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פרנו // „ו„ פרי„

מי ה„ליף ליר‡לים?
בסו־ האחרונה  הישראלית  המתקפה 

כל  לפי  כך  במיוחד.  משמעותית  הייתה  ריה 

מש־ בתקיפה  מדובר  עד-כדי-כך  הדיווחים. 

מתגובה  שחששו  מי  היו  שבישראל  מעותית, 

איראנית או סורית שתפגע ביעדים ישראלים. 

אבל, בחסדי שמים זה לא התרחש.

בשורות הבאות נביא בפניכם את סקירתו 

את  הסוקר  רוטר,  החדשות  מאתר  'נציב'  של 

האחרונה  התקיפה  בעקבות  האיראני  ההלם 

של ישראל בסוריה:

לפני 3 ימים תקפה ישראל כ-12 מטרות 

איכותיות של החיזבאללה ואיראן בסוריה.

האיכו־ המטרות  ומתברר  שהולך  כפי 

האחרו־ בתקיפתה  השמידה  שישראל  תיות 

המסיבית  "המתקפה  כל  בפי  שהוגדרה  נה, 

מאוד  היממה   ,  "  2019 שנת  מתחילת  ביותר 

את  שהבינו  האיראנית  הצבאית  ההנהגה  את 

הצ־ המערך  ללב  הישראלית  החדירות  עומק 

באי האיראני הפרוס בסוריה .

האיראנים, כמו איראנים, בלעו לעת עתה 

את עלבון התקיפה הישראלית, והחלו לתחקר 

"חפרפ־ אחרי  ולחפש  שלהם  המערכים  את 

רות" שאפשר והם שמסרו את המידע המודי־

עיני האיכותי ביותר שהביא את ישראל לפגוע 

אך ורק ב-"יהלומי הכתר" האיראני בסוריה.

האיראנים החלו לחקור ב-2 מאמצים עי־

קרים.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

ז‡ חו˜ הורה  
בשבת יחול יום ההילולא ה-25 של כ"ק מרן 

תמוז  ג'  (נלב"ע  זיע"א  מליובאוויטש  האדמו"ר 

תשנ"ד).

על פרשתנו כותב הרבי: כאשר התורה באה 

אומ־ היא  אין  אדומה,  פרה  מצוות  על  לצוותינו 

רת "זאת חוקת הפרה", (כמו "זאת חוקת הפסח" 

רו־ בזאת  התורה".  חוקת  "זאת  אלא  וכדומה), 

הפרה־ ממצות  ללמוד  שעלינו  התורה,  לנו  מזת 

האדומה כיצד לקיים את כל מצוות התורה: כשם 

שאנו מקיימים מצוה זו מתוך התבטלות מוחלטת 

ומני־ שכליים  שיקולים  בה  לערב  מבלי  לקב"ה, 

עים אחרים, כך עלינו לקיים את כל המצוות, גם 

את אלה המובנות לנו, מתוך הרגשת העובדה שהן 

מצוות שניתנו לנו על-ידי הקב"ה.

// צפון קוריאה מאשימה: ארה"ב „בר המערכ
ממשיכה לפעול נגדנו

המשלחת הצפון קוריאנית לאו"ם האשימה את ארה"ב בדו-פרצופיות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
את  תקפה  קוריאה  צפון 
האמ־ בעוד  כי  בטענה  ארה"ב 
מעוניינים  שהם  טוענים  ריקנים 
בפו־ קוריאה,  צפון  עם  בדיאלוג 
המסוג־ במדינה  נלחמים  הם  על 

רת וממשיכים לפעול נגדה. 

הצפון  המשלחת  לטענת 
מצד  מגוחך  לאו"ם:  קוריאנית 
באובססיביות  לדבוק  ארה"ב 
פיונגיאנג.  על  הסנקציות  בלחץ 
ממשיכה  ארה"ב  המשלחת,  לפי 
לפעול נגד צפון קוריאה בעוינות, 
מעו־ שהיא  מצהירה  שהיא  אף 

ניינת בדיאלוג.
פור־ האחרונים  בימים 
על  תוותר  וארה"ב  ייתכן  כי  סם 
קוריאה  צפון  את  לפרז  הדרישה 
מנשקה הגרעיני, אך תדרוש את 
של  הגרעינית  התכנית  הקפאת 

המדינה.

המשך בעמ' 4

בשם ה' נעשה ונצליח
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טראמפ לאיראן: היזהרו 
באיומים שלכם

איראן החלה להעשיר אורניום מעל למידה המותרת לפי הסכם הגרעין

מ‡ ‡ברהם ויסמן
דונלד  האמריקני,  הנשיא 
האיראנים  את  הזהיר  טראמפ, 
עלולים  שלהם  האיומים  כי 
בתגובה  חזרה.  בהם  לפגוע 
הרפוב־ לפיה  איראן,  להודעת 

אורניום  להעשיר  תשוב  ליקה 
הג־ הסכם  את  שמפר  באופן 
מע־ לבין  בינה  שנחתם  רעין 
טראמפ  הזהיר  העולם,  צמות 
''הזהרו  וכתב:  האיראנים  את 
ינשכו  הם  שלכם,  באיומים 

אותכם בחזרה''.
לא־ הפרה  איראן  כזכור, 
חרונה את הסכם הגרעין לאחר 
בין  בווינה  שנוהלו  שהשיחות 
חב־ שנותרו  למעצמות  איראן 

רות בהסכם הגרעין לא צלחו.

רוסיה מאשרת כי צוללת בה 
נהרגו 14 חיילים – הופעלה על 

ידי אנרגיה גרעינית
נשיא רוסיה אמר כי האירוע שקרה לפני כ- 4 ימים בו כלי השיט עלה באש 
ו-14 אנשי צוות מתו באזור האוקיינס הארקטי, הופעל על ידי כוח גרעיני ◆ 

הנשיא פוטין כינס פגישה עם שר ההגנה שויגו שאמר: "המלחים שנהרגו פעלו 
ע"פ הנהלים - הכור לא נפגע"

'חרי' בכ :‡מ
הדחופה  הפגישה  לאחר 
פוטין  ולדמיר  רוסיה  נשיא  בין 
סר־ בממשלתו  ההגנה  שר  עם 
הבו־ הודתה  רוסיה  שויגו,  גיי 
צבאית  צוללת  כי  לראשונה  קר 
הרוסית ש-14 מלחים נהרגו בה 
השבוע בשריפה קטלנית הייתה 
צוללת גרעינית. אולם שר ההג־
נה הרוסי הדגיש כי הכור בודד 
ולא ניזוק. גם נורבגיה, שבסמוך 
אליה אירע האסון, אמרה כי לא 
זוהו רמות קרינה חריגות לאחר 

השריפה.
בהצהרה שפורסמה באתר 
ההג־ שר  כי  נכתב  הקרמלין 
לנשיא  הודיע  שויגו  סרגיי  נה 
בפגי־ פוטין  ולדימיר  רוסיה 
 – בצוללת  שהאסון  ביניהם  שה 

משריפה  נגרם   – למדי  הסודית 
הגרעיני  ושהכור  המצבר  בתא 
לחלוטין.  מבודד  היה  בצוללת 
מבו־ בצוללת  הגרעיני  "הכור 
אמר  מאויש",  ואינו  לגמרי  דד 
את  נקט  "הצוות  לפוטין.  שויגו 
להגן  כדי  הנחוצים  הצעדים  כל 
על הכור, ואין שום שינוי בפעי־

לות הכור".
הרו־ ההגנה  משרד  אנשי 
התרחש  האירוע  כי  אמרו  סי 
בשני אך לא נחשף באופן רשמי 
ההשלכות  בשל  שלישי  יום  עד 
פוטין  בין  בפגישה  הגרעיניות. 
הרוסי  הביטחון  משרד  לנציגי 
חשף  הרוסי  הנשיא  בקרמלין, 
הייתה  שהצוללת  העובדה  את 
נחשף  שויגו  וסרגי  גרעינית 
בקרמלין  מהתקרית.  לפרטים 

הביקו־ את  להדוף  אמש  נאלצו 
רת על השתקת האירוע החמור 
השר־ אודות  מידע  והסתרת 
שנחשבת  בצוללת  שפרצה  פה 
והחשאיות  המתקדמות  כאחת 

ביותר של חיל הים הרוסי.
הואשמו  רוסים  בכירים 
בימים האחרונים כי ניסו לטייח 
המלאים.  המקרה  פרטי  כל  את 
על  בפרטים  ממעט  הקרמלין 
לא  הם  כי  אתמול  ואמר  האסון 
שהם  משום  בפומבי  יפורסמו 
כוללים מידע מסווג, אבל יש מי 
בטיוח  הרשויות  את  שמאשים 
מאז  ביותר  החמור  הימי  האסון 
כמה  קורסק.  בצוללת  הפיצוץ 
המידע  להשתקת  זאת  השוו 
בצ'רנוביל  בכור  האסון  שאחרי 

gmail.com@9401401ב-1986.
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בחסות:

ביום שלישי, ו' תמוז 09/07 בשעה 12 בלילה בדיוק!

דירת 
3 חדרים 

יכולה 
להיות 

שלך!
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לנשיא  הודיע  שויגו  סרגיי  נה 
בפגי־ פוטין  ולדימיר  רוסיה 
 – בצוללת  שהאסון  ביניהם  שה 

משריפה  נגרם   – למדי  הסודית 
הגרעיני  ושהכור  המצבר  בתא 
לחלוטין.  מבודד  היה  בצוללת 
מבו־ בצוללת  הגרעיני  "הכור 
אמר  מאויש",  ואינו  לגמרי  דד 
את  נקט  "הצוות  לפוטין.  שויגו 
להגן  כדי  הנחוצים  הצעדים  כל 
על הכור, ואין שום שינוי בפעי־

לות הכור".
הרו־ ההגנה  משרד  אנשי 
התרחש  האירוע  כי  אמרו  סי 
בשני אך לא נחשף באופן רשמי 
ההשלכות  בשל  שלישי  יום  עד 
פוטין  בין  בפגישה  הגרעיניות. 
הרוסי  הביטחון  משרד  לנציגי 
חשף  הרוסי  הנשיא  בקרמלין, 
הייתה  שהצוללת  העובדה  את 
נחשף  שויגו  וסרגי  גרעינית 
בקרמלין  מהתקרית.  לפרטים 

הביקו־ את  להדוף  אמש  נאלצו 
רת על השתקת האירוע החמור 
השר־ אודות  מידע  והסתרת 
שנחשבת  בצוללת  שפרצה  פה 
והחשאיות  המתקדמות  כאחת 

ביותר של חיל הים הרוסי.
הואשמו  רוסים  בכירים 
בימים האחרונים כי ניסו לטייח 
המקרה המלאים.  פרטי  כל  את 
על  בפרטים  ממעט  הקרמלין 
לא  הם  כי  אתמול  ואמר  האסון 
שהם  משום  בפומבי  יפורסמו 
כוללים מידע מסווג, אבל יש מי 
בטיוח  הרשויות  את  שמאשים 
מאז  ביותר  החמור  הימי  האסון 
כמה  קורסק.  בצוללת  הפיצוץ 
המידע  להשתקת  זאת  השוו 
בצ'רנוביל  בכור  האסון  שאחרי 

gmail.com@9401401ב-1986.
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ביום שלישי, ו' תמוז 09/07 בשעה 12 בלילה בדיוק!
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השר לביטחון פנים נגד מח''ש: יש 
חוסר אמון של מגזרים שלמים במח''ש

במשרד המשפטים תקפו חזרה: "לפני מח''ש, ששוטרים לא יירו במי שלא צריך"

מ‡: ח. פרנ˜ל
שוטרים,  לחקירות  במחלקה 
בי־ אמרו  המדינה,  לפרקליטות  השייכת 
ראשו־ חקירה  לאחר  כי  האחרונים  מים 
של  לכיוונו  שירה  השוטר  כי  מתברר  נית 
אליו  לירות  התכוון  לא  ז''ל,  טקה  סלומון 
באופן ישיר. וככל הנראה יואשם בעבירה 
בעקבות  בלבד.  דעת  בקלות  הריגה  של 
לביטחון  השר  אתמול  קרא  הפרסומים 
במח''ש.  בית  לבדק  ארדן,  גלעד  פנים, 

הודה  וסגל  מרציאנו  לעיתונאים  בראיון 
ארדן כי "יש חוסר אמון טוטאלי בחקירות 
של מח"ש. לא יכול להיות שכל מי שדיבר 
הדבר  את  ממציא  האחרון  בימים  איתנו 
הזה, ובני העדה הם גם לא הסקטור היחיד 
שמביע ספק ביעילות של מח"ש. זה ודאי 
לדבריו:  הממשלה".  של  בדיקה  מחייב 
כי  השוטרים,  את  לשפוט  ממהר  לא  "אני 
יש הרבה אנשים שהפרו חוק ורוצים להע־
ביר את הנטל לצד השני דרך האשמת שו־

טרים – אבל כבר שנים ארוכות שיש חוסר 
אמון בהרבה מאוד פרסומים של הגוף הזה. 
שלא  גוף  מהפרקליטות,  חלק  זה  מח"ש 
אבל  עצמו,  את  לבדוק  כלל  בדרך  אוהב 

הוא צריך לעשות פה בדק בית".
המש־ משרד  מנכ''לית  פלמור,  אמי 
פטים, הגוף האמון על מח''ש, השיבה לד־
בריו של ארדן ואמרה: "לפני מח"ש, צריך 
שהשוטרים לא יירו במי שלא צריך. העו־
בדה שנשלף נשק מול נערים מטרידה".

עמיר פרץ מבהיר: 
לא פוסל להיות מס' 
2 ברשימתו של ברק

"אשקול כל מהלך שייצור סיכוי להחליף את 
נתניהו"

מ‡: ח. פרנ˜ל
הנבחר,  העבודה  יו''ר 
לא  הוא  כי  מבהיר  פרץ,  עמיר 
יהיה  הוא  בה  אופציה  שולל 
ראש  של  ברשימתו   2 מס' 
ברק.  אהוד  לשעבר  הממשלה 
ברדה  גב'  לעיתונאית  בראיון 
גוש  "יצירת  כי  פרץ  הסביר 
לקואליציה  אפשרות  ופתיחת 
המ־ היא  נוספים  גורמים  עם 
מה  שלי.  העיקרית  שימה 
בונים  איך  זה  אותי  שמעניין 
אלטרנטיבה אלקטורלית – אבל 
גם  הדברים  שני  אידיאולוגית. 
שי־ מה  זה  ללכת.  צריכים  יחד 
עמוד לנגד עיניי, ונבדוק בהח־

לט מה הדרך הנכונה".
שקיים  נוספים  בראיונות 
אמר פרץ כי מטרתו היא יצירת 
שיהווה  השמאל  של  גדול  גוש 
לנת־ אידאולוגית  אלטרנטיבה 
ניהו. "ברק ואני פירקנו את כל 
המשקעים" אמר פרץ, שהפסיד 
בעבר לאהוד ברק בבחירות על 
בשנת 2007.  המפלגה,  ראשות 
"אני בעד לעשות בדיקות בצו־

רה רצינית, אני מוכן לחיבורים. 
המטרה להגדיל את הגוש ולה־

ביא מצביעים מהימין".
כי  ומבהיר  מוסיף  פרץ 
מפל־ כל  ראשי  עם  ייפגש 
מאמץ  כל  ויעשה  השמאל  גות 
מתכוון  "אני  ביניהם.  לאחד 
לפגוש את כל האישים בשבוע 
הבא, החל מבני גנץ ועד איימן 
מטרתי  "כל  פרץ.  אמר  עודה", 
היא רק אחת, להצליח להגדיל 
את הגוש, להצליח להביא מצ־

ביעים מהימין".
ברק,  של  מפלגתו  חבר 
אתמול  התייחס  ריכטר,  קובי 
בת־ האיחוד.  לשאלת  הוא  גם 
יס־ ברק  אם  לשאלה  שובה 
פרץ  של   2 מספר  להיות  כים 
הבהיר ריכטר כי "אני לא רואה 
הזה  הדבר  שבה  סיטואציה 
היפותטית  שאלה  זו  יישקל. 
לחלוטין". כזכור, לפי חלק מה־
סקרים שפורסמו השבוע, אהוד 
אחוז  את  עובר  אינו  כלל  ברק 
החסימה ואילו מפלגת העבודה 

מקבלת שמונה מנדטים.

1.  בשבוע הבא תגיע לדמשק משלחת של בכירים ביטחוניים 

של משמרות המהפכה האיראנים לחקור את התקיפה הישראלית 

מדיניים  גורמים  גם  במשלחת  יהיו  כן  .כמו  משמעויותיה  כל  על 

שב־ בארמונו  אסד  הנשיא  עם  יפגשו  הם  המשלחת  כל  עם  ויחד 

דמשק.

משרד החוץ הסורי כבר קבל התראה על הביקור הקרוב והוא 

התבקש על ידי איראן לדאוג לכל מחסורה של המשלחת ולתאם 

חברי  של  ספציפיות  דרישות  לפי  סורים  גורמים  עם  פגישות  לה 

המשלחת.

הפיקוד  כל  עם  להיפגש  גם  מתוכננת  מאיראן  המשלחת 

האיראני הבכיר שבסוריה על מנת ליישם את הלקחים להבא.

הישראלית  בתקיפה  דנו  כבר  המהפכה  משמרות  ראשי 

ריאלית  אפשרות  יש  להערכתם  כי  למסקנה  הגיעו  והם  הכואבת 

שחיל האוויר הישראלי יתקוף בקרוב את כל מערך המפקדות ומו־

צבי השליטה האסטרטגים המרכזיים של איראן במרחב דמשק.

אחת המטרות שלהערכתם ישראל תתקוף בקרוב תהיה המפ־

קדה האיראנית החשובה ביותר בסוריה, היא זאת הממוקמת באזור 

המקדש השיעי המקודש ביותר בסוריה – אלסידה זינב שבמרחב 

דמשק, שבקומת הקרקע שלו נמצא גם מרכז התקשורת המשרת 

את כל המערך האיראני בסוריה.

האחרונה  הישראלית  התקיפה  בנושא  האיראנית  החקירה   .2

נערכת גם באופן עצמאי על ידי הפיקוד המרכזי האיראני שבסו־

ריה.

שגרירות איראן בדמשק טוענת כי בידה מידע מודיעיני רגיש 

את  שהדליפו  אלו  הם  בכירים  סורים  שקצינים  כך  על  המצביע 

המידע על המטרות האיראניות שהותקפו על ידי ישראל.

ומ־ מפקדות  לאבטחת  מתאימות  הנחיות  ניתנו  כך  בעקבות 

כל  על  ישירות  המפקח  האבטחה  אגף  ידי  על  שלהם  פיקוד  רכזי 

נושא אבטחת האזורים המקיפים מפקדות אלו . כמו כן הורה הפי־

המפקדות  נמצאות  בו  האזורים  מכל  לסלק  הבכיר  האיראני  קוד 

האסטרטגיות האיראניות את כל כוחות הביטחון של צבא סוריה 

המסייעות באבטחת המתקנים של משמרות המהפכה האיראנים.

כדי להבין את איכותן של המטרות שהותקפו , חושפים מקו־

רות בסוריה מטרה אחת מבחינת "פרט המלמד על הכלל".

של  קומפלקס  היה  שהושמדו  חומס  באזור  המטרות  אחת 

של  במבנה  דווקא  פגעו  זה  קומפלקס  ובתוך   99 פרוייקט 

פרוייקט סופר סודי שנקרא "פרוייקטS " שרק לאיראנים יש 

גישה אליו. ככל הנראה בפרוייקט זה מפתחים ראשים כימיים 

לטילי סקאד כבדים ארוכי טווח הן עבור החיזבאללה והן עבור 

צבא סוריה .

על פי ההערכה הפרוייקט פסק מלהתקיים בעקבות ההת־

קפה הישראלית.

יש גם מידע נוסף שהגיע מסוריה הטוען כי ישראל השמי־

דה מערך של שליטה ובקרה למל"טים שאיראן התקינה ומפ־

עילה בשדה התעופה אלמזה שבדמשק מתוך כוונה להפעילם 

שהופעל  המל"טים  ממערך  יותר  גדולה  ביעילות  ישראל  נגד 

בתקי־ והושמד  סוריה  שבמזרח  טי-4  הצבאי  התעופה  משדה 

פות קודמות של ישראל.

    המשך פרשנות מעמ' 2
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יחימוביץ נגד ברק: 

ברק מפרק את גוש השמאל
יחימוביץ, שמרבה לתקוף את ברק, האשימה את רה''מ לשעבר כי 

המנדטים שהוא מקבל הם ממפלגות השמאל בלבד

מ‡: ח. פרנ˜ל
חברת הכנסת שלי יחי־
ממשיכה  מהעבודה  מוביץ 
הממשלה  ראש  את  לתקוף 
על  ברק,  אהוד  לשעבר, 
החדשה.  המפלגה  הקמת 
גילת  לעיתונאים  בראיון 
כי  יחימוביץ  אמרה  ואלבשן 
הוא  השמאל  גוש  של  פילוג 
דבר רע. לטענתה, לפי הסקר 
האחרון ברק לקח מנדט אחד 
שמאל:  המרכז  ממפלגות 
לבן  וכחול  העבודה  מרצ, 
הגדולה  ההתרגשות  ואחרי 
מתברר  המפלגה  הקמת  של 
גוש  בתוך  ברסיס  שמדובר 

השמאל שמפורר אותו.
יחימוביץ  של  דבריה 
שלישי  שביום  לאחר  באים 
תקפה יחימוביץ את ברק על 
מסי־ את  לקיים  שבחר  כך 
מפלגתו  של  העיתונאים  בת 
של  הפריימריז  ביום  דווקא 

לאחת  ובסמיכות  העבודה, 
המ־ של  הגדולות  הקלפיות 
פלגה. "העובדה שאהוד ברק 
מכנס מסיבת עיתונאים ביום 
ובתוך  בעבודה,  הפריימריז 
אחת הקלפיות הגדולות (בית 
יחימו־ אמרה  סוקולוב)", 
בחגיגת  לפגוע  "נועדה  ביץ', 
המת־ הצנועה  הדמוקרטיה 
לחבל  בעבודה,  היום  קיימת 
לב".  תשומת  ו‘לגנוב׳  בה, 

והוסי־ יחימוביץ  אז  אמרה 
שמי  ומתברר  "הולך  כי  פה 
בג־ הגוש  איחוד  שרוממות 
מפלגות  נגד  קרב  מנהל  רונו 
הגוש, ולא נגד נתניהו. מדובר 

באובדן גבולות".
יחי־ של  דבריה  לאחר 
מיקום  את  ברק  שינה  מוביץ 
מסיבת העיתונאים, אך מקו־
קשר  לזה  אין  כי  טענו  רביו 

לדבריה של יחימוביץ.

בוטלה הפקת ספר אנטישמי העוסק 
במשפחת הבנקאות רוטשילד

מו"ל בריטי גדול ביטל את הפקת ספר של סופר ספרדי, שהמבקרים 
אמרו כי הוא מקדם תיאוריות קונספירציה אנטישמיות

מ‡: יר‡ל לבי‡
פינ־ הספרים  הוצאת 
בריטניה  האוס  רנדום  גווין 
תדפיס  לא  היא  כי  הודיעה 
של  ספרו  את  ותזמין  עוד 
שו־ הם  "איך  באנוס  פדרו 
האסטר־  22 בעולם:  לטים 
הכוח  של  הסודיות  טגיות 
באנג־ שפורסם  הגלובלי", 
לית באפריל על ידי חברת 

הבת של פינגווין, אבורי .
בע־ באה  ההחלטה 
של  חיצונית  בחינה  קבות 
פינגווין  שיזמה  הספר 
שהתר־ שהתברר  לאחר 
אבו־ ידי  על  לאנגלית  גום 
המופיע  פרק  השמיט  רי 
הספרדית  בשפה  במקור 
הבנקאות  במשפחת  ועוסק 

רוטשילד.
ג'רמי דנס, סופר ברי־
הלב  תשומת  את  הפנה  טי, 
שנושאת  הספר,  לכריכת 

תמונה של זרועות תמנון.
הרוטשילדים הם הנו־
שא של אינספור תיאוריות 
אנטישמיות.  קונספירציה 
שכיח  מרכיב  היה  תמנון 
אנטישמיים,  בדימויים 
כולל זה של הנאצים. המה־
מתייחסת  הספרדית  דורה 
על  מרובות  ל"ספקולציות 
[רוטשילד]  של  יכולתו 
מרכ־ בהחלטות  להתערב 

זיות בעולם ".
בתחי־ הגנה  פינגווין 

החליטה  אך  הספר,  על  לה 
לאחר  הפצתו  את  להגביל 
ברא־ יזמו,  שהם  שהבחינה 
בריטי,  רפורמי  רב  שות 
הספרדי  שהטקסט  קבעה 

לתיאוריות  הדים  "נושא 
יהודיות",  קונספירציה 

כדברי הדו"ח שלה.
כ 3,000- עותקים של 
התרגום לאנגלית הודפסו ו 
500- נמכרו עד כה, על פי 

ה"גרדיאן ".

ליברמן נגד קובי

מפלגת ישראל ביתנו הגישה 
עתירה לרשם המפלגות נגד 

מפלגת 'הימין החילוני'
העימות על קולות החילונים בין ליברמן וקובי עולים שלב ◆ ישראל ביתנו בעתירה: "זו 

מפלגת קש שנועדה לשרת אדם אחר" ◆ קובי בתגובה: "ליברמן חושש ממני"

מ‡: ח. פרנ˜ל
ברא־ ביתנו  ישראל  מפלגת 
עתרה  ליברמן  אביגדור  שות 
המפל־ לרשם  (חמישי)  אתמול 

מפלגת  את  שיפסול  בדרישה  גות 
ראש  הקים  אותה  החילוני,  הימין 
קובי.  רון  הכושל  טבריה  עיריית 
בעתירה נכתב בין היתר כי "הימין 
החילוני איננה מפלגה כמשמעותה 
תשנ"ב-1992...  המפלגות,  בחוק 
המ־ שהמפלגה  לדעה  יסוד  יש 
'הימין  השם  תחת  לקום  בקשת 
קש,  מפלגת  אלא  אינה  החילוני' 
אשר הוקמה לבקשת גורם מעוניין 
יש־ ממפלגת  קולות  לגרוע  בכדי 
ראל ביתנו. ראש המפלגה, מר רון 
המפ־ כוונת  על  הודיע  כבר  קובי, 
לגה להתמודד בבחירות, אולם כל 
כי  כך  על  מצביעות  האינדיקציות 
קי־ אינו  המפלגה  להקמת  המניע 

בבקשה,  המפורטות  המטרות  דום 
אמיתית  שאיפה  למפלגה  ואין 
בכנסת".   ולייצג  במנדטים  לזכות 
יש־ אנשי  את  תקף  בתגובה  קובי 
ואנשיו  "ליברמן  וכתב  ביתנו  ראל 
חוששים מרון קובי ומפלגת הימין 
החילוני שלוקחת להם מנדטים. אז 

הם רצים לעתור נגד המפלגה אצל 
פח־ לא!  קטנוני?  המפלגות.  רשם 

דני? כן, ומאוד".
צעד  היא  העתירה  הגשת 
קובי  בין  המתמשך  בעימות  נוסף 
כוחותיהם  את  המכוונים  לליברמן 

לשנאת הדת.

מחריף העימות בין מפלגות הימין

גורמים בבית היהודי: לא נסכים 
לשילובו של ברוך מרזל ב'איחוד 

מפלגות הימין'
לטענתם: מרזל הוא אדם קיצוני שירחיק מצביעים מהמפלגה ◆  הווטו על פרץ הוא 
המשך לווטו שהטילו בבית היהודי על פעיל הימין גופשטיין ◆ עוצמה יהודית: פרץ 

מנהל משא ומתן דמיוני עם עצמו דרך התקשורת

מ‡: ח. פרנ˜ל
גוש  כי  מראים  הסקרים  בעוד 
הימין לא יצליח להרכיב ממשלה לאחר 
הבחירות הקרובות וכי 'איחוד מפלגות 
בס־ בלבד,  מנדטים   4 מקבלת  הימין' 
שמע  שלא  מי  יש  פרץ  רפי  של  ביבתו 
מדובר  כאילו  להתנהל  וממשיך  כך  על 
לאחר  מנדטים.  ארבעים  של  במפלגה 
דרך  והשמצות  וויכוחים  ספור  אין 
בצ־ נגד  בכירים'  ו'גורמים  'מקורבים' 

ולאחר שההדורים בינו  לאל סמוטריץ, 
פתחו  היהודי  בבית  יושרו.  פרץ,  לבין 
יהודית'.  'עוצמה  נגד  חדשה  בחזית 
אתמול  אמרו  במפלגה  בכירים  גורמים 
הוא  כי  הודיע  המפלגה,  יו''ר  פרץ,  כי 
הימין  פעיל  של  צירפו  על  ווטו  מטיל 
מפלגות  'איחוד  לרשימת  מרזל  ברוך 
הימין'. לטענת אותם בכירים פרץ אמר 
ירחיק  הוא  וכי  מידי  קיצוני  שמרזל 
אמירתו  מהמפלגה.  מתונים  מצביעים 
יותר  שמוקדם  לאחר  באה  פרץ  של 
הטיל  פרץ  כי  הגורמים  הודיעו  השבוע 
ווטו גם על פעיל הימין בנצי גופשטיין. 
'עוצמה  עם  לאיחוד  התנאי  לדבריהם 
יהודית' הוא רק אם שני אלה יהיו מחוץ 

לרשימה.
בעוצמה יהודית הגיבו לפרסומים 

בציניות ואמרו כי "בנט מסרב לדבר עם 
רפי פרץ, גם פייגלין לא משוחח איתו. 
שקד בחוץ לארץ, ועוצמה ניתקה מגע, 
לעשות  זה  היהודי  לבית  שנותר  מה  אז 
לגיחוך  מעבר  בתקשורת...  ספינים 
כשופטי  עצמם  שמים  היהודי  שבבית 
בגץ אשר פוסלים מועמדים של עוצמה 
יהודית חשוב להבהיר שאין שום משא 
ומתן וגם לא יהיה לפחות כל עוד בבית 
חצופה,  בהתנהלות  ממשיכים  היהודי 
פטרונית ושחצנית. הרב רפי באמצעות 
בתק־ דמיוני  ומתן  משא  מנהל  יועציו 
מפלגה  בראש  עומד  הוא  כאילו  שורת 

לפי  גם  בפועל  אך  מנדטים,   12 עם 
שווה  היהודי  הבית  אמש  של  הסקרים 
בין מנדט למנדט וחצי ומדובר במפלגה 

שהיא על סף קריסה...".
לפתור  רפי  לרב  מציעים  "אנו 
שמח־ למפלגה  חבריו  עם  הבעיות  את 
פשים מועמד יותר פופולארי ממנו ולא 
במפלגות  מועמדים  בשיבוץ  להתערב 
בכנ־ תהיה  יהודית  עוצמה  אחרות. 
הבית  שגם  מתפללים  ואנו  הבאה  סת 
והרב  החסימה  אחוז  את  יעבור  היהודי 
רפי לא יצטרך לחזור לחלוצה", סיכמו 

בעוצמה יהודית.

mailto:s@shaharit.com
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יחימוביץ נגד ברק: 

ברק מפרק את גוש השמאל
יחימוביץ, שמרבה לתקוף את ברק, האשימה את רה''מ לשעבר כי 

המנדטים שהוא מקבל הם ממפלגות השמאל בלבד

מ‡: ח. פרנ˜ל
חברת הכנסת שלי יחי־
ממשיכה  מהעבודה  מוביץ 
הממשלה  ראש  את  לתקוף 
על  ברק,  אהוד  לשעבר, 
החדשה.  המפלגה  הקמת 
גילת  לעיתונאים  בראיון 
כי  יחימוביץ  אמרה  ואלבשן 
הוא  השמאל  גוש  של  פילוג 
דבר רע. לטענתה, לפי הסקר 
האחרון ברק לקח מנדט אחד 
שמאל:  המרכז  ממפלגות 
לבן  וכחול  העבודה  מרצ, 
הגדולה  ההתרגשות  ואחרי 
מתברר  המפלגה  הקמת  של 
גוש  בתוך  ברסיס  שמדובר 

השמאל שמפורר אותו.
יחימוביץ  של  דבריה 
שלישי  שביום  לאחר  באים 
תקפה יחימוביץ את ברק על 
מסי־ את  לקיים  שבחר  כך 
מפלגתו  של  העיתונאים  בת 
של  הפריימריז  ביום  דווקא 

לאחת  ובסמיכות  העבודה, 
המ־ של  הגדולות  הקלפיות 
פלגה. "העובדה שאהוד ברק 
מכנס מסיבת עיתונאים ביום 
ובתוך  בעבודה,  הפריימריז 
אחת הקלפיות הגדולות (בית 
יחימו־ אמרה  סוקולוב)", 
בחגיגת  לפגוע  "נועדה  ביץ', 
המת־ הצנועה  הדמוקרטיה 
לחבל  בעבודה,  היום  קיימת 
לב".  תשומת  ו‘לגנוב׳  בה, 

והוסי־ יחימוביץ  אז  אמרה 
שמי  ומתברר  "הולך  כי  פה 
בג־ הגוש  איחוד  שרוממות 
מפלגות  נגד  קרב  מנהל  רונו 
הגוש, ולא נגד נתניהו. מדובר 

באובדן גבולות".
יחי־ של  דבריה  לאחר 
מיקום  את  ברק  שינה  מוביץ 
מסיבת העיתונאים, אך מקו־
קשר  לזה  אין  כי  טענו  רביו 

לדבריה של יחימוביץ.

