־ מדובר  בשיבא  אצלנו  אחד.  רופא 
הרופאים  את  הכוללת  רפואית  עצמה 
הטובים והמובילים בארץ. לצורך העניין, 
אם בבתי חולים ציבוריים אחרים יש עד 
הניתוחים  את  שמבצעים  רופאים  שני 
החולים  בתי  (וברוב  היותר  לכל  הללו 
אצלנו  בלבד),  אחד  במומחה  מדובר 
המשותפת  והעבודה  בחמישה,  מדובר 
מאפ־ גם  אנחנו  בנוסף  בהרבה.  יעילה 
צריך  אחראי.  מנתח  רופא  לבחור  שרים 
כאן  מבוצע  כזה  ניתוח  כאשר  כי  לזכור 
אדירה  מעטפת  מסביב  קיימת  בשיבא, 
אמ־ פריון,  קרדיולוגיה,  התחומים:  בכל 
דבר  ועוד,  גסטרו  מחלקת  הדמיה,  צעי 
עבודה  ומצריך  חשוב  רבות  שפעמים 

משותפת. 
בכל  וליווי  מעטפת  לגבי  #מה 

התהליך?
גם בנושא הזה מעמיד המרכז הר־

פואי שיבא מערכת מדהימה של מרפאה 
רב תחומית התומכת במטופל לאורך כל 
צורך  שאין  כך  ואחרי,  לפני  התהליך, 
קורת  תחת  הכל  חוץ.  בשירותי  להיעזר 
גג אחת: דיאטניות, פסיכולוגיות, רפואה 
משלימה, ואפילו מעקב וליווי גם שנים 

אחרי הניתוח.
#כמה זמן ממתינים לניתוח כזה?

המרכז הרפואי שיבא השקיע משא־
בים רבים בנושא הניתוחים הבריאטריים 
וכיום ישנם חדרי ניתוח מיוחדים לניתו־

חים אלו וזמינות התורים אליהם גבוהה. 
כך שכאשר מתקבל אישור לניתוח, זמן 
שבועיים  בין   - במיוחד  קצר  ההמתנה 

לחודש בלבד. 

 

ְוֵתן ֶחְלֵקנּו: תלמידי ישיבת 'מתיבתא 
זכרון יעקב' שע"י רשת 'שתילים' 

התברכו אצל גדולי ישראל
לרגל חג השבועות התקבלו תלמידי ישיבת המתיבתא בזכרון יעקב מרשת 

מוסדות 'שתילים' בניהולו של הרב ישראל רייסנר לברכה אצל מרן רבי חיים 
קנייבסקי שליט"א ואצל מרן הגאון רבי דב לנדאו שליט"א

תל־ התקבלו  תורה,  למתן  כהכנה 
יעקב  בזכרון  המתיבתא  ישיבת  מידי 
לחינוך  המרכז  מוסדות  ראש  בראשות 
תורני בזכרון יעקב הרב רפאל מנת יחד 
גדולי  של  בבתיהם  הישיבה  צוות  עם 
ומאורי הדור שליט"א לאור מאור תורתם 
ולהתברך מפיהם להצלחה בתורה ויראה. 
קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון  מרן 
במעונו  התלמידים  את  קיבל  שליט"א 
בחביבות רבה, כאשר כל תלמיד התקבל 
הערכה  הבעת  תוך  אישי,  באופן  לברכה 
הגר"ח  מרן  בתורה.  העמלים  לתלמידים 
מנהלי  על  מברכתו  האציל  קניבסקי 
הישיבה והרבנים שהתלוו לביקור, ואיחל 
לתלמידים ברכת הצלחה להמשך התע־

לות בתורה ויראת שמים.
צוות  ערך  הביקור  סיום  לקראת 
הוראות  קיבלו  בה  התייעצות  הישיבה 

העומדים  חינוכיים  בנושאים  והנחיות 
מרן  הנחיות  את  קיבלו  וכן  הפרק  על 
סדרי  לניהול  באשר  קניבסקי  הגר"ח 
ובמועדים  בשבתות  הישיבה  לימוד 

מיוחדים.
בביתו של ראש הישיבה מרן הגר"ד 
התלמידים  התקבלו  שליט"א  לנדו 
מתרשם  כשהגר"ד  מרובה  בחביבות 
הרו־ וקניינם  התלמידים  מהישגי  מאוד 

שמסר  בדברים  רב,  בעמל  שנרכש  חני 
החשיבות  על  עמד  הישיבה  לתלמידי 
ועזיבת  תורה  במקום  שבהשתקעות 
הבלי העולם הזה, ובירך את התלמידים 
וצוות הישיבה בהמשך העמדת תלמידים 

יראי השם ושיראו ברכה בעמלם.
התלמידים  המשיכו  מכן  לאחר 
סעדו  שם  בחדרה,  אליעזר  בית  לאולמי 
מצווה  בסעודת  ליבם  את  התלמידים 

התעלות.  זיץ  הופמן  יוסי  ר'  עם  וקיימו 
לישיבה  התלמידים  שבו  הביקור  ממסע 
אותם  שילווה  רב  רוחני  במטען  טעונים 
לזמן ארוך וינסוך בהם את הכח להמשך 

שקידתם והתעלותם בתורה. 
שבמושבה  המתיבתא  ישיבת 
אר־ לפני  הוקמה  יעקב  זיכרון  הציורית 

זצ"ל,  יונגרמן  הגרש"מ  ע"י  שנה  בעים 
והיא מחזיקה ברקורד של העמדת אלפי 
לנערים  ישיבה  הינה  הישיבה  תלמידים. 
ישיבתית  למסגרת  מתאימים  שאינם 
סטנדרטית. אם זה בשל לקויות למידה, 
התנהגות.  אתגרי  או  וריכוז  קשב  קשיי 
בצורה  תלמיד  לכל  מותאמת  הישיבה 
מקצועי  צוות  ומחזיקה  אינדיבידואלית 
נרחב תוך מתן מכלול סוגים של מענים, 
שיעורים ושלל חוויות המותאמות לצרכי 

כל בחור באופן אישי.

עשרות נכדיו של הרה"ק רבי יהושע אשר 
מפוריסוב זי"ע עלו להשתטח על ציונו הקדוש 

בפוריסוב ביומא דהילולא כ"ה אייר
של  מנכדיו  עשרות  של  קבוצה 
הרה"ק רבי יהושע אשר מפוריסוב זי"ע 
מפשיסחא  הקדוש  היהודי  מרן  של  בנו 
זי"ע יצאה לפולין לפקוד את ציון קדשו 

ביומא דהילולא כ"ה אייר העעל"ט. 
המסע  משתתפי  של  הגיעם  עם 
לפולין ביום שלישי כ"ג אייר בלילה פנו 
לפני  לא  בווארשא  מלון  בבית  ללינה 
התוועדות  ספונטני  באופן  שם  שנערכה 
ובבוקרו  צדיק,  של  בתולדותיו  חסידים 
של יום הרביעי כ"ד אייר לאחר תפילת 
שחרית בבית חב"ד בעיר יצאו לפקוד את 
ציון קדשו של זקינם האי רעיא מהימנא 

היהודי הקדוש זי"ע בעיר פשיסחא. 
התייצבו  קודש  ובחרדת  בהתרגשות 
בת־ והעתירו  הק'  הציון  יד  על  הנכדים 

והפרט.  הכלל  לישועת  הלב  מקרב  פילה 
ע"י  נשמעו  זו  רצון  בעת  התעוררות  דברי 
הגה"ח ר' מנחם בן ציון רבינוביץ שליט"א 
שעמד בראש המסע ואף ניגש לפני התיבה 
והרה"ג ר' דוד חיים רבינוביץ שליט"א, כש־
שבתהלים  ראשון  ספר  נאמרו  מכן  לאחר 
גדולה  בהתעוררות  וסליחות  רצון'  ו'יהי 
שעות,  כשלוש  משך  הנפש  ובהשתפכות 
כשלאחר מכן ניגשו בדחילו ורחימו לבקש 

ולהעתיר כל אחד ואחד בפרטות. 
שם  לראדושיץ,  יצאו  מפשיסחא 
פקדו את ציונו הקדוש של הס"ק מרא־
במקום.  בתפילה  והעתירו  זי"ע  דושיץ 
לאחר מכן הגיעו לליז'ענסק, שם לאחר 
תפילת ערבית וספירת העומר בביהמ"ד 
עלו  ליז'ענסק  אורחים  הכנסת  שע"י 
ר'  הרבי  הרה"ק  של  הקדוש  לציונו 
תהלים  ואמירת  לתפילה  זי"ע  אלימלך 

ברוב עם. 
כאן הגיע המסע לאחד מרגעי השיא 
המסע  משתתפי  כל  יחדיו  התכנסו  עת 
מפוריסוב  הס"ק  של  ההילולא  לסעודת 
והדר  בפאר  טעם  בטוב  שנערכה  זי"ע 
באחדות  מתוך  יחד  גם  אחים  בשבת 

מרעים. 
במהלך הסעודה נשא דברים הרה"ח 
רבינוביץ  (ברד"ח)  מרדכי  אריה  ר' 
פוריסוב'  בית  'מכון  מראשי  שליט"א 
קדו־ ובשגב  הטהורה  במשנתו  שהאריך 

שתו של בעל ההילולא. 
בברכת המזון כובד הרה"ח ר' אריה 
יו"ר  שליט"א,  רבינוביץ  (ברי"א)  מרדכי 
מסע  את  שיזם  ומי  פוריסוב'  בית  'מכון 

הקודש.     
ותפילת  קצרה  לילה  לינת  לאחר 
המסע  את  המשיכו  בליז'ענסק  שחרית 
כ"ה  חמישי  יום  של  בבוקרו  המרומם 
אייר לעבר העיר שעברעשין, שם מנו"כ 
רפפורט  הכהן  שמחה  רבי  הגה"ק  של 
שהבטיח  ההילולא  בעל  של  זקינו  זי"ע 
נאמנה שיעזור ליו"ח שיבואו לפקוד את 

ציונו. 
משם נסעו לעיר לובלין, שם לאחר 

ביקור קצר בישיבת יח"ל פקדו את ציונו 
זי"ע,  מלובלין  החוזה  הרבי  הרה"ק  של 
רבי  והגה"ק  המהרש"ל  ציוני  את  ואף 
הטמונים  זי"ע  מלובלין  שכנא  שלום 
בבית  פקדו  כמו"כ  בעיר.  הישן  בביה"ח 
הרה"ק  של  ציוניהם  את  החדש  החיים 
רבי יהודה לייב אייגר מלובלין וממשיכי 
ושל  לובלין  לבית  האדמו"רים  דרכו 

הרה"ק רבי צדוק מלובלין זי"ע. 
שם  זעליחוב  לעיר  נסעו  מלובלין 
ע"ה  שיינדל  הצדקנית  הרבנית  מנו"כ 
הקדוש  היהודי  של  בזיוו"ש  מחבה"ט 
ע"ה  לייצא  מרת  הצדקנית  והרבנית 
מפוריסוב.  הרי"א  הרה"ק  של  מחבה"ט 
של  קדשם  ציון  את  במקום  פקדו  כן 
'כתר  בעל  מזעליחוב  אהרן  רבי  הרה"ק 
נהורא', הרה"ק רבי משה אליקים בריעה 
מזעליחוב חתן הרי"א מפוריסוב, והרה"ק 

רבי אהרן מקאז'ניץ זי"ע. 
הגיעה  עת  היתה  הכותרת  גולת 
את  לפקוד  דהילולא  ביומא  הקבוצה 
הס"ק  ההילולא  בעל  של  קדשו  ציון 
בדחי־ בפוריסוב.  זי"ע  אשר  יהושע  רבי 
ורביעי  שלישי  ספרי  נאמרו  ורחימו  לו 
ועצומה  גדולה  בהתעוררות  שבתהלים 
כשלפני  ישראל,  כלל  על  רחמים  לעורר 
ציון  בן  מנחם  ר'  הגה"ח  עומד  התיבה 

רבינוביץ שליט"א. 
גם כאן נאמרו קטעי 'סליחות' בה־
מתחננים  כשהכל  הלב  וערגת  שתפכות 
מתוך הלב פנימה "מדת הרחמים עלינו 

הפילי,  תחנתנו  קונך  ולפני  התגלגלי 
ובעד עמך רחמים שאלי". 

כמו"כ נשמעו דברי התעוררות מפי 
ר'  והרה"ג  חיים  דוד  ר'  הרה"ג  האחים 
ולאחר  שליט"א  רבינוביץ  יצחק  יעקב 
עבור  שבירך  ומי  רצון'  'יהי  אמירת 
הקודש  בחרדת  הנכדים  ניגשו  החולים 
של  וכשליחים  אביו  אצל  המתרפק  כבן 
אלפי נכדיו ויוצאי חלציו של האי צדיק 
בתפילה  ולהעתיר  לבקש  וטהור  קדוש 
שיעורר  קדישא  סבא  מהאי  ובתחנונים 
יוצאי  לכל  ונחמות  ישועות  ממרומים 
פה  איננו  ואשר  פה  ישנו  אשר  חלציו 
ולכל עמך בית ישראל להיוושע בתשועת 

עולמים במהרה. 
במקום  מנחה  לתפילת  פנו  משם 
הצדיק  של  מדרשו  בית  עמד  בו  אשר 
זדים  ביד  נמצא  לב  לדאבון  אשר  בעיר 

ומי יתן ובקרוב נזכה לגאלו מידם. 
לעבר  במסע  המשיכו  מפוריסוב 
העיר קורטשוב מקום מנו"כ של הרה"ק 
בעל  זי"ע  מקאלושין  שלום  מאיר  רבי 
'נהר שלום' בנו של בעל ההילולא הרי"א 
מפוריסוב, ומשם בחזרה לשדה התעופה 
כשהלב  ארצה  חזרה  בדרך  בווארשא 
כביר  וברושם  רוחני  במשא  וטעון  גדוש 
ממסע הקודש והמרומם בתקוה איתנה 
לטובה  הלב  משאלות  כל  ה'  שימלא 
ההילולא  בעל  הצדיק  ושזכות  ולברכה 
וכל שאר הצדיקים תגן בעדם ובעד כל 

ישראל, אמן. 

האדמו"ר מאונגוואר בביקור 
במרכז הרפואי שמיר

כ"ק האדמו"ר עמד מקרוב על ההתאמה של המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) לציבור 
החרדי, והביע את שביעות רצונו תוך שהוא מציין כי מדובר בבשורה של ממש עבור הציבור 

החרדי בכלל, ועבור תושבי מודיעין עילית בפרט, שזהו להם בית החולים הקרוב ביותר

ביקור רב רושם נערך בשבוע שעבר 
במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא): אל 
המקום הגיע כ"ק האדמו"ר מאונגוואר-

על  מקרוב  לעמוד  כדי  עילית  מודיעין 
הרפואי  המרכז  של  ההתאמה  מהפכת 
כולו, בדגש על מחלקת היולדות, לציבור 

החרדי. 
זאת  ארוכות,  שעות  נמשך  הביקור 
קצר  להיות  תוכנן  שמלכתחילה  למרות 
מאוד  התרגש  האדמו"ר  הסיבה:  יותר. 
לו,  שנמסרה  הראשונית  מהסקירה 
השינויים,  את  עיניו  במו  לראות  וביקש 
בכל  שבוצעו  וההתאמות  הפתרונות 

המחלקות והאגפים. 
אל הרב התלווה בביקורו רב המרכז 
משה  הרב  פדידה,  הראל  הרב  הרפואי, 
במרכז  קהילה  קשרי  אחראי  קורניק 
חיימוביץ  שמואל  הרב  שמיר,  הרפואי 
עם  יחד  החולים,  בבית  כשרות  משגיח 
הצוות הניהולי של המרכז הרפואי, כמו 
גם הצוות הרפואי (בהתאם למחלקות). 
עיקר הביקור נסוב סביב ההתאמה 
של מחלקת היולדות עבור היולדות הח־

רדיות (להלן). האדמו"ר שוחח ממושכות 
עם הצוות המקצועי והניהולי של המח־

לקה, ושמע מהם לפרטי פרטים על כל 
שבוצעו  והשינויים  ההתאמות  הצעדים, 
ביתר  סיור  נערך  בהמשך  הזה.  בהקשר 
כאמור  הם -  שגם  והאגפים,  המחלקות 

- הותאמו לציבור החרדי (כנ"ל). 
כ"ק  שב  ובסיומו  הביקור  במהלך 

והתרש־ התפעלותו  על  וחזר  האדמו"ר 
מותו העמוקה ממה שראו עיניו במרכז 
הרפואי שמיר. האדמו"ר הדגיש כי ישנם 
בגישה  שמצטיינים  רבים  חולים  בתי 
ובהתאמה  בשירות  אחרים  מקצועית, 
זה  כמו  שילוב  אולם  החרדי,  למגזר 
שמיר  הרפואי  המרכז  בו  שמתאפיין 
הוא דבר שאינו מצוי, ומהווה בשורה של 
ובפרט  החרדי,  הציבור  כלל  עבור  ממש 
להם  שזהו  עילית  מודיעין  תושבי  עבור 

בית החולים הקרוב ביותר. 
כ"ק  של  ומשמשיו  מקורביו 
גם  כמו  הביקור,  שמשך  ציינו  האדמו"ר 
המילים החמות שהשמיע האדמו"ר לא־

חריו, אינם מעשים שבכל יום, ויש בהם 
ושביעות  הרב  הרושם  על  להעיד  כדי 

רצונו של האדמו"ר ממה שראו עיניו. 
בצל  התקיים  הביקור  שציינו,  כפי 

הרפואי  המרכז  של  ההתאמה  מהפכת 
לציבור החרדי, בדגש על מחלקת היול־

דות. כחלק מהמהפכה המתוארת הוכשר 
רוב שטח בית החולים מפני טומאת כה־
המו־ טכנולוגיים  פתרונות  והותקנו  נים 
נעים חילולי שבת ממי ששובת במקום. 
היולדות  נהנות  היולדות  במחלקת 
 – משפחותיהן  בני  גם  כמו   – החרדיות 
מהתאמה מוחלטת לאורח החיים החרדי 
מנות  לרבות  ההלכה,  דקדוקי  כל  ע"פ 
והתחשבות  אישי  יחס  למהדרין,  גורמה 

בכל דרישה ובקשה במהלך האשפוז. 
כבר  המתוארים  המהלכים  תוצאות 
ניכרות בשטח עם מאות יולדות חרדיות 
האח־ בחודשים  ב'שמיר'  ללדת  שבחרו 

רונים, מספר שהולך וגדל כל העת לנוכח 
האמון הרב והשם הטוב של שמיר ברחוב 

החרדי.
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לפנות ולהוריד את האשפה בצורה 
'מעולה'

בכל  בבית.  ובמיוחד  מקום  בכל  חשוב  דבר  הוא  הניקיון 
משק בית יש מוצרים שעליהם לא מתפשרים, אחד מהם הוא 
והאשפה  נקרעת  איכותית  שאינה  אשפה  שקית  האשפתון. 
עד  שברחוב,  האשפה  לפחי  בדרך  או  הבית  ברחבי  נשפך 
בלתי  להיות  הופכת  בבית  האשפה  והורדת  פינוי  שמלאכת 

סבילה.
מציגה  יסוד  ומוצרי  מזון  מוצרי  יצרנית  מעולה  חברת 
אשפתונים  סדרת 
ואיכותיים  חזקים 
גדלים.  במגוון 
על  חשבו  ב'מעולה' 
האיכות כי באשפתון 
הם  והחוזק  האיכות 
סדרת  עם  הקובעים. 
של  האשפתונים 

מעולה משימת פינוי האשפה תהפוך לחוויה.
למצוא  ניתן  מעולה,  משווקת  אותם  האשפתונים  סוגי  בין 
600 גרם,  900 גרם, אשפתוני גליל 90/75 אשפתוני גליל 90/75
אשפתון שטוח מרשרש 90/75, אשפתון שטוח עם ידית 50/70, 
ועוד.  ק"ג,   1 שטוח 90/75 אשפתון  נשלף,  שרוך  עם  אשפתון 
כלל סוגי האשפתונים שאנו משווקים הינם בעלי איכות גבוהה, 

והמשרתים בצורה מלאה את המטרה לשמה הם נוצרו.
ומשקיעה  מתפשרת  אינה  החברה  כי  מציינים  ב'מעולה' 
'מעולה'  מוצרי  מייבאת.  או  מייצרת  שהיא  החומרים  באיכות 
לצרכנים.  התאמה  ובדיקת  מעמיקה  איכות  בקרת  עוברים 
חפשו על המדפים את סדרת האשפתונים של 'מעולה' ותיהנו 

ממוצר איכותי וחזק במיוחד.

חדש מאסם: בייגלה כפיות בסגנון כפרי 
ואיטלקי

"בייגלה  סדרת  את  משיקה  אסם  הבייגלה:  מדף  על  חדש 
 – כפיות" 
בצורת  בייגלה 
קטנה,  כפית 
וקריספית  דקה 

ל'טבילה' 
אשר  ונשנוש 
את  מעצימה 
האכילה  חווית 
אותה  והופכת 
טעימה  לנוחה, 
יותר.  וכייפית 
כפיות'  'בייגלה 

שומשום,  עם   – איטלקי  סגנון  מרגשים:  טעמים  בשני  הושק 
קצח  שומשום,  פיזור  עם   – כפרי  סגנון  ושום.  ים  מלח  פרג, 

ומלח ים.
באסם:  החטיפים  חטיבת  של  הפעילות  מנהלת  מילוא,  ג' 
"הצרכן הישראלי אוהב גיוון וחדשנות, סדרת הבייגלה בעיצוב 
ומעניקה  ומהנה,  קליל  לחטיף  הבייגלה  את  הופכת  הכפית, 
לצרכן חווית אכילה חדשה ונוחה וטעם ייחודי שיוצר טוויסט 

מרגש". 
ובחנויות  השיווק  ברשתות  כפיות  בייגלה  את  להשיג  ניתן 

הפרטיות. משקל: 300 גרם. כשרות: בד"צ העדה החרדית.

עכשיו ב'עינית': שומרים על העיניים גם 
במים - משקפות שחייה אופטיות

האופטיקה  רשת  מציעה  הקיץ,  עונת  פתיחת  לקראת 
'עינית' מגוון משקפות שחייה אופטיות לקוצר ראייה (מינוס). 

המשקפות 
ביותר,  איכותית 
לחלוטין,  אטומות 
ניתן  ובעזרתן, 
גם  מצוין  לראות 
למים.  מתחת 
זמינות  המשקפות 
בכל  לרכישה 
'עינית'  סניפי 
מספרים  בטווח 

של עד -8.
הקיימות  והקטגוריות  הסגמנטים  בכל  מתמחה  'עינית' 
ביותר  הדומיננטיות  מהשחקניות  אחת  את  ומהווה  בשוק, 
מענה  מעניקים  הרשת  מוצרי  האופטיקה.  בשוק  בישראל 
לשירות  החוברים  משובח,  וסטייל  מעולה  איכות  של  מושלם 
בסניפי  לפגוש  ניתן  אותם  וסבלנות,  אישית  התאמה  אדיב, 

'עינית'.
מסתיימת  לא  הלקוח  עם  התקשורת  כי  מאמינים  ב'עינית' 
לצוות  הודות  לזה.  מעבר  הרבה  אלא  האשראי,  שגוהץ  ברגע 
אנשי מכירות מסור, החברה מטפחת קשר רצוף עם לקוחותיה 
ורואה את עצמה כחברה ושותפה לדרך האישית 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'.

גווני הלבן של 'נירלט' - לעיצוב נקי וחגיגי
בסיס  מוטיב  הוא  הלבן,  הגוון  משתנים.  שלא  צבעים  יש 
של  קסם קלאסי ואלגנטי, המשדר תחושות  עם  בעיצוב הבית 
נקי  שלם,  מראה  לבית  יעניק  גווניו  כל  על  הלבן  ורוגע.  ניקיון 
תוצאה  שיביאו  רבים  לבן  גווני  למצוא  תוכלו  בנירלט  וחדש. 
טבעית ויפה המשמרת מראה קלאסי המאפשר לכל סגנון של 

ריהוט ודקורציה להשתלב עמו נפלא. הצבע הלבן מתחבר אל 
הטבעי, הבסיסי והאותנטי, ומעניק פשטות ויוקרה בכל נגיעה 

בחלל הבית.
רוצים ליצור אווירה 
בחלל?  ועוטפת  נעימה 
צבע,  חומר,  בין  חיבור 
מרקם ואובייקט יאפשר 
זמני  על  מראה  יצירת 
למראה  הבית.  בחלל 
כפרי, מודרני או אירופי 
קלאסי. את כל הסגנונות 
והוא  הלבן  עוטף  כולם 
גם  אותנו  ללוות  עתיד 

בעתיד.
לנירלט מניפת צבעי 
Nirlat  – מיוחדת  לבן 

 ,White Collection
לבן  גווני   30 המכילה 
גוון  כולל  מובילים, 
EXTRA WHITE-ה

מוחלט  לבן  שהינו 
לבן  הכי  הכי  הגוון   –
ניתן  בנוסף,  ועוד.  שיש 
שונים  לבן  גווני  למצוא 
COLOR-ה במניפת 

שם  נירלט,  של   IS
מגווני  להתרשם  ניתן 
ביותר:  הנפוצים  לבן 
IS0001, IS0025,

.IS0011-ו IS0017
שלא  בצבע  וחגיגי  נקי  עיצוב  רוצים  אתם  אם  בקיצור 

ישתנה – בחרו בגווני הלבן של נירלט!

חד פעמית מגישה: טיפים לעריכת שולחן 
השבת

מתקשים  אבל  ויוקרתי,  מעוצב  שולחן  לערוך  רוצים 
בבחירת הצבעים והסגנון? בדיוק בשבילכם, מגישה רשת 'חד 
פעמית' טיפים פשוטים ונוחים ליישום, בעזרתם תוכלו לבחור 
את הסגנון שמתאים לטעמכם ולאופי האירוע, ולעצב בעצמכם 

את שולחן השבת המושלם.
 - האופווייט  בצבעי  מפה  יהיה  הבסיס  מלכותי:  לשולחן   
אותו  לשלב  תוכלו  יין.   - הבורדו  גוון  נפלא  ישתלב  עליה  בז' 
באלמנטים שולחניים שונים בצבעי האדום והבורדו כמו חבקי 

מפיונים, או מפיונים בצבע דומה.
בין צבעי  שלבו  שחור-לבן.  בחרו בצבעי  לשולחן עכשווי: 
(ניתן  הצלחות 
צלחות  להשיג 
למראה  מרובעות 
מושלם),  עדכני 
הגשה  כלי  וכן 
עדכניות  בצורות 
ניתן  שונות. 
ורדים  עלי  לפזר 
הצבע  מיובשים. 
'ישבור'  האדום 
ויעניק  הקו  את 
מראה  לשולחן 

רענן ומגוון.
ערכתם 

ועדיין  וסדרתם 
לאורך  צרות  (מפות  ב'ראנרים'  השתמשו  משהו?  לכם  'חסר' 
בהתאם  וגוונו  שונים,  בצבעים  ראנרים  לכם  רכשו  השולחן). 

לסוג האירוע.
מחפשים את המקום הנכון לרכישת כלי האירוח והעיצוב? 
של  עצום  מגוון  תמצאו  שם  פעמית',  'חד  מחנויות  לאחת  גשו 
מפות  אופנתיות,  כוסות  מהודרות,  צלחות  מעוצבים;  כלים 

שולחן מרהיבות סט סכו"ם, מפיות ועוד. 
סניפי 'חד פעמית' בירושלים: רחוב גבעת שאול 23, גבעת 

שאול. רחוב שמואל הנביא 97, צומת סנהדריה.
שמואל.  גבעת  נתניהו 29,  יוני  רח'  האירוח':  'עולם  חנויות 
מוזמנים  אתם  שאלה  לכל  תקווה.  פתח   ,65 העצמאות  רחוב 

להתקשר:1599-561-777

FREE KIDS :אולטרסול של ד"ר פישר
– הגנה מהשמש לילדים בעלי עור רגיש

כולנו מכירים את הילדים שנעשים אדמומיים בקלות ובעלי 
בדיוק  רגיש,  עור 
עבורם אולטרסול 
פישר  ד"ר  של 
סדרת  את  מרחיב 
המיועדת   FREE
רגיש  עור  לבעלי 
את  ומשיקים 
 –  FREE KIDS
תכשירי  סדרת 
משמש  הגנה 
SPF50 המותאמת 
לילדים  במיוחד 

בעלי עור רגיש.
התכשירים 

הינם  בסדרה 
ללא פראבנים, ללא שמנים, ללא בושם וצבע וללא רכיבים מן 
אוקסידנטים,  אנטי  קומפלקס  מכילים  הסדרה  תכשירי  החי. 
המותאם במיוחד לילדים, המשלב ויטמין E ותמצית תה ירוק, 
לסיוע בהגנה מפני רדיקלים חופשיים ובשמירה על מראה עור 
בריא גם בטווח הארוך. תכשירי הסדרה במרקם קליל, נספגים 
את  בהצלחה  ועברו  היפואלרגניים  שמנוניים,  אינם  במהירות, 

הסדרה  רגיש.  לעור  התאמתם  על  המעיד  סנסיטיב  מבדק 
.SPF50 מכילה תחליב הגנה וקרם הגנה לפנים

מחיר: תחליב הגנה 59.9 ש"ח (200 מ"ל), קרם הגנה לפנים 
49.9 ש"ח (50 מ"ל). בעולם מלא בהבטחות אני סומכת על ד"ר 

פישר.
מחקר  ניסיון,  שנות  מ-50  למעלה  משלבים  פישר  בד"ר 
המתקדמים  התכשירים  את  לפתח  כדי  בינלאומי  רפואי  וידע 
ביותר לבריאות כל בני המשפחה. תכשירי התשלובת מיוצרים 
כמקובל  קפדנית,  איכות  בקרת  תחת  פישר  ד"ר  במפעלי 
במפעלי תרופות, על-פי תקני הייצור הבינלאומיים המחמירים 
והבדוקים  הבטוחים  מהמתקדמים,  במרכיבים  שימוש  תוך 
ביותר. מפעלי ד"ר פישר הינם בעלי תו תקן הפלטינה היוקרתי 
תפעולית  מצוינות  על  המעיד  הישראלי  התקנים  מכון  של 
ועמידה ב-5 תקני איכות מחמירים: ייצור תכשירים קוסמטיים 
מערכות.  וניהול  בטיחות  הסביבה,  איכות  רפואיים,  ואביזרים 
ונמכרים  בינלאומי  מוניטין  בעלי  הינם  פישר  ד"ר  תכשירי 

בהצלחה בעשרות מדינות ברחבי העולם.

'יקבי כרמל' קטפו את הציון הגבוה ביותר 
ליין ישראלי

היין  מתחרויות  באחת  כרמל'  ל'יקבי  הוענק  מרשים  הישג 
החשובות בעולם -  Decanter World Wine Award- בה 
נתון  עם  נקודות.  וב-96  זהב  במדליית   2016 מדיטרניאן  זכה 
זה, גרפו 'יקבי כרמל' את הציון הגבוה ביותר שניתן השנה ליין 

ישראלי.
המתקיימת  בתחרות,  בנוסף, 
 ,Decanter על ידי המגזין הבריטי
זכו 'יקבי כרמל' גם במדליית כסף 
האזורית,  מהסדרה   2018 לרוזה 
היינות  למגוון  ארד  מדליות  חמש 
לקברנה  לשבח  וציון  היקב  של 

סוביניון מסדרת סלקטד 2017. 
רן אסא, מנהל השיווק של יקבי 
כרמל, אמר: "התחרות של המגזין 
ליוקרתית  נחשבת   Decanter
ומתרגשים  גאים  ואנו  בעולם 
המדיטרניאן.  ובראשן  מהזכיות 
נוספות  לזכיות  מצטרפת  הזכייה 
מה  האחרונים,  בחודשים  שלנו 
ולייצר  להמשיך  אותנו  שמחזק 
ליינות  גאווה  שמביא  איכותי  יין 

הישראלים".
כרמל  יקבי  של  הזכיות  פירוט 
המגזין  של  הגדולה  היין  בתחרות 
2016 מדיטרניאן   :Decanter

אזורית   ,96 וציון  זהב  מדליית   –
סוביניון  קברנה  קולקשן  פרייבט  כסף,  מדליית   -  2018 רוזה 
ארד,  מדליית   –  2016 אדישן  לימיטד  ארד,  מדליית   -  2017
סינגל וינארדס – קברנה סוביניון אדמון 2014 – ארד, סלקטד 
- סוביניון בלאן 2018 - ארד, אזורית – קברנה סוביניון 2016 - 

ארד, סלקטד - קברנה סוביניון 2017 - ציון לשבח.
הזכיות המכובדות מצטרפות לשורת זכיות של יקבי כרמל 
מהחודשים האחרונים עם סך זכיות של 31 מדליות וציונים, עד 
Wine Enthusi- כה, כשהבולטות שבהן, בתחרות של המגזין

ast: ציון 93 לשיראז קאיומי 2014 וכן ציונים גבוהים לסדרת 
סלקטד: Best buy עבור היינות סלקטד בלנד ים תיכוני 2017, 
סלקטד שרדונה 2017 וסלקטד קברנה סוביניון 2017, אשר גם 

.Decantar זכה בציון לשבח בתחרות של

המתכון של איקאה למטבח מסודר

מתווספים  רק  הכלים  אך  מלהכיל  צר  שלכם  המטבח  אם 
נוצרו  איקאה  של  למטבח  והארגון  האחסון  מוצרי  בארונות – 
אבזור  את  להתאים  אתכם  מזמינה  איקאה  בשבילכם.  בדיוק 
ווים  מסילות,  עם  שלכם  ולמידות  לצרכים  בדיוק  המטבח 
וקולבים מגנטיים שהופכים את הכל לקל יותר: להחזיק, לפנות 

מקום וגם מוסיפים אמירה אישית.
מיכל  ש"ח.   49 במבוק.   -RIMFORSA למיכלים   מעמד 
מתקן  יח'.   4 ש"ח/   49 זכוכית.  צינור  צורת   -  RIMFORSA
מעמד  ש"ח.  אל-חלד. 29  פלדת   -VARIERA  סירים למכסי 
לצלחות VARIERA - במבוק. 39 ש"ח. מתקן לשקיות ניילון  
ס"מ.   16 ר'  ס"מ   45 ג'  ס"מ   13 ע'  ש"ח.   9 לבן.   -VARIERA
מגנטי  פס  ש"ח.   89 במבוק.   –  VARIERA לסכו"ם  חלוקה 

לסכינים FINTORP – שחור. 49 ש"ח. א' 38 ס"מ ר' 3.5 ס"מ.
1, אזה"ת  ישראל  גיבורי  רח'   - נתניה  הסניפים:  רשימת 
כביש  שורק  עסקים  1 מרכז  היוזמה  רח'   - ראשל"צ  פולג. 
חיפה 52 (דרך  ישראל  תפוצות  רחוב  אתא -  קריית  פלמחים. 
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הטבות בלעדיות לחברי תכנית 'מגיע לך 
יותר' של ישראכרט

מחכות  לבית!  בקניות  לכם  שיחסכו  והטבות  מבצעים 
הטבות  ישראכרט  של  יותר'  לך  'מגיע  תכנית  לחברי  החודש 
בלעדיות לחברי התוכנית ברשת 'נתיב החסד'. ריבת חלב 400
גרם ב-5.90 ש"ח בלבד, סוכריות ג'לי שמחות 600 גרם ב-10

בלבד,  ש"ח  ב-12.90  'נסטלה'  קרמריה  לה  גלידה  בלבד,  ש"ח 
חמישיית שוקולד 'כרמית' ב-10 ש"ח בלבד, מיץ ענבים 'מעולה' 
ב-8.90 ליטר   1

וקפה  בלבד  ש"ח 
גרם   200 מאג  רד 
של 'אוסם' ב-14.90

ש"ח בלבד. 
'לוינגר  בחנות 
ברק  בבני  חשמל' 
מיוחדים  מבצעים 
התוכנית:  לחברי 
דגם  קיטור  מגהץ 
של   GV9080
ב-799 'פתאל' 

ש"ח בלבד. מאוורר 
S. ב-1  3 משולב 

DIGITAL ב-99 ש"ח בלבד. מיקרוגל דיגיטלי 20 ליטר כסוף 
מיוחד  מבצע  בלבד.  ש"ח  ב-185   mw-361 דגם  'גרץ'  של 
במלון היולדות 'הדסה בייבי' – אירוח הבעל חינם ל-3 לילות 
ע"ב לינה וארוחת בוקר או לחילופין אירוח הבעל ללילה אחד 

ע"ב פנסיון מלא, בהזמנת 3 לילות ליולדת. 
לחברי  מוענקות  נוספות,  הטבות  מגוון  ועוד  אלו  הטבות 
החשבון  חיוב  במעמד  אוטומטי  באופן  יותר'  לך  'מגיע  תכנית 
החודשי ואין צורך לבקשן מבית העסק. פירוט ההנחה מופיע 
לבית  חודש  מדי  הנשלחת  החודשית  החיוב  הודעת  גבי  על 

הלקוח.
חייגו: -1-800-22-88 יותר  לך  מגיע  לתכנית  להצטרפות 

.44

כספומט ליד הבית: משיכת מזומנים 
ברשת 'נתיב החסד'

החסד'  'נתיב  רשת  פתרון.  יש  מזומנים?  בלי  נתקעתם 
למשוך  ללקוחותיה  המאפשר  מזומנים  משיכת  שרות  השיקה 

מזומנים בכל שעות פעילות החנויות, באמצעות הקופה.
מאפשר  האשראי,  חברות  עם  בתיאום  המתבצע  השירות, 
חיוב  כנגד  החסד  נתיב  בחנויות  מזומנים  למשוך  ללקוחות 
האשראי,  כרטיס  חיוב  במועד  יבוצע  החיוב  האשראי,  כרטיס 

אחת לחודש.
נתיב  מסניפי  ב-11  החנות  קופאי  ידי  על  ניתן  השירות 

החסד הפועלים ברחבי הארץ, בבני ברק בסניפים: גניחובסקי 
רבי  פינת  ירמיהו   ,23
עקיבא, נויפלד 15, וקוטלר 
בסניפים:  באשדוד   .18
 .8 והלל   ,22 הורקנוס 
ברחוב  בסניף  בחיפה  וכן 
בסניף  בנתניה   ,9 מיכאל 
ביישובים  וכן  הארי,  ברוב 
ורבבה,  עמנואל  רכסים, 
כרטיסי  כל  למחזיקי 

האשראי.
הרשת  בהנהלת 
ההחלטה  כי  מציינים 
התקבלה  במיזם  לצאת 
לאור אסטרטגיית השירות 
הרשת,  את  המובילה 
ונתקלים  לסופר  המגיעים  ללקוחות  ייחודי  בשירות  מדובר 
בסמיכות  המתגוררים  התושבים  עבור  וכן  במזומנים,  בחוסר 
עוד  הבנקים.  לסניפי  עד  להשתרך  יצטרכו  שלא  לסניפים 
מציינים בהנהלת הרשת כי הרשת משקיעה משאבים להטמיע 

את השירות בכל הסניפים לרווחת הלקוחות.