בוטלה הפקת ספר אנטישמי העוסק 
במשפחת הבנקאות רוטשילד

מו"ל בריטי גדול ביטל את הפקת ספר של סופר ספרדי, שהמבקרים 
אמרו כי הוא מקדם תיאוריות קונספירציה אנטישמיות

מ‡: יר‡ל לבי‡
פינ־ הספרים  הוצאת 
בריטניה  האוס  רנדום  גווין 
תדפיס  לא  היא  כי  הודיעה 
של  ספרו  את  ותזמין  עוד 
שו־ הם  "איך  באנוס  פדרו 
האסטר־  22 בעולם:  לטים 
הכוח  של  הסודיות  טגיות 
באנג־ שפורסם  הגלובלי", 

לית באפריל על ידי חברת 
הבת של פינגווין, אבורי .

בע־ באה  ההחלטה 
של  חיצונית  בחינה  קבות 
פינגווין  שיזמה  הספר 
שהתר־ שהתברר  לאחר 
אבו־ ידי  על  לאנגלית  גום 
המופיע  פרק  השמיט  רי 
הספרדית  בשפה  במקור 
הבנקאות  במשפחת  ועוסק 

רוטשילד.
ג'רמי דנס, סופר ברי־
הלב  תשומת  את  הפנה  טי, 
שנושאת  הספר,  לכריכת 

תמונה של זרועות תמנון.
הרוטשילדים הם הנו־
שא של אינספור תיאוריות 
אנטישמיות.  קונספירציה 
שכיח  מרכיב  היה  תמנון 
אנטישמיים,  בדימויים 
כולל זה של הנאצים. המה־
מתייחסת  הספרדית  דורה 
על  מרובות  ל"ספקולציות 
[רוטשילד]  של  יכולתו 
מרכ־ בהחלטות  להתערב 

זיות בעולם ".
בתחי־ הגנה  פינגווין 

החליטה  אך  הספר,  על  לה 
לאחר  הפצתו  את  להגביל 
ברא־ יזמו,  שהם  שהבחינה 
בריטי,  רפורמי  רב  שות 
הספרדי  שהטקסט  קבעה 

לתיאוריות  הדים  "נושא 
יהודיות",  קונספירציה 

כדברי הדו"ח שלה.
כ 3,000- עותקים של 
התרגום לאנגלית הודפסו ו 
500- נמכרו עד כה, על פי 

ה"גרדיאן ".

ליברמן נגד קובי

מפלגת ישראל ביתנו הגישה 
עתירה לרשם המפלגות נגד 

מפלגת 'הימין החילוני'
העימות על קולות החילונים בין ליברמן וקובי עולים שלב ◆ ישראל ביתנו בעתירה: "זו 

מפלגת קש שנועדה לשרת אדם אחר" ◆ קובי בתגובה: "ליברמן חושש ממני"

מ‡: ח. פרנ˜ל
ברא־ ביתנו  ישראל  מפלגת 
עתרה  ליברמן  אביגדור  שות 
המפל־ לרשם  (חמישי)  אתמול 

מפלגת  את  שיפסול  בדרישה  גות 
ראש  הקים  אותה  החילוני,  הימין 
קובי.  רון  הכושל  טבריה  עיריית 
בעתירה נכתב בין היתר כי "הימין 
החילוני איננה מפלגה כמשמעותה 
תשנ"ב-1992...  המפלגות,  בחוק 
המ־ שהמפלגה  לדעה  יסוד  יש 
'הימין  השם  תחת  לקום  בקשת 
קש,  מפלגת  אלא  אינה  החילוני' 
אשר הוקמה לבקשת גורם מעוניין 
יש־ ממפלגת  קולות  לגרוע  בכדי 
ראל ביתנו. ראש המפלגה, מר רון 
המפ־ כוונת  על  הודיע  כבר  קובי, 
לגה להתמודד בבחירות, אולם כל 
כי  כך  על  מצביעות  האינדיקציות 
קי־ אינו  המפלגה  להקמת  המניע 

בבקשה,  המפורטות  המטרות  דום 
אמיתית  שאיפה  למפלגה  ואין 
בכנסת".   ולייצג  במנדטים  לזכות 
יש־ אנשי  את  תקף  בתגובה  קובי 
ואנשיו  "ליברמן  וכתב  ביתנו  ראל 
חוששים מרון קובי ומפלגת הימין 
החילוני שלוקחת להם מנדטים. אז 

הם רצים לעתור נגד המפלגה אצל 
פח־ לא!  קטנוני?  המפלגות.  רשם 

דני? כן, ומאוד".
צעד  היא  העתירה  הגשת 
קובי  בין  המתמשך  בעימות  נוסף 
כוחותיהם  את  המכוונים  לליברמן 

לשנאת הדת.

מחריף העימות בין מפלגות הימין

גורמים בבית היהודי: לא נסכים 
לשילובו של ברוך מרזל ב'איחוד 

מפלגות הימין'
לטענתם: מרזל הוא אדם קיצוני שירחיק מצביעים מהמפלגה ◆  הווטו על פרץ הוא 
המשך לווטו שהטילו בבית היהודי על פעיל הימין גופשטיין ◆ עוצמה יהודית: פרץ 

מנהל משא ומתן דמיוני עם עצמו דרך התקשורת

מ‡: ח. פרנ˜ל
גוש  כי  מראים  הסקרים  בעוד 
הימין לא יצליח להרכיב ממשלה לאחר 
הבחירות הקרובות וכי 'איחוד מפלגות 
בס־ בלבד,  מנדטים   4 מקבלת  הימין' 
שמע  שלא  מי  יש  פרץ  רפי  של  ביבתו 
מדובר  כאילו  להתנהל  וממשיך  כך  על 
לאחר  מנדטים.  ארבעים  של  במפלגה 
דרך  והשמצות  וויכוחים  ספור  אין 
בצ־ נגד  בכירים'  ו'גורמים  'מקורבים' 
ולאחר שההדורים בינו  לאל סמוטריץ, 
פתחו  היהודי  בבית  יושרו.  פרץ,  לבין 
יהודית'.  'עוצמה  נגד  חדשה  בחזית 
אתמול  אמרו  במפלגה  בכירים  גורמים 
הוא  כי  הודיע  המפלגה,  יו''ר  פרץ,  כי 
הימין  פעיל  של  צירפו  על  ווטו  מטיל 
מפלגות  'איחוד  לרשימת  מרזל  ברוך 
הימין'. לטענת אותם בכירים פרץ אמר 
ירחיק  הוא  וכי  מידי  קיצוני  שמרזל 
אמירתו  מהמפלגה.  מתונים  מצביעים 
יותר  שמוקדם  לאחר  באה  פרץ  של 
הטיל  פרץ  כי  הגורמים  הודיעו  השבוע 
ווטו גם על פעיל הימין בנצי גופשטיין. 
'עוצמה  עם  לאיחוד  התנאי  לדבריהם 
יהודית' הוא רק אם שני אלה יהיו מחוץ 

לרשימה.
בעוצמה יהודית הגיבו לפרסומים 

בציניות ואמרו כי "בנט מסרב לדבר עם 
רפי פרץ, גם פייגלין לא משוחח איתו. 
שקד בחוץ לארץ, ועוצמה ניתקה מגע, 
לעשות  זה  היהודי  לבית  שנותר  מה  אז 
לגיחוך  מעבר  בתקשורת...  ספינים 
כשופטי  עצמם  שמים  היהודי  שבבית 
בגץ אשר פוסלים מועמדים של עוצמה 
יהודית חשוב להבהיר שאין שום משא 
ומתן וגם לא יהיה לפחות כל עוד בבית 
חצופה,  בהתנהלות  ממשיכים  היהודי 
פטרונית ושחצנית. הרב רפי באמצעות 
בתק־ דמיוני  ומתן  משא  מנהל  יועציו 
מפלגה  בראש  עומד  הוא  כאילו  שורת 

לפי  גם  בפועל  אך  מנדטים,   12 עם 
שווה  היהודי  הבית  אמש  של  הסקרים 
בין מנדט למנדט וחצי ומדובר במפלגה 

שהיא על סף קריסה...".
לפתור  רפי  לרב  מציעים  "אנו 
שמח־ למפלגה  חבריו  עם  הבעיות  את 
פשים מועמד יותר פופולארי ממנו ולא 
במפלגות  מועמדים  בשיבוץ  להתערב 
בכנ־ תהיה  יהודית  עוצמה  אחרות. 
הבית  שגם  מתפללים  ואנו  הבאה  סת 
והרב  החסימה  אחוז  את  יעבור  היהודי 
רפי לא יצטרך לחזור לחלוצה", סיכמו 

בעוצמה יהודית.



יום שישי ב' תמוז תשע"ט 605/07/2019

לראשונה: 

החשב הכללי ביצע גיוס חוב 
לטווח של 50 שנה

משרד האוצר הודיע על ביצוע הנפקה פרטית לקרן פנסיה "מהגדולות 
והמובילות באירופה", בריבית קבועה של 2% ◆ האוצר: הנפקה זו מכניסה את 
ישראל, תודות לדירוג הגבוה שלה, לקבוצה מצומצמת של מדינות המנפיקות 

לטווחים ארוכים מאוד

מ‡: יר‡ל לבי‡
החשב הכללי, מר רוני חז־
ביצוע  על  אתמול  החליט  קיהו, 
מוסדי  למשקיע  פרטית  הנפקה 
מיליון  של 500  בהיקף  באירופה 

אירו לטווח של 50 שנה.
ישראל  מדינת  זו  בהנפקה 
נכנסת לראשונה לקבוצה מצומ־
צמת מאוד של מדינות איכותיות 
ארוכים  לטווחים  המנפיקות 
מאוד, כאשר עד כה המדינה הנ־
שנה.  עד 30  של  לטווחים  פיקה 
קבועה  בריבית  בוצעה  ההנפקה 
עלות  המשקפת   ,2% של  באירו 
ארו־ להנפקות  בהשוואה  נמוכה 

כות קודמות.
מדינת  של  האשראי  דירוג 
בביקושי  לגידול  הביא  ישראל 
המשקיעים האיכותיים לחוב של 
ממשלת ישראל, ולראייה בינואר 
האחרון הממשלה ביצעה הנפקה 
ציבורית בהיקף של 2.5 מיליארד 
הינו  זו  בהנפקה  המשקיע  אירו. 
קרן פנסיה מהגדולות והמובילות 
למשקיעה  הנחשבת  באירופה 
השקיעה  לא  אשר  איכותית, 
מדינת  של  החוב  באגרות  בעבר 

ישראל.
היו  בהנפקה  החתמים 
 Deutsche ו-   Barclays
כעושי  משמשים  אשר   Bank
שוק ראשיים באג"ח ממשלתיות.
כחלון:  משה  האוצר  שר 
"חוזקה של כלכלת ישראל נבח־

נת באמון המשקיעים והמוסדות 
ההנפ־ בה.  העולמיים  הפיננסים 
קה הזו היא הבעת אמון בכלכלת 
אך  הישראלי,  ובמשק  ישראל 
יותר מכך, היא מבטאת את אמון 
העולם בכך שמדינת ישראל כאן 
כדי להישאר. אני מברך את אגף 
החשכ"ל על העבודה המקצועית 

והמסורה שהביאה להישג הזה."
רוני  מר  הכללי,  החשב   
של  הגובר  "הביקוש  חזקיהו: 
בעולם  המובילים  המשקיעים 
להנפקות החוב הישראלי לטווח 
ארוך מסמל את האמון הרב בכ־

לכלת ישראל ואת הגישה הנוחה 
ההון  לשווקי  ישראל  מדינת  של 
לטווח  ההנפקה  הבינלאומיים. 
מאסטרטגיית  כחלק  נעשית  זה 
המקב־ החוב,  מח"מ  הארכת 
לטווח  הנמוכה  הריבית  את  עת 

ארוך".
הכללי,  לחשב  בכיר  סגן 
מר גיל כהן: "ההנפקה הינה חלק 
הכוללת  החוב  ניהול  ממדיניות 
הגלובליים  בשווקים  הנפקות 
המימון  מקורות  גיוון  לצורך 
והגדלת בסיס המשקיעים הזרים 

בחוב מדינת ישראל".

צרפת: "מוות לישראל" במצעד 
לשחרור מחבל

שגרירת צרפת בישראל, אמרה כי היא מזועזעת, במיוחד מכך שהמארגנים 
קיבלו אישור ממחוז המשטרה

מ‡: יר‡ל לבי‡
פריז – בצעדה במרכז פריז 
מחבל  עם  בסולידאריות  בשבת, 
"מוות  קריאות  נשמעו  לבנוני, 
ארגון  של  ודגלים  לישראל" 

טרור.
עש־ צעדו  שבועיים  לפני 
של   -19 ה  ברובע  פעילים  רות 
דגלים  והניפו  הצרפתית  הבירה 
קומוניסטים רבים, דגלי פלסטין 
לשחרור  העממית  החזית  ודגלי 
ברשי־ הנמצא  ארגון   – פלסטין 

מת ארגוני הטרור הרשמיים של 
ישראל,  הברית,  ארצות  קנדה, 
האירופי  והאיחוד  אוסטרליה 

(צרפת היא חלק ממנה).
התומכת  המחאה  במהלך 
במחבל הלבנוני, ג'ורג' אבראהים 
קו־ הצועדים  נשמעו  עבדאללה 
ו"הלאה  לישראל"  "מוות  ראים 

עם ישראל".
שגרירת  נון,  בן  עליזה 
היא  כי  אמרה  בישראל,  צרפת 
שה־ מאז  במיוחד  "מזועזעת, 
ממחוז  אישור  קיבלו  מארגנים 

המשטרה".
ג'ורג' אבראהים עבדאללה 

נידון למאסר עולם ב 1987- על 
ארה"ב  אזרחי  שני  של  הריגתם 
כאשר  ב 1982-,  ישראלי  ואזרח 
מרק־ גרילה  ארגון  בראש  עמד 

סיסטית-לניניסטית.
הלב־ המזוינים  הפלגים 
מעשים  על  אחריות  נטלו  נונים 
הצבאי  הנספח  רצח  בהם  אלה, 
האמריקני צ'ארלס ריי והדיפלו־
ברסימנטוב  יעקב  הישראלי  מט 
שהתאסלם  עבדאללה,  בפריז. 
אף  הורשע  הדיווחים,  על-פי 
בחייו  בהתנקשות  במעורבותו 

של רוברט א' הומה, קונסול אמ־
ריקאי בשטרסבורג.

כ  עצמו  את  מגדיר  הוא 
"מהפכן קומוניסטי ואנטי ציוני", 
לשח־ בקשות  שבע  הגיש  וכבר 
האח־ בקשתו  הועיל.  ללא   – רור 
על  לשחרור  עבדאללה  של  רונה 
נד־ במאי 2009,  שהוגשה  תנאי, 
חתה על ידי בית משפט לערעו־
האסיר  כי  שחשד  בפאריס,  רים 
רחמים",  וחסר  נחרץ  "מהפכן 
שלו  המעשים  על  לחזור  עשוי 

שוב עם שובו ללבנון.

פסגת זאב: משפחה בת 10 נפשות 
חולצה וניצלה מדירה שבערה 

לוחמי האש הגנו על המשפחה מהלהבות, ובאמצעות מנוף חילוץ וכיבוי ייעודי, 
חילצו את המשפחה מהבית הבוער

מ‡: יר‡ל לבי‡  
חמישה צוותי כיבוי והצלה 
ליש־ והצלה  כבאות  מתחנות 
ראל-ירושלים בסיוע מנוף חילוץ 
וכיבוי של כב"ה, הוזנקו בעקבות  
שריפה בבית ברחוב יעקב יהושע 

הנמצא בשכונת פסגת זאב.
תוך  שהגיעו  האש  לוחמי 
בעשן  הבחינו  למקום,  קצר  זמן 
המיתמרות  ובלהבות  מאוד  כבד 
רבה.  בעוצמה  שבער  הבית  מן 
לוחמי האש חדרו אל תוך העשן 
והחלו  העוצמתיות,  והלהבות 

בכיבוי השריפה.
השריפה  לכיבוי  במקביל 
לכלל  האש  התפשטות  ומניעת 
ביצעו  סמוכים,  ולבתים  הבית 
לכו־ אחר  סריקות  האש   לוחמי 

דים בתוך הבית הבוער.
הס־ במהלך  קצר,  זמן  תוך 
 10 האש  לוחמי  איתרו  ריקות, 
לכודים בני משפחה אחת, הורים 
לכודים  כשהם  ילדיהם,  ושמונת 
במצו־ ונמצאים  הבית  במרפסת 
שאיפת  עקב  וזאת  ותבהלה,  קה 
המתקרבת  מהאש  והחשש  עשן 

אליהם.
המ־ על  הגנו  האש  לוחמי 
ובאמצעות  מהלהבות,  שפחה 

חיל־ ייעודי,  וכיבוי  חילוץ  מנוף 
הבוער,  מהבית  המשפחה  את  צו 
טיפול  להמשך  אותה  והעבירו 
רפואי של כוחות הרפואה במקום 

כשהם במצב קל.

לאחר טיפול רפואי בשטח, 
פונו ע"י חובשי מד"א ירושלים 6  
ואר־ (הורים  מהמשפחה  נפגעים 
בעה ילדים) לבית החולים הדסה 

הר הצופים.

7 יום שישי ב' תמוז תשע"ט 05/07/2019

בשם ה' נעשה ונצליח

מלון ליאונרדו קלאב ים המלח (נירוונה לשעבר) 

שבוע הבא
 זה קורה!

מטעמי השבת

מרחצאות חמים

 סעודות שבת  
 עשירות כיד המלך 

ברמה קולינרית

חמישי - ראשון | ח'-י"א תמוז 11-14.7
מתקני המלון פתוחים עד שעה לפני שבת ויפתחו בצאת השבת

 חבילת סופ"ש 
פרשת בלק

במחיר עונג שבת 
מדהים

הפייטן ר' אליהו אוזןילד הפלא דודי לינקר

הקלידן מבלגיה שייע בריםהמרצה ר' מאיר שוורץ

החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט | ילד הפלא דודי לינקר | הפייטן 
ר' אליהו אוזן | הקלידן שייע ברים מבלגיה  ובעלי מנגנים מובחרים

חו בצאת השבת

נותרו חדרים 

אחרונים 
לאמצ"ש > להורדת פרוספקט מפורט לחצו כאן <

o n - l i n e @ t o u r p l u s . c o . i l
03-9050505  מוקד

הזמנות:

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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יום שישי ב' תמוז תשע"ט 805/07/2019

ביקורת בארה"ב על המצעד 
שביצע טראמפ

עלות המצעד המשוערת 2.5 מיליון דולרים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הדמוקרטית  במפלגה 
המהלך  על  ביקורת  מותחים 
טרא־ דונלד  ארה"ב  נשיא  של 
בוושי־ צבאי  מצעד  לקיים  מפ 
העצמאות  יום  לרגל  נגטון 
שהתקיים  המצעד  האמריקני. 
ידי  על  כונה  (חמישי)  אתמול 
בקמפיין  כמסע  הדמוקרטים 

בנוסף  הנשיא.  של  הבחירות 
המהלך  על  ביקורת  נמתחה 
לו,  המתנגדים  לטענת  שצפוי 
לבזבז את כספי משלם המסים 

האמריקני. 
חבר הקונגרס האמריקני, 
טרא־ "אם  כתב:  בייאר,  דון 

המצעד  את  להפוך  מתכנן  מפ 
לקמפיין בחירות, עליו להחזיר 

למשלם המיסים מכספו על כל 
"המצ־ והוסיף:  שייגרם",  נזק 
האוטוריטרי,  הנינוח  בעל  עד, 
המי־ משלמי  של  מכיסם  ייצא 
בכבישים  לפגוע  ועשוי  סים, 

והגשרים המקומיים".
של  המשוערת  העלות 
הערכות  לפי  עומדת  המצעד 

על 2.5 מיליון דולרים.

עשרות מהגרים נהרגו בתקיפה 
אווירית בלוב

לפי ההערכות, יותר מ-40 בני אדם נהרגו וכ-80 נפצעו במרכז קליטה למהגרים 
לא חוקיים מזרחית לבירה טריפולי

מ‡ פ. יוחנן
לסוכ־ מסר  רשמי  מקור 
נות הידיעות רויטרס כי עשרות 
קליטה  במרכז  נהרגו  מהגרים 
מזר־ חוקים  בלתי  מהגרים  של 
לוב,  בירת  טריפולי,  לעיר  חית 
ההער־ לפי  אווירית.  בתקיפה 

נהרגו  מהגרים  מ-40  יותר  כות, 
הקליטה  נפצעו.מרכז  וכ-80 
שנ־ "תאג'ורא"  בעיירה  ממוקם 
ממזרח  קילומטרים   14 מצאת 

לטריפולי.
מוקדי  שני  ישנם  בלוב 
השייך  בטריפולי  אחד  ממשל - 
לממשלת הפיוס הלאומית ואחד 

היכן  המדינה,  במזרח  בטוברוק, 
בחוד־ ח'פתר.  הגנרל  ששולט 
שים האחרונים המשא ומתן בין 
בעק־ שרטון  על  עלה  הצדדים 
ח'פתר  של  כוחותיו  מבצע  בות 
לכבוש את הבירה טריפולי. נכון 
אח־ לקח  לא  צד  אף  זו  לשעה 

ריות על התקיפה.

ניו יורק טיימס: 

חברות בעולם סוחרות עם 
איראן בסתר - כדי להימנע 

מעיצומים
העיתון טוען כי הנתונים הגיעו ממומחים המנטרים מעקב של ספינות משא 

בעולם ומחומרי מודיעין ישראלי

מ‡ פ. יוחנן
מד־ טיימס"  יורק  "הניו 
שמטיל  העיצומים  בשל  כי  ווח 
ייצוא  על  האמריקני  הממשל 
ספנות  חברות  האיראני,  הנפט 
לה־ מנסות  העולם  ברחבי  רבות 
סתיר את העובדה שהן מטעינות 
 - איראניים  מנמלים  חומרים 
ולא  לרדאר  מתחת  לחמוק  כדי 
אמ־ לסנקציות  נתונות  להיות 
מגיעים  הללו  הנתונים  ריקניות. 
של  מעקב  המנטרים  ממומחים 
מו־ מחומרי  וגם  משא  ספינות 
מחלקת  דוברת  בישראל.  דיעין 
המדינה האמריקנית סירבה לה־

גיב לפרסום.
צרפת  נשיא  כך,  בתוך 

אתמול  קבע  מקרון  עמנואל 
רשם  הוא  כי  שפרסם  בהודעה 
העובדה  את  בדאגה  לפניו 
המותר  הסף  את  עברה  שאיראן 
על פי הסכמי ווינה של העשרת 
לדרגה  שברשותה  האורניום 
נמוכה. הוא מזכיר את מחויבותו 
הגר־ הסכם  של  המלא  לכיבודו 
מאיראן  ודרש   2015 משנת  עין 
לחזור בה ללא דיחוי מהפרה זו, 
נוסף  צעד  מכל  להימנע  גם  כמו 
שיעיד בספק את התחייבויותיה 
הגרעיניות. מקרון הוסיף כי ימ־
בצעדים  הקרובים  בימים  שיך 
שאיראן  מנת  על  פתח  שבהם 
שלה  ההתחייבויות  את  תיישם 
מהפי־ ליהנות  ותמשיך  במלואן 

רות כלכליים של ההסכם.
המנגנון  בהפעלת  מדובר 
לע־ אירופה  למדינות  שיאפשר 
שהפעילה  הסנקציות  את  קוף 
עם  הסחר  נגד  הברית  ארצות 
נתן  האיראני  הממשל  איראן. 
עד כה לאירופים ארכה עד ה-7 
זה   מנגנון  להפעיל  כדי  ביולי 
שהקמתו נתקלת בקשיים דווקא 
לעמוד  המתקשה  איראן  מצד 
הנדרשים.  השקיפות  בתנאי 
טל־ שעבר  בלילה  שוחח  מקרון 
פונית בנושא זה עם נשיא רצות 
טראמפ  טראמפ.  דונלד  הברית 
בנוגע  יותר  תקיף  היה  עצמו 
משחקת  כי "איראן  וקבע  למצב 

באש"

 כיˆ„ י‚ ביטחון עˆמי?
אם זה לגשת לעמוד כחזן, או להופיע מול קבוצת אנשים ולדבר איתם בעוצמה ובביטחון. 

בשביל זה צריך להיות אדם בעל ביטחון עצמי. 

לאנשים  לפנות  כדי  אפילו  או  שונים,  ובמועדים  החברים  עם  שבת  בשולחן  לשיר  כדי  גם 

שסביבך ולומר להם מה אתה מעוניין באמת; איך אתה מרגיש ואיזו התנהגות מצדם אתה מעו־

ניין לראות. בשביל כל אלו ועוד צריך עוצמה וביטחון.

בפרקים הקודמים הסברנו מדוע כה חשוב הביטחון העצמי לחיי היום יום של כולנו. לתק־

שורת שלנו עם בני האדם וליחס שלנו אל הסביבה וליחס של הסביבה אלינו. אין ספק כי מדובר 

באחד הכלים החשובים ביותר לאדם. ובכל זאת, רבים מתהלכים בעולם עם ביטחון עצמי נמוך 

ועם חששות שונות ללא מחשבה כי ניתן לשנותם. הבשורה הטובה עבורם היא, שאכן כן, רמת 

את התנהלותכם,  לשנות  תוכלו  מדורגת  הדרכה  עם  לשנותו.  שניתן  דבר  זהו  העצמי  הביטחון 

ולהפוך לבטוחים בעצמכם. הלחץ יוכל להיעלם והרוגע יכול להשתלט על חייכם. השאלה רק 

דשדוש  של  ארוכים  מחיים  האבק  את  להסיר  ולגשת  בעצמכם  לטפל  באמת  תרצו  האם  היא 

במקום.

הנושא העיקרי שחשוב לטפל בו בדרך לביטחון עצמי הוא החשיבה. אימון המוח לחשיבה 

נכונה וחיובית יכול לשנות את האדם מקצה לקצה, כפי שהוכיחו מחקרים אמפיריים. כי בסופו 
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CBT //  זה ‡פריפרנו // „ו„ פרי„

לייעוץ ולליווי אישי פנו לכתובת המייל הבאה

 frid.david5@gmail.com 
והשאירו את פרטי הפנייה + מספר הטלפון שלכם. 

אנו נשתדל לענות בהקדם לכל פנייה.

םם..מבצע לזמן מוגבל: קבוצת הפונים הראשונה תזכה באבחון גרפולוגי חינם.
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איראן: ''ארה''ב פחדה מכוחנו 
הצבאי ולכן לא תקפה בשטחנו''

לדבריו, מו"מ עם ארה"ב יתקיים רק במקרה של הסרת הסנקציות מעל 
הרפובליקה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
איראן  של  המודיעין  שר 
מכוחה  חוששת  ארה"ב  כי  אמר 
של  לדבריו  איראן.  של  הצבאי 
מחמוד  האיראני,  המודיעין  שר 
עלאווי, ההוכחה לכך היא העוב־

דה שהאמריקנים חזרו בהם ברגע 
האחרון מהתקיפה המתכוננת של 
להתבצע  שתוכננה  הרפובליקה, 
האמ־ המל"ט  הפלת  בעקבות 

משמרות  של  כוחות  בידי  ריקני 
המהפכה.