כרמית מרחיבה את סדרת פניני: צנימים 
עגולים ב-2 טעמים חדשים 

חברת כרמית מרחיבה את ליין מוצרי תחליפי הלחם בסגנון 
בית  פניני (לחם   - Panini - בטעמים ועשיר  איכותי  איטלקי 

ומשיקה,  באיטלקית) 
סדרת צנימים עגולים 
הכוללים שני טעמים: 
טבעי  בטעם  קלאסי 
מלאה.  חיטה  ומקמח 
ללא  הצנימים 
כולסטרול וללא שומן 

טראנס. 
המוצרים 

לארוחות  מתאים 
וארוחות  בוקר 
נוחה  אריזה  ביניים, 
המאפשרת לקחת את 

הממרח  את  מעל  למרוח  פשוט  ולעבודה.  לטיולים  הצנימים 
האהוב וליהנות מארוחה קלה וטעימה. 

מגוונים  פתרונות  מספקת  החדשה,  המוצרים  סדרת 
וטעימים, כפת שחרית, כמזון לטיולים, נסיעות לחו"ל, לימודים 

ועוד...
ניתן  וועסטהיים.  הרב  בד"ץ  של  מהודר  בהכשר  המוצרים 

להשיג בכל רשתות המזון המובילות.
סדרת הצנימים החדשה מצטרפת למוצרי פניני הכוללים: 
טוסטונים,  וקייל,  סלק  גזר,   - טעמים  ב-3  ירקות  קרקרים 
קלאסי  ותוספות:  טעמים  ב-5  דגנים,  קרקר  וכעכים,  קרקרים 
בתוספת שומשום, קרקר בתוספת זיתים ושום, קרקר בתוספת 
צ'ילי פיקנטי, קרקר עם תערובת תבלינים וקרקר עם עגבניות 
לטובת  ויעילה  נוחה  באריזה  ארוז  דגנים  קרקר  ובזיליקום, 

שמירה על טריות ועוד. 

גם אחרי שבת וחג רצופים: עם וניש קליה 
גולד - אתם רגועים ובטוחים

בחזרה לשגרה עם סל כביסות גדוש ומגוון רחב של כתמים 
מוס  ויתר,  לא  הקטן  שעליה  הגלידה  ופחות:  יותר  נחמדים 
אבטיח,  ארטיק,  השבועות,  חג  את  שפאר  החלבי  השוקולד 
אתכם  מזמינה  גולד  קליה  וניש   - הפירות  וסלט  גבינה,  תות, 

להישאר רגועה.
האבקה של וניש בעלת הנוסחה העוצמתית, מסירה כתמים 
החג  וימי  השבת  אחרי  הבגד  על  שהתייבשו  כאלו  גם  קשים, 

הרצופים. 
לכל  שמצורפת  הוורודה  הכף  בעזרת  מאוד:  פשוט  איך? 
אריזה, מוהלים מעט אבקת וניש במים. משפשפים את הכתם 
ובסיום מכניסים למכונת הכביסה לכביסה רגילה. הכתם פשוט 

נעלם! קיץ בריא ונקי מוניש קליה. 

שמרלינג'ס: חטיפי Minor נימוחים – 
לחוויית שוקולד מתוקה ומושלמת

מכבר  לא  זה  הפך  שמרלינג  השוויצרי  הפרימיום  מותג 
והטעם  הגבוהה  לאיכותו  הודות  בינלאומי  שם  בעל  למותג 
הענוג שכובש את החיך של מאות אלפי צרכנים ברחבי העולם.

פרלין  אצבעות  חטיפי  הם  שמרלינג'ס  של  המינור  חטיפי 
שווייצרי מובחר. האצבעות עשויות משוקולד שוויצרי משובח 
נימוח  במרקם  גרוסים,  קלויים  אגוזים  בתוספת  נוגט,  ופרלין 

ובטעם ממכר מממ...
 חטיפי המינור של שמרלינג'ס מעניקים חוויית טעם אנינה 
או  הקפה  כוס  לצד  בדיוק  המתאימה  מדודה  במידה  ומפנקת, 
ככיבוד אישי. השוקולדים של שמרלינג'ס כולם בטעם האהוב 
שכולו יוקרה, מיוצרים עפ"י מתכון סודי העובר מדור לדור כבר 
למעלה מ-50 שנה. השוקולדים בכשרות המהודרת של בד"צ 

ציריך וניתנים להשגה ברשתות השיווק ובחנויות מובחרות.

סנו מקסימה: אנטי בקטריאלית, מרככי 
כביסה עם בישום עוצמתי והשמדת 

חיידקים
את  מציעה  סנו  לרענון.  זקוקה  שלכם  הכביסה  גם  בקיץ, 

מרככי  סדרת 
'מקסימה'  הכביסה 
כביסה  מרככי   –
בקטריאליים  אנטי 
בניחוחות מופלאים 
בישום  ובעוצמת 
מוגברת לאורך זמן.

הכביסה  מרככי 
מקסימה  סנו  של 
5 עם  מגיעים 

 :1 במוצר  פעולות 
מבשמים, מנטרלים 
מרככים,  ריחות, 
חשמל  מונעים 
על  ומקלים  סטטי 
הגיהוץ.  פעולת 
מרככי סנו מקסימה 
הבד,  את  מרככים 

לנטרול  מתקדמת  בטכנולוגיה  ומצוידים  הבגד  על  שומרים 
ריחות רעים, 

בקטריאלית  אנטי  מקסימה –  סנו  של  הכביסה  מרככי  את 

ניתן להשיג באריזת 4 ליטרים ובמגוון ניחוחות מפנקים.
הוסיפו  השירותים  בחדר  נעים  לניחוח  מסנו:  טובה  עצה 

פקק ממרכך הכביסה לכלי מברשת האסלה.

הוד לבן מגישה בחום: ארוחה טעימה תוך 
מספר דקות

דשנה  ארוחה  להכין  זמן  יש  תמיד  ולא  עמוסים  הימים 
ומבושלת. יחד עם זאת, אנחנו מחפשים פתרון לארוחה בשרית 
משביעה איכותית ומזינה, כדי להעניק לקטנים שלנו את הטוב 

ביותר.
'הוד לבן' – מותג המהדרין האיכותי מבית עוף טוב בכשרות 
להכין  אתכן  מזמין  רובין  הרב   – מהדרין  בד"צ  של  המהודרת 

ארוחת צהרים חמה, מזינה ופשוט טעימה:
הקציצות   – ואהוב  ביתי  אדום  ברוטב  קציצות  ארוחת 
הביתיות של 'הוד לבן' עסיסיות ומפנקות. והטעם פשוט תענוג!
ולתיבול  גזרים,   2 אחד,  בצל  טגנו  אדום  ברוטב  לקציצות 
הוסיפו כף פפריקה, כף רסק עגבניות ותבלין לקציצות שיעניק 
מספר  ובשלו  רותחים  מים  הוסיפו  ייחודיים.  וטעם  ארומה 
פנימה,  להכניס  פשוט  תוכלו  הקציצות  את  הרוטב.  את  דקות 

או לחמם בנפרד ולהגיש עם מעט רוטב מעל.
ירקות  הוסיפו  אדמה,  מתפוחי  פירה  הכינו  הקציצות  לצד 
חתוכים והנה ארוחה מבושלת, חמה וטעימה ומוכנה תוך דקות 

ספורות. בתאבון!

ניחוחות הגלידה - ההפתעה המרעננת
של 'כיף'

את  גלידה  איזו   – הקבועה  השאלה  ועמו  הגיע  הקיץ 
מרנג  מלוח,  קרמל  תפוז,  שוקולד  עוגיות,  קרם  אוהבים? 
את  הכירו  להתלבט,  במקום  ג'לי.  סוכריות  או  מרשמלו  לימון, 
ממנה:  להתמוגג  תפסיקו  שלא  'כיף'  של  המרעננת  ההפתעה 
סדרת תחליבי רחצה בניחוחות מפתיעים של גלידות קיציות. 
כל מי שהגיע למדפי תחליבי הרחצה ברשתות השיווק והריח 
להצטייד  ומיהר  להתלבט  הפסיק  כבר  הללו,  הניחוחות  את 

בתחליב הרחצה המפנק ובניחוח הגלידה הייחודי.
סדרת תחליבי הרחצה של כיף מועשרת בלחות, בניחוחות 
תפוז,  שוקולד  עוגיות,  קרם  בניהן:  מרעננות,  קיץ  גלידות  של 
המצטרפים  ג'לי  וסוכריות  מרשמלו  לימון,  מרנג  מלוח,  קרמל 

לסדרות האהובים והפופולריים של תחליבי הרחצה של כיף.
מועשרת  בפורמולה  החדשה  בסדרה  הרחצה  תחליבי 
בלחות המעניקה לעור תחושת רכות מלטפת, והופכת מקלחת 
הפורמולה  מיוחדים!  בניחוחות  עטופה  מרעננת  לחוויה 
רכות  לתחושת  התורמים  איכותיים  רכיבים  מכילה  החדשה 
ותחושה  רכות  רוגע,  לחות,  שלכם  לעור  שיעניקו  מלטפת 
שתלווה  מפתיע,  בישום  בניחוח  מלווה  וקטיפתית,  נעימה 

אתכם לאורך שעות ארוכות.
העור,  סוגי  לכל  מתאימה  כיף  של  הרחצה  תחליבי  סדרת 
החדשה  הפורמולה  ורענן.  גמיש  נקי,  עורך  את  משאירה 
מועשרת בחמאת שיאה, ויטמין E ואלוורה היוצאת חווית ניקוי 
מלטפת ותחושה של עור רגוע ורך המבושם בעדינות בניחוח 

הנשאר לאורך שעות ארוכות.
תחליבי  דוקר: "סדרת  של כיף, יניב  השיווק  מנהל  לדברי 
הרחצה של כיף בניחוחות גלידה עונה על הצורך הקיים במגזר 
ניחוחות  עם  איכותיים ועוצמתיים  רחצה  לתחליבי  החרדי 
כיף מועשרים  של  החדשים  הרחצה  תחליבי  ממש.  מיוחדים 
נעימה  ותחושה  רכות  רעננות,  המותירים  ובלחות  בתמציות 
לסדרת  יתחבר  היעד  קהל  כי  בטוחים  אנו  היום.  כל  לאורך 
מרענן  מקיץ  וייהנה  גלידה  בניחוח  החדשים  הרחצה  תחליבי 

יותר".
להשיג ברשתות השיווק והפארם ברחבי הארץ.

ות
כנ

צר

חדש מנסטלה:
'לה-פרוטה' בטעם 

לימונענע-תפוח
גלידות נסטלה פותחת את עונת הקיץ 
עם טעם חדש ומרענן; לה-פרוטה בטעם 
מעמיקה  ההשקה,  עם  לימונענע-תפוח. 
האהובה,   La Frutta סדרת  את  'נסטלה' 
הבריאות  מגמת  את  להוביל  וממשיכה 

בעולם   (Wellness)
והגלידות.  השלגונים 
הטעם החדש מצטרף ליתר 
הכוללים:  הסדרה  טעמי 
מנגו,  בטעם  פרוטה  לה 
בננה- רימון-תפוח,  תות, 

מלון-תפוח,  תמר-פקאן, 
ואננס תפוז, המהווים מענה 
פרווה  לקינוח  מושלם 

ומרענן לסעודת השבת.
La שלגוני  סדרת 

לפני  הושקה   Frutta
מסחררת  להצלחה  וזכתה  שנים,  שלוש 
בסדרה  השלגונים  נלהבות.  ותגובות 
בקלוריות  ומצטיינים  פרי,   50% מכילים 
בלבד,  קלוריות  ל-90   73 בין   – נמוכות 
העשיר  הפרי  בטעם  לפגוע  מבלי  זאת  כל 
שנה,  מדי  מתרחבת  הסדרה  והעסיסי. 
חלביים  שלגונים  גם  כוללת  היא  וכיום 
תות- לה-פרוטה  בטעמים:  יוגורט,  עם 
אננס-מנגו- יוגורט  ולה-פרוטה  יוגורט, 

פסיפלורה. השלגונים מאופיינים במרקם 
ייחודי ונימוח ונמכרים גם באריזת מאגדת 

משפחתית.
השנה  "גם  נמסר:  נסטלה  מהנהלת 
את  להוביל  נסטלה  גלידות  שמחה 
הקיץ  עונת  את  שיהפכו  הטרנדים 
הקרובה לשמחה וטעימה יותר. ההצלחה 

המרשימה של סדרת La Frutta הוכיחה 
לצרוך  מעוניין  הישראלי  הצרכן  כי  לנו 
מוצרי בריאות, אך אינו מוכן להתפשר על 
הטעם. על כן החלטנו להרחיב את המגוון 
האהובה,  לסדרה  נוסף  טעם  ולהשיק 
קיץ  נפלא.  ובטעם  מהודרת  בכשרות 

בריא!"
גם  נמכרת  לה-פרוטה  שלגוני  סדרת 
במאגדות ובמארזים משפחתיים ברשתות 
בד"צ  בהשגחת  למהדרין  וכשרה  השיווק, 

העדה החרדית.
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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

א קורצער צייט זינט דער פייער שטילשטאנד אין עזה גייט אריין אין קראפט:

מלחמה צושטאנד באנייעט זיך מיט ראקעטן און באלאנען 
שיסעריי פון כאמאס צום דרום טייל מדינת ישראל

מדינת ישראל רעאגירט און באשיסט צילן אין עזה –צום ערשטן מאל איז דא א חשש אז די די באלאנען זענען אנגעפולט מיט שעדליכע כעמיקאלן – כאמאס באשולדיגט 
מדינת ישראל אז זי שטייט נישט אין דער הסכם – זיכערהייט מיניסטעריום אין מדינת ישראל שליסט אפ וואסער ברעגעס פון עזה

אסאך  נישט  שטייט  מען 
שטילשטאנד  א  וואס  דעם  נאך 
מדינת  און  כאמאס  צווישן 
ישראל איז אריין אין שוואונג און 
ווידעראמאל שפירט זיך א פייער 
כאמאס  און  לופטן  די  אין  גערוך 

באנייעט איר מלחמה.
מלחמה  אויפרישענדער  דער 
ווען  שטאפלווייז  געגאנגען  איז 
צום ערשט האבן די כאמאסניקעס 
באלאנען  קליינע  געשיקט 
שטייען  זיי  אז  דערמאענעדיג 
אין  און  התחייבות  דער  אין  נישט 
ישראל  מדינת  האט  רעקאציע 
אז  ערלויבענישן  די  איינגעצויגן 
די  אין  פישלען  קענען  זאל  מען 
עס  זיך  האט  אזו  און  געגענטער 

שטאפל,  נאך  שטאפל  גערוקט 
צו  דערגרייכט  האט  עס  ווען  ביז 
זיך  האט  כאמאס  אז  צושטאנד  א 
ראקעטן  שיסן  צו  ערלויבט  שוין 
מדינת  האט  דאגעגן  און  מיסעלס 
ישראל אויסגערופן אויף א ברייטע 
בלאקאדע קעגן די ימ'ען נעבן עזה.

און  יעצט  עס  שטייט  דא 
באריכטעט  אויך  איז  צוגאב  אין 
געווארן איבער א דיפלאמאטישע 
וועלכער  מצרים  פון  סוויטע 
עזה  אין  מאמענטאל  זיך  געפונט 
האט  וואס  דערגיין  צו  זוכט  און 
וועלכער  וועגן  און  פאסירט  דא 
צוריק  פייער  דער  זיך  האט  סיבה 

אויפגעפלאמט.
ווארפט  זאגן  קוועלער  ווי 

כאמאס דער שולד איבער מדינת 
שטייט  זי  אז  זאגענדיג  ישראל 
האלט  און  ווארט  איר  אין  נישט 
נישט אלע אפגעמאכטע הסכמים 
איינגעפעדימט  זענען  וועלכער 
געווארן ביי דער לעצטער הסכם.

זי  וואס  הסכמים  די  צווישן 
האלט  ישראל  מדינת  אז  טענהט 
נישט איין איז דער געלט אפמאך, 
פון  געלטער  די  אריבערצופירן 

קאטאר קיין עזה.
צו  לייגן  קוועלער  די  ווי 
די  אין  ישראל  מדינת  זיך  גרייט 
קומענדיגע טעג דורכצופירן דער 
אבער  קאטאר,  פון  טראנספער 
אז  בירגער  עזה  די  דראאען  דאך 
מאסן  א  מיט  אנפירן  וועלן  זיי 

פון  גרעניצן  די  נעבן  פראטעסט 
דערביי  וועלן  טויזנטער  און  עזה 

אנטייל נעמען.
שוין  האט  ישראל  מדינת 
צו  רעאקציע  אין  אז  געמאלדן 
לאנד  דאס  וועט  דרראונג  דער 
און  גרעניצן  אירע  באפעסטיגן 
זיכערהייט  גרויסע  אראפשלעפן 
גרייט  זיין  צו  ארט  צום  כוחות 
צו  פרייטאג  קומענדיגע  די  אין 
און  גדר  דער  ביי  אנוועזענד  זיין 

באהיטן די פראטעסטן.
ביז  אז  מעגליך  איז  עס 
עגיפטישע  די  וועלן  פרייטאג 
קרעפטן אויסטרעפן א לעזונג און 
דער שלום וועט זיך צוריקקערן צו 
דער אומגעגענט, אבער דערווייל 
איז נאכנישט דא קיין רעזולטאטן 

פון די געשפרעכן.
די וואך איז אויך פארגעקומען 
ווארפעריי  באלאנען  מערערע 
באריכטעט  איז  עס  ווי  אבער 
ווארפעריי  דער  איז  געווארן 
ביז  אויב  און  שטאפל  א  ארויף 
געווען  באלאנען  די  זענען  היינט 
פול  און  באלאנען  פשוטע 
יעצטיגע  די  זענען  לופט  מיט 

באלאנען צום ערשטן מאל געווען 
האבן  און  כעמיקאלן  מיט  פול 
אויסגערופן פארדאכט צווישן די 

באטייליגטע.
זיך  האט  פארדאכט  דער 
וואס  דעם  נאך  וועבן  אנגעהויבן 
געגענט  דער  פון  איינוואוינער 
ריחות  מאדנע  געשמעקט  האבן 
זיך  האבן  באלאנען  די  ווען 
געבוירן  עס  און  אויפגעריסן 
באלאנען  די  אז  חשש  א  געווארן 
זענען אנגעפולט מיט שארפע און 

שעדליכע כעמיקאלן.
האט  ידיעה  די  נאר  ווי 
די  האבן  אויסגעשפרייט  זיך 
דער  פון  כוחות  זיכערהייט 
פון  אז  געמאלדן  אומגעגעגענט 
היינט זאל מען זיין מער פארזיכטיג 
גייט  מען  ווען  מאל  יעדעס  און 
צו  אויף  פייער,  א  צו  נאנט  ארויס 
די  שאדענס  וואסערע  באקוקן 
באלאנען האבן אנגעזייט זאל מען 
זיך אנטון ערשט א מאסקע אויפ'ן 
מאסקע  א  מיט  נאר  און  געזיכט 

באזוכן דאס ארט.
באריכטן  די  האבן  אויך  אזוי 
וואס  אויסער  אז  געלויטעט 

אין  פארמאגן  באלאנען  די 
איז  כעמיקאלן  שעדליכע  זיך 
די  ווען  פעלער  געווען  אויך 
אין  ענטהאלטן  האבן  באלאנען 
איין  אין  מאטריאל.  אויפרייס  זיך 
געווארן  באריכטעט  איז  פאל 
מאטריאל  אויפרייס  דער  אז 
און  שטארק  אזוי  געווען  איז 
געביידע  דער  אז  שעדליך, 
האט  געפאלן  איז  עס  וואו  איבער 

געטרייסעלט.
אין  כוחות  זיכערהייט  די 
געמאכט  האבן  אומגעגענט  דער 
און  פעלער  די  פון  הכל  סך  א 
אנגעוויזן אז די צאל פייערן זענען 
אין  אז  און  געשטיגן  דראסטיש 
איז  וואכן  אנדערע  צו  פארגלייך 
שטרעקער  און  מער  געווען  עס 
בערג  פארלענדען  טוט  עס  ווען 

ארום און ארום דאס ארט.
איינדרוק  דער  איז  דערווייל 
דערקייקעלט  צושטאנד  דער  אז 
נישט  איז  עס  אבער  נאר  זיך 
ענדע  זיך  וועט  עס  אזוי  ווי  קלאר 
און  אויסשפילן  און  אויסקאכן 
דערוויסן  זיך  מען  וועט  דאס 

ערשט אין די קומענדיגע טעג.