האיראני,  הבכיר  אמר  עוד 
עם  שיח  לבחון  תוכל  "איראן  כי 
טראמפ  אם  רק  הברית  ארצות 
יסיר את הסנקציות, ואם המנהיג 
אישור  יתן  חמינאי  עלי  העליון 

לקיים שיחות כאלו".

תורמים לקהילה: 'לאומית' 
בערב התרמת דם בבית שמש

לא תעמוד על דם רעך: 'לאומית' מזמינה אתכם לקחת חלק בפעילות התרמת 
דם למען המערך הרפואי בישראל

המבור־ הפעילות  במסגרת 
כת של 'לאומית שירותי בריאות' 
למען הקהילה, יתקיים בעיר בית 

שמש אירוע התרמת דם. 
שני  ביום  יתקיים  האירוע 
הר־ במרכז   (15.7.19) בתמוז  י"ב 
הירדן  נהר  רחוב  הרמה,  לב  פואי 

1 בית שמש. 
במשך  תיערך  הדם  התרמת 
5 שעות, החל מהשעה 18:00 ועד 

 .23:00
נערך  האירוע  כי  יצוין 
כשתודות  ומד"א,  'טרם'  בשיתוף 
הוא  בריאות'  שירותי  ל'לאומית 

יותאם לציבור החרדי. 
כי  מדגישים  ב'לאומית' 
או   ,18 מגיל  תתאפשר  התרומה 
מגיל 17 עם חתימת הורים, וכי יש 

להצטייד בתעודה מזהה. 
02- לבירורים:  טלפון 

.6325500
במ־ נערך  האירוע  כאמור, 
של  המבורכת  הפעילות  סגרת 
למען  בריאות'  שירותי  'לאומית 
יוז־ הפעילות  במסגרת  הקהילה. 
בריאות'  שירותי  'לאומית  מת 
להגביר  שנועדו  רבים  מהלכים 
את המודעות הרפואית והמודעות 
לאורח חיים בריא ברחוב החרדי. 
ב'לאומית'  שמים  בנוסף 
בטיחות  להגברת  יוזמות  על  דגש 
והשתתפות  ומבוגרים,  ילדים  של 
הקהילה,  למען  שונים  במיזמים 
שבו  הדם  התרמות  מיזם  דוגמת 
מקצה 'לאומית' מרכזים רפואיים 

לטובת המטרה החשובה.
הול־ אלו  בימים  כך,  בתוך 
לקראת  ההכנות  ונשלמות  כות 
חדיש  רפואי  מרכז  של  פתיחתו 
בית  רמת  של  במרכזה  ומתקדם 

שמש ג. 
הוא  החדש  הרפואי  המרכז 
ידיים  רחב  קומפלקס  למעשה 
לקבל  'לאומית'  לקוחות  יוכלו  בו 
הרפואיים  השירותים  כל  את 
מאת הצוות המקצועי המנצח של 
באופן  בריאות',  שירותי  'לאומית 
המותאם לחלוטין לדרישות ההל־

כה ולאורח החיים החרדי. 
גם  יהיה  החדש  במרכז 
לטובת  ידיים  רחב  מרקחת  בית 
שיסייע  מה  'לאומית',  לקוחות 
בא־ המתגוררים  ללקוחות  מאוד 
זור בכלל, ולאלו שיטופלו במרכז 

בפרט. 
הרפואי,  המרכז  פתיחת 
מהווה  שמש,  בבית  במספר  ה11 
המשך ישיר להובלה של 'לאומית 
על  בדגש  בעיר,  בריאות'  שירותי 

הציבור החרדי. 
לקו־ אלף  לשלושים  קרוב 
בריאות'  שירותי  'לאומית  חות 
שמש  בית  בעיר  המתגוררים 
מרכ־ מעשרה  כיום  כבר  נהנים 
(המרכז  מתקדמים  רפואיים  זים 
בשבועות  כאמור  ייפתח  ה-11 
שירות  מעניקים  בהם  הקרובים), 
מ-300(!)  למעלה  ומקצועי  אישי 

רופאים. 
הח־ ההובלה  מתחומי  אחד 

שירותי  'לאומית  של  ביותר  זקים 
תחום  הוא  שמש  בבית  בריאות' 
שק־ ומה  בכלל,  הילדים  רפואת 

שור להתפתחותם בפרט. "המרכז 
'לאומית'  של  הילד"  להתפתחות 
שפועל בעיר הוא המרכז המקצו־
והוא  באזור,  ביותר  והמתקדם  עי 
מפעיל גם שלוחה הפועלת ברמת 

בית שמש ג. 
הבריאות  משרד  כי  יצוין 
הילד,  להתפתחות  במרכז  מכיר 
לר־ השונות  בשלוחותיו  גם  כמו 
כמרכז  ג,  ברמה  השלוחה  בות 
גבוהה.  מקצועית  ברמה  שפועל 
בין  לקבל,  ניתן  ג  ברמה  ביחידה 
היתר,  טיפולי פיזיותרפיה, ריפוי 
בעיסוק וריפוי בדיבור. בנוסף פו־
עלות ביתר השלוחות רופאה הת־
ועובדת  פסיכולוגית  פתחותית, 
סוציאלית, ולאחרונה גם דיאטנית 
היא  בילדים. "העבודה  שמתמחה 
רב צוותית, מתוך מסירות לקידום 
בזמינות  המתנה  ובתורי  הילדים, 

גבוהה", מדגישים ב'לאומית'.
גורמת  המתוארת  העוצמה 
לבחור  העיר  מתושבי  ועוד  לעוד 
ב'לאומית שירותי בריאות'. המג־
מה הזו קיבלה ביטוי בדו"ח רשמי 
עלה  ממנו  הלאומי  הביטוח  של 
חד־ לקוחות  מאלף  למעלה  כי 
שירותי  ל'לאומית  הצטרפו  שים 
בריאות' בבית שמש במהלך שנת 
מהקו־ בהרבה  גבוה  נתון   ,2018
פות המתחרות שצמחו במספרים 

נמוכים בהרבה. 

טורקיה עשויה להציב את סוללת 
היירוט הרוסית בקפריסין

קפריסין מחולקת לשתי מדינות - האחת מזוהה עם טורקיה והשנייה עם יוון

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טורקיה תקבל ממש בקרוב 
המתקדמת  היירוט  מערכת  את 
להציע  הרוסי  לצבא  שיש  ביותר 

- מערכת האס-400.
עו־ האזור  מדינות  בקרב 
הטורקית  התכנית  אחר  קבים 

המ־ הרוסית  המערכת  להצבת 
של  מכיוונה  בעוד  זאת  תקדמת, 
שונים  קולות  נשמעים  טורקיה 
אמר  טורקי  גורם  בעוד  בעניין. 
המ־ את  תציב  כי ייתכן וטורקיה 
ערכת בסמוך לגבול הרוסי, דווח 
שוקלים  הטורקים  כי  אתמול 
בחיוב את הצבת המערכת דווקא 

בקפריסין הטורקית.
מחולקת  קפריסין  כידוע, 
טורקיה  עם  שמזוהה  השטח  בין 
כן,  אם  יוון.  עם  שמזוהה  לשטח 
טורקיה  שמעבירה  במסר  מדובר 
על  להגן  תמשיך  היא  לפיו  ליוון 

האזור. 

mailto:frid.david5@gmail.com 
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דם למען המערך הרפואי בישראל

המבור־ הפעילות  במסגרת 
כת של 'לאומית שירותי בריאות' 
למען הקהילה, יתקיים בעיר בית 

שמש אירוע התרמת דם. 
שני  ביום  יתקיים  האירוע 
הר־ במרכז   (15.7.19) בתמוז  י"ב 
הירדן  נהר  רחוב  הרמה,  לב  פואי 

1 בית שמש. 
במשך  תיערך  הדם  התרמת 
5 שעות, החל מהשעה 18:00 ועד 

 .23:00
נערך  האירוע  כי  יצוין 
כשתודות  ומד"א,  'טרם'  בשיתוף 
הוא  בריאות'  שירותי  ל'לאומית 

יותאם לציבור החרדי. 
כי  מדגישים  ב'לאומית' 
או   ,18 מגיל  תתאפשר  התרומה 
מגיל 17 עם חתימת הורים, וכי יש 

להצטייד בתעודה מזהה. 
02- לבירורים:  טלפון 

.6325500
במ־ נערך  האירוע  כאמור, 
של  המבורכת  הפעילות  סגרת 
למען  בריאות'  שירותי  'לאומית 
יוז־ הפעילות  במסגרת  הקהילה. 
בריאות'  שירותי  'לאומית  מת 
להגביר  שנועדו  רבים  מהלכים 
את המודעות הרפואית והמודעות 
לאורח חיים בריא ברחוב החרדי. 
ב'לאומית'  שמים  בנוסף 
בטיחות  להגברת  יוזמות  על  דגש 
והשתתפות  ומבוגרים,  ילדים  של 
הקהילה,  למען  שונים  במיזמים 
שבו  הדם  התרמות  מיזם  דוגמת 
מקצה 'לאומית' מרכזים רפואיים 

לטובת המטרה החשובה.
הול־ אלו  בימים  כך,  בתוך 
לקראת  ההכנות  ונשלמות  כות 
חדיש  רפואי  מרכז  של  פתיחתו 
בית  רמת  של  במרכזה  ומתקדם 

שמש ג. 
הוא  החדש  הרפואי  המרכז 
ידיים  רחב  קומפלקס  למעשה 
לקבל  'לאומית'  לקוחות  יוכלו  בו 
הרפואיים  השירותים  כל  את 
מאת הצוות המקצועי המנצח של 
באופן  בריאות',  שירותי  'לאומית 
המותאם לחלוטין לדרישות ההל־

כה ולאורח החיים החרדי. 
גם  יהיה  החדש  במרכז 
לטובת  ידיים  רחב  מרקחת  בית 
שיסייע  מה  'לאומית',  לקוחות 
בא־ המתגוררים  ללקוחות  מאוד 
זור בכלל, ולאלו שיטופלו במרכז 

בפרט. 
הרפואי,  המרכז  פתיחת 
מהווה  שמש,  בבית  במספר  ה11 
המשך ישיר להובלה של 'לאומית 
על  בדגש  בעיר,  בריאות'  שירותי 

הציבור החרדי. 
לקו־ אלף  לשלושים  קרוב 
בריאות'  שירותי  'לאומית  חות 
שמש  בית  בעיר  המתגוררים 
מרכ־ מעשרה  כיום  כבר  נהנים 
(המרכז  מתקדמים  רפואיים  זים 
בשבועות  כאמור  ייפתח  ה-11 
שירות  מעניקים  בהם  הקרובים), 
מ-300(!)  למעלה  ומקצועי  אישי 

רופאים. 
הח־ ההובלה  מתחומי  אחד 

שירותי  'לאומית  של  ביותר  זקים 
תחום  הוא  שמש  בבית  בריאות' 
שק־ ומה  בכלל,  הילדים  רפואת 

שור להתפתחותם בפרט. "המרכז 
'לאומית'  של  הילד"  להתפתחות 
שפועל בעיר הוא המרכז המקצו־
והוא  באזור,  ביותר  והמתקדם  עי 
מפעיל גם שלוחה הפועלת ברמת 

בית שמש ג. 
הבריאות  משרד  כי  יצוין 
הילד,  להתפתחות  במרכז  מכיר 
לר־ השונות  בשלוחותיו  גם  כמו 
כמרכז  ג,  ברמה  השלוחה  בות 
גבוהה.  מקצועית  ברמה  שפועל 
בין  לקבל,  ניתן  ג  ברמה  ביחידה 
היתר,  טיפולי פיזיותרפיה, ריפוי 
בעיסוק וריפוי בדיבור. בנוסף פו־
עלות ביתר השלוחות רופאה הת־
ועובדת  פסיכולוגית  פתחותית, 
סוציאלית, ולאחרונה גם דיאטנית 
היא  בילדים. "העבודה  שמתמחה 
רב צוותית, מתוך מסירות לקידום 
בזמינות  המתנה  ובתורי  הילדים, 

גבוהה", מדגישים ב'לאומית'.
גורמת  המתוארת  העוצמה 
לבחור  העיר  מתושבי  ועוד  לעוד 
ב'לאומית שירותי בריאות'. המג־
מה הזו קיבלה ביטוי בדו"ח רשמי 
עלה  ממנו  הלאומי  הביטוח  של 
חד־ לקוחות  מאלף  למעלה  כי 

שירותי  ל'לאומית  הצטרפו  שים 
בריאות' בבית שמש במהלך שנת 
מהקו־ בהרבה  גבוה  נתון   ,2018
פות המתחרות שצמחו במספרים 

נמוכים בהרבה. 

טורקיה עשויה להציב את סוללת 
היירוט הרוסית בקפריסין

קפריסין מחולקת לשתי מדינות - האחת מזוהה עם טורקיה והשנייה עם יוון

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טורקיה תקבל ממש בקרוב 
המתקדמת  היירוט  מערכת  את 
להציע  הרוסי  לצבא  שיש  ביותר 

- מערכת האס-400.
עו־ האזור  מדינות  בקרב 
הטורקית  התכנית  אחר  קבים 

המ־ הרוסית  המערכת  להצבת 
של  מכיוונה  בעוד  זאת  תקדמת, 
שונים  קולות  נשמעים  טורקיה 
אמר  טורקי  גורם  בעוד  בעניין. 
המ־ את  תציב  כי ייתכן וטורקיה 
ערכת בסמוך לגבול הרוסי, דווח 
שוקלים  הטורקים  כי  אתמול 
בחיוב את הצבת המערכת דווקא 

בקפריסין הטורקית.
מחולקת  קפריסין  כידוע, 
טורקיה  עם  שמזוהה  השטח  בין 
כן,  אם  יוון.  עם  שמזוהה  לשטח 
טורקיה  שמעבירה  במסר  מדובר 
על  להגן  תמשיך  היא  לפיו  ליוון 

האזור. 
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40 דולפינים מהמין גרמפוס 
אפור נצפו במפרץ אילת

הגרמפוסים הם דולפינים גדולים יחסית שגודלם יכול להגיע ל- 4 מטרים ◆ הם 
נראים שונה מדולפיני אף בקבוק

מ‡: יר‡ל לבי‡
נצפ־ אילת  מפרץ  בראש 
הטבע  רשות  פקחי  ידי  על  תה 
מט־ כ- 800  של  במרחק  והגנים 
 40 כ-  של  להקה  מהחוף  רים 
אפור  גרמפוס  מהמין  דולפינים 

.(Grampus griseu)
אסף זבולוני אקולוג מפרץ 
אילת ברשות הטבע והגנים: "הג־
גדולים  דולפינים  הם  רמפוסים 
יחסית שגודלם יכול להגיע ל- 4 
מדול־ שונה  נראים  הם  מטרים. 

פיני אף בקבוק. בניגוד לדולפיני 
אף בקבוק שפיהם מוארך, פניהם 

של הגרמפוסים פחוס.
ברוב  נפוצים  הגרמפוסים 
והטרופיים  הממוזגים  האזורים 
ברחבי  והימים  באוקיינוסים 
ובים  התיכון  בים  לרבות  העולם, 
ישראל.  חופי  לאורך  האדום 
מצויים  הגרמפוסים  כלל,  בדרך 
בהם  באזורים  החוף,  מקו  הרחק 
אילת  במפרץ  עמוקה.  הקרקעית 
השיפוע הוא תלול מאוד ולכן הם 

נצפו קרוב יחסית לקו החוף".
שצילם  מהצילומים  באחד 
הטבע  רשות  פקח  טופקיאן  חן 
והגנים בשמורת האלמוגים  ניתן 
האם  כאשר  וגור,  אם  לראות 
פני  על  לצוף  הצעיר  לגור  עוזרת 
של  צבעם  לנשום.  בשביל  המים 
ללבן,  אפור  בין  נע  הגרמפוסים 
לראות  מרבים  עורם  על  כאשר 
צלקות. בלהקה שנצפתה ניתן אף 
בסנ־ פציעות  עם  פרטים  לראות 

פירי הגב.

שועלה יצאה למסע של 3,500 ק"מ
שועלה ארקטית נחושה הפתיעה את החוקרים ◆ בארבעה חודשים היא חצתה 

מרחק אדיר והגיעה מנורבגיה לקנדה: "לא האמנו שזה אמיתי"

קטנה  ארקטית  שועלה 
והגי־ קילומטרים  אלפי  חצתה 
עה בתוך ארבעה חודשים בלבד 
הרחוק  לצפון  נורבגיה  מצפון 
של קנדה. חוקרים נורבגים גילו 
יותר  של  מסע  השלימה  שהיא 

מ-3,500 קילומטרים.
עוד   2018 במרץ  ב-1 
שבו  באזור  השועלה  הייתה 
סבאלבארד  הארכיפלג  חיה, 
בנורבגיה. ב-1 ביולי 2018 כבר 
בקנדה,  אלסמר  לאי  הגיעה 
אחרי שעברה דרך גרינלנד. לפי 
בממוצע  חצתה  היא  החוקרים 
קילומטרים   46.3 של  מרחק 

ביום.

מאפ־ באזור  הקפוא  הים 
בנו־ הארקטיים  לשועלים  שר 
ומשם  לגרינלנד,  להגיע  רבגיה 
החו־ אמריקה.  לצפון  להמשיך 
קרים אומרים שלא ברור מדוע 
מחליטים השועלים לעשות את 
אזור  את  ולעזוב  הזה  המסלול 

המחייה שלהם.
בפרק  כזה  מרחק  "לעבור 
הת־ יכולת  את  מראה  קצר  זמן 
הטו־ של  הדופן  יוצאת  נועה 
אמרו  האלה",  הקטנים  רפים 
עקבו  הם  הנורבגים.  החוקרים 
אחר תנועת השועלה באמצעות 

מכשיר איתור לווייני.
האי  את  עזבה  השועלה 

סבאל־ בארכיפלג  ספיטסברגן 
בארד ב-26 במרץ 2018. אחרי 
בים  של 1,512  ומסע  ימים,   21
לגרינלנד  הגיעה  היא  הקפוא, 
המסע   .2018 באפריל  ב-16 
ביולי  הגיעה  והשועלה  המשיך 
"בה־ בקנדה.  לאלסמר   2018
אמיתי",  שזה  האמנו  לא  תחלה 

אמרה החוקרת אווה פוגלי.
יש  הארקטים  לשועלים 
להם  שמאפשרת  עבה  פרווה 
קרות  בטמפרטורות  לשרוד 
בממוצע  חיים  הם  במיוחד. 
מדגים,  וניזונים  שנים  ארבע 
(מכרס־ ולמינגים  ימיים  עופות 

מים קטנים).

11 יום שישי ב' תמוז תשע"ט 05/07/2019

הצדיק שהטביע חותמו בעולם כולו

בשבת ג' תמוז הילולת כ"ק מרן 
אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע

המונים מרחבי תבל עולים לציונו הקדוש בקרונהייטס שבברוקלין ◆ 
התוועדויות רבות נערכות לזכרו

מ‡: יר‡ל לבי‡
רבי  מליובאוויטש  הרבי 
זיע"א,  שניאורסון  מענדל  מנחם 
בי"א  שברוסיה  בניקולייב  נולד 
לאביו  בכור  כבן  תרס"ב,  ניסן 
לוי  רבי  והמקובל  החסיד  הגאון 
הרב־ ולאימו  שניאורסון  יצחק 
של  נינו  היה  הרבי  ז"ל.  חנה  נית 
ה"צמח צדק", השלישי לאדמו"רי 
חב"ד, וקרוי על שמו, מנחם מע־
הוריו  עם  עקר  חמש  בגיל  נדל. 
נת־ שם  שברוסיה,  ליקטרינוסלב 
מנה אביו לרב העיר. ישנו סיפור 
של  ילדותו  שנות  על  המסופר 
הרבי, אשר דומה והוא מסמל את 
חייו. כשהיה בן תשע צלל מנחם 
מענדל הצעיר לתוך הים השחור, 
בים.  שטבע  קטן  ילד  להציל  כדי 
שלטה  ילדותו,  מאז  שכבר  נראה 
בתודעתו התחושה ש"יש להציל 
הטו־ ליהדות  המודעות  חיים"; 
וניכור  בורות  בהתבוללות,  בעת 

ואין שומע את זעקתה.
נעוריו:

הרבי  הפליא  מילדותו  כבר 
בחריפות שכלו הגאוני ועד מהרה 
נטש את לימודיו במסגרת ה'חדר' 
עם בני גילו, שכן עבר והשיג את 
נאלץ  אביו  התלמידים.  שאר  כל 
להעסיק מורים פרטיים לחינוכו, 
נחשב  כבר  מצוות  לגיל  ובהגיעו 
שבע-עשרה  בגיל  עולם.  גאון 
מרחבי  שכל  עליו  אמרו  כבר 
התורה וסודותיה נהירים לו והוא 

בקיא בכל הש"ס והפוסקים.
 1929  ) תרפ"ט  כסלו  בי"ד 
), בחצר ישיבת "תומכי תמימים" 
שבוורשה, נשא הרבי את הרבנית 
חיה מושקא נ"ע, בתו השניה של 

יצחק  יוסף  רבי  האדמו"ר  מרן 
זיע"א. 

את  מקרוב  שימש  הרבי 
הנהגת  בעניני  הגדול  חותנו 
הדר־ ממנו  קיבל  והפרט,  הכלל 
רבות  ושהה  ועשירה,  אישית  כה 
במחיצתו. לאחר הסתלקות חמיו, 
בי' שבט תש"י,  עלה הרבי על כס 
כאדמו"ר  חב"ד  תנועת  נשיאות 

השביעי לשושלת זו.
פעילותו:

על  הרבי  נטל  בה  התקופה 
התא־ הנשיאות  עול  את  עצמו 
רבים  דתית.  בהתדרדרות  פיינה 
משמירת  התרחקו  הנוער  מבני 
היתה  הדתית  היהדות  המצוות; 
ורבים  עזות  להתקפות  נתונה 
לכן  ביהדותם.  להתבייש  החלו 
הרבי  נקט  דרכו  בתחילת  מיד 
רק  לא  היהדות  כי  בשיטה, 
הפעילות  תיראה.  גם  אלא  תהיה 
היהדות  את  הוציאה  החבדי"ת 
תה־ המוניים,  כינוסים  לרחובות: 

הדל־ טקסי  ונוער,  ילדים  לוכות 
הגדולים  במרכזים  חנוכיות  קת 
ה"טנקים"  את  מכיר  לא  מי  ו... 
מעט  רק  הן  אלו  כל  חב"ד.  של 
שהקים  העניפה  מהפעילות 
במשך  שלוחיו  באמצעות  הרבי 
פעילו־ שנה.  מחמישים  למעלה 
נקודה  בכל  ניכרת  הרבי  של  תו 
שום  שאין  ודומה  בעולם  יהודית 
"שג־ לו  שיש  בעולם  יהודי  גוף 
לרבי  שיש  כמו  ושליחים  רירים" 

מליובאוויטש.
עלייתו לגנזי מרומים:

ביום שני כ"ז אדר א תשנ"ב, 
שהתפלל  בעת  אחה"צ  בשעות 
האדמו"ר  חמיו  של  הציון  ליד 
נפגע  יצחק,  יוסף  רבי  הקודם, 
הרבי משבץ מוחי אשר שיתק את 
ורבע לאחר  צידו הימני. שנתיים 
המוקדמות  הבוקר  בשעות  מכן, 
נש־ עלתה  ה'תשנ"ד  תמוז  ג'  של 
מתו של לגנזי מרומים. זכותו תגן 

בעדינו אמן.

שבת התאחדות של קהילת 
'אהבת ישראל' ויזניץ בירושלים

בצל מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א

מ‡: יר‡ל לבי‡
ישראל'  'אהבת  קהילת  בני 
ביהמ"ד  מתפללי  ויזניץ,  דחסידי 
יקיימו  בירושלים,  נחמיה  ברח' 
התאח־ שבת  חקת  פר'  זו  בשבת 
אדמו"ר  מרן  של  קדשו  בצל  דות 
מויזניץ שליט"א, בהשתתפות רב 
צבי  דוד  הג"ר  הקהילה  ודומ"ץ 
וחשובי  זקני  שליט"א,  שנייבלג 

הקהילה, חברי הקהילה וילדיהם.
יש־ 'אהבת  ויזניץ  קהילת 
הראשונה  היא  בירושלים  ראל' 
הזוכה  בארץ  ויזניץ  מקהילות 
'המרכז  באירוח  זו,  מעין  לשבת 

העולמי דקהל חסידי ויזניץ'.
בצ־ יקיימו  הקהילה  חברי 
וותא סעודת ליל שב"ק, בה ישאו 
בסעודת  הקהילה.  רבני  דברים 

מסובים  להיות  יזכו  שב"ק  יום 
מרן  שולחן  על  מיוחד  באופן 

אדמו"ר מויזניץ שליט"א.
בערב שבת ייכנסו יחד למ־
עון מרן אדמו"ר שליט"א לקבלת 
שלום, ובמוצאי שבת יזכו לשיחת 
והתרג־ ציפיה  מיוחדת.  הדרכה 
שות קיימת בקרב חברי הקהילה 

לשבת נדירה זו.

הגר"ד לאו: הרכבי ההקדשות 
יוחזרו לפעילות מלאה

היועץ המשפטי לממשלה ונשיא בית הדין הרבני הגדול הנחו את הגורמים 
המקצועיים להמשיך את ההידברות במלוא המרץ

מ‡: יר‡ל לבי‡
בפגישה שקיימו נשיא בית 
הדין הגדול, הרב דוד לאו, והיועץ 
אביחי  ד"ר  לממשלה,  המשפטי 
מנדלבליט, בעניין סוגיית הרכבי 
המתווה  פרטי  נדונו  ההקדשות, 
בהר־ המלאה  הפעילות  להחזרת 

כבי ההקדשות.
המ־ והיועץ  הראשי  הרב 
כי  הסכימו,  לממשלה  שפטי 

מיידי  פתרון  לקדם  הכרח  קיים 
שיאפשר להחזיר את עבודת הר־
מלאה  לפעילות  ההקדשות  כבי 
למ־ כדי  וזאת  האפשרי,  בהקדם 
זער ככל הניתן את הפגיעה בצי־

בור המתדיינים בבתי הדין.
בישיבה  הוחלט  כן,  כמו 
שהושגה  להסכמה  בהמשך  כי 
אשכולות  העברת  על  מכבר  זה 
הכ־ 'הוועד  חיים'  'עץ  הקדשות 
ללי' ותיקים אחרים להרכב הדיין 

יגבשו  אביב,  בתל  שטסמן  הרב 
הצוותים המקצועיים את רשימת 
הרב  הרכב  אל  שיועברו  התיקים 

שטסמן.
המש־ היועץ  הנחו  לפיכך 
הדין  בית  ונשיא  לממשלה  פטי 
המקצועיים  הגורמים  את  הגדול 
במלוא  ההידברות  את  להמשיך 
את  לסיים  כוונה  מתוך  המרץ, 
הטיפול בסוגיה כבר בשבוע הבא.

ג' בתמוז: שמש בגבעון דום
ב'  שנת  של  בתמוז  ג'  יום 
בני  כניסת  עם  תפ'ח,  אלפים 
ישראל לארץ ישראל, חל ביום 
ובני  קודש,  שבת  ערב  שישי 
במלחמה  עסוקים  היו  ישראל 
עם יושבי כנען כדי לכבוש את 
הארץ כולה. וכשראה יהושע בן 
נון כי המלחמה מתארכת וחשש 
השמש  אל  קרא  שבת,  מחילול 
והירח: 'שמש בגבעון דום וירח 
בעמק איילון', והם שמעו לקולו 
ועמדו במשך 36 שעות עד מו־

צאי שבת!
הקדוש  החיים'  ה'אור 
שינוי  של  העניין  את  מבאר 
מעשה בראשית בידי יהושע בן 
מכוח  נבע  זאת  שכל  וכותב  נון, 

מעל  שהיא  הקדושה  התורה 
יש־ בני  כשיצאו  ולכן  הטבע. 
ראל ממצרים, לא עלה בידו של 
בעצמו,  הים  את  לבקוע  משה 
לא  עדיין  ישראל  שבני  משום 
קיבלו את התורה, עד שהקב'ה 
אולם  בכך.  לו  סייע  בעצמו 
לחכמי  יש  התורה  קבלת  אחרי 
הטבע,  את  לשנות  כוח  ישראל 
כמו הסיפור שמספרים חז'ל על 
שה־ דוסא  בן  חנינא  רבי  התנא 
השמן,  כמו  בביתו  דלק  חומץ 
כי  דומים.  רבים  סיפורים  ועוד 
אלא  נבראה  לא  כולה  הבריאה 
'אם  שנאמר  התורה,  בשביל 
חוקות  ולילה,  יומם  בריתי  לא 

שמים וארץ לא שמתי'.

הכנסת ס"ת לישיבת אהבת אהרן
בסעודת המצוה השתתף מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שנשא דברים לרגל המעמד

מ‡: יר‡ל לבי‡
המונים השתתפו בשמחת הכנסת ספר תורה 
כתבו  המעמד  לפני  בב"ב.  אהרן  אהבת  לישיבת 
אותיות בספר התורה מרן שר התורה הגר"ח קניב־
סקי, מרן רה"י הגרי"ג אדלשטיין, ומרן הגר"ד לנדו.
להש־ התלמידים  זכו  המצוה  סעודת  במהלך 

אדלשטיין  הגרי"ג  הישיבה  ראש  מרן  של  תתפותו 
שנשא דברים לרגל המעמד.

במשאו אמר רבינו מרן רה"י שליט"א כי "זה 
מה  המשפחה,  לכל  לתורמים,  מאד  גדולה  זכות 
שלהם,  האבא  נשמת  לעילוי  תורה  ספר  שתרמו 
העניינים,  בכל  והצלחה  לברכה  יזכו  השם  בעזרת 
בכל מה שהם צריכים, גם בגשמיות וגם ברוחניות 

לכל  ושנים  ימים  ואריכות  והצלחה  לברכה  יזכו 
צריכים  שאנחנו  מה  לכל  נזכה  אנו  וגם  המשפחה, 

בעזרת השם".
להכניס  הזכות  בגודל  הוסיף  שליט"א  מרן 
שבכ־ תורה  הקדושה,  "תורה  ואמר  תורה  ספר 
כמה  שבכתב,  התורה  מסיני,  למשה  שנמסרה  תב, 
אלפי שנים היא קיימת, התורה שבכתב התורה לא 

נשתנתה, זה אותו הנוסח בדיוק כמו שמשה רבינו 
כתב, אותו הנוסח קיים עד עכשיו, התורה שבכתב. 
בתורה שבכתב רמוזים כל ההלכות של תורה שבעל 
שבכתב,  בתורה  רמוזה  פה  שבעל  התורה  כל  פה, 
ששה  פה,  שבעל  התורה  כל  זה  משנה  סדרי  ששה 
סדרי משנה, אז זה הכל מרומז בתורה, הלכה למשה 

מסיני זה גם מרומז בתורה".

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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הצדיק שהטביע חותמו בעולם כולו

בשבת ג' תמוז הילולת כ"ק מרן 
אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע

המונים מרחבי תבל עולים לציונו הקדוש בקרונהייטס שבברוקלין ◆ 
התוועדויות רבות נערכות לזכרו

מ‡: יר‡ל לבי‡
רבי  מליובאוויטש  הרבי 
זיע"א,  שניאורסון  מענדל  מנחם 
בי"א  שברוסיה  בניקולייב  נולד 
לאביו  בכור  כבן  תרס"ב,  ניסן 
לוי  רבי  והמקובל  החסיד  הגאון 
הרב־ ולאימו  שניאורסון  יצחק 
של  נינו  היה  הרבי  ז"ל.  חנה  נית 
ה"צמח צדק", השלישי לאדמו"רי 
חב"ד, וקרוי על שמו, מנחם מע־
הוריו  עם  עקר  חמש  בגיל  נדל. 
נת־ שם  שברוסיה,  ליקטרינוסלב 
מנה אביו לרב העיר. ישנו סיפור 
של  ילדותו  שנות  על  המסופר 
הרבי, אשר דומה והוא מסמל את 
חייו. כשהיה בן תשע צלל מנחם 
מענדל הצעיר לתוך הים השחור, 
בים.  שטבע  קטן  ילד  להציל  כדי 
שלטה  ילדותו,  מאז  שכבר  נראה 
בתודעתו התחושה ש"יש להציל 
הטו־ ליהדות  המודעות  חיים"; 
וניכור  בורות  בהתבוללות,  בעת 

ואין שומע את זעקתה.
נעוריו:

הרבי  הפליא  מילדותו  כבר 
בחריפות שכלו הגאוני ועד מהרה 
נטש את לימודיו במסגרת ה'חדר' 
עם בני גילו, שכן עבר והשיג את 
נאלץ  אביו  התלמידים.  שאר  כל 
להעסיק מורים פרטיים לחינוכו, 
נחשב  כבר  מצוות  לגיל  ובהגיעו 
שבע-עשרה  בגיל  עולם.  גאון 
מרחבי  שכל  עליו  אמרו  כבר 
התורה וסודותיה נהירים לו והוא 

בקיא בכל הש"ס והפוסקים.
 1929  ) תרפ"ט  כסלו  בי"ד 
), בחצר ישיבת "תומכי תמימים" 
שבוורשה, נשא הרבי את הרבנית 
חיה מושקא נ"ע, בתו השניה של 

יצחק  יוסף  רבי  האדמו"ר  מרן 
זיע"א. 

את  מקרוב  שימש  הרבי 
הנהגת  בעניני  הגדול  חותנו 
הדר־ ממנו  קיבל  והפרט,  הכלל 
רבות  ושהה  ועשירה,  אישית  כה 
במחיצתו. לאחר הסתלקות חמיו, 
בי' שבט תש"י,  עלה הרבי על כס 
כאדמו"ר  חב"ד  תנועת  נשיאות 

השביעי לשושלת זו.
פעילותו:

על  הרבי  נטל  בה  התקופה 
התא־ הנשיאות  עול  את  עצמו 
רבים  דתית.  בהתדרדרות  פיינה 
משמירת  התרחקו  הנוער  מבני 
היתה  הדתית  היהדות  המצוות; 
ורבים  עזות  להתקפות  נתונה 
לכן  ביהדותם.  להתבייש  החלו 
הרבי  נקט  דרכו  בתחילת  מיד 
רק  לא  היהדות  כי  בשיטה, 
הפעילות  תיראה.  גם  אלא  תהיה 
היהדות  את  הוציאה  החבדי"ת 
תה־ המוניים,  כינוסים  לרחובות: 

הדל־ טקסי  ונוער,  ילדים  לוכות 
הגדולים  במרכזים  חנוכיות  קת 
ה"טנקים"  את  מכיר  לא  מי  ו... 
מעט  רק  הן  אלו  כל  חב"ד.  של 
שהקים  העניפה  מהפעילות 
במשך  שלוחיו  באמצעות  הרבי 
פעילו־ שנה.  מחמישים  למעלה 
נקודה  בכל  ניכרת  הרבי  של  תו 
שום  שאין  ודומה  בעולם  יהודית 
"שג־ לו  שיש  בעולם  יהודי  גוף 
לרבי  שיש  כמו  ושליחים  רירים" 

מליובאוויטש.
עלייתו לגנזי מרומים:

ביום שני כ"ז אדר א תשנ"ב, 
שהתפלל  בעת  אחה"צ  בשעות 
האדמו"ר  חמיו  של  הציון  ליד 
נפגע  יצחק,  יוסף  רבי  הקודם, 
הרבי משבץ מוחי אשר שיתק את 
ורבע לאחר  צידו הימני. שנתיים 
המוקדמות  הבוקר  בשעות  מכן, 
נש־ עלתה  ה'תשנ"ד  תמוז  ג'  של 

מתו של לגנזי מרומים. זכותו תגן 
בעדינו אמן.

שבת התאחדות של קהילת 
'אהבת ישראל' ויזניץ בירושלים

בצל מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א

מ‡: יר‡ל לבי‡
ישראל'  'אהבת  קהילת  בני 
ביהמ"ד  מתפללי  ויזניץ,  דחסידי 
יקיימו  בירושלים,  נחמיה  ברח' 
התאח־ שבת  חקת  פר'  זו  בשבת 
אדמו"ר  מרן  של  קדשו  בצל  דות 
מויזניץ שליט"א, בהשתתפות רב 
צבי  דוד  הג"ר  הקהילה  ודומ"ץ 
וחשובי  זקני  שליט"א,  שנייבלג 

הקהילה, חברי הקהילה וילדיהם.
יש־ 'אהבת  ויזניץ  קהילת 
הראשונה  היא  בירושלים  ראל' 
הזוכה  בארץ  ויזניץ  מקהילות 
'המרכז  באירוח  זו,  מעין  לשבת 

העולמי דקהל חסידי ויזניץ'.
בצ־ יקיימו  הקהילה  חברי 
וותא סעודת ליל שב"ק, בה ישאו 
בסעודת  הקהילה.  רבני  דברים 

מסובים  להיות  יזכו  שב"ק  יום 
מרן  שולחן  על  מיוחד  באופן 

אדמו"ר מויזניץ שליט"א.
בערב שבת ייכנסו יחד למ־
עון מרן אדמו"ר שליט"א לקבלת 
שלום, ובמוצאי שבת יזכו לשיחת 
והתרג־ ציפיה  מיוחדת.  הדרכה 
שות קיימת בקרב חברי הקהילה 

לשבת נדירה זו.

הגר"ד לאו: הרכבי ההקדשות 
יוחזרו לפעילות מלאה

היועץ המשפטי לממשלה ונשיא בית הדין הרבני הגדול הנחו את הגורמים 
המקצועיים להמשיך את ההידברות במלוא המרץ

מ‡: יר‡ל לבי‡
בפגישה שקיימו נשיא בית 
הדין הגדול, הרב דוד לאו, והיועץ 
אביחי  ד"ר  לממשלה,  המשפטי 
מנדלבליט, בעניין סוגיית הרכבי 
המתווה  פרטי  נדונו  ההקדשות, 
בהר־ המלאה  הפעילות  להחזרת 

כבי ההקדשות.
המ־ והיועץ  הראשי  הרב 
כי  הסכימו,  לממשלה  שפטי 

מיידי  פתרון  לקדם  הכרח  קיים 
שיאפשר להחזיר את עבודת הר־
מלאה  לפעילות  ההקדשות  כבי 
למ־ כדי  וזאת  האפשרי,  בהקדם 
זער ככל הניתן את הפגיעה בצי־

בור המתדיינים בבתי הדין.
בישיבה  הוחלט  כן,  כמו 
שהושגה  להסכמה  בהמשך  כי 
אשכולות  העברת  על  מכבר  זה 
הכ־ 'הוועד  חיים'  'עץ  הקדשות 
ללי' ותיקים אחרים להרכב הדיין 

יגבשו  אביב,  בתל  שטסמן  הרב 
הצוותים המקצועיים את רשימת 
הרב  הרכב  אל  שיועברו  התיקים 

שטסמן.
המש־ היועץ  הנחו  לפיכך 
הדין  בית  ונשיא  לממשלה  פטי 
המקצועיים  הגורמים  את  הגדול 
במלוא  ההידברות  את  להמשיך 
את  לסיים  כוונה  מתוך  המרץ, 
הטיפול בסוגיה כבר בשבוע הבא.

ג' בתמוז: שמש בגבעון דום
ב'  שנת  של  בתמוז  ג'  יום 
בני  כניסת  עם  תפ'ח,  אלפים 
ישראל לארץ ישראל, חל ביום 
ובני  קודש,  שבת  ערב  שישי 
במלחמה  עסוקים  היו  ישראל 
עם יושבי כנען כדי לכבוש את 
הארץ כולה. וכשראה יהושע בן 
נון כי המלחמה מתארכת וחשש 
השמש  אל  קרא  שבת,  מחילול 
והירח: 'שמש בגבעון דום וירח 
בעמק איילון', והם שמעו לקולו 
ועמדו במשך 36 שעות עד מו־

צאי שבת!
הקדוש  החיים'  ה'אור 
שינוי  של  העניין  את  מבאר 
מעשה בראשית בידי יהושע בן 
מכוח  נבע  זאת  שכל  וכותב  נון, 

מעל  שהיא  הקדושה  התורה 
יש־ בני  כשיצאו  ולכן  הטבע. 
ראל ממצרים, לא עלה בידו של 
בעצמו,  הים  את  לבקוע  משה 
לא  עדיין  ישראל  שבני  משום 
קיבלו את התורה, עד שהקב'ה 
אולם  בכך.  לו  סייע  בעצמו 
לחכמי  יש  התורה  קבלת  אחרי 
הטבע,  את  לשנות  כוח  ישראל 
כמו הסיפור שמספרים חז'ל על 
שה־ דוסא  בן  חנינא  רבי  התנא 
השמן,  כמו  בביתו  דלק  חומץ 
כי  דומים.  רבים  סיפורים  ועוד 
אלא  נבראה  לא  כולה  הבריאה 
'אם  שנאמר  התורה,  בשביל 
חוקות  ולילה,  יומם  בריתי  לא 

שמים וארץ לא שמתי'.

הכנסת ס"ת לישיבת אהבת אהרן
בסעודת המצוה השתתף מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שנשא דברים לרגל המעמד

מ‡: יר‡ל לבי‡
המונים השתתפו בשמחת הכנסת ספר תורה 
כתבו  המעמד  לפני  בב"ב.  אהרן  אהבת  לישיבת 
אותיות בספר התורה מרן שר התורה הגר"ח קניב־
סקי, מרן רה"י הגרי"ג אדלשטיין, ומרן הגר"ד לנדו.
להש־ התלמידים  זכו  המצוה  סעודת  במהלך 

אדלשטיין  הגרי"ג  הישיבה  ראש  מרן  של  תתפותו 
שנשא דברים לרגל המעמד.

במשאו אמר רבינו מרן רה"י שליט"א כי "זה 
מה  המשפחה,  לכל  לתורמים,  מאד  גדולה  זכות 
שלהם,  האבא  נשמת  לעילוי  תורה  ספר  שתרמו 
העניינים,  בכל  והצלחה  לברכה  יזכו  השם  בעזרת 
בכל מה שהם צריכים, גם בגשמיות וגם ברוחניות 

לכל  ושנים  ימים  ואריכות  והצלחה  לברכה  יזכו 
צריכים  שאנחנו  מה  לכל  נזכה  אנו  וגם  המשפחה, 

בעזרת השם".
להכניס  הזכות  בגודל  הוסיף  שליט"א  מרן 
שבכ־ תורה  הקדושה,  "תורה  ואמר  תורה  ספר 
כמה  שבכתב,  התורה  מסיני,  למשה  שנמסרה  תב, 
אלפי שנים היא קיימת, התורה שבכתב התורה לא 

נשתנתה, זה אותו הנוסח בדיוק כמו שמשה רבינו 
כתב, אותו הנוסח קיים עד עכשיו, התורה שבכתב. 
בתורה שבכתב רמוזים כל ההלכות של תורה שבעל 
שבכתב,  בתורה  רמוזה  פה  שבעל  התורה  כל  פה, 
ששה  פה,  שבעל  התורה  כל  זה  משנה  סדרי  ששה 
סדרי משנה, אז זה הכל מרומז בתורה, הלכה למשה 

מסיני זה גם מרומז בתורה".
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מגדולי מרביצי התורה בדור האחרון היה מרן הגאון רבי שניאור 
ממלא  ובנו  שבארה"ב  "לייקווד"  הגבוהה  הישיבה  ראש  זצ"ל  קוטלר 
מקומו של המצביא הגדול, גאון ישראל ותפארתו, מרן הגאון רבי אהרן 
קוטלר זצ"ל מקברניטיה הנאמנים של היהדות החרדית בדור האחרון.
בראשות  ולעמוד  תורה  להרביץ  החל  זצ"ל  שניאור  רבי  הגאון 
הישיבה הגדולה בלייקווד בחודש כסלו תשכ"ג אז נלקח לעולמו אביו 

הגדול מרן הגר"א זצ"ל.
באותה תקופה החל פרק חדש בדברי ימיה הזוהרים של ליקווד 
התורתית, הגר"ש זצ"ל בחזונו הגדול ובמסירותו הבלתי נלאה להרבות 
להרחיב  מדרשא,  בבי  ספסלים  להוסיף  ביקש  בישראל  ויראה  תורה 
בתקופת  ואכן  הגדול,  אביו  יסד  אותה  הגדול  המפעל  את  ולשכלל 
כהונתו כראש הישיבה הפכה ישיבת ליקווד למבצר התורה הגדול בר־
חבי תבל ולבית היוצר לעמלי תורה ושוחרי דעת ויראה ובכוחו הגדול 
הגדילה לשיאים בלתי נודעים באותם ימים, כאשר יותר מאלף בחורים 

עמלי תורה הסתופפו בצלה ושאבו תורה מבין כותליה.
בשנות כהונתו זכתה ישיבת לייקווד להוציא מבין כותליה רבבות 
תלמידים בני תורה ות"ח מובהקים אשר מתוכם מכהנים פאר מאות 
רבנים, ראשי ישיבות, רמי"ם, ויושבי על מדין בתפקידים רמי מעלה 

בכל רחבי העולם היהודי.
העיר לייקווד הפכה בהנהגתו ובהכוונתו של הגר"ש את פניה, עד 
שכל העיר אינה אלא מושב של הישיבה, שיש לה עיר ששמה לייקווד. 
כל אלפי תושביה על כל מוסדותיה, בתי החינוך לבנים ולבנות, הרבנות 
והכשרות, השטיבלאך החסידיים והשטיבלאך הכלליים, הקהילה וכל 

הווי החיים, כל אלה מיוצר אחד נוצרו, בבית היוצר של הישיבה הק'.
אש  את  ולהצית  להנעים  לו  עמד  הסגולי  בכוחו  זצ"ל  הגר"ש 
ובי־ הרחב  לציבור  פנה  כאשר  אמריקה,  יבשת  יהודי  בקרב  התורה 
קש מהם לשלוח את בניהם אך ורק למוסדות התורה הצועדים ברוח 
לחיים  והשאיפה  הגדול  הסחף  חרף  הקודש,  טהרת  על  סבא  ישראל 

חומרניים ששרר באותה תקופה ביבשת ארה"ב ה' ירחם.
ביריעה שלפנינו נביא בזה סיפור הוד בשילוב תולדות חייו המו־

פלאים של הגר"ש זצ"ל כפי ששמענו ממקורות נאמנים.

ואלה תולדות
הגר"ש זצ"לנולד בסלוצק לאביו מרן הגר"א קוטלר זצ"ל, ונכדו 
של מרן הגרא"ז מלצר זצ"ל בשלהי מלחמת העולם הראשונה בברכתו 
הקרבה  רוח  אמו  חלב  עם  ביחד  יונק  כשהוא  חיים",  ה"חפץ  מרן  של 

ומסי"נ על מזבח התורה. 
בעודנו פעוט, בן שנתיים ומחצה בלבד שלח אותו אביו מביתם 
אל מעבר הגבול רוסיה-פולין היות והיה משוכנע כי הבולשביקים יס־

גרו בימים הקרובים את ה"חדרים" לתשב"ר ויאסרו קיומם.
שיעיד  וכפי  ונדירים  עילויים  כשרונות  בו  ניכרו  בילדותו  עודנו 
לור־ שלמה  הרב  רבינו,  של  ההלויה  במסע  זה  היה  העובדה שלפנינו. 

נץ ז"ל נפגש אז עם ידידו ושוחח עמו אודות גדלות תורתו של רבינו 
כאשר מנעוריו כבר בלט כילד גאוני. ושח לו אותו ידיד, כי לפני שנים 
דף.  אחרי  דף  בגמ'  'מדפדף'  הוא  כי  וראה  בחברותא  עמו  למד  רבות 
כשהביע בפניו את פליאתו, הציע לו רבינו לבוחנו, וסיפר אותו ידיד 
כי הוא נדהם לראותו כי הוא מבין את כל דברי הגמ' במהירות הבזק 

על בוריה.
אותו ת"ח שהשתומם מהעובדה הזו, הלך לספר זאת לזקנו של 
רבינו, מרן הגרא"ז מלצר זצ"ל. הגרא"ז אמר לו בפשטות: "אינך מחדש 
לי מאומה, כבר בהיות שניאור שלנו ילד בן שבע ראיתיו 'מדפדף' בחיי 
אדם. אמרתי לו: "חיי אדם" צריך ללמוד ולא לעלעל בו מקופיא. למ־
את  משמלאתי  אותו.  שאבחון  במפגיע  ממני  ביקש  אלו  דברים  שמע 
בקשתו ובחנתי אותו, ראיתי אכן כי הוא בקי היטב בכל הדפים שדפדף 

בהם..."
ריתחא  של  כבשן  קלצק,  בישיבת  התחנך  בחרותו  בתקופת 

דאורייתא, בצל אביו שהצליח ג"כ להימלט מרוסיה עם הישיבה.
לאחר תקופה נסע ללמוד בישיבת קמניץ שם קיבל תורה ויצק 
מים מפי הגאון רבי ברוך בער זצ"ל שחיבבו והשתעשע עמו בשעשו־

עין דאוריתא.
מסופר, כי בתקופה שלמד בקמניץ קבע רבינו עם חברותא ללמוד 
לפני התפילה, וביקש מאותו בחור שידפוק לו על החלון ב"סטנציה" 
(אכסניא) שלו בשעה 5:30 כדי להעירו אח"כ יפגשו בביהמ"ד ללמוד. 

והגיע  וקם  בשעה 5:30  החלון  על  דפיקה  שמע  בבוקר  ממחרת  ויהי 
לביהמ"ד והחברותא איננו שם, ויהי לפלא בעיניו. אחרי התפילה הגיע 
אליו החברותא והתנצל לפניו על שלא התעורר בזמן והפסיד הקבי־
עות שלהם. ואמר ע"ז הגר"ש דהרי הוא חשב שאותו בחור עשה כמו 
שהסכימו ודפק על החלון, ומזה התעורר, ובאמת כמו שנתגלה אח"כ 
לא דפק הבחור כלל. מתעלומה זו בא להכרה שקיים כח בכוחות הנפש 
של האדם שאם מחליט עם רצון אמיתי לקום בזמן מסויים שום דבר 

בעולם לא יפריע לו לקיים רצונו.
מעורר  לשעון  הוצרך  לא  שמעולם  משפחתו,  בני  סיפרו  וכעי"ז 
לפעמים  לעצמו.  שקבע  בזמן  כארי  קם  ותמיד  משנתו  להעירו  כדי 
כשהוצרך לנוח באמצע היום והיה מבקש מבני ביתו להעירו אחר חצי 

שעה וכיו"ב. כשהגיעו להעירו כבקשתו תמיד מצאוהו ער.

בעיה"ק ירושלים
אחרי שניצל מגיא ההריגה בתקופת השואה עלה בשנת תש"א 
מרנן  במחיצת  וכן  האזל"  ה"אבן  מרן  זקנו  בצל  והסתופף  לירושלים 
הגרי"ז מבריסק והגר"י סרנא זצ"ל. השפעתם היתה ניכרת על הליכות 
חייו, והם הטביעו את חותמם על אישיותו לכל ימי חייו, כל ימיו היה 
מספר בערגה על אותה תקופה כאשר זכה לחסות בצלם ולינוק מאור 

תורתם ויראתם.
הי"ד  פרידמן  מלכיאל  הג"ר  בת  ע"ה  הרבנית  עם  נשואיו  אחרי 
ביתר  התורה  במעלות  לעלות  והוסיף  בארה"ב  השתקע  מסלבודקא 

שאת כאשר לילות כימים עמל בתורה ביגיעה מפרכת.

הסתלקות מרן הגר"א קוטלר זצ"ל
בחודש כסליו תשכ"ג נסתלק לדאבון לבם של המוני בית ישראל, 
גאון הדור ראש הישיבה המפורסם בהרבצת תורה, מרן הגר"א קוטלר 

זצ"ל.
היטיב להגדיר אחד הסופרים על התחושה הקשה ששרר אז, וכה 
כתב: "הוילונות הלבנים של בית החולים בארה"ב היוו משל תחושת 
החרדה עצורת הנשימה שאפפה את החדר. קבוצה קטנה של מקור־
בים היתה שם. על יד מיטת החולה עמד בנו יחידו מתנועע בתפילה 
חרישית. מצידה השני של המיטה עמד רופא הלב עם ה'סטטוסקופ' 
מרן   – ובגולה  בארץ  ישראל  כלל  של  ליבו  פעם.  שעדין  ללב  המכוון 

הגר"א קוטלר זצ"ל.
את  פרק  אהרן,  ר'  של  מליבו  השעון  את  הרופא  הסיר  "לפתע, 
האזניות, פרש ידיו בתחושת אין  אונים ופנה לבן, רבי שניאור: "רבי, 

מאכט א ברכה..."
"פניו החווירו וגופו רעד. חנוק בדמעותיו עמד והרים שני ידיו 
וזעק בכל כוחו: "ברוך אתה... דיין האמת". ממש באותו רגע סיפר עד 
ראיה, הרב משה שרר ז"ל, חשנו כל הנוכחים כי לפנינו עומד לא סתם 

בנו יחידו של הגר"א, אלא ממשיך דרכו ונוחל מורשתו הגדולה.
מרן  זה  היה  בליקווד,  ימים  באותם  שהה  מארה"ק  נכבד  "אורח 
אחר  התלמידים  בחירי  עם  בדברים  בא  הרב  זצ"ל.  פוניב'ז  גאב"ד 
שתיאם עמדה טלפונית עם גדולי התורה בארה"ב ובארה"ק, והודיע 
בעת  החדש.  הישיבה  ראש  בנו  של  מרותו  את  לקבל  עליהם  כי  להם 
רבי  על  פוניב'ז  גאב"ד  הכריז  לייקווד  ישיבת  בהיכל  ההלויה  מסע 
ר'  טוב  "מזל  הגדול:  הנפטר  מיטת  לעבר  וקרא  אביו  כמ"מ  שניאור 
אהרן, אשריך שזכית להניח אחריך בן הראוי להמשיך בעבודתך עבו־

דת הקודש, ולעמוד בראש הישיבה הגדולה דלייקווד".
של  מיוחדת  חירום  ישיבה  יום  באותו  התקיימה  "בארה"ק, 
מועצגה"ת בראשות מרנן: גאב"ד טשעבין, הגרא"י פינקל, הגר"ז סו־
רוצקין, הגר"י סרנא, הגר"י אברמסקי, הגרי"נ שטרן, הגר"מ חברוני, 
והגרא"מ שך זי"ע בה הוחלט פה אחד על מינויו של הגר"ש למ"מ אביו 
בראשות הישיבה. "רבי שניאור, לא רק שלא אכזב את אלו שהעניקו 
לו באותו יום את כתר ההנהגה, אלא שבהנהגתו המבורכת עלה ועבר 

את כל הציפיות" כתב בזמנו הרב משה שרר ז"ל.

ראש ישיבת 'לייקווד'
הגר"ש זצ"ללעמוד בראשות הישי־ כאשר נפלה המעמסה הגדולה על 
בה, החל לפעול גדולות ונצורות להפכו לאחד ממרכזי התורה הגדולים ביותר 
בארה"ב ובעולם כולו. ואכן בימי כהונתו נהפכה לייקוד ל"אם הישיבות" בא־

אש מתקלחת  הבעיר  דינאמי,  בקצב  תורה  להאדיר  שהפעימו  הדחף  מריקה. 
בלב תלמידיו המובחרים ותלמידי בית אביו, לשמש מרביצי תורה בכל רחבי 
היבשת האמריקאנית, בהשראתו נוסדו יש מאין, מקומות תורה חדשים במו־
בן הנעלה של המושג כדוגמת הישיבות בסרנטון (פנסנלבניה). בלאנג-ביטש, 
בניו-ראשל  באדלפיה,  לואיס,  בסט  הרחוק,  במערב  אשר  בנדוור-קולורדו 
ובויילנד (ניו ג'רסי), הנחשבות כסניפים של "בית מדרש גבוה". אף כוללי אב־
המוסדות  כל  ועוד.  אנג'לס,  בלוס  בדטרויט,  בטורונטו,  ביוזמתו  נוסדו  רכים 
הללו השפעתם רבה ומסועפת, ויש שחוללו מהפכה רוחנית בעריהם ובסביבה, 

מדוע ליווה מרן הגרא"ז מלצר זצ"ל את רבינו רק עד אמצע המדרגות לפני חופתו?
סיפר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א: זכורני מעשה שהתרחש בעת שלמדתי בצעירותי בת"ת "עץ חיים" בירושלים ושגרם להתרגשות רבה בקרב כל הילדים. היה זה בעת שמרן הגרא"ז מלצר זצ"ל ליווה 

את חתנו מרן הגר"א קוטלר זצ"ל, ונכדו הגאון רבי שניאור זצ"ל, עם שובם לאמריקה, בדרכם להקים את מבצר התורה הגדול דליקוואד.
האב – מרן הגר"א קוטלר - ובנו, ענקי התורה, ניצלו כידוע בניסים מציפורני הנאצים בשואה, ולאחר שהייה קצרה בארה"ק טסו לאמריקה, והגר"א קוטלר זכה להיות שם ממקימי התורה ביבשת האמריקנית. הבן, 

ר' שניאור, היה אז בתקופת אירוסיו, והחתונה היתה אמורה להיערך מיד עם שובו לאמריקה.
התרגשות רבה ניכרה בהגרא"ז בעת שחתנו ונכדו נפרדו ממנו, וירדו בגרם המדרגות, בדרכם לרכב שהמתין למטה, ושהיה אמור להובילם לשדה התעופה.

והנה, הבחינו תלמידי הת"ת שהגרא"ז לא ירד עד לרחוב ממש, אלא ליווה את ר' שניאור ואביו רק עד אמצע המדרגות שהובילו מדירתו אל הכביש, נשקו ונפרד ממנו. תלמידי הת"ת ביקשו לדעת מדוע ולמה לא 
ירד הגאון ללוות את נכדו חביבו עד למכונית. הלא דבר הוא!

ואז השיב להם הגרא"ז תשובה מרטיטת לב, ושצריכה להרעיד את ליבו של כל אחד:
"כאשר יצאנו מפתן הבית חשבתי לעצמי, הנה נכדי מקים את ביתו בשעה טובה. נזכרתי בעירנו סלוצק ובכל משפחתי שנעקדו עקד"ה, הרי לא כל חבריו של נכדי זכו להגיע למצב שבו הוא נמצא עתה. הרי רובם 
נעקדו על קידוש ה', וא"כ כיצד יש באפשרותי לירד עד לרחוב, ולנשקו לעיני כולם, ולהפגין בכך את שמחתי; הרי יש משפחות רבות שלא הגיעו לרגע הזה וכן ירדתי מדריגה אחת בלבד במטרה להשתתף עמם בצערם"? 

(טובך יביעו, ח"ב עמ' נ"ב)
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ורישומם ניכר בחיי יהדות אמריקה.
בכדי להבין מהי הירושה שקיבל רבינו, יש לחזור 21 שנה לאחור. 
זצ"ל.  קוטלר  הגר"א  מרן  מליטא  מגיע  פרנציסקו  לסאן  תש"א,  ניסן 
הביטוי הראשון שלו עת דרכו רגליו על אדמת אמריקה היה: "הקב"ה 
הציל אותי מגיא ההריגה של אותו רשע ימ"ש כדי להעביר את התורה 
שנשרפה באירופה ולייסדה כאן במדינה זו!" שומרי תורה ומצוות היו 
באותה עת באמריקה. אך "בן תורה" לא היה. המושג של "כי הם חיינו" 

נשכח בארה"ב.
 באותה עת. שאל אחד מבעלי הבתים את הגר"א, מה תפקידה 
של הישיבה אותה אתה מקים, לגדל ראשי ישיבות? לגדל רבנים מורי 
בני  של  דור  לגדל  רוצה  אני  בפסקנות: "לא!  הגר"א  לו  ענה  הוראה? 