 דער אמעריקאנער אמבאסאדער צו מדינת ישראל דעויד פרידמאן האט די וואך אנגעמאכט
א געראשקע נאך דעם וואס אין אן אינטערוויאו צו די ניו יארק טיימס האט פרידמאן געזאגט אז 
ער גלייבט אז די פאלעסטינער וועלן מוז'ן איינגיין אויף געוויסע קאנצעסיעס און שטחים פון 

די פאלעסטינער וועלן ענדע ווערן א טייל פון מדינת ישראל.
זיינע ווערטער האבן אנגעמאכט א שארפער שטורעם, טראץ וואס דער אמאבאסדער האט 
באטאנט אז די ווערטער רעפלעקטירן זיין פריוואטער שטעלע און זענען נישט די ווערטער פון 

די טראמפ אדמיניסטראציע.
אין  פאלעסטינער.  די  געווען  זענען  ווערטער  זיינע  אויף  ארויפצוטאנצן  ערשטער  דער 
זיך  צייגט  ווערטער  די  פון  אז  געזאגט  זיי  האבן  פארשפרייט  האבן  זיי  וואס  מעסעדזש  א 
פלאנט  ער  פלאן  שלום  סארט  וואספארא  און  טראמפ  פון  שטעלע  די  איבער  ווידעראמאל 

אהערצושטעלן.
אויפזאגן  זאל  טראמפ  אז  גערופן  האבן  ישראל  מדינת  אינערהאלב  מחנות  לינקע  געוויסע 
פרידמאן פון זיין אמט, ווייל זיינע ווערטער טוט שאדן מאכן פאר דער שלום פלאן פון מדינת 

ישראל.

•••
 צי וועט יאפאן זיין דער פארמיטלער צווישן אמעריקע און איראן? שפעקולירער האבן די

וואך ארויף געברענגט מעגליכקייטן אז דער פרעמיר מיניסטער פון יאפאן אבא שינזאו וועט 
מעגליך דינען אלץ דער פארמיטלער צווישן אמעריקע און איראן.

געווארן  שטערקער  היבש  זענען  אבער  צייט  לענגערער  א  שוין  גייען  שפעקולאציעס  די 
זינט די נייעס איבער א געפלאנטער באזוך פון דער יאפאנישער פרעמיר מיניסטער איז אריין 

אין שוואונג.
לויט די באריכטן איז דער וויזיט אונטערגעקומען פלוצלונג, ווען עס איז אומגעראכטן און 
דאס האט גורם געווען צו שאצונגען אז מעגליך איז די סיבה פון דער וויזיט צו דינען אלץ דער 

פארמיטלער צווישן אמעריקע און איראן.
ער  האט  אנדערע  צווישן  און  יאפאן  אין  באזוכט  טראמפ  האט  צוריק  צייט  שטיק  א 
אויסגעלויבט אבא פאר זיינע באמיהונגען צו זיין א פארמיטלער צווישן אמעריקע און איראן 
און שוין דאן איז געווען אזוינע וואס האבן אנגעוויזן אז עס איז מעגליך אז יאפאן וועט זיין דער 

פארמיטלער צווישן די צוויי לענדער.

•••
 קעגן קאנג  האנג  פון  מארש  פראטעסט  דער  אין  גענומען  אנטייל  האבן  מענטשן  וויפיל 

די כינעזער רעגירונג? די שאלה מאטערט די כינעזער רעגירונג ווען יעדער שלאגט פאר זיין 
ווערסיע, געשטימט לויט זיין פריוואטער אגענדע.

עס איז נישט קיין נייעס אז די שטרייטן צווישן כינע און האנג קאנג שטייגן יאר יערליך ווען 
איז  עס  וואס  אינדערצייט  קאנג.  האנג  אין  הבית  בעל  אמת'ער  דער  איז  ווער  איז  וויכוח  דער 
קלאר אז כינע וויל ווייטער אנהאלטן איר בעלות שטעלט זיך האנג קאנג קעגן און דאס פאלק 

זאגט אז זי וויל נישט א רעגירונג רעגירט פון בעידזשונג, כינע.
די  אונטער  געווען  זי  איז  לאנג  יארן  פאר  אינדזל.  זעלבסטשטענדיגער  א  איז  קאנג  האנג 
בריטישע הערשאפט וועלכער האט רעגירט אויף איר מיט א ליעס פון הונדערט יאר און ווען 
די  אבער  הערשאפט,  כינעזער  די  צו  צוריק  קאנג  האנג  איז  געענדיגט,  זיך  האט  ליעס  דער 

בירגער אין האנג קאנג ווילן נישט זיין אונטערגעווארפן אונטער כינע.
איר  אויסגעדרוקט  האט  פאלק  דער  וואו  פראטעסט  א  נאך  פארגעקומען  איז  וואך  די 
קעגנערשאפט צו זיין א טייל פון כינע און מאסן האט שפאצירט אין די גאסן דעמאנסטרירענדיג 

איר ווילן זיך אפצוטיילן פון כינע.
לויט די כינעזער שאצונג האבן ביי די דעמאנסטראציעס אנטייל גענומען בלויז א האלבער 
אזויפיל  פראטעסטירער  סומע  דער  איז  שאצעריי  קאנג  האנג  די  לויט  אבער  מענטשן  מיליאן 

ווי א מיליאן מענטשן.
די  אין  דעמאנסטראציע  גרעסטער  דער  דאס  איז  גערעכט  קאנגער  האנג  די  זענען  אויב 

היסטאריע פון האנג קאנג און עפעס וואס כינע קען שוין מער נישט אינגארירן. 

•••
400 די רוסישע פאליציי האט די וואך דורכגעפירט א ברייטער אבלאווע און ארעסטירט

בירגער וועלכער זענען פארדעכטיגט אז זיי זענען א טייל פון די קעגנערשאפט באוועגונג קעגן 
דער רוסישער פרעזידענט פוטין.

געווען  אויך  איז  עס  ווער  נעוואלני,  קעגנער  הויפט  דער  שטייט  קעגנער  די  פון  שפיץ  אין 
גלייך  אים  מען  האט  וועלט  אויסערליכע  די  פון  דרוק  צוליב  אבער  ארעסטירטע  די  צווישן 

באפרייט און ארויסגעלאזט.
אז  זאגענדיג   בירגער  די  איבער  פינגער  די  מיט  טיידעלט  רוסלאנד  וואס  אינדערצייט 
אקט  דער  ווערט  פארלעצונגען  לעגאלע  צוליב  דורכגעפירט  ווערט  זיי  איבער  ארעסט  דער 
אין די וועלט באטראכט אלץ א פאליטישער געיעג און עס ווערט געזען ווי א דיקטאטארישע 

הערשאפט וואס זוכט צו דערדרוקן אירע אונטערטאנען אויף דער גרויסער פארנעם.

•••
 אינדערצייט וואס אין מדינת ישראל און אויך אין אנדערע מערב וועלט לענדער מוטשעט

מען זיך צו באקעמפן די מיזעלס קרענק און רוב זענען ווירקליך מצליח עס צו באקעמפן און 
דער  האט  קרענק,  מיזעלס  די  פון  טויטפעלער  קיין  געווארן  באריכטעט  נישט  איז  דערווייל 
געזונטהייט מיניסטער פון קאנגא די וואך גערעדט צו די פרעסע און אויף געדעקט וואספארא 

חורבן די מיזעלס קרענק מאכט אן ביי זייער לאנד.
לויט די באריכט זענען שוין 1.500 מענטשן געשטארבן פון די קרענק און דאס איז א סך הכל 
פון א פאפולאציע פון 85 מיליאן מענשטן. דער מיניסטער האט טאקע באטאנט אז דאס איז א 
קליינער פראצענט פון אזא באפעלקערונג, אבער דאס דארף אויך נישט צו זיין און די סיבה אז 
עס געשעט יא נעמט זיך פון דעם אז רובא דרובא פון דאס פאלק נעמט נישט קיינע וואקסינען.

פארטיילן  וועט  וואס  פראגראם  א  איבער  מיטגעטיילט  האט  מיניסטער  געזונטהייט  דער 
וואקסינען און האפענטליך וועט דאס ברענגען אז די מגיפה וועט ווערן אויסגעראטן.

•••
 און רענאווירט  ווערן  וועט  קאבעסדארף  שטאט  עסטרייכישע  די  אין  שול  לעצטער  דער 

איבערגעבויט און עס איז צום האפן אז דאס וועט צוציען טוריזם אין שטאט, האט געזאגט די 
וואך דער שטאטראט פון קאבעסדארף, די וואך.

קאבעסדארף איז בעבער געווען אן עיר ואם בישראל, זייענדיג איינער פון די שבע קהילות. 
טראצדעם וואס אין שטאט וואוינען שוין נישט קיין סאך אידן און דער שול וויסטעט שוין אפ 
מערערע יארן, האפט דער שטאטראט אז דער שול איבערבוי וועט ערוועקן די אידישע געפילן 

און צוציען צו זיך טוריסטן.

•••
 פאר'ן והודיה  שבח  א  אפגעגעבן  וואך  די  האט  אנטווערפן  אין  ישוב  אידישער  דער 

יום  די  אין  אטאקע  מעגליכער  א  פון  נס  בדרך  געווארן  געראטעוועט  זענען  זיי  אז  באשעפער 
טוב טעג.

די געשיכטע האט זיך אנגעהויבן נאך דעם וואס א יוגענטליכער פארשטעלט מיט א קאפעל 
אהין  געווואלט  און  אנטווערפן  אין  המדרש  בית  שטאטישע  די  צו  דערנענטערט  זיך  האט 
אריינגיין. ווען די שומרים וואס זענען געשטאנען ביים שול האבן אים געזען, האט ער ערוועקט 

זייער פארדאכט און געבעטן פון אים ער זאל קומען צו זיי אויף אן אונטערזוכונג.
ביי דער אונטערזוכנג האבן די שומרים אנטדעקט אין טאש פון דער באנדיט דריי שארפע 
מעסערס וואס ער האט זיך געגרייט צו נוצן און צו אנגרייפן אידן אין שול, אבער בחסדי שמים 

איז דער טעראריסט געכאפט געווארן באצייטנס.
נאך א שנעלער אויספארשונג האט מען זיך דערוויסט אז דער יוגענטליכער איז אן איראנער 
אפשטאמיגער און אויך א מוסלמענער און דערווייל איז נישט קלאר צי ער האט געארבעט אויף 

די אייגענע הענט אדער נישט.
נאך  פארדאכט  זייער  ערוועקט  באזוכער  דער  האט  געזאגט  שפעטער  האבן  שומרים  ווי 
דעם וואס ער איז זיי נישט געווען באקאנט און אויך איז ער געקומען אין שול רייטענדיג אויף 

א ביציקל.

בהעלותך את הנרות

די וואכ'עדיגע פרשה - דער לימוד מוסר דערפון / בהעלותך

די אנוסים ווערן אנטדעקט
שילדערונג איבער וויאזוי די אידישע אנוסים פון שפאניע און פארטוגאל זענען אנטדעקט געווארן און זייער צוריקקערונג צו אידישקייט  
3

עס  וואס  שילדערן  צו  ממשיך  זענען  מיר 
זיך  ציילט  וואס  איד  א  פוטנאעס,  דערציילט 
צווישן די אנוסים און האט זיך אין די שפעטערע 
יארן צוריקגעקערט צו אידישיקייט און אין אן 
אזוי  ווי  שטאפלען  די  זי  שילדערט  ארטיקל 

דער צוריקקער האט זיך אפגעשפילט.
געווען  נישט  שוין  איך  בין  רגע  יענעם  פון 
געשפירט  האב  איך  מענטש.  זעלבער  דער 
אמת'ער  מיין  געטראפן  ענדליך  האב  איך  ווי 
אידיטענט און איך האב אנגעהויבן  נאכצוגיין 

מיין אמת'ער שורש.
"דער וועג צוריק צום אידישקייט איז נישט 
געווען קיין גרינגער. ווען איך האב דערציילט 
געזאגט  אלע  האבן  אידן  פאר  געשיכטע  מיין 
פון  שטאמען  מיר  אז  מקורות  מיינע  טראץ  אז 
פונדאסניי,  זיין  מגייר  מוז'ן  זיך  איך  וועל  אידן 
דורות  די  אינמיטן  ערגעצוואו  אז  חשש  אויס 
נישט  איז  וואס  באבע  א  געהאט  איך  האב 
האב  איך  אז  פרייליך  בין  איך  אבער  איד,  קיין 
צוריק  און  וועג  לאנגען  דעם  דורכגעמאכט 

אנגעקומען צו מיין אמת'ער היים.
איר  פארשטייט  זי  אז  זאגט  פוטאנעס 
אידישן  דעם  האלטן  צו  ווילן  איר  און  מוטער 

אפשטאם אין געהיים.
זאל  איך  געוואלט  האט  מאמע  "מיין 
דארפן  נישט  און  נארמאל  ווערן  ערצויגן 
סביבה  ארומיגע  די  פון  דערנידערונגען  ליידן 

מען  מעג  צוטאגס  היינט  וואס  טראץ  ווייל 
א  אבער  הערשט  שפאניע,  אין  איד  א  זיין 
אטמאספער  אנטיסעמיטישער  שטארקער 
און  אראפגעקוקט  שטארק  ווערן  אידן   .
שאנד  מיט  אן  זיי  רופט  מען  און  דערנידערט 

ווערטער". 
איז  איר  ווי  און  אליין  נישט  איז  פוטאנעס 
דערציילן  צו  ווייסן  וואס  אידן  מערערע  דא 
געוויסע  איבער  און  אפשטאם  זייער  איבער 
מנהגים וואס מען האט זיך געפירט ביי זיי אין 

שטוב וואס ענדעלן צו אידישע מנהגים.
אנדערע אנוסים דערציילן איבער אנדערע 
עסן  פון  אפהאלטן  זיך  ווי  מנהגים  אידישע 
פיש  טמא'נע  זענען  וואס  פיש  סארט  געוויסע 
זיי  האבן  יאר  אין  טעג  געוויסע  אז  אויך  און 
היינט  שטעלן  זיי  ווי  און  מנהגים  געפראוועט 
פסח  ווי  טובים  ימים  טעג  די  זענען  צוזאמען 

אדער סוכות.
נאך א פארציילער האט דערציילט אז ביי 
אז  געפירט  זיך  מען  האט  פאמיליע  די  אין  זיי 
בית  א  אין  באזוכט  האט  מען  וואס  נאכדעם 

הקברות האט מען זיך געוואשן די הענט.
דער  געוואוסט  נישט  יארן  האב  "איך 
באדייט אבער זינט איך בין געוואויר געווארן 
איך  האב  אפשטאם  אידישער  אונזער  איבער 
די  פון  מקור  דער  איז  וואס  זאגן  צו  געוואוסט 

פיהרונג.

גאנצעטע קהילות פון אנוסים  
אזעלכע  זענען  פעלער  דערמאנטע  די 
זייער  אנטדעקט  האבן  אידן  איינצעלע  ווי 
אזעלכע  פון  הערן  מיר  ווי  אבער  אפשטאם 
מקרב  זענען  און  געביט  דעם  אין  טוען  וואס 
אן  דא  אויך  איז  נשמות  פארווארפענע  די 
האבן  וואס  קהילות  גאנצעטע  פון  ערשיינונג 
זיך  און  יארן  שווערע  די  איבערגעלעבט 

געהאלטן צוזאמען.
זיך  ציילט  שטעט  געבליבענע  די  צווישן 
דער  און  מיורקע  דע  פאלמא  שטאט  דער 
אין  באלאמענטאו.  שטאט  פארטעגעזישער 
איבערגעלעבט  אידן  די  האבן  שטעט  צוויי  די 
די שווערע צייטן און זענען געבליבן אידן ווען 
זיי האלטן איינעם מיט'ן צווייטן דעם סוד און 
פראווענען אינאיינעם ימים טובים און שבתים 

אין געהיים.
זיך  האט  קהילה  א  אז  ערשיינונג  דער 
געהאלטן אזויפיל יארן צוזאמען און האט טראץ 
די  מצד  דראאונגען  נאכאנאנדיגע  שווערע  די 
זעלטענער  א  איז  איבערגעלעבט  אינקוויזיציע 
געשעעניש און ווי עס דערציילן באזוכער לעבט 
נאך ביז היינט די קהילה אין סודות און ערלויבן 
זייערע  מיטצוהאלטן  אויג  פרעמדער  א  נישט 
פארזאמלונגען, זייענדיג געוואוינט צו לעבן אין 
שרעק טאמער איינער וועט זיי פאר'מסר'ן און 

אויסדערציילן פאר אנדערע.

ווייניגער ווי א חודש נאך עפענונג פון די 21סטן פארלאמענט:

כנסת קאמיטטע לעזט אויף פארלאמענט אין 
מדינת ישראל ביז'ן אויסגאנג צו די פרישע וואלן
שפעקולאציעס איבער פרישע נאמינאציעס אינערהאלב די עבודה פארטיי און דער ימין החודש 

פארטיי אין בעפארברייטונג צו די קומענדיגע וואלן קורסירן – ליכוד פארטיי עפענט אויף 
אפטיילונג קעגן די רוסישע וויילער – פרישע אנעקטע געט פאר ליבערמאן פארטיי 10 בענקלעך

ווייניגער ווי צוויי וואכן צום סאמיט:

ווייסער הויז באשטעטיגט אז מצרים ירדן און 
מאראקא באשטעטיגן באטייליגונג ביים עקענאמישער 
קאנפערענץ פאר פאלעסטינער וואוילזיין אין באכרעין
פארשטייער פון קאטאר און די יונייטעד עמירעטס באשטעטיגט שוין פריער 
אין וואך – פאלעסטינער בויקאטירן באטייליגונג ביי דער סאמיט – שאצונג 

עקענאמישער מיניסטער כחלון וועט דינען אלץ פארשטייער פון סאמיט 

אויב  זאגן  צו  שווער 
דערוועלטער  פריש  דער 
האט  וואס  פארלאמענט 
ערשטער  איר  אפגעהאלטן 
סעסיע דעם לעצטן אפריל דער 
געווען  איז  און  צוואנציגסטער 
האט  דינסט  אין  צייט  ווייניג 
עפעס א דערגרייכרונג, אויסער 
דער  איז  זי  אז  פאקט  דער 
קורצסטער פארלאמענט אין די 

היסטאריע פון מדינת ישראל.
איז  אויפלעזונג  דער 
דער  דורך  געווארן  אנגעפירט 
אלע  און  קאמיטטע  כנסת 
זיך  וועט  און  מיטגלידער  אירע 
דער  צו  אויפעפענען  צוריק 
דעם  נאך  כנסת  קומענדיגער 
וואס דער פאלק וועט אויסוועלן 

פון פריש אירע וויילער.
זיך  האבן  החלטה  די  צו 
געוויסע  קעגנגעשטעלט 
אויך  זיי  צווישן  און  פערזאנען 
דעפוטאטן  פרומע  די  פון 
קען  מען  אז  גלייבנדיג 
צייט  אינצווישן  דער  אויסנוצן 
דורכצופירן  אריינצוכאפן 
געזעצן אבער זייער ביטע האט 
זיך אנגעשטויסן אין א שארפער 

ברענגעדיג  קעגנערשאפט 
פארלאמענט  דער  אז  דערצו 

זאל ווערן אויפגעלעזט.
האבן  אנדערע  צווישן 
אראבישע  די  פון  פארשטייער 
זיי  אז  געבעטן  פארשטייער 
אויפשטעלן  זאל  מען  ווילן 
זיך  זאל  וואס  קאמיטעע  א 
פון  נושא  דער  מיט  אפגעבן 
ערציאונג, אבער דערווייל האט 
דער  באקומען  נישט  ביטע  די 

באשטעטונג פון אנדערע.
אין דער זעלבער צייט האט 
א  פיבערן  צו  אנגעהויבן  זיך 
מערערע  און  וואלן  פון  לופט 
טוישן  צו  זיך  גרייטן  פארטייען 
זייער  פון  ראש  יושב  דער 
די  איז  זיי  צווישן  און  פארטיי 
וועט  וועלכער  פארטיי  עבודה 
צו  פריימעריז  אויף  ארויסגיין 
הויפט  דער  פון  גבאי  טוישן 
שוין  האבן  קעגנער  און  אמט 
זיך  וועלן  זיי  אז  אויסגערופן 

שטעלן אויף דער פארמעסט.
זיך  דערקענט  אויך  אזוי 
ליכוד  די  ביי  אויפוואוכונג  אן 
אין  נעמען  צו  נקמה  פארטיי 
אקט  זיין  פאר  ליבערמאן 

דער  אומזינסט  אויפצולעזן 
זאגן  עס  ווי  פארלאמענט. 
די  האט  ליכוד  פון  קוועלער 
געשטעלט  פירערשאפט  ליכוד 
זיי  וועלן  וועלכער  ראטגעבער 
ערנסטע  ארויסצוציען  העלפן 
שטיצע פון די רוסישע וויילער, 
אין  זענען  וועלכער  שטימען 
געגאנגען  דער פארגאנגענהייט 

צו דער ליבערמאן פארטיי.
האט  ליבערמאן 
שריט  די  פון  אפגע'חוזק'ט 
איז  נתניהו  אז  זאגענדיג 
דרוק  די  און  פרעשור  אונטער 
באגיין  זאל  ער  צו  אים  ברענגט 
טריט  זינלאזע  און  נארישקייטן 
וועט  מארגן  אז  צוגעלייגט  און 
וואס  ראטגעבער  זיין  ממנה  ער 
פאנגען  מיט  אפגעבן  זיך  וועלן 

די שטימען פון די בעלי חיים.
ווי עס שיינט וועט די וואלן 
ווען  היציגער  א  גאר  זענען 
אנקעטעס  די  געבן  דערווייל 
10 ווי  אזויפיל  ליבערמאן  פאר 

מאנדאטן, היבש מער ווי ביי די 
עס  אבער  וואלן,  פריערדיגע 
גלייבט זיך שווער אז דאס וועט 

זיין דער אויסגאנג ביים סוף.