תורה שחוץ מלימוד תורה לא יהיה להם שום עסק אחר!"
גם  פירושו  ליקווד  ליקווד!  רק  אינו  ליקווד"  גבוה  מדרש  "בית 
מלבורן  עד  רבות  ערים  ועוד  אנג'לס  ולוס  דטרויט  ודנוור,  טורונטו 
שבאוסטרליה הרחוקה, בכל אלו נטעו שתילים מהגן הפורח ומלבלב 

אותו ייסד הגר"א ומסרה לבנו הגר"ש אחריו. 
בהזדמנות דיבר רבינו על חשיבותה של ישיבת ליקווד במקומה 
בער  ברוך  רבי  הגאון  מרבו  ששמע  מה  בהקשר לכך  בארה"ב. והזכיר 
חזרתה  לפני  התורה  של  האחרונה  הגלות  כי  הגר"ח מוואלז'ין,  בשם 
לארה"ק תהיה באמריקה! הוסיף רבי ברוך בער, כי בשעת אמירת דב־

רים אלו בכה הגר"ח וואלז'ינר.
היתה  זלמן  איסר  רבי  של  בביתו  כי  לספר,  שניאור  רבי  הוסיף 
ספרייתו של הגר"ח ברלין זצ"ל. ביום מן הימים פגש שם את ר' משה 
פרוש ז"ל שסיפר לו כי שלושים שנה קודם ראה יחד עם הגר"ח ברלין 
ספר ישן שכבר בלה והתפורר מרוב יושנו ובו נאמר שאמריקה עתידה 

להיות מרכז התורה! 
כבר בשנת תרצ"ו ביקר אביו רבי אהרן באמריקה והבין כי אין 
שום דרך לקיום היהדות באמריקה ללא הקמת מרכזי תורה. הקהילות 
היהודיות באירופה היו עדין בתפארתם, הגר"א עצמו ניהל את ישיבתו 
מנדלוביץ  הגרש"פ  עם  בקשר  החל  לביתו  שובו  עם  מיד  אך  בקלצק, 

זצ"ל לעודדו שיקים מרכז לתורה באמריקה. 
תורה  לומדי  להושיב  לו  שיסייעו  מועמדים  לו  הציע  אהרן  רבי 
בחורים ואברכים במקום רחוק מהעיר שיקדישו עצמם לתורה בלבד. 
מה ניבא, כי את מקום התורה המרוחק משאון החיים  ניבא ולא ידע 

העירוניים הקים הוא בעצמו.
הימים  כמספר  בדיוק  משמרתו  על  עמד  רבינו  כי  לציין,  מעניין 

שאביו עמד לפניו - י"ט שנה ז' חודשים ויום אחד. אך לא בלבד במ־
את  כראוי  המשיך  וברוח  בתוכן  גם  כי  מקומו,  את  מילא  הימים  ספר 
תורת האב הגדול. והוסיף ספסלים בבי מדרשא. רבינו היה ראש ורא־

שון לכל דבר שבקדושה. עניני חסד, עניני חינוך תורני, פדיון שבויים 
וכיו"ב בכל נושא ובכל זמן. הבית שלו בלייקווד היה לנס באמריקה, 
את  המגלם  ביתו  לתפארה  התנוסס  החמרנות.  ארץ  הדולרים,  ארץ 
הפקר  בו,  דשין  שהכל  בית  החומרנית.  האוירה  מן  המוחלט  ההיפך 
כמדבר, חסד ומעש"ט זורמים מתוכו בשפע, הלב והמוח נתונים המה 

לציבור, לכלל ישראל. להרמת קרן התורה וקידוש שמו ית'.

בדרכי אבות
הרבצת  עול  עליו.  הרובץ  העול  את  רבינו  ידע  הרם  בתפקידו 

אך  הישיבה,  בבני  הטיפול  עול  והגשמי,  הרוחני  החזקתה  עול  תורה, 
אביו  של  כשליחו  היוחסין.  שלשלת  המשכת  כאל  לכך  התייחס  הוא 

להמשיך את הנהגת הישיבה בהעדרו. 
ובדר־ בסגנונו  אביו  דברי  על  לחזור  הרבה  הראשונה  בתקופה 
כו והיו הדברים נחרתים היטב על לב השומעים. לרבים מהתלמידים 
כמנהגו  התקיעות  לפני  לדבר  עלה  כאשר  תשכ"ד  ר"ה  יום  את  זכור 
של אביו, ופתח דבריו בדברי הירושלמי: "האומר דבר מפי חכם יהיה 
בעיניו כאילו בעל השמועה עומד כנגדו" וכל הקהל שזכר את שיחותיו 

של רבי אהרן, פרץ בבכי...
מסופר, כי זמן קצר אחר הסתלקותו של רבי אהרן, פגש הגר"מ 
מעו־ ודואג  אביו  מפטירת  ורצוץ  שבור  שהיה  רבינו  את  זצ"ל  גיפטר 
לה של הישיבה שנפל עליו. אמר לו רבי מרדכי: "תמיד תהיה מודאג 
גבולה  ותרחיב  שתגדל  אלא  ח"ו,  תתפורר  שמא  לא  אבל  מהישיבה. 

לאין שיעור, בזה תמיד תהיה מודאג..."
ואכן רבינו הרשים בעמידתו האיתנה בראשות הישיבה. השיעור 
הראשון שמסר הגר"ש, היה ביום ה'שלושים' להסתלקות אביו. וותיקי 
התלמידים העידו, כי שיעורו הלמדני עשה אז רושם אדיר בקרב כל 
שיצא  והחריפות  מהגאונות  מוקסם  היה  הגדול  הקהל  אביו,  תלמידי 
מפיו, כולם ראו בו לפתע את "בנו של האב", וזאת למרות שהיה אז 

כבן ארבעים וארבע בלבד.
הישי־ בראשות  כיהן  עת  עצמו  על  גדולה  אחריות  ראה  רבינו 
חידושים  וכותב  תלמודו  על  שוקד  בישיבה  בחדרו  ראוהו  תמיד  בה. 
עד השעות המאוחרות של הלילה, ומ"מ היה נמצא תמיד בבוקר על 

משמרתו בתפילת שחרית בישיבה, בעירנות ובזריזות.
כך גם העיד בנו הגאון רבי מלכיאל שליט"א: "אאמו"ר, מן היום 
שנכנס למקדש לא יצא ממנו בימי שלוה כבימי מחלה, בימי שקט כבי־
מרוחקים,  במקומות  כשהיה  גם  ד'.  בבית  שתול  היה  הוא  טרדות,  מי 

הוא היה בתוך הישיבה"!
בכל שנה ושנה כשהגיע ב' כסלו, יומא דהילולא דאביו, היה מר־
הנפלאה  השפעתו  על  אביו,  של  הגדולים  פעולותיו  על  הדיבור  חיב 
מרעיונותיו  להביא  והרבה  כולו,  העולם  וברחבי  ביהמ"ד  כותלי  בתוך 
והשקפותיו. והיה מחדיר לישיבה את רוחו של אביו, רוח התורה בק־

דושתה ובמקוריותה.
כמו"כ, עמד על כך כי מן החובה להנהיג סדרים גם בימי שישי 
וש"ק משום שהוא חי בהכרה שקיבל ממורשת בית אבותיו ורבותיו כי 

חלילה שתתבטל תורה מישראל.
סיפר תלמידו הגרח"י גינזבורג שליט"א מלייקווד: בקיץ תשל"א 
לו  וסיפרתי  זי"ע  לעוינשטיין  יחזקאל  רבי  הגה"צ  זקני  אצל  ביקרתי 
בהתלהבות על ריבוי התלמידים בלייקווד הן בכמות והן באיכות, ואמר 
לי זקני: "נו, ר' שניאור איז אן ערליכער, האט ער סייעתא דשמיא". (ר' 

שניאור הוא יהודי נאמן ולכן יש לו סייעתא דשמיא).

גאון התורה
הגר"ש זצ"ל היה לסמל ולדוגמא של אהבת התורה בקרב תלמידי 
הישיבה כאשר כל התלמידים הצביעו עליו ואמרו "כזה ראה וקדש". 

האהבת  את  ברשימותיו  תיאר  שליט"א  רוטברג  הגר"צ  תלמידו 
שעה  נא  ונשהה  "הבה  כתב:  וכה  במחיצתו,  שראו  המופלאה  התורה 
אחת במחיצתו זצ"ל... שעה קלה מתוך שטף שעותיו העמוסות, רצופות 
העמל והמאמצים. שעות הלילה המאוחרות, השעות הקטנות, בחדרו 
בבנין הישיבה. מסביב שלות ליל נסוכה על הכל, כל הסובב אחוז בחבלי 
תרדמה, ואך בפינת יקרת זו עדיין מרוכזים המח והלב ופועלים במלא 
הכובד והמרץ. על שולחנו פתוחה גמרא וילנאית גדולה וסביב ספרים 
לשליש  למחצה  כתובים  ופנקסים,  רשימות  גליונות,  ספרים,  גבי  על 
הנדירה,  גאונותו  ברב  זצ"ל,  והוא  שונים.  ומקצועות  בענינים  ולרביע, 
ושוב  ורושם,  מתקן  ובוחן,  מתעמק  ים,  מני  הרחבה  מושגיו  ביריעת 
את  פולח  צורם  צלצול  חמורה.  סוגיה  גלי  תוך  אל  וצולל  עצמו  מטיל 
הדממה... גם באשמורה זו עדיין לא נדמו הקוים המקשרים אליו וטרם 
שבתו. תלפיות... עדיין לא ננעלו שערי דמעות ושערי תשובה פתוחים 
לרווחה לכל שואל וקשה יום. למי עצה והדרכה, למי מאור פנים עידוד 
ותמיכה, מוסיף על הדאגה הממושכה בנשיאת עול רבנן ותלמידיהון די 

כל אתר, בתי אולפנא ומתיבתות, ותשב"ר על בעיותיהם וצרכיהם...
"פומיה  מספריו:  לאחד  בהקדמה  ציין  שליט"א  מלכיאל  ר'  הגאון  בנו 
דאאמו"ר לא פסק מגירסיה כל ימיו. גם בהיותו בטלטולי דרכים לצרכי הישי־
בה או לצרכי הכלל, לא כלא עטו מלהנביע פרי חידושיו והגיוניו הרבים, וכפי 
כותרת: "אור  רשום  הרשימות  באחת  מכתביו,  רבים  בראש  הכותרת  שתעיד 
לכ"א תמוז בתחנת האוטובוסים המרכזית בניו יורק". ברשימה אחרת נכתב: 
"נמל פיראוס יוון", היה זה בבריחתו מוילנא בפרוץ המלחמה בנדודי דרך נכ־
תבו, כשנפשו עגומה עליו, בימים טרופים ושבע תלאות רבות, ופעם נכתב: 
"בדרך לדנוור א' לסדר אחרי מות תשכ"ז ו' בניסן", ופעם נכתב: "י"ב באדר 

תשל"ב באוירון" (הודפס בנועם שי"ח עמ' קעד) ועוד כהנה רבות.
"גם מה שחשב במוחו הגדול בשבתות וימים טובים הקפיד לה־
בשם  רשימותיו  את  אאמו"ר  כינה  לפעמים  מכן.  לאחר  בכתב  עלות 
וז"ל:  יורק  ניו  תש"י  עקב  מג'  בכתביו  נמצא  מענין  הסבר  "ספיחים", 
"חושבני שע"י רשימת הערות בספרים וכדו' בענינים ובמקצועות שו־
נים הדברים מקבלים צורה מסוימת יותר כשניתן להם שם, ומתחילה 
כיניתי רשימות אלו בשם "יבול היום", אך התבוננתי כי כל הרשום פה 
אינו צומח מתוך עבודה קבועה ומסודרת, אלא עולה מאליו בדרך אגב 
וארעי מתוך פגישה בענינים שונים שבספר, ולכן קראתי שם לרשי־

במשא העם
מסירותו למען הרמת קרנה של תורה לא ידעה גבולות. היא לא הצטמצמה רק בגבולות ישיבת לייקווד גרידא, אלא משאת נפשו היתה 

לראות בהרמת קרן התורה בכל מקום בעולם.
כאשר מרן גאב"ד פוניב'ז זצ"ל נזדמן לארה"ב והזמין את רבינו להשתתף ב"דינר" עבור ישיבת פוניב'ז. רבינו קיבל בשמחה את ההזמנה. 
כמה מהסובבים שאלוהו, הרי שבוע הבא יש "דינר" לטובת ישיבת ליקווד ואותם נדבנים יהיו ב"דינר" של פוניב'ז וליקווד תוכל להינזק בגין כך? 
השיבם רבינו נחרצות: "הלא פוניבז' הוא מקום תורה לא פחות מלייקווד, ומחוייבים לסייע לכל מקומות התורה!" סיוע זה היה אצלו יסוד איתן. 
גם כאשר היה בא בחור או אברך להתקבל לישיבה ולפי ראות עיניו הבין שאינו מתאים ללמוד בלייקווד, טרח רבינו לסדר לו מקום תורה אחר.
לצד זאת נשא על כתפיו ממש את המשא של כלל ישראל. וכפי שכתב אחד מתלמידיו: "מן הדברים הקשים והנשגבים לשאת את העול 
והאחריות  - הרוחנית והחומרית - של הגדולה בישיבות תבל, ישיבת ליקווד המעטירה. אך רבינו לא אמר די בכך, הוא העמיס על שכמו עוד 

ועוד. לא היה דבר גדול או קטן ביהדות התורה בארה"ב וכן בארה"ק שלא היה מוטבע עליו חותמו של רבינו.
"קול ה' בכח דחפו, דירבנו והמריצו לקחת את משא כל העם הזה על כתפיו. והוא לא פסק מכך עד זיבולא בתרייתא ממש. כי הוא לא היה 
שייך לעצמו אלא לכלל ישראל. וכל זמן שהנשמה בקרבו היה כולו קודש ומוקדש לכלל ישראל. והנהגה מופלאה זו ראה ראינו גם בעת "למנצח 

על מות לבן" אולי כמעט כמו החפץ חיים זי"ע".
"גם בימים שישיבת לייקווד היתה נתונה במשבר כלכלי לא מנע את עצמו לנסוע מעבר לים כדי לסייע לישיבה בארגנטינה, ובתוך עומס 
האחריות שנשא על כתפיו, פיתח רבינו חוש נדיר של ערנות לכל מה שקורה בעם היהודי. למשל, כאשר הגיעו לאוזניו שמועות על עליית 

יהודים מרוסיה לארה"ק, מיד שוחח על כך עם ר' משה שרר על חובת אגו"י בארה"ב לסייע בידיהם. 
"באסיפה מיוחדת שהתקיימה בניו יורק נשא דברים נלהבים בהסבירו, כי ששים שנה התפללנו וקיווינו. הבולשביקים הניפו את נס המרד 
ברבש"ע ועתה רואה העולם איך שהם הפסידו... לפני הנוכחים זעק: "אנו חייבים לעזור ולהוכיח –  כי אף אחד לא יכול לנצח במלחמה עם ה'. 

אם נביא את הילדים האלו בחזרה אל היהדות, יהיה זה קידוש ד' הגדול ביותר בתקופתנו!"
בימים האחרונים לחייו השתתף בישיבת מועצגה"ת בארה"ב ובדינר עבור אגו"י. הרב משה שרר פחד להזמינו. הוא ידע על מצבו הב־
ריאותי הקשה. אך רבינו מעצמו התנדב לבוא באומרו "מצבי אינו שפיר, אך לדינר של אגו"י אני רוצה לבא בכל הכוחות. ששים שנות אגו"י 

באמריקה הן מאורע גדול ואני מרגיש כי עלי לומר משהו בהקשר לזה...": 
בתחושת אחריות לכלל, לא היסס להציע בכנה"ג בירושלים להנהיג לימוד יומי של "שמירת הלשון" בדיוק כמו סדר לימוד ה"דף היומי". 

כמה מתאימה הצעה זו למי שזכה לעדינות ואצילות מיוחדת בטהרת ונקיות מידותיו ולשונו.
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ורישומם ניכר בחיי יהדות אמריקה.
בכדי להבין מהי הירושה שקיבל רבינו, יש לחזור 21 שנה לאחור. 
זצ"ל.  קוטלר  הגר"א  מרן  מליטא  מגיע  פרנציסקו  לסאן  תש"א,  ניסן 
הביטוי הראשון שלו עת דרכו רגליו על אדמת אמריקה היה: "הקב"ה 
הציל אותי מגיא ההריגה של אותו רשע ימ"ש כדי להעביר את התורה 
שנשרפה באירופה ולייסדה כאן במדינה זו!" שומרי תורה ומצוות היו 
באותה עת באמריקה. אך "בן תורה" לא היה. המושג של "כי הם חיינו" 

נשכח בארה"ב.
 באותה עת. שאל אחד מבעלי הבתים את הגר"א, מה תפקידה 
של הישיבה אותה אתה מקים, לגדל ראשי ישיבות? לגדל רבנים מורי 
בני  של  דור  לגדל  רוצה  אני  בפסקנות: "לא!  הגר"א  לו  ענה  הוראה? 

תורה שחוץ מלימוד תורה לא יהיה להם שום עסק אחר!"
גם  פירושו  ליקווד  ליקווד!  רק  אינו  ליקווד"  גבוה  מדרש  "בית 
מלבורן  עד  רבות  ערים  ועוד  אנג'לס  ולוס  דטרויט  ודנוור,  טורונטו 
שבאוסטרליה הרחוקה, בכל אלו נטעו שתילים מהגן הפורח ומלבלב 

אותו ייסד הגר"א ומסרה לבנו הגר"ש אחריו. 
בהזדמנות דיבר רבינו על חשיבותה של ישיבת ליקווד במקומה 
בער  ברוך  רבי  הגאון  מרבו  ששמע  מה  בהקשר לכך  בארה"ב. והזכיר 
חזרתה  לפני  התורה  של  האחרונה  הגלות  כי  מוואלז'ין,  הגר"ח  בשם 
לארה"ק תהיה באמריקה! הוסיף רבי ברוך בער, כי בשעת אמירת דב־

רים אלו בכה הגר"ח וואלז'ינר.
היתה  זלמן  איסר  רבי  של  בביתו  כי  לספר,  שניאור  רבי  הוסיף 
ספרייתו של הגר"ח ברלין זצ"ל. ביום מן הימים פגש שם את ר' משה 
פרוש ז"ל שסיפר לו כי שלושים שנה קודם ראה יחד עם הגר"ח ברלין 
ספר ישן שכבר בלה והתפורר מרוב יושנו ובו נאמר שאמריקה עתידה 

להיות מרכז התורה! 
כבר בשנת תרצ"ו ביקר אביו רבי אהרן באמריקה והבין כי אין 
שום דרך לקיום היהדות באמריקה ללא הקמת מרכזי תורה. הקהילות 
היהודיות באירופה היו עדין בתפארתם, הגר"א עצמו ניהל את ישיבתו 
מנדלוביץ  הגרש"פ  עם  בקשר  החל  לביתו  שובו  עם  מיד  אך  בקלצק, 

זצ"ל לעודדו שיקים מרכז לתורה באמריקה. 
תורה  לומדי  להושיב  לו  שיסייעו  מועמדים  לו  הציע  אהרן  רבי 
בחורים ואברכים במקום רחוק מהעיר שיקדישו עצמם לתורה בלבד. 
מה ניבא, כי את מקום התורה המרוחק משאון החיים  ניבא ולא ידע 

העירוניים הקים הוא בעצמו.
הימים  כמספר  בדיוק  משמרתו  על  עמד  רבינו  כי  לציין,  מעניין 

שאביו עמד לפניו - י"ט שנה ז' חודשים ויום אחד. אך לא בלבד במ־
את  כראוי  המשיך  וברוח  בתוכן  גם  כי  מקומו,  את  מילא  הימים  ספר 
תורת האב הגדול. והוסיף ספסלים בבי מדרשא. רבינו היה ראש ורא־

שון לכל דבר שבקדושה. עניני חסד, עניני חינוך תורני, פדיון שבויים 
וכיו"ב בכל נושא ובכל זמן. הבית שלו בלייקווד היה לנס באמריקה, 
את  המגלם  ביתו  לתפארה  התנוסס  החמרנות.  ארץ  הדולרים,  ארץ 
הפקר  בו,  דשין  שהכל  בית  החומרנית.  האוירה  מן  המוחלט  ההיפך 
כמדבר, חסד ומעש"ט זורמים מתוכו בשפע, הלב והמוח נתונים המה 

לציבור, לכלל ישראל. להרמת קרן התורה וקידוש שמו ית'.

בדרכי אבות
הרבצת  עול  עליו.  הרובץ  העול  את  רבינו  ידע  הרם  בתפקידו 

אך  הישיבה,  בבני  הטיפול  עול  והגשמי,  הרוחני  החזקתה  עול  תורה, 
אביו  של  כשליחו  היוחסין.  שלשלת  המשכת  כאל  לכך  התייחס  הוא 

להמשיך את הנהגת הישיבה בהעדרו. 
ובדר־ בסגנונו  אביו  דברי  על  לחזור  הרבה  הראשונה  בתקופה 
כו והיו הדברים נחרתים היטב על לב השומעים. לרבים מהתלמידים 
כמנהגו  התקיעות  לפני  לדבר  עלה  כאשר  תשכ"ד  ר"ה  יום  את  זכור 
של אביו, ופתח דבריו בדברי הירושלמי: "האומר דבר מפי חכם יהיה 
בעיניו כאילו בעל השמועה עומד כנגדו" וכל הקהל שזכר את שיחותיו 

של רבי אהרן, פרץ בבכי...
מסופר, כי זמן קצר אחר הסתלקותו של רבי אהרן, פגש הגר"מ 
מעו־ ודואג  אביו  מפטירת  ורצוץ  שבור  שהיה  רבינו  את  זצ"ל  גיפטר 
לה של הישיבה שנפל עליו. אמר לו רבי מרדכי: "תמיד תהיה מודאג 
גבולה  ותרחיב  שתגדל  ח"ו, אלא  תתפורר  שמא  לא  אבל  מהישיבה. 

לאין שיעור, בזה תמיד תהיה מודאג..."
ואכן רבינו הרשים בעמידתו האיתנה בראשות הישיבה. השיעור 
הראשון שמסר הגר"ש, היה ביום ה'שלושים' להסתלקות אביו. וותיקי 
התלמידים העידו, כי שיעורו הלמדני עשה אז רושם אדיר בקרב כל 
שיצא  והחריפות  מהגאונות  מוקסם  היה  הגדול  הקהל  אביו,  תלמידי 
מפיו, כולם ראו בו לפתע את "בנו של האב", וזאת למרות שהיה אז 

כבן ארבעים וארבע בלבד.
הישי־ בראשות  כיהן  עת  עצמו  על  גדולה  אחריות  ראה  רבינו 
חידושים  וכותב  תלמודו  על  שוקד  בישיבה  בחדרו  ראוהו  תמיד  בה. 
עד השעות המאוחרות של הלילה, ומ"מ היה נמצא תמיד בבוקר על 

משמרתו בתפילת שחרית בישיבה, בעירנות ובזריזות.
כך גם העיד בנו הגאון רבי מלכיאל שליט"א: "אאמו"ר, מן היום 
שנכנס למקדש לא יצא ממנו בימי שלוה כבימי מחלה, בימי שקט כבי־
מרוחקים,  במקומות  כשהיה  גם  ד'.  בבית  שתול  היה  הוא  טרדות,  מי 

הוא היה בתוך הישיבה"!
בכל שנה ושנה כשהגיע ב' כסלו, יומא דהילולא דאביו, היה מר־
הנפלאה  השפעתו  על  אביו,  של  הגדולים  פעולותיו  על  הדיבור  חיב 
מרעיונותיו  להביא  והרבה  כולו,  העולם  וברחבי  ביהמ"ד  כותלי  בתוך 
והשקפותיו. והיה מחדיר לישיבה את רוחו של אביו, רוח התורה בק־

דושתה ובמקוריותה.
כמו"כ, עמד על כך כי מן החובה להנהיג סדרים גם בימי שישי 
וש"ק משום שהוא חי בהכרה שקיבל ממורשת בית אבותיו ורבותיו כי 

חלילה שתתבטל תורה מישראל.
סיפר תלמידו הגרח"י גינזבורג שליט"א מלייקווד: בקיץ תשל"א 
לו  וסיפרתי  זי"ע  לעוינשטיין  יחזקאל  רבי  הגה"צ  זקני  אצל  ביקרתי 
בהתלהבות על ריבוי התלמידים בלייקווד הן בכמות והן באיכות, ואמר 
לי זקני: "נו, ר' שניאור איז אן ערליכער, האט ער סייעתא דשמיא". (ר' 

שניאור הוא יהודי נאמן ולכן יש לו סייעתא דשמיא).

גאון התורה
הגר"ש זצ"ל היה לסמל ולדוגמא של אהבת התורה בקרב תלמידי 
הישיבה כאשר כל התלמידים הצביעו עליו ואמרו "כזה ראה וקדש". 

האהבת  את  ברשימותיו  תיאר  שליט"א  רוטברג  הגר"צ  תלמידו 
שעה  נא  ונשהה  "הבה  כתב:  וכה  במחיצתו,  שראו  המופלאה  התורה 
אחת במחיצתו זצ"ל... שעה קלה מתוך שטף שעותיו העמוסות, רצופות 
העמל והמאמצים. שעות הלילה המאוחרות, השעות הקטנות, בחדרו 
בבנין הישיבה. מסביב שלות ליל נסוכה על הכל, כל הסובב אחוז בחבלי 
תרדמה, ואך בפינת יקרת זו עדיין מרוכזים המח והלב ופועלים במלא 
הכובד והמרץ. על שולחנו פתוחה גמרא וילנאית גדולה וסביב ספרים 
לשליש  למחצה  כתובים  ופנקסים,  רשימות  גליונות,  ספרים,  גבי  על 
הנדירה,  גאונותו  ברב  זצ"ל,  והוא  שונים.  ומקצועות  בענינים  ולרביע, 
ושוב  ורושם,  מתקן  ובוחן,  מתעמק  ים,  מני  הרחבה  מושגיו  ביריעת 
את  פולח  צורם  צלצול  חמורה.  סוגיה  גלי  תוך  אל  וצולל  עצמו  מטיל 
הדממה... גם באשמורה זו עדיין לא נדמו הקוים המקשרים אליו וטרם 
שבתו. תלפיות... עדיין לא ננעלו שערי דמעות ושערי תשובה פתוחים 
לרווחה לכל שואל וקשה יום. למי עצה והדרכה, למי מאור פנים עידוד 
ותמיכה, מוסיף על הדאגה הממושכה בנשיאת עול רבנן ותלמידיהון די 

כל אתר, בתי אולפנא ומתיבתות, ותשב"ר על בעיותיהם וצרכיהם...
"פומיה  מספריו:  לאחד  בהקדמה  ציין  שליט"א  מלכיאל  ר'  הגאון  בנו 
דאאמו"ר לא פסק מגירסיה כל ימיו. גם בהיותו בטלטולי דרכים לצרכי הישי־
בה או לצרכי הכלל, לא כלא עטו מלהנביע פרי חידושיו והגיוניו הרבים, וכפי 
כותרת: "אור  רשום  הרשימות  באחת  מכתביו,  רבים  בראש  הכותרת  שתעיד 
לכ"א תמוז בתחנת האוטובוסים המרכזית בניו יורק". ברשימה אחרת נכתב: 
"נמל פיראוס יוון", היה זה בבריחתו מוילנא בפרוץ המלחמה בנדודי דרך נכ־
תבו, כשנפשו עגומה עליו, בימים טרופים ושבע תלאות רבות, ופעם נכתב: 
"בדרך לדנוור א' לסדר אחרי מות תשכ"ז ו' בניסן", ופעם נכתב: "י"ב באדר 

תשל"ב באוירון" (הודפס בנועם שי"ח עמ' קעד) ועוד כהנה רבות.
"גם מה שחשב במוחו הגדול בשבתות וימים טובים הקפיד לה־
בשם  רשימותיו  את  אאמו"ר  כינה  לפעמים  מכן.  לאחר  בכתב  עלות 
וז"ל:  יורק  ניו  תש"י  עקב  מג'  בכתביו  נמצא  מענין  הסבר  "ספיחים", 
"חושבני שע"י רשימת הערות בספרים וכדו' בענינים ובמקצועות שו־
נים הדברים מקבלים צורה מסוימת יותר כשניתן להם שם, ומתחילה 
כיניתי רשימות אלו בשם "יבול היום", אך התבוננתי כי כל הרשום פה 
אינו צומח מתוך עבודה קבועה ומסודרת, אלא עולה מאליו בדרך אגב 
וארעי מתוך פגישה בענינים שונים שבספר, ולכן קראתי שם לרשי־

במשא העם
מסירותו למען הרמת קרנה של תורה לא ידעה גבולות. היא לא הצטמצמה רק בגבולות ישיבת לייקווד גרידא, אלא משאת נפשו היתה 

לראות בהרמת קרן התורה בכל מקום בעולם.
כאשר מרן גאב"ד פוניב'ז זצ"ל נזדמן לארה"ב והזמין את רבינו להשתתף ב"דינר" עבור ישיבת פוניב'ז. רבינו קיבל בשמחה את ההזמנה. 
כמה מהסובבים שאלוהו, הרי שבוע הבא יש "דינר" לטובת ישיבת ליקווד ואותם נדבנים יהיו ב"דינר" של פוניב'ז וליקווד תוכל להינזק בגין כך? 
השיבם רבינו נחרצות: "הלא פוניבז' הוא מקום תורה לא פחות מלייקווד, ומחוייבים לסייע לכל מקומות התורה!" סיוע זה היה אצלו יסוד איתן. 
גם כאשר היה בא בחור או אברך להתקבל לישיבה ולפי ראות עיניו הבין שאינו מתאים ללמוד בלייקווד, טרח רבינו לסדר לו מקום תורה אחר.
לצד זאת נשא על כתפיו ממש את המשא של כלל ישראל. וכפי שכתב אחד מתלמידיו: "מן הדברים הקשים והנשגבים לשאת את העול 
והאחריות  - הרוחנית והחומרית - של הגדולה בישיבות תבל, ישיבת ליקווד המעטירה. אך רבינו לא אמר די בכך, הוא העמיס על שכמו עוד 

ועוד. לא היה דבר גדול או קטן ביהדות התורה בארה"ב וכן בארה"ק שלא היה מוטבע עליו חותמו של רבינו.
"קול ה' בכח דחפו, דירבנו והמריצו לקחת את משא כל העם הזה על כתפיו. והוא לא פסק מכך עד זיבולא בתרייתא ממש. כי הוא לא היה 
שייך לעצמו אלא לכלל ישראל. וכל זמן שהנשמה בקרבו היה כולו קודש ומוקדש לכלל ישראל. והנהגה מופלאה זו ראה ראינו גם בעת "למנצח 

על מות לבן" אולי כמעט כמו החפץ חיים זי"ע".
"גם בימים שישיבת לייקווד היתה נתונה במשבר כלכלי לא מנע את עצמו לנסוע מעבר לים כדי לסייע לישיבה בארגנטינה, ובתוך עומס 
האחריות שנשא על כתפיו, פיתח רבינו חוש נדיר של ערנות לכל מה שקורה בעם היהודי. למשל, כאשר הגיעו לאוזניו שמועות על עליית 

יהודים מרוסיה לארה"ק, מיד שוחח על כך עם ר' משה שרר על חובת אגו"י בארה"ב לסייע בידיהם. 
"באסיפה מיוחדת שהתקיימה בניו יורק נשא דברים נלהבים בהסבירו, כי ששים שנה התפללנו וקיווינו. הבולשביקים הניפו את נס המרד 
ברבש"ע ועתה רואה העולם איך שהם הפסידו... לפני הנוכחים זעק: "אנו חייבים לעזור ולהוכיח –  כי אף אחד לא יכול לנצח במלחמה עם ה'. 