די  האט  הויז  ווייסער  דער 
מעסעדזש  א  פארשפרייט  וואך 
און  ירדן  מצרים  אז  זאגענדיג 
ענדגילטיג  האבן  מאראקא 
באשטעטיגט זייער באטייליגונג 
סאמיט  עקענמישער  דער  ביי 
וועט  עס  וואו  באכרען,  אין 
אישוס  אויסגעשמועסט  ווערן 
באפעסטיגן  קען  מען  אזוי  ווי 
און  עקענאמיע  פאלסטינער  די 
שטיין  קענען  זאל  זי  אז  זארגן 

אויף אירע אייגענע פוס.
די  פון  באשטעיגטונג  דער 
לענדער קומט נאך דעם וואס א 
היבשער צאל לענדער האבן שוין 
זייער  באשטעטיגט  פריער  פון 
ציילן  זיי  צווישן  און  השתתפות 
זיך די רעגירונג אין באכרעין, די 
יונייטעד  קאטאר,  פון  רעגירונג 

עמירעטס און סאודי אראביע.
שרייבנדיג  אז  איז  איראניש 
מדינת  נאך  האט  שורות  די 
קיין  דערהאלטן  נישט  ישראל 
איינלאדונג, אבער ווי מען שאצט 
טעכנישער  א  נאר  דאס  איז 
אמעריקע  זינט  פארשלעפונג 
ביז  אויסווארטן  געוואלט  האט 
לענדער  דערמאנטע  די  ווען 
ענדגילטיגער  זייער  געבן  וועלן 
זיין  וועלן  זיי  אז  באשטעטיגונג 

אנוועזענד ביי די אסיפה.
פארופן  איז  אסיפה  דער 
פרעזידענט  דורך  געווארן 
געווארן  און  טראמפ 
זיין  דורך  אנגעדריידט 
קומענדיג  קאשנער,  איידעם 

באמיהונגען  די  פון  ראם  אין 
דער  אין  שלום  איינצושטעלן 
הייסט  עס  ווי  מזרח.  מיטל 
באטייליגטע  די  וועלן  יעצט 
פלענער  דיסקוטירן  לענדער 
אויפארבטן  קען  מען  אזוי  ווי  
עקענאמיע  פאלעסטינער  די 
קענען  זאל  זי  אז  צוברענגען  און 
אייגענע  אירע  אויף  שטיין 

פוס.
אויך  וועט  סאמיט  דער 
עזה  פון  טעמע  די  אדרעסירן 
קענען  זאל  זי  אויך  אז  זארגן  און 
אן  פון  ריכטיג  און  גוט  לעבן 
שטאנדפונקט,  עקענאמישער 
בעניפטין  גוטע  די  טראץ  אבער 
די  פאר  טראגט  דאס  וואס 
אויך  און  פאלק  פאלעסטינער 
וואס  קאנפערענץ  א  עס  איז 
שום  קיין  נישט  פאדערט 
האט  התחייבות,  פריערדיגע 
רעגירונג  פאלעסטינער  די 
בויקאטירט  זי  אז  אויסגערופן 

האט  און  קאנפערענץ  דער 
די  צו  גערופן  עמטליך 
שכינותדיגע לענדער אז זיי זאלן 
גרויסער  דער  פון  חלק  א  זיין 
זיך  האט  וואס  עפעס  בויקיאט, 
אויסגעארבעט  נישט  דערווייל 
אראבישע  די  פון  רוב  דאס  און 
פארהוילן  זיך  האבן  לענדער 
רוף  פאלעסטינער  דער  פון 

מעלדענדיג זייער השתתפות.
אויך  איז  באטאנט  ווי 
געלאדענט  נישט  ישראל  מדינת 
געווארן צו די אסיפה, אבער אין 
אז  מען  גלייבט  ישראל  מדינת 
אנקומען  וועט  איינלאדונג  דער 
מען  און  טעג  קומעדיגע  די  אין 
אנדערע  אין  ווי  גענוי  אז  שאצט 
עקענאמיסטן  די  וועלן  לענדער 
פון לאנד אנטייל נעמען ביי דער 
דער  אויך  וועט  קאנפערענץ, 
כחלון  מיניסטער  עקענאמישער 
זיין דער פארשטייער פון מדינת 

ישראל ביי דער קאנפערענץ.

דער שליסל צו א בן תלמוד חכם ערציילונג 

ישראל  גדולי  לעצטערע  די  צווישן 
רבי  גדול  ליטווישער  א  געווען  איז  אינדערהיים 
יצחק קאוולסקי, ווער עס האט זוכה געווען מעמיד 
צו זיין תורה בישראל און עס פלעגט זיין מרגליה 
בפיו צו זאגן אז צו די גרויסע השגות אין תורה איז 

ער צוגעקומען נאר צוליב די פאלגענדע מעשה.
ער  האט  קינד  קליין  א  געווען  איז  ער  ווען 
ליטע  די  אין  שטעט  די  פון  איינער  אין  געוואוינט 

און געלערנט אין א דארטיגע חדר.
געווען  איז  שטוב  אין  אים  ביי  עניות  די 
קוים  האבן  עלטערן  די  אומדערטרעגליך, 
מען  ווען  וואסער  און  ברויט  א  אויף  געקלעקעט 
מען  און  לעבן  דאס  טעגליך  טאג  דורך  שטופט 

לעבט גליקליך.
אין א טאג איז ער אהיימגעקומען פון חדר מיט 
גמרא  לערנען  שוין  גייט  ער  אז  טובה  בשורה  די 
אז  געזאגט  האט  חדר  אין  רבי  זיין  אז  געזאגט  און 
בבא  מסכת  א  ברענגען  מארגן  דארף  קינד  יעדער 

מציעא, ווייל מען הייבט מארגן אן די מסכתא.
א  גרויס,  געווען  איז  שטוב  אין  שמחה  די 
לערנען  גייט  יצחק'ל  קליינער  דער  קלייניגקייט 
שמחה  א  מיט  אים  האבן  עלטערן  די  און  גמרא 
אין  גיין  מען  וועט  אינדערפרי  מארגן  אז  געזאגט 
פאר  גמרא  נייער  א  קויפן  און  געשעפט  ספרים 

אים.
אינעווייניג  אבער  גרויס  געווען  איז  שמחה  די 

די  פאר  געציפט  גוט  בשורה  די  האט  הארץ  אין 
עלטערן, זיי האבן געטראכט און זיך געבראכן קאפ 
פון וואו וועט מען צוזאמנעמען די גראשן צוקויפן 
א גמרא, עס איז פשוט נישט געווען פון וואו, ווייל 
געווארן  גענוצט  איז  הכנסה  מעגליכער  יעדער 

אויף די מינימום וואס מען האט געלעבט.
און  בעט  זייער  אויף  געלעגן  אזוי  זיי  זענען 
געטראכט צו זיך ביינאכט ווי אזוי וועלן זיי טרעפן 

א פרוטה פאר די גמרא פון זייער קינד.
זיי  איז  עס  ווען  געטראכט  זיי  האבן  לאנג 
עלטערן  די  און  בייפאל  א  איינגעפאלן  ענדליך 
זענען איינגעשלאפן ווען יעדער טרעפט עפעס א 

קוואל צו א סומע פאר א גמרא פון דעם קינד.
געדאנק  א  עפעס  געטראפן  האט  טאטע  דער 
און די מאמע איר געדאנק, אבער קיין איינער האט 
בייפאל  זיין  מיט  אנדערן  דעם  נישט מיטגעטיילט 
צום  געלאפן  ביידע  זענען  אינדערפרי  גלייך  און 
ספרים געשעפט מיט די געלט איינצקויפן א גמרא.
טאטע  דער  האט  געשעפט  אין  אנקומענדיג 
אין  שטיין  מאמע  די  געטראפן  וואונדער  זיין  צו 
איר  און  גמרא  א  צוקויפן  געלט  מיט  געשעפט 
געהאט  זי  האט  וואו  פון  וואונדער  מיט  געפרעגט 
צוריקגעפרעגט  האט  זי  און  גמרא  די  פאר  געלט 
געלט  געהאט  ער  האט  וואו  פון  וואונדער  מיט 
מורא'דיגע  א  ארויסגעשטעלט  זיך  האט  עס  און 

מציאות.

זייגער  טייערע  א  געהאט  האט  טאטע  דער 
וואס ער האט באקומען ביי די חתונה און די זייגער 
האט ער אוועקגעלייגט אין א זייט נישט וועלענדיג 
זיכער  עס  וועט  ער  ווייל  זייגער,  דעם  פארקויפן 
דארפן האבן אין א קריטישער מינוט, נאר זעענדיג 
דער  ער  איז  גמרא,  א  נישט  האט  קינד  זיין  אז 
די  פארקויפן  אינדערפרי  געלאפן  זאך  ערשטער 

גמרא.
ווייטער די מאמע האט אויך געהאט באקומען 
האט  זי  וואס  דימאנט  טייערער  א  חתונה  די  ביי 
די  בלייבענדיג  אוועקגעלייגט  און  געהיטן 
איינציגסטע מתנה אין איר האנט, אבער הערענדיג 
אז איר זון האט נישט קיין געלט צוקויפן א גמרא 
און  פארקויפן  עס  גייט  זי  אז  באשלאסן  זי  האט 

געלאפן אין געשעפט קויפן די גמרא.
א  געווארן  איז  האנט  דער  אין  געלט  די  מיט 
קריגעריי ווער זאל האבן די זכיה צו קויפן די גמרא 
און ביידע האבן באשלאסן אז מען וועט זיך טיילן 

האלב, האלב און מיט די געלט קויפן א גמרא.
האט דער גאון אויסגעפירט אז נאכ'ן הערן וואס 
אוועקגעגעבן  האט  יעדער  ווי  פאסירט  האט  דא 
דאס ביסן ברויט אז ער זאל וואקסן א תלמוד חכם 
האט ער שוין געמוזט זיצן און לערנען און אין זייער 
זכות איז ער געוואקסן וואס ער איז געוואקסן און 
און  תורה  פון  דור  א  אויפצושטעלן  געווען  זוכה 

מרביץ זיין תורה פאר זיין דור.

אין ספר מהר"י ווערט געברענגט א טייער ווארט אויף 
פון  ווערטער  די  אויף  און  הנרות  את  בהעלותך  פסוק  דער 

רש"י על שם שתהא שלהבת עולה מאליה.
דער  פון  מימרא  א  פי  על  פארשטיין  צו  ער  געט 
הייליגער בעל שם טוב הק'ץ. דער בעל שם טוב הק' זאגט 
אז עס מאכט זיך אמאל ווען א איד גייט טון עבודת השם און 
זיין הארץ איז פארשטאפט, ער שפירט גארנישט, ער האט 

נישט אין זיך קיין טראפעלע חיות.
ווערן  נישט  זאל  מענטש  דער  אז  בעש"ט  דער  זאגט 
הארץ  זיין  אויב  אז  וויסן  זאל  ער  נאר  זיך,   ביי  געפאלן 
ער  ווען  אבער  השי"ת,  פאר  חשוב  זיכער  עס  איז  שפירט 
שפירט נישט איז צומאל די חשיבות גרעסער, ווייל עס איז 
א בחינה פון מסירות נפש פאר השי"ת און פון הימל וועט 
די  דערשפירן  קענען  זאל  ער  אז  העלפן  זיכער  אים  מען 

הרגשה און מקיים זיין די מצוה במלואו.
די בחינה זעט מען שטארק ביי אנדערע מצוות, אבער 

דער  שטערקער.  עס  מען  זעט  מנורה  פון  מצוה  די  ביי 
צינדט  מען  אפילו  פלאם,  א  מען  אז  איז  מנורה  א  פון  סדר 
ווערט  און  אויף  שנעל  ער  גייט  פייער,  ווייניג  מיט  אן  אים 

איבערגעדרדריידט צו א גרויסער פייער.
דאס ווייזט אז דער מענטש דארף זיך אויפפלאמען און 
דער פייער וועט ארויפגיין פון זיך אליין אבער עס קען דען 
א מענטש מאכן א חשבון און זאגן טאקע זייער גוט אז איך 
צינד אן דער פלעמעל אבער דער עיקר טוט דאך השי"ת, 

נישט איך.
אז  מענטש  דער  איבער  צייגט  און  תורה  די  דא  קומט 
דער  אויף  גערעכענט  ווערט  אלעס  אז  אזוי,  נישט  איז  עס 
מענטש און ווי עס שטייט אין פסוק בהעלותך אז די עליה 
וואס ווערט שפעטער, אפילו עס גייט ארויף פון זיך אליין 
שפעטער, דאך ווערט ער גערעכענט אויף דער צינדער און 
ווי עס שטייט בהעלותך את הנרות, ווייל עס ציילט זיך אויף 

דער מעלה, אפילו אז דער מעלה איז געווען מאיליה.
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נפשו  בכל  נקשר  זצ"ל  המנוח  גם 
סוף  עד  החשיב  אותו  זה,  רבו  אל 
ימיו כ'רבו מובהק' – יחד עם אביו 
רבו  את  שימש  אף  הוא  זצוק"ל. 
החולים,  בבית  שהותו  בתקופת 
דרכים  בתאונת  שנפצע  לאחר 
לפטירתו  לבסוף  שגרמה  קשה 

בשנת תשי"ח.
לאחר פטירת רבי ראובן עבר 
הגדול  רבו  אצל  ללמוד  המנוח 
זצוק"ל  מאלין  לייב  רבי  הגאון 
בישיבת 'בית התלמוד', וגם ממנו 
זצ"ל  רבו  אף  תורה.  הרבה  קנה 
בכפ־ והערכה  אהבה  לו  החזיר 

ליים, וחלק מחידושי המנוח זצ"ל 
נכתבו ב'חידושי רבי לייב'.

כבר באותן שנים היו התמדתו 
ושקידתו של המנוח זצ"ל למופת, 
והנדי־ העילויים  כשרונותיו  לצד 

לקנות  צעיר  בגיל  זכה  וכך  רים, 
במרחבי  ידיעות  מאוד  הרבה 
חי־ ולחדש  והפוסקים  התלמוד 

יצא  שמו  נעלים.  תורה  דושי 
בארה"ב  הישיבות  בעולם  לפניו 

כ'עילוי'.
בהגיעו לפרקו, בשנת תשי"ד, 
הרבנית  רעייתו,  את  לאשה  נשא 
רבי  הגאון  של  בתו  תבלחט"א, 
תלמיד  זצוק"ל,  ליפשיץ  דוד 
שמעון  רבי  הגאון  למרן  מובהק 
שקאפ זצוק"ל, מלפנים רב ואב"ד 
מכן  ולאחר  שבפולין,  סובאלק 
אלחנן'  יצחק  'רבנו  ישיבת  ראש 
הרבנים'  'אגודת  נשיאות  וחבר 
עמדה  תליט"א  הרבנית  בארה"ב. 
בל  במסירות  השנים  כל  לצידו 
לה  אשר  כל  את  ומסרה  תתואר, 

עבור הרבצת תורתו.
ני־ לאחר  ספורים  שבועות 

כנסת  בית  כרב  לכהן  החל  שואיו 
לאחר  יורק'.  ניו  'איסט  בשכונת 
תקופה עבר לכהן כרב בית הכנסת 
שהיה  תורה',  תלמוד  לאטס  'ניו 
איסט  בשכונת  ביותר  המרכזי 
הגיע  נוראים  ובימים  יורק,  ניו 
לכאלפיים  בו  המתפללים  מספר 

איש.
כנסת,  בית  כרב  כהונתו  לצד 
במחויבויות  כרוך  שהיה  תפקיד 
המנוח  המשיך  שונות,  קהילתיות 
זצ"ל לראות את עיקר חייו בעמל 
השקיע  זמנו  מיטב  ואת  התורה, 
ימים  באותם  תורה.  בהרבצת 
בישיבת  שיעור  למגיד  התמנה 
מספר  ולאחר  התלמוד',  'בית 
שנים הרביץ תורה בישיבות 'קמ־

בין  שבארה"ב.  ביץ''  ו'לונג  ניץ' 
תלמידיו מאותם ימים ניתן למנות 
את הגאון הצדיק רבי שמשון דוד 
הגאון  ויבלחט"א  זצ"ל,  פינקוס 
שליט"א  וייס  מאיר  ישראל  רבי 
ראש ישיבת נחלת הלויים, הגאון 
רבי יעקב ליבוביץ שליט"א ראש 
רבי  הגאון  בינה,  שערי  ישיבת 
שליט"א  ליטמנוביץ  אברהם 
מו"ץ בעדה החרדית, ועוד רבים. 
מספרים  ימים  מאותם  תלמידיו 
מיוחדים  שיעורים  על  בערגה 
שערי  בפניהם  שפתחו  במינם 
אחד  הסוגיות.  בלימוד  אורה 
מתלמידיו באותם ימים היה נכדו 
קוטלר  אהרן  רבי  הגאון  מרן  של 
עת  ההזדמנויות,  ובאחת  זצוק"ל, 
זצ"ל,  המנוח  עם  אהרן  רבי  נפגש 
הודה לו בחום על כך ש"פתח את 

מוחו" של נכדו.
הגאון  עלה  תשכ"ח  בשנת 
ויחד  הקודש,  לארץ  זצ"ל  המנוח 
מרדכי  ר'  הגאון  מנוער  ידידו  עם 
ישיבת  את  יסדו  זצ"ל,  אליפנט 
כשהמנוח  בירושלים,  איתרי 
תלמידים  כ־60  עמו  הביא  זצ"ל 
רב  רושם  שעשה  דבר  מארה"ב, 