אם נביא את הילדים האלו בחזרה אל היהדות, יהיה זה קידוש ד' הגדול ביותר בתקופתנו!"
בימים האחרונים לחייו השתתף בישיבת מועצגה"ת בארה"ב ובדינר עבור אגו"י. הרב משה שרר פחד להזמינו. הוא ידע על מצבו הב־
ריאותי הקשה. אך רבינו מעצמו התנדב לבוא באומרו "מצבי אינו שפיר, אך לדינר של אגו"י אני רוצה לבא בכל הכוחות. ששים שנות אגו"י 

באמריקה הן מאורע גדול ואני מרגיש כי עלי לומר משהו בהקשר לזה...": 
בתחושת אחריות לכלל, לא היסס להציע בכנה"ג בירושלים להנהיג לימוד יומי של "שמירת הלשון" בדיוק כמו סדר לימוד ה"דף היומי". 

כמה מתאימה הצעה זו למי שזכה לעדינות ואצילות מיוחדת בטהרת ונקיות מידותיו ולשונו.
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מות אלה ספיחים. וחשוב עוד יותר לרשום כל הנפגש במקרה ומתנוצץ 
לרגע, כי יש שאנו אובדים בהם דברים בעלי ערך ולפעמים אפילו דברים 
גדולים וכו'". וסיים רבינו שם: "ודי בהקדמות, שכמוהן כתכניות שכרגיל 

אינן מתבצעות ומשאירות רק אכזבה ומפח נפש - עת לעשות ולעלות".
שחשב  מה  ואף  כגדול,  קטן  ענין  כל  בכתב  להעלות  הקפיד  "ואכן   
בשבת ויו"ט היה יושב לכתוב לאחר מכן, וכנמצא רבות בכתביו, וכדוגמא 
מה שכתב בראש איזה ענין "עש"ק בראשית כ"ו תשרי תשי"ב מה שחש־

בתי בשמיני עצרת".
"אאמו"ר אף נהג לכנות הערותיו בשם "גרגרים בראש האמיר", והוא 
ביטוי הנזכר בישעיה על יושבי ירושלים "ונשאר בו עוללת כנקף זית שנים 
שלשה גרגרים בראש אמיר", ועניינו כמו אחר נקיפת זית שנשארים בזית 
גרגרים מעטים שלא נשרו בעת הנקיפה והם אשר בראש אמיר שלא תשיג 
יד המנקף להסירם (לשון הרד"ק). וכוונתו היתה, כי הערותיו הם כגרגירים 
וספיחים אשר לא טרח המנקף לעמול בהם מחוסר חשיבותם. אכן צד נוסף 
יש למטבע זו - אשר לא השיגם יד המנקף ולא שלטה בהם עין הלומדים 

מפאת גובהם וקושי השגתם". 
ההסבר לכך היה, כי הרשימות אינן צומחות מתוך עבודה קבועה ומ־
סודרת אלא באגב וארעי. הדבר מראה על חשיבות לרשום כל הארה המ־

תנוצצת לרגע, לפעמים מאבדים דברים גדולים שמזלזלים בהארות אלו.
בית  "אין  רבינו:  של  התורה  עמל  את  הגדיר  שליט"א  הגר"מ  בנו 
מדרש.  בית  שאין  סימן  חידוש,  כשאין  אומר  הוי   – חידוש"  בלא  מדרש 
האם  לגלות  ואחרונים  ראשונים  בדברי  בחיפוש  ארוכות  שעות  נובר  היה 
יש מקור למה שהתחדש לו. גם אחר שאמר את השיעור, המשיך לטרוח 

לחפש מקורות.
מצ־ כי  מספריו,  לאחד  בהקדמה  שליט"א  הגר"מ  בנו  מציין  כמו"כ 
קדשים.  בסדר  במיוחד  מלעסוק  רבינו  פסק  לא  ימיו  לערוב  ועד  עירותו 

בישיבה,  הנלמדות  במסכתות  שיעורים  בהכנת  עמוס  היותו  אף  על  וזאת 
והיה מקדיש מרצו וכוחותיו בחידושיו הרבים בסדר קדשים, בוחן ובודק 
בגנזי הנסתרות שבסוגיא, משפר ומשפץ משכללם ומייפם, מוחק את מה 
סולת  תורתו  קלטה  והראיות,  ההוכחות  את  ומחזק  מבסס  לרחק,  שראוי 
עסק  שלא  פינה  הייתה  לא  הדברים,  וליבון  צירוף  בבירור  סולת,  והוציא 
ביסודות  ולהרחיב  להעמיק  ומכונם,  דיוקם  על  הדברים  את  להעמיד  בה, 

ובתוצאותיהם.
מלבד  וזאת  קדשים.  סדר  על  כתב  עמודים  מאלפיים  למעלה  ואכן 
הכתבים מרובים בכל מקצועות הש"ס שהשאיר אחר פטירתו. חלקם כבר 
יצאו לאור ע"י מכון "משנת רבי אהרן" שהוקם על ידו. עד הנה זכינו כבר 
לחמשה כרכים על הש"ס בשם: "שיח ערב - חידושי רבי שניאור", ונוסף 

עליהם ג' ספרים מאמרי מוסר בשם "נועם שי"ח".

בערוב ימיו
כך ניהל רבינו את הישיבה בתוך כלל הציבור במשך יותר מי"ט שנים, 
גם בתקופת מחלתו האחרונה, ואף בימיו האחרונים ממש לא פסק מלהגות 
רבינו  ומרים,  קשים  מיסורים  והתפתל  רעד  גופו  כל  כאשר  וזאת  בתורה, 
המ־ אחד  שהעיד  וכפי  בישיבה,  ושיחותיו  משיעוריו  להחסיר  הסכים  לא 
קורבים: "במאמץ גופני שאין לתארו, השמיע את שיעוריו ושיחותיו, רובי 
יסוריו אשר לא פסקו, אותן שעות מדכדכות ונשגבות כאחת, בו ראינו את 
השעות  אותן  עליו,  הערבים  וחידושים  תורה  דבר  בכל  ורוממתו  רעננותו 
נחרתו עמוקות בתודעתם של כל הסובבים אותו. לצערנו ראינו כי גם במ־
צבים הקשים ביותר, דווקא באותם ימים סחופים ניתן היה לחוש בעליל 
כי רבינו ניצב מוצק כברזל וכי מתוך ים הסבל העמוק היתה לו למשיבת 

נפש התוה"ק.
כאשר הגיע לבקרו ת"ח אחד מארה"ק כחודש לפני פטירתו, היה זה 

לאחר שיעורו האחרון שהפסיק באמצע מחמת חולשתו ונסע לנוח בביתו, 
אולם כששמע רבינו שאותו ת"ח הגיע לביתו, מיד ביקש שיכניסוהו לחדרו 
ולמרות מצבו הגופני הירוד ישב עמו שעה ארוכה ודן עמו בתשובות הלכ־
תיות שכתב אביו. אחת התשובות דנה בצורת השי"ן שבתפילין. העיר אותו 
ת"ח כי מן הראוי לראות את צורת השי"ן. נזכר רבינו כי בקלצק היו שניים 
שעשו בתים לתפילין ולכל אחד היתה צורת שי"ן אחרת. מיהר לבקש שי־
צלצלו לאחד מבני קלצק אולי יוכלו לברר על ידו. אח"כ הושיב את אורחו 

לסעודה כדי לקיים מצוות הכנסת אורחים. 
הק־ לרפואתו  בתפלה  וזעקו  ישראל  בית  המוני  עמדו  ימים  באותם 
רובה, אולם בג' לחודש תמוז תשמ"ב נצחו האראלים את המצוקים, כאשר 
ס"ד  בגיל  בהיותו  שנותיו  במיטב  והוא  למרום  עלתה  רבינו  של  נשמתו 
למגינת לבם של כל בית ישראל. ומנו"כ בחלקת הרבנים שבהר המנוחות 

בסמוך לקברי אבוה"ק.
והמליץ  זצ"ל  שך  הגרא"מ  מרן  בבכי  לו  ספד  אף  דרבי  באשכבתיה 
ותיק  תלמיד  יגע  שלא  מה  שנה  בכ"ח  בון  רבי  חז"ל: "יגע  דברי  את  עליו 

במאה שנה".

שאיפות לגדלות
מזקנו  שקיבל  מה  זצ"ללתלמידיו,  הגר"ש  העביר  חשוב  מסר 
מרן הגרא"ז מלצר זצ"ל: "א'רבים פון תלמידי חכמים האט א'דין פון 
גדול  של  כדינו  הוא  חכמים  תלמידי  ציבור  של  דינו   – הדור  א'גדול 
מוטלת  שבדור,  לוי  שבט  הישיבה,  בני  כי  בכך  תבע  רבינו  הדור!" 
עליהם אחריות! להרים כבודה של תורה ולקבל על עצמם עול תורה.
להיות  צריכה  תורה  בני  של  שאיפתם  כי  הוסיף,  אביו  ובשם 
להשיג את כל התורה כולה! על כל אחד להכיר את הכוחות הגדולים 
שנתנו לו מהשמים ולהתרומם איתם. בני תורה נכנסים לישיבה עם 
כשמ־ רק  השאיפות.  ונחלשים  נשכחים  הזמן  ועם  גדולות  שאיפות 
תקשרים עם ההתלהבות שהיתה ב"מחשבה תחילה" אפשר להגיע 

ל"סוף מעשה"! 
זצ"ל  שמואלביץ  הגר"ח  מרן  על  בהספד  כי  זוכרים  תלמידים 
אמר רבינו: "צריך שיהיה מהפכה בלימוד בעולם הישיבות! ללמוד 
גמ' רש"י תוס' עם רא"ש ורי"ף ולהמשיך הלאה... מה מתעכבים כ"כ 

הרבה?"
כמו"כ שינן רבות בשם אביו, כי על כל בן ישיבה לדעת שמתוך 
לימודו בישיבה עליו לעלות בלימוד התורה עד שיוכל לכתוב תשו־

בה בהלכה בכל ענין שנשאל עליו.
שעיקר  בער  ברוך  רבי  הגאון  רבו  בשם  לומר  רגיל  היה  רבינו 
הלימוד הוא: "נישט צו פרעגען 'פארוואס', נאר צו פארשטיין 'וואס' 
שטייש – לא לשאול 'למה' נאמר, אלא 'מה' נאמר. תמיד חתר בשי־

עוריו להגיע לנקודה מה נאמר. היה משנן כי מה ערכה של סברא אם 
אין לה יסוד וראיה. 

המתינו  בארה"ק,  מביקור  כשחזר  תשל"ד  שנת  אלול  בחודש 
לו קבוצת בחורים בשדה התעופה. אחר נתינת שלום שאלם: "אוואו 
בישי־ עתה  שלומדים  לו  אמרו  כעת?  אוחזים  איפה  מען"  האלט 
כולה"  בטלה  מקצתה  שבטלה  סוגית "עדות  בב"ק  מרובה  פרק  בה 
והלימוד הולך לאט... ועדיין לא הספיקו דף שלם. ענה להם רבינו, 
יוכי־ אם  כי  רבינו  ידע  טוב...  הולך  שהלימוד  סימן  לאט  הולך  אם 
חם על ההספק הקטן, הרי שיצער אותם, לכן החליט לעודדם וחיזק 
נעדר  שהוא  בתקופה  כראוי  הספיקו  שלא  ירגישו  שלא  ידיהם  את 

מהישיבה.
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האם 'אחיסמך' יאוכלס ללא תחבורה 
ציבורית לתושבים החרדים?

לאחר שנות סבל בדרך אל דירתם החדשה, צפויים סוף סוף רוכשי 'אחיסמך' 
להיכנס לביתם החדש

מ‡: יר‡ל לבי‡
לאחר עשור של סבל בדרך 
סוף  צפויים  החדשה,  דירתם  אל 
להיכנס  'אחיסמך'  רוכשי  סוף 
שנת  לפני  כבר  החדש  לביתם 
הלימודים החדשה. אלא שכל זה 
ציבורית  תחבורה  כל  ללא  יקרה 
עבור  במיוחד  החיונית  בסיסית 
משפחות חרדיות ברוכות ילדים.

ב'ביזנעס',  הדיווח  פי  על 
למפגע המרתיח שתי סיבות מר־
כזיות. הראשונה - תקציב משרד 
בשל  בחסר  שנמצא  התחבורה, 
במשרדי  הרוחביים  הקיצוצים 
שגם  המעבר  וממשלת  הממשלה 
מה־ הובלת  יכולת  נטולת  ככה 
התחבורה  מסוף   - השניה  לכים. 
בשכונה, אותו דרש משרד התח־
הוא  קווים,  לאשר  מנת  על  בורה 
בו  רמ"י וזכה  ידי  על  יצא למכרז 
יזם פרטי שטרם ביצע את העבו־

דות הנדרשות.
מעיריית לוד נמסר כי "עי־
שביכולתה  כל  עושה  לוד  ריית 
מול גורמי משרד התחבורה, כדי 
יעילה  ציבורית  תחבורה  לקדם 
איילון  גני  תושבי  עבור  וזמינה 
אכ־ לקראת  לשעבר)  (אחיסמך 

לאפשר  במטרה  הצפוי,  לוסה 
השכונה  מתוך  הן  מרבית  נגישות 
המסוף,  לבניית  בנוגע  ואליה". 
ידי  עלי  שווק  "המסוף  כי  נמסר 
רמ״י ליזם פרטי. העירייה יכולה 
שבשליטתה,  מה  את  רק  לקדם 
והיא  הרישוי  תהליך  את  כלומר 
למלא  היזם  באחריות  כן.  עושה 
התחייב  עליהם  התנאים  כל  את 
מול רמ"י ולקדם את הבניה ואנו 
פועלים בעניין זה כדי להאיץ את 

בניית המסוף".
נמסר  התחבורה  ממשרד 

איילון)  (גני  אחיסמך  "שכונת  כי 
משרד  אכלוס.  בשלבי  נמצאת 
בתחבו־ שינויים  ערך  התחבורה 
רה הציבורית כך שלשכונה הוסט 
קו מספר 11 המבצע נסיעות בין 
הארצית  הרשות  ללוד.  רמלה 
במ־ הוסיפה  ציבורית  לתחבורה 
לשכונה  השירות  תוספות  סגרת 
נוספים  קווים  שני   ,2019 לשנת 
לבצע  הצפוי  עירוני  קו  האחד 
בינעירוני  וקו  ביום,  נסיעות   100
לבני ברק. הרשות פועלת להשגת 

תקציב לצורך הפעלת הקווים".

שנתיים וחצי מאסר לבכיר 
בכור הגרעיני

הבכיר התגייס לקריה למחקר גרעיני לאחר שהיה בעלים של חברה שסיפקה 
שירותים למקום, והציג מצג שווא על כך שעזב את החברה והעביר את המניות 

לאדם אחר

מ‡ פ. יוחנן
בית המשפט המחוזי בבאר 
מאסר  וחצי  שנתיים  גזר  שבע 
שקלים  אלף  מאה  בסך  וקנס 
גרעיני  למחקר  בקריה  בכיר  על 
בעבירות  הורשע  אשר  (קמ"ג) 
בנסיבות  במרמה  דבר  קבלת  של 
אמונים  והפרת  מרמה  מחמירות, 
נגזר  נוסף  עובד  על  הון.  והלבנת 

שנה וחצי מאסר.
של  בעלים  היה  הבכיר 
שירותים  סיפקה  אשר  חברה 
לקריה, והוצע לו להתגייס לקמ"ג 

כתב  פי  על  המניין.  מן  כעובד 
ממנו  שנדרש  למרות  האישום, 
ניהל,  אותה  החברה  את  לעזוב 
הבעלים  להיות  המשיך  הבכיר 
שלה והציג מצג שווא כאילו הע־

ביר את המניות לאדם אחר.
הב־ בבעלות  חברה  אותה 

שירותים  לספק  המשיכה  כיר 
לקריה, גם דרך חברה פיקטיבית 
כאשר  העניין  לצורך  שהוקמה 
של  העיקרי  הנהנה  היה  הוא 
היה  הבכיר  השירותים.  אספקת 
מה־ שירותים  ברכישת  מעורב, 

חברה שלו, ומדובר במאות אלפי 
העובד  לכיסו.  שזרמו  שקלים 
הנוסף, עליו נגזר מאסר של שנה 
וחצי, שימש כאיש מחשבים בח־

ברה של הבכיר.
השופט יואל עדן קבע בגזר 
הדין כי "במעשיהם פגעו השניים 
שלטון   – מוגנים  ערכים  בשורת 
הוג־ חלוקה  לקיים  הזכות  החוק, 
בקניין  פגיעה  משאבים,  של  נת 
המהווה  באמון  ופגיעה  המדינה 

בסיס לפעילות כלכלית".

משפחת הישראלי שנעדר באינדונזיה 
מבקשת תרומות למימון החיפושים
ניסיונות איתור אביב משל מכפר סבא שנעדר מזה כשבועיים באי באלי, 

עלולים להיפסק בימים הקרובים במידה ולא תתקבל עזרה כספית

מ‡ פ. יוחנן
משל,  אביב  של  משפחתו 
כש־ מזה  באינדונזיה  שנעדר 
לצורך  כספים  מגייסת  בועיים, 
אביב,  אחר  החיפושים  המשך 
המתבצעים על ידי צוות החילוץ 
של חיליק מגנוס. לחיפושים הצ־
לארץ  שחזר  ירדן,  האב  גם  טרף 

כדי לגייס כספים.
רפי  סבא,  כפר  העיר  ראש 
סער, הגיע לבית המשפחה ופגש 
את אחותו של אביב, סיוון, ויחד 
שיכול  מי  מכל  מבקשים  הם 
מימון  בהמשך  למשפחה  לסייע 
להיפסק  שעלולים  החיפושים, 
להמש־ מימון  ימצא  לא  באם 
ללא  אותו  מחפשים  "אנחנו  כם. 

צריכים  אנחנו  וכרגע  הפסקה, 
האחות,  ציינה  עזתרכם",  את 
כפר  תושבי  לכל  פונים  "אנחנו 
שלנו",  העיר  בן  הוא  אביב  סבא. 
צפויים  "החיפושים  סער,  הוסיף 

בשל  הקרובים  בימים  להיפסק 
אני  מאוד.  גדולה  כספית  מצוקה 
פונה וקורא לכל מי שרואה אותנו 

לבוא להירתם ולתרום".

דאגה: בתי העלמין במזרח 
אירופה נעלמים

החלו דיוני הוועדה הבין משרדית לטיפול בבתי העלמין היהודיים בתפוצות ◆ 
חבר הוועדה הרב אברהם מנלה התריע: "בתי עלמין במזרח אירופה נעלמים" ◆ 
נציג משרד החוץ מר הלל ניומן: "הנציגויות של המשרד ברחבי העולם יודעות 

שיש לנו אחריות ומחויבות לנושא"

מ‡: יר‡ל לבי‡
לטי־ בין-משרדית  הועדה 
פול בבתי העלמין היהודיים בת־
פוצות בראשות עו"ד עודד פלוס 
דת.  לשירותי  המשרד  מנכ"ל 
התכנסה לישיבתה הראשונה לב־
דיקת דרכי הפעולה לנוכח מצבם 
של בתי העלמין היהודיים ברחבי 
חבר  מנלה  אברהם  הרב  העולם. 
הבריאות  משרד  ונציג  הוועדה 
"בתי  אמר:  ת"א  גחש"א  ויו"ר 
נעלמים.  אירופה  במזרח  עלמין 
בכדי  פעולות  מספר  לעשות  יש 

למגר את התופעה". 
ביוזמת  מרץ  בחודש  כזכור 
השר לשירותי דת הרב יצחק וק־

(החלטה  הממשלה  החליטה  נין, 
שת־ הוועדה  הקמת  על   (4529
המתמשכת  להזנחה  מענה  ספק 
של בתי העלמין ותיכנס לפעולה 
ולמנוע  לשפץ  לתחזק,  מנת  על 
קברות  בתי  של  עתידית  הריסה 

יהודיים ברחבי העולם.
שאושרה,  ההצעה  לפי 
בין-משרדית  הוועדה  בראשות 
יכהן מנכ"ל המשרד לשירותי דת, 
חברו  כשאליה  פלוס,  עודד  עו"ד 
נציגים מטעם מזכירות הממשלה, 
מנכ"ל משרד החוץ, מנכ"ל משרד 
לשי־ המשרד  מנכ"ל  התפוצות, 
ההסת־ יו"ר  אזורי,  פעולה  תוף 
ויו"ר  העולמית  הציונית  דרות 

הסוכנות היהודית לארץ ישראל.
מנכ"ל  פלוס  עודד  עו"ד 
המשרד לשירותי דת ויו"ר הווע־
דה הניח את אבני הדרך לעבודת 
בשלב  נמצאים  אנו   " הוועדה 
הראשוני של איסוף המידע שהוא 
על  תמונה  לקבל  בכדי  לנו  נחוץ 
היקף בתי העלמין היהודיים לפי 
מידע  לקבל  מכן  ולאחר  מדינות 
בסכנת  הנמצאים  עלמין  בתי  על 
יהיו:  הבאים  השלבים  הכחדה. 
גידור  ומדידה,  מיפוי  איתור, 
התוד־ ושיפור  הסברה  ושילוט, 

וקהילות,  ארגונים  ממשלות  עה, 
נקיטת הליכים משפטיים למניעה 

ופגיעה, שיקום ושימור".
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האם 'אחיסמך' יאוכלס ללא תחבורה 
ציבורית לתושבים החרדים?

לאחר שנות סבל בדרך אל דירתם החדשה, צפויים סוף סוף רוכשי 'אחיסמך' 
להיכנס לביתם החדש

מ‡: יר‡ל לבי‡
לאחר עשור של סבל בדרך 
סוף  צפויים  החדשה,  דירתם  אל 
להיכנס  'אחיסמך'  רוכשי  סוף 
שנת  לפני  כבר  החדש  לביתם 
הלימודים החדשה. אלא שכל זה 
ציבורית  תחבורה  כל  ללא  יקרה 
עבור  במיוחד  החיונית  בסיסית 
משפחות חרדיות ברוכות ילדים.

ב'ביזנעס',  הדיווח  פי  על 
למפגע המרתיח שתי סיבות מר־
כזיות. הראשונה - תקציב משרד 
בשל  בחסר  שנמצא  התחבורה, 
במשרדי  הרוחביים  הקיצוצים 
שגם  המעבר  וממשלת  הממשלה 
מה־ הובלת  יכולת  נטולת  ככה 
התחבורה  מסוף   - השניה  לכים. 
בשכונה, אותו דרש משרד התח־
הוא  קווים,  לאשר  מנת  על  בורה 
בו  רמ"י וזכה  ידי  על  יצא למכרז 
יזם פרטי שטרם ביצע את העבו־

דות הנדרשות.
מעיריית לוד נמסר כי "עי־
שביכולתה  כל  עושה  לוד  ריית 
מול גורמי משרד התחבורה, כדי 
יעילה  ציבורית  תחבורה  לקדם 
איילון  גני  תושבי  עבור  וזמינה 
אכ־ לקראת  לשעבר)  (אחיסמך 

לאפשר  במטרה  הצפוי,  לוסה 
השכונה  מתוך  הן  מרבית  נגישות 
המסוף,  לבניית  בנוגע  ואליה". 
ידי  עלי  שווק  "המסוף  כי  נמסר 
רמ״י ליזם פרטי. העירייה יכולה 
שבשליטתה,  מה  את  רק  לקדם 
והיא  הרישוי  תהליך  את  כלומר 
למלא  היזם  באחריות  כן.  עושה 
התחייב  עליהם  התנאים  כל  את 
מול רמ"י ולקדם את הבניה ואנו 
פועלים בעניין זה כדי להאיץ את 

בניית המסוף".
נמסר  התחבורה  ממשרד 

איילון)  (גני  אחיסמך  "שכונת  כי 
משרד  אכלוס.  בשלבי  נמצאת 
בתחבו־ שינויים  ערך  התחבורה 
רה הציבורית כך שלשכונה הוסט 
קו מספר 11 המבצע נסיעות בין 
הארצית  הרשות  ללוד.  רמלה 
במ־ הוסיפה  ציבורית  לתחבורה 
לשכונה  השירות  תוספות  סגרת 
נוספים  קווים  שני   ,2019 לשנת 
לבצע  הצפוי  עירוני  קו  האחד 
בינעירוני  וקו  ביום,  נסיעות   100
לבני ברק. הרשות פועלת להשגת 

תקציב לצורך הפעלת הקווים".

שנתיים וחצי מאסר לבכיר 
בכור הגרעיני

הבכיר התגייס לקריה למחקר גרעיני לאחר שהיה בעלים של חברה שסיפקה 
שירותים למקום, והציג מצג שווא על כך שעזב את החברה והעביר את המניות 

לאדם אחר

מ‡ פ. יוחנן
בית המשפט המחוזי בבאר 
מאסר  וחצי  שנתיים  גזר  שבע 
שקלים  אלף  מאה  בסך  וקנס 
גרעיני  למחקר  בקריה  בכיר  על 
בעבירות  הורשע  אשר  (קמ"ג) 
בנסיבות  במרמה  דבר  קבלת  של 
אמונים  והפרת  מרמה  מחמירות, 
נגזר  נוסף  עובד  על  הון.  והלבנת 

שנה וחצי מאסר.
של  בעלים  היה  הבכיר 
שירותים  סיפקה  אשר  חברה 
לקריה, והוצע לו להתגייס לקמ"ג 

כתב  פי  על  המניין.  מן  כעובד 
ממנו  שנדרש  למרות  האישום, 
ניהל,  אותה  החברה  את  לעזוב 
הבעלים  להיות  המשיך  הבכיר 
שלה והציג מצג שווא כאילו הע־

ביר את המניות לאדם אחר.
הב־ בבעלות  חברה  אותה 
שירותים  לספק  המשיכה  כיר 
לקריה, גם דרך חברה פיקטיבית 
כאשר  העניין  לצורך  שהוקמה 
של  העיקרי  הנהנה  היה  הוא 
היה  הבכיר  השירותים.  אספקת 
מה־ שירותים  ברכישת  מעורב, 

חברה שלו, ומדובר במאות אלפי 
העובד  לכיסו.  שזרמו  שקלים 
הנוסף, עליו נגזר מאסר של שנה 
וחצי, שימש כאיש מחשבים בח־

ברה של הבכיר.
השופט יואל עדן קבע בגזר 
הדין כי "במעשיהם פגעו השניים 
שלטון   – מוגנים  ערכים  בשורת 
הוג־ חלוקה  לקיים  הזכות  החוק, 
בקניין  פגיעה  משאבים,  של  נת 
המהווה  באמון  ופגיעה  המדינה 

בסיס לפעילות כלכלית".

משפחת הישראלי שנעדר באינדונזיה 
מבקשת תרומות למימון החיפושים
ניסיונות איתור אביב משל מכפר סבא שנעדר מזה כשבועיים באי באלי, 

עלולים להיפסק בימים הקרובים במידה ולא תתקבל עזרה כספית

מ‡ פ. יוחנן
משל,  אביב  של  משפחתו 
כש־ מזה  באינדונזיה  שנעדר 
לצורך  כספים  מגייסת  בועיים, 
אביב,  אחר  החיפושים  המשך 
המתבצעים על ידי צוות החילוץ 
של חיליק מגנוס. לחיפושים הצ־
לארץ  שחזר  ירדן,  האב  גם  טרף 

כדי לגייס כספים.
רפי  סבא,  כפר  העיר  ראש 
סער, הגיע לבית המשפחה ופגש 
את אחותו של אביב, סיוון, ויחד 
שיכול  מי  מכל  מבקשים  הם 
מימון  בהמשך  למשפחה  לסייע 
להיפסק  שעלולים  החיפושים, 
להמש־ מימון  ימצא  לא  באם 
ללא  אותו  מחפשים  "אנחנו  כם. 

צריכים  אנחנו  וכרגע  הפסקה, 
האחות,  ציינה  עזתרכם",  את 
כפר  תושבי  לכל  פונים  "אנחנו 
שלנו",  העיר  בן  הוא  אביב  סבא. 
צפויים  "החיפושים  סער,  הוסיף 

בשל  הקרובים  בימים  להיפסק 
אני  מאוד.  גדולה  כספית  מצוקה 
פונה וקורא לכל מי שרואה אותנו 

לבוא להירתם ולתרום".