בכותרות העיתונים דאז, שדיווחו 
עם  שעלה  הישיבה  ראש  על 
בו  התקיימו  מהגולה.  תלמידיו 
נקנית  ישראל  ש"ארץ  חז"ל  דברי 
הראשונה  והתקופה  ביסורים", 
כרוכה  היתה  בארה"ק  לשהותו 
הע־ אהבתו  אולם  רבים,  בקשיים 

בה  לייסד  ולהיטותו  לארה"ק  זה 
מקום תורה, הם אלו שסייעו בעדו 
במשך  הקשיים.  כל  על  להתגבר 
שנים רבות הרביץ תורה בישיבה, 
צפפה,  שבבית  המרכזי  בסניף  הן 
שאפל'   – נועם  'דרכי  בסניף  והן 
רבים  חו"ל.  יוצאי  תשובה  לבעלי 
מתלמידיו מאותם ימים מדגישים 
צמיחתם  את  לו  חבים  הם  כי 

הרוחנית.
לטובה  שווים  היו  שנותיו  כל 
התורה.  לעמל  החושים  במסירת 
כל מי שנפגש עמו נפעם להיווכח 
בגודל שמחתו על כל דבר חידוש 
בהבנת  'קנייטש'  תוספת  כל  ועל 
שבו,  התורה  מאהבת  ענין.  איזה 
לא חס על כבודו, ושמע שיעורים 
אף מפי תלמידי חכמים הצעירים 

ממנו עשרות בשנים.
החידוש'  ל'כח  המנוח  זכה 
מיוחד, ואף בשנות זקנותו המופ־
לגת לא הכזיב מעיינו מלחדש חי־

דושים נפלאים בהרבה מקצועות 
התורה, ותדיר היה מודה להשי"ת 
ממנו  פסק  לא  בגילו  שגם  כך  על 
כוח החידוש. הצד השווה שבחי־

דושיו, שכולם מצטיינים בחתירה 
של  חותם  ונושאים  האמת,  אל 
'גאוניות' מהסוג של דורות עברו. 
כל התורה כולה היתה שווה בעי־
לאותיותיו  בתנ"ך  בקי  היה  ניו, 
לו  שבא  דבר  בתרגום,  גם  כמו 
ושידד  זצוק"ל,  מאביו  בירושה 
החושן'  'אבני  בסוגיית  מערכות 
נזקא  'פלגא  בסוגיית  כמו  בדיוק 
פרסם  השנים  במהלך  קנסא'. 
תורניות  בבמות  מחידושיו  חלק 
קיבצו  האחרונות  ובשנים  שונות, 
בני משפחתו יבלחט"א חלק מחי־
דושיו לקובץ בשם 'אסופות נתנו'.
לא־ חכים'  'בר  בבחינת  היה 

יעקב  רבי  הגאון  מרן  הגדול,  ביו 
אביו  של  דיוקנו  דמות  זצוק"ל. 
ובכל  עיניו,  לנגד  העת  כל  עמדה 
היה  בה  אביו,  תורת  היתה  חייו 
בקי עד לאחת, נר לרגליו. בימים 
בהם ביקר אביו זצוק"ל בארה"ק, 
זצ"ל,  המנוח  בבית  להתאכסן  נהג 

לחכ־ וועד  לבית  אז  הפך  והבית 
גדולי  לכל  שואבת  ולאבן  מים 
התורה שעלו אל ביתו בכדי לבקר 

את אביו זצוק"ל.
בעובדות  וגדוש  מלא  היה 
זצוק"ל,  הדורות  מגדולי  והנהגות 
בדורות  ליטא  מגדולי  ובפרט 
סי־ המלחמה,  שלפני  האחרונים 

הגדול  מאביו  שמע  אותם  פורים 
ובנא־ בדקדקנות  והעביר  זצ"ל 

ידע  מיוחד  וחן  במתיקות  מנות. 
מי  וכל  הסיפורים,  את  "להחיות" 
להתבשם  זכה  במגע  עמו  שבא 
הוא  שהנה  ולחוש  קדומים,  מהוד 
במיר,  בסלבודקה,  כעת  נמצא 
זה  מלבד  ובוואלוז'ין.  בקעלם 
מקום  ובכל  בשפתותיו,  חן  הוצק 
דברים,  לשאת  התכבד  ואירוע 
מתי־ על  מתענגים  כשהשומעים 

קות דבריו.
להפליא,  עד  בהלכה  דקדק 
בט־ אם  כי  גדול  רעש  בקול  לא 
מתוך  והכל  לכת,  ובהצנע  בעיות 
מתוך  ולא  בסוגיות,  עצמי  ליבון 
'חיקוי' בעלמא, ממנו כה סלד. כל 
ימיו היה נוהג להתפלל בהשכמה 
ולהגיע לתפילה לפני הזמן. תפי־

במתינות  מעות,  כמונה  היו  לותיו 
ובישוב הדעת.

הזולת.  עם  בחסדיו  הפליא 
מזמנו  רבות  שעות  מקדיש  היה 
לעזור לאנשים פרטיים ולמוסדות 
והכל  פרס,  לקבל  מנת  על  שלא 
וחסד  חן  נשא  וחן.  נעימות  מתוך 
בעיני כל רואיו, וכשם שאהב את 
כל הנברא בצלם, כן החזירו לו כל 

מכריו אהבה על אהבתו.
בחג הפסח בשנה זו, התגלתה 
בעטיה  הנוראה,  המחלה  בגופו 
הלך ונחלש. את ייסוריו הנוראים 
נשא בדומיה ובאהבה, וגם בתקו־

פניו  להאיר  חדל  לא  זו  קשה  פה 
היה  שהדיבור  ולמרות  לסובביו, 
בפיו  להודות  התאמץ  עליו,  קשה 
שנעשתה  קלה  פעולה  כל  על 
הרבה  מחלתו  בתקופת  עבורו. 
ש"שכינה  חז"ל  דברי  על  לחזור 
למראשותיו של חולה", וכך חיזק 
ומתוך  השי"ת,  בקירבת  עצמו 
נשמתו  עלתה  זו  קירבה  הרגשת 
האחרון  בשבוע  מרומים.  לגנזי 
חמי־ לדור  זכה  כי  התבשר  לחייו 

שי עם היוולד בן לנינו.
בליל שב"ק ערב שבועות היה 
הת־ לפתע  אך  בתרדמת,  שרוי 

השלים  כוחותיו  ובשארית  עורר, 
והתאמץ  הפרטית  ספירתו  את 
לספור בברכה את ספירת העומר 
האחרונות  ומילותיו  האחרונה, 
היו "שבעה שבועות", עליהם חזר 
ונתקיימו  זכה  וכך  פעמים,  מספר 
בו דברי חז"ל (קה"ר ג, כח) ש"כל 
העושה מצוה סמוך למיתתו דומה 
חסירה  צדקתו  מידת  היתה  שלא 

כי אם אותה המצוה והשלימה".
את  השיב  אחה"צ  בשב"ק 
שי־ ובהלווייתו  לבוראה,  נשמתו 

מישיבת  שבועות  במוצאי  צאה 
את  קבע  בו  מקום  אור',  'תורה 
מרורים  ביכוהו  מתפילותיו,  חלק 
זיל־ מיכל  רבי  הגאון  והספידוהו 

בר שליט"א ראש ישיבת זוועהיל 
איתרי,  ישיבת  מראשי  ולשעבר 
של  העילויישקייט  את  שציין 
שהיה  האמת  מידת  את  המנוח, 
בהפ־ בה  והצטיין  בדרא  חד  בה 
שעב־ המסורה  ועל  גדולה,  לגה 

בדקדקנות  הגדול  מאביו  לו  רה 
ובנאמנות.

לאחמ"כ הספידו ידידו מנוער 
הגאון ר' יעקב קרוגר שליט"א, רב 
בהכנ"ס קהילת חיים, שסיפר את 
והת־ שקידתו  אודות  זכרונותיו 

בימי  עוד  זצ"ל  המנוח  של  מדתו 
בחרותו אצל הגאון ר' ראובן זצ"ל, 
ואהבת  המופלג  לבו  טוב  ועל 
התורה שניחון בה במידה גדושה.
הגאונים  בניו  ספדו  כך  אחר 
ראובן  ורבי  שליט"א  יוסף  רבי 
אריה  ר'  הרה"ג  ונכדיו  שליט"א 

ור' מנחם שליט"א.
אח־ השאיר  זצ"ל  המנוח 

הרבנית  נעוריו  אשת  את  ריו 
ר'  הגאון  הגדול  אחיו  תליט"א, 
ישיבת  ראש  שליט"א  שמואל 
גדולי  מועצת  וחבר  פילדלפיה 
הרבנית  אחותו  בארה"ב,  התורה 
וחתנין  בנין  תליט"א,  דיסקינד 
שליט"א  יוסף  רבי  הגאונים  רבנן, 
רבי  ובחו"ל,  בא"י  כולל  ראש 
דר־ בישיבת  ר"מ  שליט"א  ראובן 
ישראל  רבי  בירושלים,  נועם  כי 
מחשובי  שליט"א  באהמאן  חיים 
בלוס  הקהל  ומראשי  הבעה"ב 
טריבץ  מאיר  רבי  והגאון  אנג'לס, 
שליט"א ר"מ בישיבת מכון שלמה 
נין,  ובן  ונינים  ונכדים  בירושלים, 
התורה  בדרך  כולם  ההולכים 
זרע  יבורך  ישרים  דור  והמסורה, 

ברך ה'.

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. 

חד   5 מטר   104 מפוארת  ברפפורט 
חדשה לגמרי רק 2420.000 שח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052221]

בכיכר  זוכה!!  הקודם  במחיר!!  ירדו 
מטר 4200.000שח  חנות 135  השבת 
052-7658-638 חזק  הכי  מיקום 

"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]

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]

מ"ר,   70 שערים  במאה  בהזדמנות! 
ב-  מושכרת  יחידות,  ל-3  מחולקת 
052-  . ש''ח   1,550,000 ש''ח   6,400

7158024
[20051950]

מטר   106 -4חד'  משה  לגבעת  צמוד 
108  * 2550.000ש"ח  רק  בבניה 
רק  לכניסה  מוכנה  חדשה  מטר 
052- ק"ה  מעלית  2760.000ש"ח, 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051762]

דיור  יחידות   3 שערים  מאה 
מטר   75 סה"כ  מושכרות 
רק  שח   7000 חודשית  תשואה 
052-7658-638 1650.000ש"ח 

"היימשע תיווך -הנדלס"
[20051758]

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

הנדלס"
[20051757]

4 בשטראוס  מפוארת  בונבונירה 
רק 2060.000ש"ח -052 מטר  חד 80 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052689]

רק  ק"א  מטר  כ50  חד   2 ילין  בדוד 
1270.000 שח טאבו רגיל -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052688]

בונבונירה  בפולנסקי  בבלעדיות! 
בגג  מחסן   + מטר  כ-80  חד   3.5
אופציות  ביותר!!  מושקעת  -5מטר 
052-7658-638 2150.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052687]

בבלעדיות!! בפישל -4חד' כ-90 מטר 
+ מרפסת ענקית + אופציות, מושקעת 
רק 2290.000ש"ח -052 חזית  ביותר, 

7658-638 "היימשע תיווך- הנדלס:
[20052608]

עצמי  הון  לבעלי   ! מציאה  מציאה 
מטר  כ95  חד'   4 באוליהב  גדול! 
וחניה  מחסן   + ומפוארת,ק"ג  חדשה 
052- 2420.000ש"ח  רק  גדולים 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052607]

לקהל  תיווך-הנדלס  היימשע 
דרך  גם  לפנות  ניתן  לקוחותינו 
a052-7658-638@gmail. האימיל 

com
[20052606]

בונבונירה  בפולנסקי  בבלעדיות! 
בגג  מחסן   + מטר  כ-78  חד   3.5
-5מטר מושקעת ביותר!! אופציות 
052-7658-638 2150.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052599]

בבלעדיות!! בארזי הבירה!! בונבנירה 
מפוארת 4 חד כ-103 מטר מושקעת 
2785.000ש"ח  רק  ק"א  מאד  מאד 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052565]

מפוארת  חד'   4 תורה!  עזרת 
דיור  יחידת   + חדש  הכל  ומשקעת, 
שכנים  מדהים,  נוף  ק"ג  מוכנה, 
052- 3585.000ש"ח  רק  היימשע 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052564]

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]

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

053-3179474 ,02-5379474
[20052385]

מ"ר,   85 ק"ב,  חד'   3 פנינה   80 גוש 
גאולה  בבלעדיות   * ש''ח   2,800,000
מ"ר.   75 חדשה,  ק,   2.5 חד',   3 יואל 

תיווך 02-5379474, 053-3179474
[20052384]

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]

חד   4 גרשום  רבינו  צבי-  בנווה 
ק"כ + שטח ל-2 יחידות דיור סה"כ 
2400.000ש"ח  רק  מטר  כ120 
052-7658-638 זוכה!  הקודם 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052298]

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]

חדרים   3 לביהמ"ד,  קרוב  בבעלז 
נוחה,  קומה  מאוד,  מרווחת 
אפשרויות  ענקית,  סוכה  מעלית, 
052-765- נדל"ן  שוורץ  הרחבה, 

6888
[20052771]

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

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20052770]

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

765-6888
[20052769]

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
[20052768]

בבניין  ומיוחדת  חדשה  בירמיהו, 
להשכרה  יחי'   + חדרים   5 בוטיק, 
כניסה  נוחה,  קומה  מ"ר),   150)
052-765- נדל"ן  שוורץ  מיידית. 

6888
[20052767]

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

6888
[20052766]

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, 

765-688
[20052765]

בגוש 80, דירת 4 חדרים, משופצת 
סוכה  מרפסת  גבוהה,  ברמה 
נוחה,  קומה  מעלית,  חזית,  גדולה, 

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20052764]

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

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20052763]

בנין  ביואל  בבלעדיות  מציאה!! 
 + מעלית   + מטר   115 חד   4 חדש!! 
052- 2820.000שח  רק  גדולה  סוכה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20052750]

חדרים   4 אילן  לבר  קרוב   80 בגוש 
כ100 מ"ר קומה שניה עם חזית תיווך 

צביקה רוזן 052-763-4444
[20052749]

מעולה,  במיקום  חד'   3 א'  ברמות 
נוף, משופצת, חצר, יחידה מניבה. 

054-8455678
[20052714]

באריאל  מציאה!!בונבונירה  ממש 
יחידת   + ל -4חד'  מחולקת  מטר   135
לחודש.  ב-4600  מושכרת  -3חד 
052-7658-638 3200.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052690]

ירושלים | מכירהֳ
דירת 3 חדרים 45 מ"ר ק"ק בדוד ילין 
בלעדי  תיווך  שיפוץ  כולל   1,200,000

052-7692073 052-7163221
[20052799]

דירת 3 חדרים 60 מ"ר ק"ק בדוד ילין 
+ חצר גדולה 1,500,000 כולל שיפוץ 
052- 052-7163221 בלעדי  תיווך 

7692073
[20052798]

דירת 3 חדרים 54 מ"ר קומה 1 בדוד 
שיפוץ  כולל   1,400,000 חצר   + ילין 
052- 052-7163221 בלעדי  תיווך 

7692073
[20052797]

דירת 3 חדרים 44 מ"ר קומה 1 בדוד 
תיווך  שיפוץ  כולל   1,150,000 ילין 
052-7692073 בלעדי 052-7163221
[20052796]

דירת 3 חדרים 42 מ"ר קומה 1 בדוד 
ילין + מ. סוכה1,100,000 כולל שיפוץ 
052- 052-7163221 בלעדי  תיווך 

7692073
[20052795]

מ"ר   60 גדולים  חדרים   3 דירת 
משופץ  ילין  בדוד  קרקע  קומת 
052- בלעדי  1,600,000תיווך  קומלט 

052-7692073 7163221
[20052794]

בתנובה, 6חד' ענקית, מתוכננת היטב, 
 - נדל"ן  יעד  נוחה,  קומה  מדהים!  נוף 

072-3969911
[20052791]

4חד'  בלבד!  לזריזים  בתנובה, 
קומה  גדול,  סלון  מוארת,  מושקעת, 

נוחה! יעד נדל"ן - 072-3969911
[20052790]

בהזדמנות בתנובה, דירת גן מרווחת, 
4חד' + חצר גדולה, מחיר מעולה! יעד 

נדל"ן – 072-3969911
[20052789]

מ"ר,   180 פינתי  בבנין  ברוך  במקור 
עם תקרה גבוהה, שיפוץ לפי דרישת 
בטאבו  לחלוקה  אפשרות  הלקוח, 
לדירה עם יחידה או 2 יחידות, קומה 
052-763- רוזן  צביקה  תיווך  נוחה, 

4444
[20052780]

ענקית,  דירה  בתנובה,  למבינים! 
נוף מיוחד, שוורץ נדל"ן -052-765

6888
[20052774]

מרווחת  חדרים   5 ברוך,  במקור 
סוכות  ומושקעת,  מפוארת 
חניה  מעלית,  נוף,  ק"ד,  גדולות, 
052-765- נדל"ן  שוורץ  פרטית, 

6888
[20052773]

מרווחת,  חדרים   3.5 צבי,  בנוה 
אוויר,  כיווני   3 ומוארת,  משופצת 
2,300,000 ענקית,  סוכה  מרפסת 
ש"ח שוורץ נדל"ן 052-765-6888

[20052772]

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 4800.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051352]

בונבונירה  דירת  בבלוי  במחיר!!  ירדו 
2030.000 רק  ק"א  מטר   80 חד   3
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20051351]

ירושלים | השכרה
יפה  חד'   2 הצדיק  בשמעון  בלעדי 
ומרוהטת  משופצת  ממוזגת  במיוחד, 
מר"ח תמוז, תיווך ישיר 02-6510266
[20052755]

מטר 2 פאר 25  יחידת  גרשון  ברבינו 
חד ק"כ מרוהטת ומשקעת ביותר רק 
"היימשע   052-7628176 שח   3100

תיווך-משה
[20052523]

רק  חד מתאים לבחורים  בזוננפלד 2 
"היימשע   052-7628176 שח   4500

תיווך-משה"
[20052522]

בהמ"ג 2 חד 38 מטר מרוהטת מטבח 
חזית  שח   3800 רק  ק"א  ענק  חדש 
052-7628176 "היימשע תיווך-משה"
[20052521]

לגמרי  חדשה  חדר  דירת  בהמ"ג 
2500 רק  ליחיד  או  למשרד  מתאים 
שח לחודש כולל הכל 052-7628176

"היימשע תיווך-משה"
[20052520]

בונובנירה בגני רוממה 2 חד 35 מטר 
חדש  הכל  מאד,  ומושקעת  מרוהטת 
"היימשע   052-7628176 שח   4000

תיווך-משה
[20052519]

מטר   100 חד   5 פלקס  דו  באשכנזי 
052- זוכה  הקודם  שח   7000 רק 

7628176 "היימשע תיווך-משה"
[20052518]

חגי 4 חד' חדשה ק"א 80 מ"ר מרוהט 
80 ק"ג  חד'   4 סורוצקן   * מרפסת.   +
תיווך -02 ומרפסת.  נוף   + מ"ר 6,500 

053-3179474 ,5379474
[20052389]

הלמן - אלדובי התחדשות עירונית שותפות מוגבלת ("השותפות")

ובהתאם  התשכ"ח-1968  ערך,  ניירות  לחוק  בהתאם  הודעה  בזאת  ניתנת 

לתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), התשס"ח-2008, בדבר תשקיף 

הצעה ראשונה לציבור ותשקיף מדף הנושא תאריך 13 ביוני 2019 ("התשקיף") 

של עד 5,000 יחידות השתתפות רגילות רשומות על שם במחיר של אחד (1) 

בנות  השתתפות  יחידות   5,000 עד  וכן  רגילה  השתתפות  ליחידת  בלבד  ש"ח 

פדיון רשומות על שם במחיר של עשרת אלפים (10,000) ש"ח בלבד ליחידת 

השתתפות בת פדיון ("יחידות ההשתתפות הרגילות" ו-"יחידות ההשתתפות 

בנות פדיון", בהתאמה וביחד "יחידות ההשתתפות"), בתמורה כוללת של עד 

50,005,000 ש"ח.

מסמכי  באמצעות  תבוצע  התשקיף  על-פי  המוצעים  הערך  ניירות  הזמנת 

להגיש  יהיה  ניתן  לא  לתשקיף.   2 לפרק  המצורפים  לשותפות,  ההצטרפות 

וחמש  רגילות  השתתפות  יחידות   (15) עשרה  מחמש  פחות  לרכישת  בקשות 

עשרה (15) יחידות השתתפות בנות פדיון.

רשימת החתימות לרכישת יחידות ההשתתפות תיפתח ביום ד', 19 ביוני 2019 

בשעה 10:00 ותיסגר במוקדם מבין המועדים הבאים: (א) המועד בו הועברו 

על-ידי המזמינים לחשבון נאמנות ההנפקה סך של 50,000,000 ש"ח; או (ב) 

יום 28 ביולי 2019, בשעה 13:00.

לנוסח מלא של התשקיף, ראה דוח מיידי שפרסמה השותפות ביום ד', 12 ביוני 

2019 (אסמכתא מספר 2019-01-049887) באתר רשות ניירות ערך שכתובתו: 

.www.magna.isa.gov.il

הלמן - אלדובי התחדשות עירונית שותפות מוגבלת

באמצעות השותף הכללי: דייברגון שותף כללי 1 בע"מ

פיתוח תשתיות שכונה קיבוצית טירת צבי - 21 מגרשים

החברה הכלכלית עמק המעיינות
מכרז פומבי מספר 506-2019

מבקשת  הכלכלית")  "החברה  (להלן:  המעיינות  עמק  הכלכלית  החברה   .1
לקבל הצעות מחיר לביצוע פיתוח תשתיות שכונה קיבוצית טירת צבי - 21 

מגרשים.
תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז: אישור על רישום אצל רשם הקבלנים   .2

בענף 200 סיווג ג-2.
החברה  במשרדי   12:00 בשעה   1/7/2019 המכרז:  להגשת  אחרון  תאריך   .3

הכלכלית במועצה.
סיור קבלנים ייערך בתאריך 18/6/2019 בשעה 10:30. ההשתתפות חיונית.  .4

נפגשים בשער הכניסה לקיבוץ טירת צבי.  
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במבנה המועצה אצל מזכירת ועדת מכרזים   .5
במסמכי  לעיין  ניתן  מקרה.  בשום  יוחזרו  שלא  ש"ח   4,000 סך  תמורת 

המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום.
יש להגיש במעטפה סגורה,  את ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים,   .6
שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, לתיבת המכרזים בחברה הכלכלית.

עד למועד האחרון רשאית החברה הכלכלית להקדים או לדחות את המועד   .7
האחרון להגשת ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז 

על פי שיקול דעתה המוחלט.
מובהר כי האמור לעיל מהווה תמצית חלקית בלבד של תנאי המכרז ובכל   .8

מקרה האמור במסמכי המכרז המפורטים גובר על האמור בהודעה זו.
נוספים בחברה הכלכלית במבנה המועצה, אצל אסנת כהן-נוימן:  פרטים   .9

דעאל לוי - מנכ"ל החברה הכלכלית עמק המעיינות04-6848141.

אינטרקיור בע"מ

("החברה")

החברה מתכבדת להודיע בזאת כי כתבי האופציה (סדרה 3) של החברה, אשר 

הונפקו בדוח הצעת מדף מיום 19 בנובמבר 2017, על פי תשקיף מיום 28 בפברואר 

2017, ושמספרם בבורסה הינו 1142348 ניתנים למימוש עד לשעה 12:00 ביום 

23 ביוני 2019 ("המועד האחרון למימוש"), באופן שכל כתב אופציה (סדרה 3) 

יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה כנגד תשלום במזומן של מחיר 

מימוש בסך של 1.25 ₪, לא צמוד. כתב אופציה (סדרה 3) אשר לא ימומש עד 

מחיר  ותשלום  המימוש  שהודעת  דהיינו,  בכלל,  ועד  למימוש,  האחרון  למועד 

המימוש לא יתקבלו עד המועד האמור במסלקת הבורסה (בגין כתבי האופציה 

זכות  כל  לבעליו  יקנה  ולא  בטל  יהיה  יפקע,  לרישומים),  בחברה  המוחזקים 

שהיא ובכלל זה זכות לתשלום כלשהו.

אינטרקיור בע"מ

זומד בע"מ
("החברה")

בהתאם לסעיף 318(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ולתקנה 3(א) לתקנות החברות 
החברה  כי  שקיימים,  ככל  החברה,  לנושי  הודעה  בזאת  ניתנת  התש"ס-2000,  (מיזוג), 
הגישה ביום 5.6.2019, הצעת מיזוג לרשם החברות לפיה חברת דוטימה 2019 בע"מ, ח.פ. 
דוטימה  כך שעם השלמת המיזוג,  ולתוך החברה,  עם  ("דוטימה") תמוזג   516026093

תחוסל ותימחק מרישומי רשם החברות.
וכן במשרד  על-ידי החברה במשרד רשם החברות  לעיין בהצעת המיזוג שהוגשה  ניתן 
הרשום של החברה בכתובת המנופים 9, הרצליה פיתוח, בית אקרשטיין - בניין A, קומה 
9, בימים א-ה בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש בטלפון: 072-2201843.
בכבוד רב,
זומד בע"מ

הגאון רבי נתן קמנצקי זצ"ל
  המשך מעמ' ראשון

המתיחות מתגברת: שתי מכליות נפט 
הותקפו אתמול בסמוך למצר הורמוז

טו־ מטילי  נפגעו  המכליות  כי 
הנראה  ככל  לעברן  שנורו  רפדו 
הידיעות  סוכנות  אך  מצוללת, 
בוושי־ בכיר  מפי  דיווחה  רויטרס 

וכי  זו,  בטענה  אמת  אין  כי  נגטון 
ימיים  ממוקשים  נפגעו  הספינות 
מבעוד  להן  שהוצמדו  מגנטיים 
דיווח  פורסם  בהמשך  מועד. 
את  שבודקים  האמריקאים  לפיו 
ימי  מוקש  גילו  שנפגעו  הספינות 
המכליות  לאחת  שהוצמד  אחד 
לב־ נלקח  המוקש  התפוצץ.  ולא 

ראיות  עליו  למצוא  בנסיון  דיקה 
את  ביצע  מי  בבירור  שיוכיחו 

הפעולה המסתורית. 
מסר  הערב  בשעות  אתמול 
מזכיר המדינה האמריקאי הצהרה 
אמר  ובמהלכה  לתקשורת,  קצרה 
חס־ למתקפה  אחראית  איראן  כי 

הנפט.  מכליות  על  האחריות  רת 
פומפאו  יצא  ההצהרה  לאחר  מיד 

להשיב  וסירב  התדרוכים,  מחדר 
לשאלות עיתונאים.

השורות,  כתיבת  למועד  נכון 
עולה  עדיין  הנורבגית  המכלית 
באש ומאמצי הכיבוי אינם עולים 
שגם  היפנית  המכלית  ואילו  יפה, 
מכלל  יצאה  שריפה,  פרצה  בה 
כוב־ שהאש  לאחר  טביעה  סכנת 

תה זמן קצר לאחר האירוע. 
לפי הדיווחים, מי שהצמיד את 
ידע  למכליות  הימיים  המוקשים 
ובתח־ בדיוק  עבודתו  את  לבצע 
ישימו  הצוות  שאנשי  מבלי  כום, 
לב, והמוקשים הוצמדו על הדופן 
המנועים  לחדר  בסמוך  החיצונית 

כדי לגרום מקסימום נזק. 
מצטרף  אתמול  האירוע 
בחודש  שאירע  דומה  לאירוע 
נפט  מכליות  הותקפו  אז  שעבר, 
שבאיחוד  פוג'יירה  בנמל  שעגנו 
הסתיים  אז  גם  האמירויות. 
האירוע ללא נפגעים, אך נגרם נזק 

משמעותי לארבע מכליות. 
האשימה  הקודמת  בפעם  גם 
לפי־ באחריות  איראן  את  ארה"ב 

פומפאו  המדינה  ומזכיר  צוצים, 
מועצת  בפני  יציג  כי  טען  אף 
לכך  ראיות  האו"ם  של  הבטחון 
שהפעולה בוצעה על ידי האירא־
מימש  טרם  כה  עד  זאת,  עם  נים. 
והראיות  ההבטחה  את  פומפאו 

טרם הוצגו. 
מוחמד  איראן  של  החוץ  שר 
לאירוע  אתמול  הגיב  זריף  ג'וואד 
ואמר כי העיתוי שלו חשוד מאוד. 
מספיקה  אינה  'חשוד',  "המילה 
את  במקצת  אפילו  לתאר  כדי 
אמר  הבוקר",  אירע  שכנראה  מה 
או  ארה"ב  כי  לרמוז  בנסיון  זריף 
להצית  המעוניינת  אחרת  מדינה 
שמב־ זאת  היא  באזור,  מלחמה 

מתוך  הללו  המתקפות  את  צעת 
מטרה שהאשמה תיפול על כתפי 

איראן. 

  המשך מעמ' ראשון



המבשר | יום וערש"ק, י"א בסיון תשע"ט | עמוד טו

מ"ר,   100 ק"9 חדשה  חד'   4 שמגר 
מרוהט, 8,500 ש''ח * זכרון יעקב ק"א 
חיים 3 דברי  ענקית *  מרפסת  חד'   5
 ,02-5379474 תיווך   $1,550 ק"3 חד' 

053-3179474
[20052388]

 + מרפסות   3  + ק"ה  חד'   5 סורוצקין 
ק"ג  המ"ג  גמיש *  ש''ח  מעלית 8,000 
4.5 חד' 95 מ"ר 6,000 ש''ח תיווך -02

053-3179474 ,5379474
[20052387]

בפולנסקי בובונירה חדשה ומפוארת 
4 חד מרוהטת ברמה גבוהה מאד רק 
פסח  אחרי  מיד  כניסה  לחודש   8000
תיווך- "היימשע   052-7628-176

משה"
[20052150]

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

תיווך-הנדלס"
[20052073]

בני ברק | מכירה
2 חדש  בנין  החיים  באור  בלעדי 
מיידי  אכלוס  סוכה  מ.   + חדרים 

1,220,000
[20052792]

מרפסות   + ענקית   4 דונולו  באזור 
מיידי  חזית  ק"ב  כ-115מ"ר 
03- "אפיק-נכסים"  2,240,000ש"ח 

5791514
[20052788]

נדיר  דופלקס  אבטליון  באזור 
ברמה  מפואר  350מ"ר  במיוחד! 
ומעלית  חזית  מרהיב!  נוף  גבוהה 
03- "אפיק-נכסים"  בלבד!  למבינים 

5791514
[20052787]

ענקית  קרקע  דירת  בזכרון-מאיר 
שיפוץ  צריך  כניסות  חזית 2  105מ"ר 

מיידי "אפיק-נכסים" 03-5791514
[20052786]

חזית  ק"א  3ח'  יגאל  באזור 
"אפיק-נכסים"  מיידי  1,485,000ש"ח 

053-3128884 03-5791514
[20052785]

שמורה  ענקית  ד.גג  יהושע  באזור 
חזית  ק"ג  280מ"ר!  7ח'  מאד! 
03- "אפיק-נכסים"  3,400,000ש"ח 

5791514
[20052784]

גדולים  6ח'  דופלקס  אוסם  באזור 
ק"ג  מאד!  מטופח  מרפסות   +
03- "אפיק-נכסים"  2,450,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20052783]

ענקית  140מ"ר  ויזניץ  באזור 
חזית  ק"ב  ענקית  סוכה  גדול  סלון 
בק"ק  יח"ד  לבנית  אופציה   + 3כ"א 
03- "אפיק-נכסים"  2,600,000ש"ח 

5791514
[20052782]

150מ'  כ-  דופלקס  נחמיה  בעזרא 
2.400.000 ק"ג  להרחבה  אופציה   +
גמיש "ביבלה-נכסים" 03-5-600-900
[20052781]

דירות  של  גדול  מבחר  במשרדינו 
בפרויקטים מובילים ברחבי העיר 

"לכוביצקי נכסים"03-7297690
[20052761]

ויפה  גדולה  ק"ה  חד   5 בלנדא 
"לכבוצקי  וחניה   + לנוף  פתוחה 

נכסים"03-729-7690
[20052760]

ק"ב  חד'   4 בבניה  אהרון  ברמת 
"לכוביצקי נכסים"03-729-7690

[20052759]

חזית  ק"א  חד'   5 בפוברסקי 
"לכוביצקי נכסים"03-729-690

[20052758]

בתחילת ר' עקיבא 3.5 חד' חדשה 
(מושכרים)  וחנייה  מחסן   +

"לכוביצקי נכסים"03-729-7690
[20052757]

נדירה  ענקית  דירה  ברמח"ל 
מפלסים  בשני  מטר  כ280  גודלה 
"לכוביצקי  ושקט  קטן  בבניין 

נכסים "03-729-7690
[20052756]

בני ברק | מבנים ומגרשים
בהזדמנות להשכרה 100 מ"ר ק"א 
בלב חזון איש-זכרון מאיר מתאים 
תיווך  חסידות   / כולל  לבהכנס/ 

03-8050080
[20052748]

ביתר עילית | מכירה
מפואר  קוטג  ישראל  לאוהב  סמוך 
5 כניסה  גג   + מטר   220 קומות   3
052- 2380.000שח  רק  חודשים 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052610]

180 מפואר  פלקס  דו  יצחק  בפחד 
מדהים  נוף  אפשרויות,  המון   + מטר 
רק 2280.000שח (אפשרות לחלוקה 
052-7658-638 משותף)  לטאבו 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052609]

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]

מלובלין,  בהחוזה  מזומן!  לבעלי 
טאבו משותף 60 מטר מושקע ביותר 
רק 680.000שח 052-7658-638 ק"ב 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051760]

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]

חיפה | מכירה
40 2ח'  משופץ  חרדי  בבנין  ביוסף 
באותו  ש''ח   480,000 משופצת,  מ"ר 
700,000 משופצות,  ח',   3 דירות  בנין 
 / ש''ח   1,800 ב-  להשכרה  או  ש''ח 
מ"ר   30 ח'   2 בנין  באותו  ש''ח   2,000
מרהיב  נוף   + מ"ר   170 בטאבו  גג   +
050- וילינגר  תיווך  ש''ח   420,000

4141206-9
[20052658]

2 ויזניץ  לסערט  קרוב  בהשילוח 
משופצת,  מפלסים,  ב-2  מ"ר   40 ח', 
בעיריה  כמחסן  רשומה  בטאבו 
בהרצל   *   * ש''ח   350,000 בדירה, 
מ"ר,   70 ק"א,  ח'   3 כ-  (הקישון) 
שוק  ליד   *   * גמיש  ש''ח   700,000
הקישון  פינת  בהרצל  מהדרין 
650,000/700,000 ק"ג  ק"א/   2.5

ש"חתיווך וילינגר 050-4141206-9
[20052657]

(צאנז)  במיכאל  במשרד!  מפתחות 
חרדי,  מטבח  ק"ב,  משופצת,  חד',   4
ש''ח   2,850 מושכרת  ש''ח   900,000
חד',   3.5 כוכבה  בר  ליד  בהרצוג   *   *
משופצת יפיפיה 900,000 ש''ח גמיש 
730,000 חצר   + חד'   3 במיכאל   *   *
ש''ח *  * מבחר דירות באזור החרדי. 

תיווך וילינגר 050-4141206-9
[20052656]

חיפה | השכרה
במיכאל  יפיפיה  במשרד!  מפתחות 
מרפסות   + ח'   3 לארלוזורוב  קרוב 
ק"א,  חרדי,  מטבח  חלקי  ריהוט   +
בנין  באותו  ש''ח   2,500 ממוזגת. 
חצר   + ילדים  לגן  להשכרה  מ"ר   70
בגאולה   *   * ש''ח   למשחקים 1,800 
2 חד' + מרפסות, ק"א + נוף לים 2,000

ש''ח תיווך וילינגר 050-4141206-9
[20052659]

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]

אלעד | מכירה
הגדול  המבחר   ! לאנ"ש  התיווך 
שרות   ! ליטאי   - בחסידי  לדירות 
054-  - קזן"  "תיווך   ! ואמינות 

8420522
[20036408]

בית שמש | מכירה
אנחנו  דירה?  לקנות  מחפש  חדש! 
כל  את  לך  נשלח  הנדלניס"ט  בתיווך 
באזורים  בשוק  החדשות  הדירות 
החרדיים בבית שמש ישירות למייל! 
שלחו  התפוצה,  לרשימת  להרשמה 
14NADLAN@GMAIL. ל-  מייל 
'צרפו  והמילים  שמכם  עם   COM

אותי'. השירות ללא תשלום!
[20052729]

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]

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
2 בחדשים,  מושקעת   3 למכירה 
לל"ת  ממשית,  הרחבה  מרפסות, 

054-8461410
[20052779]

מטופחת  חד'   3 בחדשים  בקריה 
052- לל"ת.  כחדשה  וממוזגת 

7173954
[20052752]

צפת | מכירה
קומה  שמש,  מרפסת   + חד'   4 דירת 
לכינרת,  נוף  ועליונה,  ראשונה 
אפשרות  ללא  כחדשה,  משופצת 
ברחוב  רגילה,  משכנתה  לנטילת 
052- חרדי.  בנין  עשר,  האחד 

7137930
[20049226]

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

הפרסום חינם
[20041263]

מפוארת ֹ וילה  צפת  כנרת-  נוף  נופש 
מקומות)   45  -  50) סוויטות   10
הקיץ  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]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

צפת 
נוף  סלון   + חד'   2  * ארוח:  דירות   2
חדר  דירת   * חדש  מטבח  לכינרת, 
מתאימה לזוג, שכונת ראסקו, 10 דק' 
053- בשפע.  חניה  מלעלוב,  הליכה 

3129516
[20052434]

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]

חד'   3 דירה  מירון,  הרי  מול  בהאר"י, 
חדשה, 2 חדרי שינה, סלון- מטבח, 7
מרפסת,  נפתחת,  ספה   ,(2/5) מיטות 
נדנדה,בימי החול: 300 ש''ח לזוג, 3-5
ש''ח   500  :  6-8 ש''ח,   400  : נפשות 
חמישי- מוצ"ש 1200 ש''ח למשפחה, 
הנחה ללילה שני 50 ש''ח ביה"ז -800

052-7614435 .900
[20050449]

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

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

5 לביה"ז  לשבתות  חדשה  דירה 
052- למירון.  נוף   + מרפסות   2 חד', 

7115607
[20049077]

בצפת,  ומפוארת  גדולה  נופש  דירת 
ויפיפייה.  מטופחת  מאד,  נקייה 
העיר  אטרקטיבי,במרכז  ובמיקום 
וברמה  היטב  מצוידת  העתיקה, 
גן  מטבח  עם  ענקית  מרפסת  גבוהה. 
0548457686 מדהים.  פנורמי  ונוף 

ruty7686@gmail.com
[20048749]

 + חד'   6 דירת  חול  וימי  לשבתות 
נוף  וממוזגת,  מאווררת  ענק,  סלון 
צמודה,  חצר   + מיטות   25 לכינרת, 
במייל.  תמונות  לקבלת  אפשרות 