דאגה: בתי העלמין במזרח 
אירופה נעלמים

החלו דיוני הוועדה הבין משרדית לטיפול בבתי העלמין היהודיים בתפוצות ◆ 
חבר הוועדה הרב אברהם מנלה התריע: "בתי עלמין במזרח אירופה נעלמים" ◆ 
נציג משרד החוץ מר הלל ניומן: "הנציגויות של המשרד ברחבי העולם יודעות 

שיש לנו אחריות ומחויבות לנושא"

מ‡: יר‡ל לבי‡
לטי־ בין-משרדית  הועדה 
פול בבתי העלמין היהודיים בת־
פוצות בראשות עו"ד עודד פלוס 
דת.  לשירותי  המשרד  מנכ"ל 
התכנסה לישיבתה הראשונה לב־
דיקת דרכי הפעולה לנוכח מצבם 
של בתי העלמין היהודיים ברחבי 
חבר  מנלה  אברהם  הרב  העולם. 
הבריאות  משרד  ונציג  הוועדה 
"בתי  אמר:  ת"א  גחש"א  ויו"ר 
נעלמים.  אירופה  במזרח  עלמין 
בכדי  פעולות  מספר  לעשות  יש 

למגר את התופעה". 
ביוזמת  מרץ  בחודש  כזכור 
השר לשירותי דת הרב יצחק וק־

(החלטה  הממשלה  החליטה  נין, 
שת־ הוועדה  הקמת  על   (4529
המתמשכת  להזנחה  מענה  ספק 
של בתי העלמין ותיכנס לפעולה 
ולמנוע  לשפץ  לתחזק,  מנת  על 
קברות  בתי  של  עתידית  הריסה 

יהודיים ברחבי העולם.
שאושרה,  ההצעה  לפי 
בין-משרדית  הוועדה  בראשות 
יכהן מנכ"ל המשרד לשירותי דת, 
חברו  כשאליה  פלוס,  עודד  עו"ד 
נציגים מטעם מזכירות הממשלה, 
מנכ"ל משרד החוץ, מנכ"ל משרד 
לשי־ המשרד  מנכ"ל  התפוצות, 
ההסת־ יו"ר  אזורי,  פעולה  תוף 
ויו"ר  העולמית  הציונית  דרות 

הסוכנות היהודית לארץ ישראל.
מנכ"ל  פלוס  עודד  עו"ד 
המשרד לשירותי דת ויו"ר הווע־
דה הניח את אבני הדרך לעבודת 
בשלב  נמצאים  אנו   " הוועדה 
הראשוני של איסוף המידע שהוא 
על  תמונה  לקבל  בכדי  לנו  נחוץ 
היקף בתי העלמין היהודיים לפי 
מידע  לקבל  מכן  ולאחר  מדינות 
הנמצאים בסכנת  עלמין  בתי  על 
יהיו:  הבאים  השלבים  הכחדה. 
גידור  ומדידה,  מיפוי  איתור, 
התוד־ ושיפור  הסברה  ושילוט, 
וקהילות,  ארגונים  ממשלות  עה, 
נקיטת הליכים משפטיים למניעה 

ופגיעה, שיקום ושימור".

mailto:s@shaharit.com
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'לאומית' מרחיבה את המענה הרפואי 
לילדים בביתר עילית ובמודיעין עילית
זאת במסגרת הצמיחה הגדולה בכמות הלקוחות והמאמצים לשיפור ושדרוג 

המענה הניתן במרכזים הרפואיים

בריאות'  שירותי  'לאומית 
בע־ האדירה  במהפכה  ממשיכה 
אשר  החרדים,  ובריכוזים  רים 
ועוד  עוד  נחנכים  במסגרתה 
הגברת  לצד  רפואיים,  מרכזים 
במרכזים  הניתן  המענה  והרחבת 

הרפואיים הוותיקים. 
הר־ על  הוחלט  לאחרונה 
השירותים  של  משמעותית  חבה 
בימים  הילדים.  רפואת  בתחום 
מו־ שטרן,  ח.  ד"ר  הצטרפה  אלו 
ילדים,  לאנדוקרינולוגית  מחית 
ביתר  בערים  המומחים  למצבת 

עילית ומודיעין עילית. 
ניתן  שטרן  לד"ר  תורים 
או   .1700-507507 במוקד  לזמן 
במו־ עצמם.  הרפואיים  במרכזים 
דיעין עילית – מרכז רפואי קרית 
 .5 המשפט  נתיבות  רחוב  ספר, 
עי־ ביתר   .08-9142500 טלפון: 
לית – אלעזר המודעי 1 ביתר עי־

לית. טלפון: 02-5480888.
בחלק  מדובר  כאמור, 
המ־ והרחבת  שדרוג  ממהפכת 
החרדיות,  בערים  הרפואי  ענה 
בשורות  מבטיחים  וב'לאומית' 
נוספות ומשמעותיות בהיבט הזה 

כבר בשבועות הקרובים. 
החו־ השנה  במהלך  כזכור, 
לפת כבשה 'לאומית' את המקום 
הראשון בכמות המצטרפים אליה 

– בכל הריכוזים החרדים.
עצמו  על  חזר  הזה  הנתון 
מודיעין  עילית,  ביתר  בערים: 
עילית, אלעד, צפת, עמנואל ובית 
שמש. גם בבני ברק, לאומית כו־

בשת את המקום השני בפער ניכר 

מהמתחרות שאחריה.
נתוני  את  כשמשכללים 
המס־ את  מקבלים  הללו,  הערים 
שירותי  ל'לאומית  הבאים:  פרים 
בשנה החולפת  הצטרפו  בריאות' 
לעומת  חדשים.  לקוחות   3904
זאת, המתחרות רשמו ירידה במ־
הבא:  הסדר  ע"פ  הלקוחות,  ספר 
 – מאוחדת  עזיבות.   591 – 'מכבי' 

1728 עזיבות. כללית – 1587
שמ־ העקרונות   4 כידוע, 
שירותי  'לאומית  את  נחים 
הציבור  עבור  כמדיניות  בריאות' 
התאמה,  אישי,  יחס  הם:  החרדי 

מקצועיות וכדאיות. 
הרפואי  המענה  הרחבת 
נדבך  מהווה  החרדיות  בערים 
ומשתלבת  הזה,  במובן  חשוב 
לה־ שקשור  מה  בכל  הן  היטב 
והן  החרדי  החיים  לאורח  תאמה 
מענה  למתן  המתמדת  בחתירה 

מקצועי הרמטי ללקוחות. 
יצוין כי בשבוע שעבר יזמו 
גל"צ  בהם  תקשורת,  כלי  מספר 
בנו־ בדיקה  אחרונות',  ו'ידיעות 
שא המחירים של קופות החולים, 

כי  עולה  מהם  נתונים  ופרסמו 
היא  בריאות'  שירותי  'לאומית 
מבין  ביותר  והמשתלמת  הזולה 

כלל קופות החולים. 
הנוח  המחיר  האמת,  למען 
למתחרות  ביחס  'לאומית'  של 
אינו חדש, אולם מה שמפתיע זהו 
'לאומית'.  לטובת  העצום  הפער 

ניתן למספרים לדבר:
נפשות   5 בת  משפחה 
תשלם  ילדים)  ו-3  הורים  (זוג 
על  בריאות'  שירותי  ב'לאומית 
שק־  74 בסיסי  בריאות  ביטוח 
משפ־ אותה  וכמה  בחודש.  לים 
חה בדיוק תשלם אצל האחרות? 
 108  – בכללית  חזק.  תחזיקו 
שקלים   143 במאוחדת  שקלים, 
לא  לחודש.  שקלים  ובמכבי 154 

פחות. 
הפער  לראות,  שניתן  כפי 
במש־ שקלים  עשרות  על  עומד 
במש־ ומה  יחסית,  קטנות  פחות 
הפער  שם  יותר?  גדולות  פחות 
הולך וצומח ויכול להגיע עד לכדי 

בשורה רפואית קרוב לבית: הסיור מאות שקלים בחודש.
שהרשים את הרב בנימין פישר

יו"ר 'מגן לחולה' הרב בנימין פישר ערך סיור מקיף במרכז הרפואי שמיר (אסף 
הרופא) ועמד מקרוב על מהפכת ההתאמה לציבור החרדי 

התארח  האחרון  שלישי  ביום 
הרופא)  (אסף  שמיר  הרפואי  במרכז 
בנימין  הרב  לחולה',  'מגן  ארגון  יו"ר 
פישר, כדי לעמוד מקרוב על מהפכת 
כולו  הרפואי  המרכז  של  ההתאמה 
למגזר החרדי, וכדי להגיע להסכמות 
ופרוצדורליות  מקצועיות  והבנות 
למען  הפרק  שעל  בעניינים  שונות 

המגזר החרדי.
הרב  נועד  הביקור  במהלך 
הניהולי  הצוות  עם  פישר  בנימין 
והמקצועי הבכיר של המרכז הרפואי, 
ושמע מהם על הבשורות והחידושים 

האחרונים בבית החולים. 
סיור  פישר  הרב  ערך  כן  כמו 
מטו־ עם  שוחח  השונות,  במחלקות 
על  מקרוב  עומד  שהוא  תוך  פלים  

הההתנהלות בשטח. 
ובסיומו  הביקור  כל  לאורך 
הביע הרב פישר את התפעלותו והת־
של  מהמקצועיות  העמוקה  רשמותו 
הצוות הרפואי ותודעת השירות שלו.
הרב פישר ציין כי הוא הופתע 
המרכז  של  הגבוהה  ההתאמה  מרמת 
"כשמר־ החרדי.  לציבור  הרפואי 

והמובילים  מהמקצועיים  רפואי  כז 
בארץ, שממוקדם קרוב מאוד לערים 
והריכוזים החרדים הגדולים, מתאים 
עצמו לאורחות חייו של המגזר החר־
די זו בשורה של ממש לכלל הציבור 

החרדי".
על  כי  עוד  הסביר  פישר  הרב 
של  הרפואית  וההובלה  המקצועיות 
מה־ לאור   – ועתה  עוררין,  אין  שמיר 
פכת ההתאמה – הציבור החרדי יכול 
מהקרבה  ולהנות  בבית  בו  להרגיש 
שיש  מה  ומכל  שלו  הדופן  יוצאת 

לבית החולים להציע. 
של  והרפואי  הניהולי  הצוות 
פישר  לרב  מצדו  הודה  החולים  בית 
רפואה  בנושאי  הגדול  פועלו  על 
סיכמו  בהמשך  כאשר  החרדי,  במגזר 

הצדדים על שיתופי פעולה 
בעתיד. 

הבי־ שציינו,  כפי 
מהפכת  בצל  התקיים  קור 
הר־ המרכז  של  ההתאמה 
פואי לציבור החרדי, בדגש 
על מחלקת היולדות. כחלק 
המתוארת  מהמהפכה 
מפני  החולים  בית  שטח  רוב  הוכשר 
טומאת כהנים והותקנו פתרונות טכ־
ממי  שבת  חילולי  המונעים  נולוגים 

ששובת במקום. 
נהנות  היולדות  במחלקת 
היולדות החרדיות – כמו גם בני מש־
פחותיהן – מהתאמה מוחלטת לאורח 
ההל־ דקדוקי  כל  ע"פ  החרדי  החיים 
למהדרין,  גורמה  מנות  לרבות  כה, 
דרישה  בכל  והתחשבות  אישי  יחס 

ובקשה במהלך האשפוז. 
המתוארים  המהלכים  תוצאות 
כבר ניכרות בשטח עם מאות יולדות 
בחו־ ב'שמיר'  ללדת  שבחרו  חרדיות 
דשים האחרונים, מספר שהולך וגדל 
והשם  הרב  האמון  לנוכח  העת  כל 

הטוב של שמיר ברחוב החרדי.

תלמידי  ישיבת 'בני יששכר' בחדרה בסדרי חזרה רצופים 
בישיבת 'בני יששכר' מורגש בימים אלו החיזוק הגדול של תלמידי שיעור ג' המשפיע על כלל התלמידים בישיבה. 

התלמידים המסיימים את פרק לימודם השנה בישיבה, נבחנים כהוראת גדולי הדור רק בסוף חודש תמוז. סדרי 
הישיבה מוקדשים כולם לחזרה רצופה של כלל בני השיעורים השונים את פרקם שלמדו במשך כל השנה.  

הרישום  תקופת  סיום  לקראת 
בחדרה  יששכר'  'בני  בישיבת  מצפים 
להצלחה ברישום, כפי שהייתה בשנה 
התקבלו  הישיבה  בוגרי  אז  שעברה 
ראשי  המובילות.  הישיבות  לטובי 
את  ציינו  לומדים  הם  בהם  הישיבות 
התלמידים לשבח באופן מיוחד והבי־
עו את רצונם לקבל תלמידים נוספים 

בוגרי הישיבה גם לשנה הבאה. 
בעצה  הרישום  תקופת  במהלך 
הב־ מכוונים  הדור  גדולי  עם  אחת 
המובילות  הגדולות  לישיבות  חורים 
והגידול  בצמיחה  שימשיכו  מנת  על 
שלהם בישיבה. תלמידי הישיבה מש־
קיעים  את כול כולם בלימוד הסוגיות 
הבאה  בשנה  כניסתם  לקראת  בעיון 
להיכלי הישיבות הגדולות. ניתן דגש 
באופן  הלימוד  על  זו  בתקופה  מיוחד 
חידושי  של  כתיבה  הכולל  עצמאי 
תלמידי  ידי  על  שהתחדשו  תורה 
הישיבה כדי שיהיו בנויים ומתאימים 
הגדו־ בישיבות  הנהוג  הלימוד  לאופן 

לות. 

לקראת הרישום לישיבות שהו 
ישיבות  במספר  בשבתות  הבחורים 
ששוחחו  ישיבות  ראשי  מובילות, 
מה־ הופתעו  הבחורים  עם  בלימוד 
בישיבת  הלימוד  של  הגבוהה  רמה 
של  החיים  ומהליכות  יששכר'  'בני 
החי־ עליהם  שניכר  הישיבה  תלמידי 
למדו  שבהם  בשנים  וההשקעה  נוך 
בישיבה. ראשי הישיבה מרביצי תורה 
להנהלת  להתקשר  טרחו  רבות  שנים 
את  ההנהלה  באוזני  ולהביע  הישיבה 
תלמידי  של  מהייחודיות  ההתפעלות 
ניכרים  שכאמור  יששכר'  'בני  ישיבת 
שע־ כמי  ארץ  בדרך  וגם  בלימוד  גם 
דיים להיות תלמידי חכמים מובהקים.
בחדרה  יששכר'  'בני  ישיבת 
כאחת  האחרונות  בשנים  התפרסמה 
הישיבות הקטנות המובילות. הישיבה 
מועצת  חבר  של   בהנחייתו  הוקמה 
בע־ שמעון  רבי  הגאון  התורה  חכמי 

דני שליט"א,  שקרא לראשי הישיבה 
והורה להם להקים ישיבה. הרב בעדני 
מנחה  והוא  הישיבה  רוח  את  ניסח 

ומנווט את דרכה עד היום. רוחה של 
הצ־ הנערים  את  לבנות  היא  הישיבה 
עירים לבני תורה של ממש. זה מתחיל 
בחיצוניות שמשפיעה על הפנימיות.  

הנהגת הישיבה היא לאורם של 
ממימיהם  אשר  ישראל  וחכמי  גדולי 
קודמת  שמים  יראת  שותים.  אנו 
מראשית  מחונכים  הישיבה  בני  לכל. 
המיוחדת  בחשיבות  לישיבה  כניסתם 
וחכמים  רבנים  שמים.  ליראת  שיש 
מוסר  שיחות  מוסרים  בתורה  גדולים 
בפני תלמידי הישיבה, ומחדירים בהם 
בהת־ מספרים  הרבנים  שמים.  יראת 
הישיבה  תלמידי  על  ניכר  כי  פעלות, 
בטי־ הצוות  של  המיוחדת  ההשקעה 

פוח המידות הטובות.
אב־ כולל  פועל  הישיבה  לצד 
רבנים  לומדים  שבו  ייחודי  רכים 
זמן  את  החולקים  תורה,  ומרביצי 
הישיבה  תלמידי  עם  שלהם  הלימוד 
ויראת  לתורה  בגידולם  ומסייעים 
לדרך  דוגמה  להם  ומהווים  שמים 

אשר ילכו בה.

ים של חוויות: בין הזמנים מושלם 
רק במלון 'כינורות' טבריה

חוויה מוזיקלית, חוויה משפחתית וחוויה קולינרית. הקדימו והזמינו נופש 
מושלם במלון כינורות טבריה * השילוב המושלם של מרגוע, בריאות והנאה!

לפני  עוד  שנה,  כמידי 
הקיץ,  של  הכבד  החום  שהחל 
בין  בתכנון  כולם  עסוקים  כבר 
נחמדה  חוויה  יש  וכי  הזמנים. 
מזו? וכך מידי שנה אנו מוצאים 
כדאי  במה  מתלבטים:  עצמנו 
מול  ורוגע  במנוחה  להשקיע, 
ופעילויות?  בתכנים  או  הים? 
באטרקציות  או  שקט,  בנופש 

לכל המשפחה?
אבל בדיוק כמו בשנה שע־
ברה כך גם השנה. אין יותר הת־
ברורה:  היא  וההחלטה  לבטויות 
מתפשרים  לא  בהכל,  בוחרים 
על כלום. מזמינים חופשה במלון 
כינורות בטבריה ונהנים גם מרו־
פעילויות  משפע  גם  ונופש,  גע 
לכל המשפחה וגם מחוויה קולי־

נרית גבוהה.
אורחי  יהנו  השנה  בנוסף, 
בלתי  מוזיקלית  מחווייה  המלון 
שטיינמץ,  מוטי  עם  פוסקת 
בנט,  חיים  ותזמורתו,  בנט  רובי 
של  בניצוחו  ידידים  מקהלת 
גריינמן,  שמואל  רוטבלט,  יעקב 
וקובי  רובין  יענקי  לאופר,  אלי 
הקסומה  המנגינה  כי  גרינבוים. 
בכל  אתכם  תלווה  כינורות  של 

השנה!
בטבריה,  כינורות  מלון 
הינו המקום האידיאלי והמועדף 
עבור קהל יראי ה' המקפידים על 

למ־ המבקשים  כבחמורה,  קלה 
ראוי.  במקום  ומרגוע  נופש  צוא 
ליהנות  לאורחיו  מציע  המלון 
חלומית,  משפחתית  מחופשה 
 112 כוכבים,  חמישה  של  ברמה 
אול־ פרמיום,  סוויטות  חדרים, 

שחיה  בריכת  אירועים,  מות 
 2 הכולל  ספא  מתחם  מקורה, 
סאונות ג'קוזי מפנק, חדר כושר, 
לילדים,  מיוחדת  ענק  משחקית 
מש־ טרמפולינות,  ענק  מתחם 
ענק  שעשועים  וגן  שולחן  חקי 

בצמוד למלון.
עומד  גם  כינורות  מלון 
הכשרות  תחת  השנה  ימות  בכל 
הח־ העדה  בד"ץ  של  המהודרת 
לאורחיו  ומציע  ירושלים  רדית 
מנות  שפע  עם  מושלם  מטבח 
מאיר  השף  ידי  מעשה  גורמה 

איפרגן.

הנופש  המסורת,  כמיטב 
ללא  עשירה,  במתכונת  ייערך 
ותכניות  סדנאות  פנוי...  רגע 
עשירות ומגוונות לכל המשפחה. 
חיימוביץ  ניר  יופיעו  היתר  בין 
ר'  מרהיב,  טלפתיה  מופע  עם 
אבא טורצקי ור' עופר הלוי במו־
פעי סטנד אפ, מופע קלקרים וכן 
תכניות חווייתיות בחמי טבריה, 

רפטינג וטיולי ג'יפים.
אז בקיץ הזה לא מתפשרים 
על פחות מחופשה מושלמת, לא 
משילוב  פחות  על  מתפשרים 
מחיר,  איכות,  רוגע,  בין  מושלם 
חוויה קולינרית וחווית קיץ לכל 
הקיץ  חופשת  את  אז  המשפחה. 
ולא  הכינרת  מול  תעשו  הזאת 

תרצו שהחופשה הזאת תיגמר!
04-950- עכשיו:  חייגו 
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נופ ב˜רפטים
מי שחשב שימצא פיסת שקט במדינה הקטנה שלנו הבין בסופ"ש הקודם שזה לא הולך לקרות כל כך מהר, ועונת הבחירות שרק הסתיימה הכריזה שהיא לא הולכת 

לעזוב אותנו כל כך מהר, וחופפשת יולי אוגוסט תיאלץ לפנות לה מקום והרבה.
איך אפשר להתחמק ממנה באלגנטיות לתקופת רענון 
קצרה שתתן למשפחה את השקט והחופש שכולם מחכים לו 

כבר שנה שלימה?
זה הזמן לקרפטים.

טיסות לחו"ל הפכו להיות הטרנד החם של משפחות 
לעצמם,  ולהתחבר  יום  מהיום  להתנתק  המבקשות  רבות 
לטייל יחד, לבלות יחד ולמלא מצברים של הנאה משפחתית 
במקומות יפים שהעולם מציע. החסרון הוא המחיר הגבוה 
אותו הם נאלצים לשלם כדי להנות באמת מאוכל כשר למה־
דרין ומקום נופש יוקרתי ומפנק שיהיה קרוב למוקדי פנאי 
מאפשר  אינו  באירופה  היעדים  ברוב  המחיה  יוקר  ובילוי, 
יש  לכיס  כי  תום  עד  הטיול  את  למצות  מהנופשים  להרבה 

גבול…
השנה יש את הפתרון האידיאלי עבור אותן משפחות.
'אפיקים טורס' ארגנה עבורכם השנה את הדיל הלוהט 
הרים  רכס  באוקראינה,  הקרפטים  להרי  חופשה  הקיץ  של 

שיטיס את המשפחה שלכם לחופשה המשתלמת ביותר.
חופשה משפחתית שתיקח אתכם לחווית טבע ומים 
ואטר־ אגמים  לצד  ונהרות  יערות  זמן,  הרבה  תשכחו  שלא 
בוטיק  ומלון  מהודרות,  גורמה  ארוחות  משפחתיות.  קציות 

מפנק וחדיש.
למצוא  תוכלו  לכן  שמחכות  הרבות  האטרקציות  בין 
טיולי ג'יפים ביערות והרים מללאי נוף בראשית, רכבל, סי־
רות מנוע ושווקים מקומיים שישלימו את החוויה המיוחדת 

- וכל זה בתשלום במטבע המקומי והזול שיאפשר לכם לה־
נות מהכל במחירים נמוכים ביותר

קיץ,  חופשת  על  סגרתם  לא  עדיין  אם  אז 

ותתקשרו  באוקראינית)  (תודה  ספאסיבה  תגידו 
והמשתלמת  השווה  הזולה,  החופשה  את  להזמין 

של הקיץ

תגלית בעולם התורה והחסידות

השבוע נמצא קברו של הגאון המפורסם ה'מלחמות ארי' רבה של 
באקוי ברומניה ע"י ה'אגודה למקומות הקדושים ברומניה'

התרגשות גדולה בקרב שוחרי תורה וחסידות עם תגלית מציאת קברו של הגאון האדיר רבי משה ארי' ליב אלטר זצ"ל רבה של העיר באקוי ובעל מחבר הספרים 
'דברי משה' ושו"ת 'מלחמות ארי', שיום הסתלקותו ח' תמוז תרל"ג ומנו"כ בעיר באקוי רומניה.

הגדול  הגאון  של  קברו 
ליהודי  תפילה  כמקום  שימש 
בעת  ומחסה  מגן  ומקום  רומניה 
צרה, וכפי שאף חרטו על מצבת 
בקשתו  את  שהתגלתה,  קברו 
בחלקה  יקברוהו  כי  המפורשת 
להקבר  איש  יהין  לבל  נפרדת, 

בד' אמותיו.
חיבר  זצ"ל  הגדול  הגאון 
משה'  'דברי  הנודע  ספרו  את 
הל־ ועל  שו"ת   - ארי'  ו'מלחמת 
כות ברית מילה ופדיון הבן, והיה 
בגאונותו  רומניה  ברחבי  ידוע 
תלמידים  ובהעמדת  ובצדקותו 
הרבה,  מדין  על  ויושבי  רבנים 
לייב  אריה  הרב  המקובל  אחיינו 
באקוי  של  רבה  זצ"ל  דרמר 
בב"ב  ימיו  ובסוף  עמידר  ורמת 
ועל  אודותיו  לספר  מרבה  היה 
גאונותו שהפליאה את גאוני דורו 
ומשיב  והשואל  קלוגר  כהגר"ש 
רבי  הגה"צ  פיו.  למוצא  שחרדו 
כי  מספר  שליט"א  טוביאס  יואל 
היה  הגאון  של  שמעו  ברומניה 
רבים  אשר  ישועות  כפועל  ידוע 
ול־ ולעצותיו  פיו  למוצא  שיחרו 

סגולותיו.
הק־ למקומות  ה'אגודה 
הרב  בראשות  ברומניה'  דושים 
שליט"א,  סלמון  יעקב  אברהם 
שנע־ קברו  את  זמן  מזה  חיפשו 
לם, ולאחר בירור ואיסוף עדויות 
הגדולה  העיר  ומיוצאי  מזקני 
לאלקים - באקוי, בה כיהנו גדו־
והמחוז,  העיר  ברבנות  עולם  לי 
היהודי  העלמין  בית  אל  הגיעו 
במרכז  טולסטוי  ברחוב  השוכן 
באקוי, אולם לאחר חיפוש ארוך 
ומיגע לא נמצא מקום אהלו ומ־
מקיף  בירור  לאחר  קברו,  צבת 
בית  קיים  באקוי  בעיר  כי  עלה 
נמצא  אשר  נוסף,  עתיק  עלמין 
'פיקטור  ברחוב  העיר,  בפאתי 
מספר  למקום"  "כשהגענו  אמן', 
למצוא  "שמחנו  סלמון,  הרב 
עו־ וקברים  מצבות  כאלפיים 

שני  מצד  אך  מכונם!  על  מדים 
בשימוש,  ולא  עתיק  היותו  בשל 
לא  כבר  אדם  שרגל  וכנראה 
שנה,  כחמישים  במקום  דרכה 
עושים  המקום  שגויי  לכך  גרם 
רחבת  כבשלהם",  העלמין  בבית 
למגורים,  הפכה  העלמין  הבית 
הפ־ כחצר  נהיה  העלמין  ובית 
וצוות  סלמון  הרב  שלהם,  רטית 
הק־ למקומות  ה'אגודה  חברי 
השבוע  ששהו  ברומניה'  דושים 
והחלו  לפעולה,  נכנסו  ברומניה, 
העלמין,  בית  מצבות  את  למפות 
המ־ גאוני  קברי  אחר  בחיפוש 

של  השמאלי  בחלקו  ואכן  קום, 
בית העלמין לקראת קצהו, נמצא 

בגרוטאות  ומלא  ליפול  מט  אהל 
נכנסו  החוקרים  שונים,  וחפצים 
ובין  הרעוע,  האהל  אל  בזהירות 
הפזורים  והתרנגולים  העצים 
של  קברו  מצבת  בצבצה  במקום, 
אריה  משה  רבי  הגדול  הגאון 
לייב אלטר בעל ה'מלחמות ארי', 
למ־ עצומה,  הייתה  ההתרגשות 

צוא אחרי 146 שנים, וממש בס־
מוך ליום ההילולא דיליה שיחול 
בשבוע הבא - ח' תמוז את מצבת 

קברו שלימה וברורה!.
פועלי  למקום  הובאו  מיד 
את  רוקנו  שעות   3 ומשך  נקיון, 
נוקה  האהל  חפץ,  מכל  האהל 
קדוש,  למקום  כיאה  ומורק 

מסביב  חפרו  במלאכה  העובקים 
ומצ־ המיותר  החול  את  למצבה 
בת הגאון משתי צידיה התגלתה 
הקדושה  אוירת  הדרה,  במלא 
לחרדת  הייתה  במקום  שררה 
המקומיים  הגויים  ואף  אלוקים, 
כשהצט־ השעה  גודל  את  הבינו 
למ־ ההתפעלות  לקריאות  רפו 

שנותרה  השלימה  המצבה  ראה 
כאמור  האהל  האדמה,  במעבה 
להמצא  סכנה  ומהווה  ליפול  מט 
בקרבתו, ואכן בימים אלו פועלת 
הקדושים  למקומות  ה'אגודה 
ובני  צאצאים  לאתר  ברומניה' 
וכן  זצ"ל,  הגאון  של  משפחה 
יהודים בעלי לב חם, אשר שמע 
וב־ בתורה  וגדולתו  זצ"ל  הגאון 
ומעוניינים  לליבם,  נוגע  תפילה 
נעלית  למצווה  שותפים  להיות 
השי־ עלות  את  לגייס  לסייע  זו, 
פוץ בסך 14 אלף יורו, ולהתחיל 
המ־ ושיפוץ  בשיקום  בקרוב 
יהודי  של  העטרה  והחזרת  קום, 
באקוי  העיר  ותפארת  רומניה 
ליושנה, בסביבת קברו של הגאון 
משפחתו  מבני  עוד  נמצאו  זצ"ל 
קברו  ואף  העיר,  רבני  ומשפחת 
ברבנות  וממשיכו  תלמידו  של 
המפורסם  הגדול  הגאון  באקוי 
חיים  רבי  (בן  שמחה  אהרן  רבי 
ואותר  נמצא  זצ"ל  ליבל  יהודה) 
גם, ועל פי נוסח מצבתו שהתגלה 
זה עתה, התוודעו חוקרי האגודה 
פטי־ ליום  הקדושים  למקומות 
דבר  תרס"ב,  תמוז  כ"ג   - רתו 
'מכון  בארכיון  ידוע  היה  שלא 
יצויין  עתה,  עד  רומניה'  חכמי 
הנודע  הגאון  בנו  פטירת  יום  כי 
רבי חיים יהודא ליבל זצ"ל רבה 
מנו"כ  אשר  ניאמץ  פיאטרא  של 
ביום  ניאמץ  פיאטרא  בעירו 
ששתי  מסתבר  ועתה  תמוז,  כ"ה 
ההילולות של האב והבן סמוכים 

זה אל זה.
נוחי  הגאונים  של  זכותם 
ישראל  כל  ועל  עלינו  תגן  עדן, 

אמן.
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נופ ב˜רפטים
מי שחשב שימצא פיסת שקט במדינה הקטנה שלנו הבין בסופ"ש הקודם שזה לא הולך לקרות כל כך מהר, ועונת הבחירות שרק הסתיימה הכריזה שהיא לא הולכת 

לעזוב אותנו כל כך מהר, וחופפשת יולי אוגוסט תיאלץ לפנות לה מקום והרבה.
איך אפשר להתחמק ממנה באלגנטיות לתקופת רענון 
קצרה שתתן למשפחה את השקט והחופש שכולם מחכים לו 

כבר שנה שלימה?
זה הזמן לקרפטים.

טיסות לחו"ל הפכו להיות הטרנד החם של משפחות 
לעצמם,  ולהתחבר  יום  מהיום  להתנתק  המבקשות  רבות 
לטייל יחד, לבלות יחד ולמלא מצברים של הנאה משפחתית 
במקומות יפים שהעולם מציע. החסרון הוא המחיר הגבוה 
אותו הם נאלצים לשלם כדי להנות באמת מאוכל כשר למה־
דרין ומקום נופש יוקרתי ומפנק שיהיה קרוב למוקדי פנאי 
מאפשר  אינו  באירופה  היעדים  ברוב  המחיה  יוקר  ובילוי, 
יש  לכיס  כי  תום  עד  הטיול  את  למצות  מהנופשים  להרבה 

גבול…
השנה יש את הפתרון האידיאלי עבור אותן משפחות.
'אפיקים טורס' ארגנה עבורכם השנה את הדיל הלוהט 
הרים  רכס  באוקראינה,  הקרפטים  להרי  חופשה  הקיץ  של 

שיטיס את המשפחה שלכם לחופשה המשתלמת ביותר.
חופשה משפחתית שתיקח אתכם לחווית טבע ומים 
ואטר־ אגמים  לצד  ונהרות  יערות  זמן,  הרבה  תשכחו  שלא 
בוטיק  ומלון  מהודרות,  גורמה  ארוחות  משפחתיות.  קציות 

מפנק וחדיש.
למצוא  תוכלו  לכן  שמחכות  הרבות  האטרקציות  בין 
טיולי ג'יפים ביערות והרים מללאי נוף בראשית, רכבל, סי־

רות מנוע ושווקים מקומיים שישלימו את החוויה המיוחדת 

- וכל זה בתשלום במטבע המקומי והזול שיאפשר לכם לה־
נות מהכל במחירים נמוכים ביותר

קיץ,  חופשת  על  סגרתם  לא  עדיין  אם  אז 

ותתקשרו  באוקראינית)  (תודה  ספאסיבה  תגידו 
והמשתלמת  השווה  הזולה,  החופשה  את  להזמין 

של הקיץ

תגלית בעולם התורה והחסידות

השבוע נמצא קברו של הגאון המפורסם ה'מלחמות ארי' רבה של 
באקוי ברומניה ע"י ה'אגודה למקומות הקדושים ברומניה'

התרגשות גדולה בקרב שוחרי תורה וחסידות עם תגלית מציאת קברו של הגאון האדיר רבי משה ארי' ליב אלטר זצ"ל רבה של העיר באקוי ובעל מחבר הספרים 
'דברי משה' ושו"ת 'מלחמות ארי', שיום הסתלקותו ח' תמוז תרל"ג ומנו"כ בעיר באקוי רומניה.