052-7160928
[20048276]

וצימרים  דירות  בעתיקה, 
ג'קוזי,  וחדשים,  מפוארים 
052- סוכה   + וחצרות  מרפסות 

2840299
[20042205]

מושב כלנית 
ענק,  ג'קוזי  חלומיים,  צימרים 
מתאים  מוצנעת  פרטית  בריכה 
מכל  אוטובוסים  החרדי,  למגזר 

הארץ. 052-8741443
[20052314]

טבריה 
ענק,  ג'קוזי  לזוגות,  בפוריה  צימר 
מאובזר,  מטבחון  מוצנעת,  בריכה 

ביה"כ. 052-7772913
[20052704]

7 שבוע,  ולסופי  לימים  ארוח  דירת 
052- לכינרת.  מדהים  נוף   + מיטות 

7833506
[20052498]

פנטהוז מפוארת ומושקעת ברמה 
גבוהה מאוד!! נוף מדהים ומיוחד, 
7 חד' זוגיים אפשרות עד 30 איש, 
לציבור  מותאם  חרדית,  שכונה 
גריל  מנגל  גדולה  מרפסת  אנ"ש, 
לילדים,תאריכים  ומשחקים 
וביה"ז  הקיץ  לשבתות  אחרונים 
תמונות:  לקבלת   050-4190057

y0504190057@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]

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]

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

[20051879]

אור הגנוז 
וילת נופש חדשה ומפוארת + חצר 
מיטות.   14 מדהים,  ונוף  גדולה 

053-4166610
[20045978]

ירושלים 
תקופות  לשבתות,  דירות  תיווך 
האזורים.  בכל  ארוכות  קצרות/ 

שוורץ 052-7600608
[20052753]

ויותר  לימים  חד'   4 כדורי  במתחם 
יפיפיה מאובזרת קומה 3 נוף + חזית 

053-3103285
[20052746]

דירות  מבחר  גאולה"  "תיווך 
בשכונות מרכז ירושלים לשב"ק / 
וארוכות.  קצרות  ולתקופות  חגים 

052-7143111
[20050756]

הקרוב  בגאולה"  "הבית 
משה'  'זכרון  לשטיבלאך 
ברמה  אירוח  דירות  בניין 
02-5641111 להזמנות  גבוהה. 
b5641111@gmail.com - -

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

4109434
[20041631]

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]

הגדלים ֶ כל  רכבים   " דניאל  הסעות   "
וטנדרים  מיניבוסים   10/14/16/20
ומפוארים  ממוזגים  חדשים, 
0527-10- תחרות.  ללא  במחירים 

10-20
[20052696]

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]

ללקוחות ַ שטח  מכירות  סוכן/ת   •
 • צמוד  ורכב  ש''ח   11,000 קיימים, 
אפשרי  ב.ס.ר,  במגדלי   2  +  1 מנה"ח 
ללא נסיון, 9000 ש''ח. • נאמן כשרות 
לשעה  ש''ח   36 בירושלים,  למאפייה 
www.glatjobs.co.il ג'ובס  גלאט 

073-70-55-666
[20052778]

שיחות  (מהבית)  פגישות  תיאום   •
 + ש''ח   36  . משרה  לחצי  נכנסות, 
למנכ"ל  אישית  עוזרת   • בונוסים. 
ש''ח   13,000 11,000- ב.ס.ר.  במגדלי 
מ.חלקית,  מהבית,   PHP מתכנת/ת  •
ג'ובס  גלאט  לשעה  ש''ח   70-100
www.glatjobs.co.il 073-70-55-

666
[20052777]

משעה  בירושלים  גדול  לת"ת  מזכיר 
עד  שיש  יום  כולל   17:00 עד   10
השעה 12:00 ידע בגרפיקה והקלדות 

חובה קו"ח לפקס 02-6513749
[20052762]

מלמד  דרוש  בירושלים  חסידי  לת"ת 
אחה"צ  לשעות  וחול  קדש  ללימודי 

פקס 02-5370499
[20052745]

דרושים  בירושלים  ותיק  לת"ת 
מספר תפקידים מלמד בעל ניסיון 
ועוזר  מכינה.  ולכיתת  גן,  לכיתות 
ניסיון),  (ללא  ונמרץ  צעיר  רבה 
או   072-2711544  – לפקס  קו"ח 

Itzikm@kivun.org.il למייל
[20052744]

דרוש  בירושלים  חשוב  לת"ת 
מפקח רציני וסמכותי ניסיון חובה 
תנאים טובים . קו"ח לפקס – -072
Itzikm@ למייל  או   2711544

kivun.org.il
[20052743]

לחברה בין לאומית מצליחה דרושים 
בשעות  לעבודה  רציניים  מועמדים 

הפנויות. 055-6789002
[20052718]

לת"ת חסידי בי-ם דרוש מלמד לכתה 
גבוהה שעות אחה"צ. 0737803551

[20052717]

בי-ם  אידיש  מבוסס  חסידי  לת”ת 
גן,  לכיתות  מומחה  1.מלמד  דרושים 
נמוכה,  לכתה  חול  לימודי  2.מלמד 

קו"ח לפקס. 02-5806118
[20052716]

מלמד  דרוש  בי-ם  חסידי  לת"ת 
קו"ח  בינונית  לכיתה  אחה"צ  לשעות 

לפקס: 073-7685298
[20052715]

דרושה אשת שיווק לפרוג, סניף ב"ב. 
 : למייל  קו"ח  חובה.  במכירות  נסיון 

yossi@prog.co.il
[20052667]

מימוש  לרפואה  אור  לחברת 
דרושה  בירושלים  זכויות 
דוברת  לשעה,  ש''ח   40 מזכירה 
חובה.  במחשבים  וידע  אנגלית 
פקס-   orlarefua@gmail.com

15326525332
[20052020]

הבניה  בתחום  חרדי  למשרד 
מהבית.  לעבודה  מזכיר/ה 
וספקים,  לקוחות  מול  לעבודה 
לשעה.  ש"ח   40 ביום,  שעות   3-4
למתן  פקיד/ה  בי-ם  בנק  לסניף   *
שירות ללקוחות הסניף. לא נדרש 
תורני  עורך    * ש"ח.   7,000 ניסיון, 
ביום,  שעות  מהבית. 3-4  עבודה   -

40 ש''ח. קריירה 072-22-222-62
[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]

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

3215030
[20051559]

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

[20051515]

משכנתאות 
משכנתאות  יעוץ  הבית-  משכן 
עם  הסכמים  וביעילות  במהירות 
כל הבנקים במחיר הכי זול בשוק, 
שלמה   076-5410035 בדוק  זה 

מיר רעדן אידיש
[20049751]

תפילין 
אצל  ולסופרים  לסוחרים, 
תפילין,  תקבלו  "וקשרתם" 
בהשגחת  מיוחדים.  ומחירים 
שירות  שטרן,  והגרי"מ  הבד"ץ, 

אישי. 0548466552
[20049860]

אורטופדיה 
כל   – אורטופדיה  נעלי  מחסן 
סקוני,  האורטופדיים  המותגים 
אסיקס  רוקפורט,  וולדלאופר, 
mbt סופט פלקס, ד"ר פלקס, נעלי
בארץ  זולות  הכי  שוויץ  תוצרת 
לגברים  וחול,  שבת  נעלי  ועוד. 
תקדים,  חסרי  במחירים  ונשים 

עזרא 66 ב"ב. 052-7196332
[20046689]

אומנות 
הכשרה  ללימודי  קבוצה  מתארגנת 
ומוקפדת  שמורה  באווירה  באומנות 
ברמה הידועה של אשת חיל. מותנה 
באין   0504154152 קבלה  בראיון 

מענה להשאיר הודעה.
[20052703]

השבת אבידה 
חג  איסרו  שני,  ביום  מצלמה  נאבדה 
בקווים  או  הרידינג  באזור  שבועות 

לב"ב, 052-7684307
[20052751]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 
 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 
1-599-500-  ! בהקדם  התקשר 

003
[20042291]

דף היומי בבלי: בכורות נח    דף היומי ירושלמי: מעשר שני טו    חובות 
ב-ג   ח,  משנה יומית: שבועות  (החשבון)     הי"א  הנפש  חשבון  הלבבות: 

הלכה יומית: או"ח תקכז, ו-ח    רמב"ם יומי: עבדים ז-ט    שו"ע הרב - רב 
יומי: מח, א-ג    דף היומי - זוהר: תצוה, יט-כט    חפץ חיים: עשין, ט-י  

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קיז:

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:118:118:098:148:138:07סו"ז ק"ש מג"א

9:069:089:069:099:099:04סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:409:419:399:439:429:37סוף זמן תפלה מג"א

10:1710:1910:1710:2010:2010:15סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
12:3912:4112:4012:4212:4212:38חצות היום

13:1513:1613:1613:1713:1713:14מנחה גדולה
19:5019:4719:5119:4819:4819:50שקיעת החמה

זמנים למחר

3:423:423:383:473:443:35עלות השחר
4:344:344:314:384:364:28זמן ציצית ותפילין

5:335:385:285:375:355:31הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת

רח'  אשדוד  בקניון  פארם  סופר  אשדוד הרצוג 61      B 052-8057714 רשת ניות  פארם  ניו  ירושלים  מוצ"ש     
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 אבא  פת פארם  6787820 ברל לוקר 3 שכונת פת    בני ברק סופרפארם קניון אילון יום ו'    ירושלים
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 16:00עד 08:00 סופר פארם  סופרפארם מינסטור הלל 165,ר"ג    תל אביב
077-8880730 גורדון פינת דיזנגוף  077-8882530 רח' איינשטיין 7 מהשעה 16:00 עד 23:00  סופרפארם גורדון נופי ים
סופר פארם ארמון  077-8880820 8823639 שד' ויצמן 36    חיפה 129 מהשעה 16:00 עד 23:00    נתניה הנשיא

077-8880720 ההסתדרות 248   077-8880130 חורב 15   סופר פארם ביג ק.אתא הנביאים 18   סופר פארם חורב
סופר פארם קניון חולון  077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 8:00 עד 01:30    חולון סופרפארם רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה  077-8880660 גולדה מאיר 7 חולון מהשעה 10:00 עד 24:00    אשדוד

10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233
077- סופרפארם קניון אילון 5893797 מרכז רפואי שיך ג'ראח    בני ברק מרפאת שיך ג'ראח שבת    ירושלים
077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 08:00 עד 20:00 סופרפארם שיכון דן 8880100 אבא הלל 165,ר"ג    תל אביב
077-8880730 גורדון  077-8881090 אבן גבירול 124 מהשעה 08:00 עד 20:00  סופרפארם גורדון סופרפארם אבן גבירול
פינת דיזנגוף 129 מהשעה 08:00 עד 20:00  סופרפארם יפו 077-8881300 שד' ירושלים 49 מהשעה 08:00 עד 20:00
גני   077-8882050 אביב תל  נמל  סופרפארם    20:00 עד   08:00 מהשעה   115 אלנבי   077-8881140 אלנבי סופרפארם 
התערוכה 6  מהשעה 10:00 עד 20:00  סופרפארם יד אליהו  077-8881490 יגאל אלון 51 מהשעה 10:00 עד 20:00
077-8881070 ויצמן  077-8882340 רח' קלמן מגן 3 מהשעה 09:00 עד 23:30  סופרפארם איכילוב סופרפארם שרונה
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 20:00 עד 08:00  סופר  14 א' מהשעה 10:00 עד 22:00  סופרפארם מינסטור
רח'   077-882530 ים נופי  פארם  סופר    20:00 עד   09:00 מהשעה   40 אינשטין   077-8880080 אביב רמת  קניון  פארם 
077-8882200 רח' אורלוזרוב 208 מהשעה 20:00 עד 24:00 אינשטין 7 מהשעה 10:00 עד 20:00  סופר פארם אורלוזרוב
077-8880140 רח'  קניון השרון 077-8881490 יגאל אלון 51 מהשעה 20:00 עד 24:00    נתניה סופר פארם יד אליהו
077-8880130 חורב 15   סופר  077-8880720 ההסתדרות 248   סופר פארם חורב סופר פארם ביג ק.אתא הרצל    חיפה
פארם ארמון  077-8880820 הנביאים 18   סופר פארם האודיטריום  077-8881110 הנשיא 134   סופר פארם גרנד קניון 
077-8880790 שד' בן גוריון 6   סופר פארם ביג צ'ק פוסט 077-8880077/71 שמחה גולן 54   סופר פארם סיטי סנטר

077-8880200 שד' ההסתדרות 55   סופר פארם חוצות  077-8881700 בר יהודה 111   סופר פארם סינמול לב המפרץ
077-8882240 רחוב שונית 12    רמת  077-8880380 החרושת- חוצות המפרץ 6   סופר פארם רמת הנשיא המפרץ
077-8880960 בן גוריון  077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 09:00 עד 01:00  סופרפארם סופרפארם גן
סופר  077-8880640 מרום סנטר לנדאו 7 מהשעה 09:30 עד 24:00    חולון 183 מהשעה 10:00 עד 23:30  סופרפארם
סופר פארם בקניון אשדוד  077-8880660 גולדה מאיר 7 חולון מהשעה 10:00 עד 24:00      אשדוד פארם קניון חולון
רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.21-
אתמול: 211.205-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
26-18

תל אביב
27-21

חיפה
26-21

גולן
29-19

טבריה
33-23

גליל
25-16

באר שבע
30-18

אילת
36-25

היום - מעונן חלקית, עד שעות 
הצהריים ייתכנו טפטופים 

בצפון הארץ ולאורך מישור 
החוף.

שבת - בהיר עד מעונן חלקית 
ותחול עלייה בטמפרטורות, 

בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן 
ייעשו רגילות לעונה.

ראשון - נאה עד מעונן 
חלקית. תחול עלייה נוספת 

בטמפרטורות ותחול הכבדה 
בעומסי החום.

שני - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

מזג האויר
מעונן חלקית

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

053-3138644
  

  
072-2447035 :'  "

tty020202@gmail.com :  
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נשיאת ביהמ"ש העליון: "השקפת עולמו 
של שר המשפטים חסרת אחריות"

מאת חיים מרגליות

נשיאת ביהמ"ש העליון, השו־
בכנס  אתמול  נאמה  חיות,  פטת 
נשיאי  וסגני  לנשיאי  השתלמות 
במעלה  שהתקיים  המשפט,  בתי 
בחרה  נאומה  במהלך  החמישה. 
המשפטים  שר  את  לתקוף  חיות 
לקיום  באשר  דבריו  על  החדש 

פסקי דין.
כי  השאר  בין  אמרה  חיות 
את  בחומרה  לראות  יש  "בעיניי 
במדינת  משפטים  ששר  העובדה 
לתפקיד,  השבעתו  ביום  ישראל, 
בהשקפת  אותנו  לשתף  בוחר 
חסרת־תקדים  משפטית  עולם 
את  לא  שלפיה  וחסרת־אחריות 
ידי  על  הניתנים  פסקי־הדין  כל 
בית־משפט חייבים לכבד. במלים 
מעתה  יוכל  דין  בעל  כל  אחרות, 
לבחור  המשפטים  שר  בברכת 
ואיזה  לקיים  צריך  דין  פסק  איזה 
רק  כך  על  לומר  רוצה  ואני  לא. 
העולם  תפיסת  בין   – אחד  דבר 
הישר  'איש  של  אנרכיה  ובין  הזו 

בעיניו יעשה' – הדרך קצרה".
המש־ היועץ  גם  מסר  אחריה 

מנדלבליט,  אביחי  לממשלה,  פטי 
השר,  של  לדבריו  גינוי  דברי 
לציית  בישראל  "החובה  כי  ואמר 
בגדר  היא  המשפט  בתי  לפסיקת 
ערובה  המשמשת  יסוד,  מושכלת 
אזרח  כל  של  זכותו  על  להגנה 
במדינה. זו אינה אפשרות הנתונה 
המוטלת  בחובה  מדובר  לבחירה. 
שלטונית  רשות  וכל  אזרח  כל  על 

באשר היא.
עיני  לנגד  לומר:  יש  "בנוסף, 
והתביעה  החוק  אכיפת  רשויות 
המש־ היועץ  ובראשם  הכללית – 

המדינה  ופרקליט  לממשלה  פטי 
ענייניים  שיקולים  רק  עומדים   –
מתקבלות  החלטות  ומקצועיים. 
הראיות  חומר  בסיס  על  ורק  אך 
משום  חלילה  ולא  הדין,  והוראות 
אכיפת  מערכת  אנשי  זר.  שיקול 
מסורים,  ציבור  עובדי  הם  החוק 
הפועלים יום וליל כדי לשמור על 
רכושם,  בטחונם,  המדינה,  אזרחי 

וטובתם".
לסיום מסר מנדלבליט כי הוא 

פעולה  בשיתוף  לפעול  "ימשיך 
ועם  המשפטים  שר  עם  מלא 
שיח  על  הקפדה  תוך  הממשלה, 

פורה ומכבד".

gshotel.co.il | office@gshotel.co.il
09-8621777
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בשם ה' נעשה ונצליח

הכל כלול במחיר!

ד'-י"א תמוז
7-14.7.19

רמה מעל כולם!
קיץ תשע"ט
ליאונרדו קלאב ים המלח (נירוונה לשעבר)

במחיר מיוחד!חבילת 7 לילות

o n - l i n e @ t o u r p l u s . c o . i l
03-9050505

מוקד הזמנות:

40*8510

1

!

"

02-5695112

12.06-22.09

24

CRESTA HOTEL

חקירת השריפה 
במוסיוף: משחק 
באש ומחסן מסוכן

את  השלימה  ירושלים  כבאות 
שפרצה  הגדולה  השריפה  חקירת 
ביום שלישי ברחוב מוסיוף בשכו־
במהלכה  בירושלים,  הבוכרים  נת 
הח־ מהבנין.  דיירים  עשרות  פונו 
קירה העלתה כי צירוף של משחק 
מסוכן,  עץ  ומחסן  באש  ילדים 

הובילו לשריפה.
כתוצאה  שהחלה  השריפה 
שהוקם  עץ  מחסן  מהתלקחות 
בקומה  ותקין  בטיחותי  לא  באופן 
אל  התפשטה  הבנין,  של  העליונה 
בעוצמה,  התלקח  אשר  הבנין  גג 
גג  על  הונחו  אשר  רבים  גז  ומכלי 
בטיחו־ לא  פיראטי,  באופן  הבנין 

תי ומסוכן, התלקחו אף הם, והיה 
חשש לפיצוץ המכלים. 

נכ־ למקום,  שהגיעו  הכבאים 
תוך  והלהבות,  האש  תוך  אל  נסו 
כבדות  עץ  קורות  העת,  שכל  כדי 
המאולתר  מהמחסן  בוערות 
וסביבם,  עליהם  נופלות  והמסוכן, 
לכודים,  לאיתור  סריקות  ביצעו 
כיבו את השריפה סביב מכלי הגז 

והשתלטו על הלהבות בבנין.
זו  ומהירה  מקצועית  פעילות 
מנעה פגיעה קשה בבנין, ובמאות 
והת־ באזור  גרים  אשר  האזרחים 

גודדו סביב השריפה.
כבאות  חוקרי  של  מהחקירה 
ירושלים  מחוז  לישראל –  והצלה 
ככל  החלה  השריפה  כי  עולה 
ילדים  ממשחק  כתוצאה  הנראה 
המאולתר  המחסן  בתוך  באש 

שהוקם בקצה חדר המדרגות.
מחסן  מהתלקחות  כתוצאה 
האש  התפשטה  הפיראטי,  העץ 
עץ  דפנות  לריהוט,  במהירות 
על  היו  אשר  גז  ומיכלי  לסוכות 
שמים  בחסדי  רק  וכאמור  הגג, 
המקצועית  לפעילות  והודות 
והאמיצה של הכבאים, נמנע אסון 

כבד במקום.

חיים מרגליות
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