הגדול  הגאון  של  קברו 
ליהודי  תפילה  כמקום  שימש 
בעת  ומחסה  מגן  ומקום  רומניה 
צרה, וכפי שאף חרטו על מצבת 
בקשתו  את  שהתגלתה,  קברו 
בחלקה  יקברוהו  כי  המפורשת 
להקבר  איש  יהין  לבל  נפרדת, 

בד' אמותיו.
חיבר  זצ"ל  הגדול  הגאון 
משה'  'דברי  הנודע  ספרו  את 
הל־ ועל  שו"ת   - ארי'  ו'מלחמת 
כות ברית מילה ופדיון הבן, והיה 
בגאונותו  רומניה  ברחבי  ידוע 
תלמידים  ובהעמדת  ובצדקותו 
הרבה,  מדין  על  ויושבי  רבנים 
לייב  אריה  הרב  המקובל  אחיינו 
באקוי  של  רבה  זצ"ל  דרמר 
בב"ב  ימיו  ובסוף  עמידר  ורמת 
ועל  אודותיו  לספר  מרבה  היה 
גאונותו שהפליאה את גאוני דורו 
ומשיב  והשואל  קלוגר  כהגר"ש 
רבי  הגה"צ  פיו.  למוצא  שחרדו 
כי  מספר  שליט"א  טוביאס  יואל 
היה  הגאון  של  שמעו  ברומניה 
רבים  אשר  ישועות  כפועל  ידוע 
ול־ ולעצותיו  פיו  למוצא  שיחרו 

סגולותיו.
הק־ למקומות  ה'אגודה 

הרב  בראשות  ברומניה'  דושים 
שליט"א,  סלמון  יעקב  אברהם 
שנע־ קברו  את  זמן  מזה  חיפשו 
לם, ולאחר בירור ואיסוף עדויות 
הגדולה  העיר  ומיוצאי  מזקני 
לאלקים - באקוי, בה כיהנו גדו־

והמחוז,  העיר  ברבנות  עולם  לי 
היהודי  העלמין  בית  אל  הגיעו 
במרכז  טולסטוי  ברחוב  השוכן 
באקוי, אולם לאחר חיפוש ארוך 
ומיגע לא נמצא מקום אהלו ומ־
מקיף  בירור  לאחר  קברו,  צבת 
בית  קיים  באקוי  בעיר  כי  עלה 
נמצא  אשר  נוסף,  עתיק  עלמין 
'פיקטור  ברחוב  העיר,  בפאתי 
מספר  למקום"  "כשהגענו  אמן', 
למצוא  "שמחנו  סלמון,  הרב 
עו־ וקברים  מצבות  כאלפיים 

שני  מצד  אך  מכונם!  על  מדים 
בשימוש,  ולא  עתיק  היותו  בשל 
לא  כבר  אדם  שרגל  וכנראה 
שנה,  כחמישים  במקום  דרכה 
עושים  המקום  שגויי  לכך  גרם 
רחבת  כבשלהם",  העלמין  בבית 
למגורים,  הפכה  העלמין  הבית 
הפ־ כחצר  נהיה  העלמין  ובית 
וצוות  סלמון  הרב  שלהם,  רטית 
הק־ למקומות  ה'אגודה  חברי 
השבוע  ששהו  ברומניה'  דושים 
והחלו  לפעולה,  נכנסו  ברומניה, 
העלמין,  בית  מצבות  את  למפות 
המ־ גאוני  קברי  אחר  בחיפוש 
של  השמאלי  בחלקו  ואכן  קום, 
בית העלמין לקראת קצהו, נמצא 

בגרוטאות  ומלא  ליפול  מט  אהל 
נכנסו  החוקרים  שונים,  וחפצים 
ובין  הרעוע,  האהל  אל  בזהירות 
הפזורים  והתרנגולים  העצים 
של  קברו  מצבת  בצבצה  במקום, 
אריה  משה  רבי  הגדול  הגאון 
לייב אלטר בעל ה'מלחמות ארי', 
למ־ עצומה,  הייתה  ההתרגשות 

צוא אחרי 146 שנים, וממש בס־
מוך ליום ההילולא דיליה שיחול 
בשבוע הבא - ח' תמוז את מצבת 

קברו שלימה וברורה!.
פועלי  למקום  הובאו  מיד 
את  רוקנו  שעות   3 ומשך  נקיון, 
נוקה  האהל  חפץ,  מכל  האהל 
קדוש,  למקום  כיאה  ומורק 

מסביב  חפרו  במלאכה  העובקים 
ומצ־ המיותר  החול  את  למצבה 
בת הגאון משתי צידיה התגלתה 
הקדושה  אוירת  הדרה,  במלא 
לחרדת  הייתה  במקום  שררה 
המקומיים  הגויים  ואף  אלוקים, 
כשהצט־ השעה  גודל  את  הבינו 
למ־ ההתפעלות  לקריאות  רפו 

שנותרה  השלימה  המצבה  ראה 
כאמור  האהל  האדמה,  במעבה 
להמצא  סכנה  ומהווה  ליפול  מט 
בקרבתו, ואכן בימים אלו פועלת 
הקדושים  למקומות  ה'אגודה 
ובני  צאצאים  לאתר  ברומניה' 
וכן  זצ"ל,  הגאון  של  משפחה 
יהודים בעלי לב חם, אשר שמע 
וב־ בתורה  וגדולתו  זצ"ל  הגאון 
ומעוניינים  לליבם,  נוגע  תפילה 
נעלית  למצווה  שותפים  להיות 
השי־ עלות  את  לגייס  לסייע  זו, 
פוץ בסך 14 אלף יורו, ולהתחיל 
המ־ ושיפוץ  בשיקום  בקרוב 
יהודי  של  העטרה  והחזרת  קום, 
באקוי  העיר  ותפארת  רומניה 
ליושנה, בסביבת קברו של הגאון 
משפחתו  מבני  עוד  נמצאו  זצ"ל 
קברו  ואף  העיר,  רבני  ומשפחת 
ברבנות  וממשיכו  תלמידו  של 
המפורסם  הגדול  הגאון  באקוי 
חיים  רבי  (בן  שמחה  אהרן  רבי 
ואותר  נמצא  זצ"ל  ליבל  יהודה) 
גם, ועל פי נוסח מצבתו שהתגלה 
זה עתה, התוודעו חוקרי האגודה 
פטי־ ליום  הקדושים  למקומות 
דבר  תרס"ב,  תמוז  כ"ג   - רתו 
'מכון  בארכיון  ידוע  היה  שלא 
יצויין  עתה,  עד  רומניה'  חכמי 
הנודע  הגאון  בנו  פטירת  יום  כי 
רבי חיים יהודא ליבל זצ"ל רבה 
מנו"כ  אשר  ניאמץ  פיאטרא  של 
ביום  ניאמץ  פיאטרא  בעירו 
ששתי  מסתבר  ועתה  תמוז,  כ"ה 
ההילולות של האב והבן סמוכים 

זה אל זה.
נוחי  הגאונים  של  זכותם 
ישראל  כל  ועל  עלינו  תגן  עדן, 

אמן.
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רבני העיר בני ברק בביקור מיוחד במרכז הרפואי של 'מכבי שירותי בריאות'

הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא שליט"א, רב אב"ד בני ברק, 
והגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א, רב אב"ד בני ברק, ערכו 
סיור מקיף במרכז הרפואי של 'מכבי' ברחוב ר' עקיבא בעיר  

רבני העיר בני ברק; הגרחי"א לנדא שליט"א, רב אב"ד ב"ב, והגרש"צ רוזנבלט שליט"א, רב אב"ד ב"ב, ערכו סיור במרכז הרפואי של 'מכבי' ברחוב ר' עקיבא. בסיור 
השתתפו: ראש מחוז המרכז, הגב' דבורה חסיד; חבר הנהלת 'מכבי' וחבר דירקטוריון ביה"ח אסותא אשדוד, הרב שמחה שטיצברג,; מנהל מרחב בני ברק, ר' ברוך 
שטרן; סגני מנהל המרחב, ר' יוסף ליפשיץ  ור' יוסף בינדר; מנהלת מרכז רפואי כהנמן, הגב' עפרה ברשן ; מנהל השיווק למגזר החרדי, ר' משה שלזינגר; המנהל 

הרפואי, ד"ר ערן שנקר; והגב' חנה אייזנבך מנהלת קשרי הקהילה.

הסיור נפתח במוקד אשפוז יום ור־
פואה דחופה, שם הציגה גב' ליטל בוזאק, 
מנהלת סיעוד מרחבית  את פריסת השי־
רותים והיתרונות הרבים שמציע המקום:  
מוקד אשפוז יום הנותן מענה  לטיפולים 
בסמוך לקרבת המגורים, באיכות רפואית 

גבוהה וזאת במקום  הגעה לבית חולים.
בש־ הפועל  דחופה,  רפואה  מוקד 
ל'מכבי'  ייחודי  שירות  הינו  הלילה   עות 
בבני ברק, והוא מהווה יתרון רפואי עצום 
בשילוב  המעולה,  מיקומו  'מכבי'.  לחברי 
הנו־ והשעות  הרחבה  השירותים  פריסת 
מלאה  רפואית  מעטפת  מעניקים   – חות 
לה־ הודות  החברים.  לצרכי  ומותאמת 
לצאת  נזקקים  אינם  מכבי  חברי  פעלתו, 

מהעיר כדי לקבל טיפול רפואי דחוף. 
לצר־ מענה  מכבי  נותנת  בנוסף 
והאוכלוסיה  ברק  בני  של  הייחודיים  כים 
לבריאות  מרכז  במיוחד  ופתחה  החרדית 
האישה ורופא נשים תורן הנותנים שירות 

איכותי, מהיר ומותאם.
מחוז  ראש   , חסיד  דבורה  הגב' 
עת  שבכל  דואגים  "אנו  ציינה:  המרכז, 
מנת  על  מלא,  רפואי  מערך  במקום  יהיה 
בכל  צורך,  לכל  מלא  מענה  לתת  שנוכל 
ד"ר  הרפואי,  המנהל  הפעילות".  שעות 
ערן שנקר הוסיף: "מדובר באיכות ברמה 
את  המונעת  המטופל,  עבור  מאד  גבוהה 
הסי־ ואת  חולים  לבתי  בהגעה  הצורך 
לנדא  הגרחי"א  לזיהומים".  בחשיפה  כון 
שליט"א התרשם עמוקות, ושיתף כי הוא 
חש רגש עמוק של הכרת הטוב כלפי צוות 
משפחתו  בבן  במסירות  שטיפל  המוקד, 

בעת שנצרכו לסיוע רפואי.
 – מדהים  "נתון  ביום:  נבדקים   500

ומחייב"
שליט"א  העיר  רבני  סיירו  בהמשך 
והתרשמו  מכבי  של  המתקדמת  במעבדה 
מהשירות המוצע לחברים. במהלך הסיור 
ניתן הסבר על סוגי הבדיקות ואופן לקי־
במ־ למטופלים  המוענקים  הדמים,  חת 
המרחב,  מנהל  רבה.  וברגישות  קצועיות 
היכרות  "מתוך  הסביר:  שטרן  ברוך  ר' 
עם סדר היום המאפיין את תושבי העיר, 
בחרנו להרחיב את שעות הפעילות ולתת 
בצעד  מדובר  אחה"צ.  בשעות  גם  מענה 
יוצא דופן, שהביא עימו תגובות חיוביות 
שעות  את  גם  הרחבנו  במקביל  רבות. 
ראש  בהתאם".  המשרד  שירותי  פעילות 
מקבלים  יום,  "מדי  כי:  הוסיפה  המחוז 
כ-500 חברים שירותי מעבדה במרחב בני 
ברק. זהו נתון מדהים – ומחייב. כדי שנוכל 
להעניק את השירות באופן הטוב ביותר, 
סבי־ מטופל  לכל  להעניק  משתדלים  אנו 
מיוחדים,  במקרים  מתאימה.  רפואית  בה 
של מבוגרים שאינם יכולים לצאת מהבית 
קיום  לצורך  המטופל  של  לביתו  נגיע   –

הבדיקה". 
המעבדה,  נציגת  בר,  אפרת  גב' 
לבדיקת  המתקדם  המכשיר  את  הציגה 
לקבוע  המאפשר   , בילודים  בילירובין 
את רמת הצהבת, מבלי להזדקק לדקירה 
והוצאת דם. "המכשיר פועל באופן שאינו 
פולשני, ומבוסס על קרן לייזר. התוצאות 
בו  במקרה  ורק  מיידי,  באופן  מתקבלות 
מופיעה תוצאה גבוהה – נשתמש בדקירה. 

ברוב המקרים אנו מונעים את הצורך בכך 
וחוסכים כאב מיותר לתינוק".

המרוצים  הם  ברק  בני  "תושבי 
ביותר מבריאותם"

התכנסו  המקצועי,  הסיור  לאחר 
עלו  בו  מעמיק,  לדיון  שליט"א  הרבנים 
בראי  רבים,  רפואיים  נושאים  הפרק  על 

ההלכה, והשירות לחברים.
שטי־ שמחה  הרב  פתח  הדיון  את 
סקר  אשר  'מכבי',  הנהלת  חבר  צברג, 
את הפעילות הענפה של 'מכבי' והסביר: 
מקפי־ 'מכבי'  קבוצת  כי  מכבר,  זה  "ידוע 
רבני הקהילות  עם  הדוק  קשר  לקיים  דה 
וגדו"י, המתווים את הדרך לשילוב מדויק 
כחלק  מתקדמת.  רפואה  לבין  הלכה  בין 
שומר  ברק  בבני  'מכבי'  מרחב  זו,  מגישה 
על קשר רצוף עם רבני העיר, וקשוב לצ־

רכי המבוטחים, תושבי המקום".
דבורה  הגב'  המרכז,  מחוז  ראש 
משמעותי  דגש  שם  המרכז  חסיד: "מחוז 
המשתלבים  חשובים,  תחומים  שני  על 
הראשון  מיוחד.  באופן  ברק  בני  במרחב 
מו־ אותו  הבריאות,  קידום  חשיבות  הינו 
במ־  .'30,40,50' מהלך  תחת  המחוז  ביל 
לבצע   החברים  את  מזמינים  אנו  סגרתו, 
ולכל  גיל  בכל  חיים,  מצילות  בדיקות 
המשפחה. הדגש הנוסף הוא התאמה תר־
בותית לקהילה, הבאה לידי ביטוי בצוות 
למגזר  כולו  המשתייך  המרחב,  הנהלת 
רגיש,  מערך  ובעזרת  בעזרתם  החרדי. 
הב־ מקדמת  ברשן,  עפרה  גב'  את  הכולל 
ואת  כהנמן,  רפואי  מרכז  ומנהלת  ריאות 
הקהילה  קשרי  מנהלת  אייזנבך,  חנה  גב' 

מקדמות  פעילויות  עשרות  יוזמים  אנו   –
של  נפשות  ומצילים  בקהילה,  בריאות 
של  מקיף  דו"ח  פורסם  לאחרונה,  ממש. 
בני  תושבי  כי  שקבע  הבריאות,  משרד 
ברק הם המרוצים ביותר מבריאותם, וב־
עלי תוחלת חיים גבוהה מהממוצע בקרב 
תושבי הערים הגדולות בישראל. תוצאות 
והעניקו  מיוחד,  באופן  אותי  ריגשו  אלו 
הפ־ של  לאיכותה  אובייקטיבית  חותמת 
אציין  בעיר.  המתקיימת  הענפה  עילות 
שהשקיע  הרבים  המשאבים  את  כדוגמא 
לח־ המודעות  את  לעורר  בכדי  המרחב, 
שיבות מתן תוספות ברזל לתינוקות. זאת 
בבני  תינוקות  בקרב  האנמיה  בעקבות 
ברק - גבוהה ביותר. לאחר ארבע שנים, 
החיוביות  התוצאות  את  לראות  זכינו 
רמות  כי  שציינו  הבריאות,  מדדי  בדוח 
ירדו  ברק  בבני  תינוקות  בקרב  האנמיה 
מש־ אנו  כמו"כ,  הארצי.  לממוצע  מתחת 
מצי־ בדיקות  קיום  בעידוד  רבות  קיעים 
לות חיים, בדיקות עיניים לזיהוי סכרת , 
מכבי קל לילדים,  והדרכות לאורח חיים 

בריא כחלק מהשגרה".
בני  מרחב  מנהל  שטרן,  ברוך  ר' 
ברק: "ע"פ נתוני ביטוח לאומי, כמחצית 
אנו  'מכבי'.  חברי  הינם  ברק  בני  מתושבי 
מובי־ כקופה  להם,  להעניק  מחויבים 
הגבוהה  ברמה  השירותים  מלוא  את  לה, 
על  רב  דגש  לשים   - ובמקביל  ביותר 
התרבותית.  ההלימה  ועל  האישי  הקשר 
אציין כדוגמא את מרכז בריאות האישה, 
עד  ופעיל  הרפואי,  המרכז  בלב  הממוקם 
שעה מאוחרת. זאת מתוך מטרה להנגיש 

כל  את  מכבי  חברות  עבור 
וק־ בזמינות  השירותים, 
'מכבי'  לבית.  גבוהה  רבה 
בבני  היחידה  הקופה  הינה 
מכוני  שמפעילה  ברק 
הממוקמים  ושמיעה,  לב 
מכון  גם  כמו  במקום.  כאן 
לה־ מכון  פיזיותרפיה, 
שירותי  הילד,  תפתחות 
עבודה  בעיסוק,  ריפוי 
בריאטריה,  סוציאלית, 
אולטרה-סאונד  רטנגן, 
'מכ־ של  שיניים  ומרפאת 
זוכים  אלו,  בכל  בידנט'. 
לטיפולים   המבוטחים 
מבלי  ביותר   הטובים 
ומהסביבה  מהעיר  לצאת 

המוכרת".
שלזינ־ משה  ר' 
למגזר  השיווק  מנהל  גר, 
המרכז  מחוז   " החרדי: 
על  רב  דגש  לשים  בחר 
הבריאות,  קידום  נושא 
המרשימות  שתוצאותיו 
בנתוני  היום,  כאן  הושמעו 
ומדדי  הקליניים  המדדים 
אלו  כל  השונים.  הבריאות 
השקעה  בעקבות  הגיעו 
ראש  של  ומאומצת  רבה 
המר־ ומנהל  חסיד,  דבורה  הגב'  המחוז, 
חב, ר' ברוך שטרן, העושים לילות כימים 

למען בריאותם השלמה מבוטחי מכבי". 
למע"כ  המקיפה  הסקירה  לאחר 
הרבנים  הודו  ברק,  בבני  העיר  רבני  של 
על  והמרחב  המחוז  להנהלת  שליט"א 

הסיור החשוב והמקיף.
רוזנבלט  צבי  שבח  רבי  הגאון 
לה־ "זכיתי  ברק:  בני  אב"ד  רב  שליט"א, 
כיר מקרוב את שירותי הבריאות המתק־
דמים, המומחים והרגישים. מרגש לראות 
מאחורי  מושקעת  מחשבה  כמה  מקרוב, 
רגיל  ושירות  סדנא  בדיקה,  פעילות,  כל 
של לקיחת דמים. בדרך זו, המשלבת בין 
מומחיות לשירותיות – תמשיך 'מכבי' ות־

צמח בעז"ה בכל רחבי הארץ".
הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא 
שליט"א, רב אב"ד בני ברק: "על הפסוק 
שני־ "מכאן  חז"ל:  אומרים  ירפא'  'ורפא 
תנה רשות לרופא לרפא". למעשה, מכח 
פסוק זה שבתורה, מגיעים היכולת  והס־
מתוך  החולים,  את  לרפא  לרופאים  מכא 
בעולמו  שליחים  הם  כי  תמימה  אמונה 
של הקב"ה, להביא מזור לעמ"י. ב'מכבי',  
את  השליחות,  תחושת  את  היטב  חשים 
אחד  לכל  שירות  ולתת  להנגיש  הרצון 
מהציבור. ליצור מצב בו לכל שאלה – יש 
פתרון.  מחפשים   – אתגר  ולכל  תשובה, 
אין ספק כי 'מכבי' קשובה לכל מבוטחיה, 
נותנת מענה ומאפשרת לכל מבוטח לקבל 
תוך  זקוק,  הוא  לו  הרפואי  השירות  את 

שמירה קפדנית על גדרי ההלכה".
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השבת יומא דהילולא של הרה"ק רבי אריה 
מרדכי רבינוביץ מפאריסוב - ירושלים זי"ע

סעודת ההילולא המרכזית תיערך במוצ"ש בהיכל ביהמ"ד לוצק רחוב שמואל הנביא ירושלים 

דהילולא  יומא  יחול  תמוז  ג'  השבת 
מרדכי  אריה  רבי  הרה"ק  הס"ק  של  רבה 
נכדו  זי"ע  ירושלים   - מפאריסוב  רבינוביץ 
ובנו  מפשיסחא  זי"ע  הק'  היהודי  מרנא  של 
של הרה"ק רבי יהושע אשר מפאריסוב זי"ע.
בדורו  נחשב  היה  זי"ע  רא"מ  הרה"ק 
היו  ורבים  המובהקים  הדור  מצדיקי  לאחד 

נוהרים למעון קדשו להתברך מפיו.
בהיותו בפולין נבחר לרב בנובומינסק, 
אולם הוא סירב לקבל את הבחירה, בחודש 
אלול שנת תרל"ד עזב את חסידיו ועלה לה־

תיישב בארה"ק לאחר מסע רב תלאות.
בהיותו בירושלים עיה"ק הוכר מעמדו 
ובי־ ישראל  בארץ  פולין  חסידי  של  כרבם 
התווע־ עורך  היה  ואף  מושבו,  עיר  רושלים 

דויות חסידיות רבות שם החדיר למקורוביו 
החסידות  יסודות  את  הרבים  לקחו  ושומעי 

כפי שקיבל מאבוה"ק זי"ע.
ביחוד היו מתאספים אליו ביום השבת 
לסעודת  וכן  רבא  ולקידושא  היום  לסעודת 
וראש  מלכה  מלוה  וסעודת  דרעוין  רעווא 
לשו־ הנעימים  מדברותיו  השפיע  אז  חודש 

מעי לקחו הרבים.

 רבים וטובים מעדת הפרושים בעיה"ק 
ויראה  תורה  לקח  לקבל  אליו  מגיעים  היו 
מפיו, כמו הגאון רבי מאיר אוירבך זצ"ל הרב 

מקאליש ועוד שהעריצו אותו ביותר.
בחודש תשרי תרמ"ה נפל למשכב וכך 
שכב כתשעה חודשים עד להסתלקותו ביום 

ג' בתמוז תרמ"ה.
השנה  החל  קדישא  ההילולא  לרגל 
הילולא  סעודת  אי"ה  יתקיים  קודש  בשבת 
המרכזית ע"י צאצאי בעל ההילולא, במוצאי 
וזקני  רבנים  אדמורי"ם,  בהשתתפות  שבת 
המשפחה נכדי בעל ההילולא קדישא ברחבי 

הארץ והעולם.
תיע־ המרכזית  ההילולא  סעודת 
בהיכל  שבת  במוצאי  ירושלים  בעיה"ק  רך 

ביהמ"ד לוצק רחוב שמואל הנביא.
ובה  בערב  עשר  בשעה  תחל  הסעודה 
ער־ פישל  ר'  הגה"ח  המשפיע  דברים  ישאו 
רבינוביץ  ציון  בן  ר'  הגה"ח  שליט"א,  בליך 
ר'  והגה"ח  באיאן,  ישיבת  ראש  שליט"א 
אנשי  ישיבת  ראש  שליט"א  צינווירט  אביש 

מעמד.
ביום א' הבעל"ט ד' תמוז יתקיים הע־

ליה לציונו הק' בהר הזיתים (בחלקת הרבנים 
מחוקק  חלקת  שם  זי"ע)  לעלוב  ואדמור"י 

ספון. 
שש  בשעה  תתקיים  המרכזית  העליה 
מעשה  ואנשי  חסידים  בהשתתפות  בערב 
רבים שיגיעו להעתיר לישועת הכלל והפרט, 
נענו  שרבים  זה  קדוש  מקום  על  נודע  וכבר 

בתפלותיהם בזכות האי צדיק וקדוש זי"ע.
דברי  ישמיע  התהלים  אמירת  לפני 
וקדושת  מעלת  אודות  קצרים  התעוררות 
בעל ההילולא זי"ע, הגה"ח ר' דוד חיים רבי־

נוביץ שליט"א.
אביש  ר'  הגה"ח  יעבור  התיבה  לפני 
וקבלת  סליחות  אמירת  שליט"א.  צינוירט 
עומ"ש ע"י הגה"ח ר' מנחם בן ציון רבינוביץ 

שליט"א.
יצאו  מסובסד  במחיר  אוטובוסים 
מישיבת  ושלושים  חמש  בשעה  מירושלים 
רוז'ין רחוב מלכי ישראל דרך רחוב בר אילן

בשעה  אוטובוס  יצא  עילית  מביתר 
(במס־ מוקדים  במסלול  אחה"צ  וחצי  חמש 
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ראש מחוז ירושלים והשפלה בביתם של 
גדולי התורה שליט"א בירושלים

ראש מחוז ירושלים והש־
פלה, מר גידי לשץ התברך במ־
"עטרת  ישיבת  ראש  של  עונם 
גדולי  מועצת  וחבר  ישראל", 
רב"מ   הגדול  הגאון   , התורה 
הגדול  והגאון  שליט"א,  אזרחי 
במהלך   • שליט"א  שכטר  רי"מ 
המחוז  ראש  הציג  הביקורים, 
הרח־ השירותים  פריסת  את 
כחלק  הרף,  ללא  הצומחת  בה, 
שמחוללת  הבריאות  ממהפכת 

'מכבי' בירושלים  
ראש מחוז ירושלים והש־
לשץ,  גידי  מר  ב'מכבי',  פלה 
השיווק  מנהל  בלוויית  הגיע 
של־ משה  ר'  החרדי,  למגזר 
הרפואי  המרכז  מנהל  זינגר; 
זאב  ר'  ברוממה,  חמד"  "פנינת 

נחמן  ר'  הקהילה  קשרי  ומתאם  רייכמן; 
"עטרת  ישיבת  ראש  של  למעונם  ניימן, 
ישראל", וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון 
הגדול רב"מ  אזרחי שליט"א, והגאון הגדול 

רי"מ שכטר שליט"א.
כחלק  התקיים  הביקורים  סבב 
בי־ 'מכבי'  שמובילה  הבריאות  ממהפכת 
במסגרתה,  האחרונות.  בשנים  רושלים 
מקפידה הנהלת המחוז והמרחב על שיתוף 
והקהילות  השכונות  רבני  עם  עקבי  פעולה 
אחר  מקרוב  לעמוד  במטרה  החרדי,  במגזר 
את  ברגישות  ולהתאים  הקהילות  צרכי 
במהלך  המגזר.  לצרכי  הבריאות  שירותי 
פריסת  את  המחוז  ראש  הציג  הביקורים, 
בירושלים,  מכבי  של  הענפה  השירותים 
החדשים  הרפואיים  המרכזים  אודות  פירט 
ושיתופי  ההסכמים  על  והרחיב  שנפתחו, 
לרווחת  'מכבי'  שמובילה  הרבים,  הפעולה 

המבוטחים. 
התרבותית  ההתאמה  "במסגרת 
מתוך  מנהלים  בירושלים  מונו  לקהילה, 

אורח  את  מקרוב  המכירים  החרדי,  המגזר 
החיים ופועלים ללא הרף להתאמת השירו־
המ־ ראש  פירט  המבוטחים",  לרווחת  תים 
פועלים  אנו  "בנוסף,  שליט"א,  לרבנים  חוז 
רבות לקידום הבריאות בקהילה, באמצעות 
אירועים, סדנאות קידום בריאות ופעילויות 
מת־ כולם  חיים.  מצילות  בדיקות  לעידוד 
קיימים ברגישות ובהלימה מלאה לאורחות 
פועלים  אנו  בנוסף,  המבוטחים.  של  חייהם 
ללא הרף ומקדמים הסכמים ושת"פ לרווחת 
'רופא  שירות  את  כדוגמה  אציין  החברים. 
נוכרי בשבת', ושיתוף פעולה ייחודי עם 'יד 
לקבל  מכבי  חברי  יכולים  במסגרתו  שרה', 
שירות רפואי דחוף ב"מרכז פרנקל לרפואה 
דחופה", הפועל מידי ערב, עד חצות הלילה. 
כל אלו, מגיעים בעקבות עבודתם המסורה 
של כל  הצוותים בשטח שעושים ימים כלי־
ולהיות  ומקצועי  אישי  שירות  להעניק  לות 

שם עבור החברים ברגעי האמת". 
שליט"א  אזרחי  רב"מ   הגדול  הגאון 
התרשם עמוקות, ואמר: "שמעתי רבות על 

כששומעים  אך  'מכבי',  של  הקודש  עבודת 
זאת מכלי ראשון – חשים בעוצמה רבה את 
היקף הפעילות המרשימה. זוהי זכות גדולה 
חולי  למען  קודש  בעבודת  שליחים  להיות 
שתמשיכו  לברך אתכם,  אלא  לי  אין  עמ"י. 
בעשייה המבורכת, ושתמשיך ללוות אתכם 
הגאון  הוסיף  עוד  תפנו".  אשר  בכל  ס"ד 
המ־ ראש  אל  ברגש  ופנה  שליט"א  הגדול  
חוז: "בתפקידך, הרי אתה פקיד של הקב"ה 
לטובת בריאותם של תושבי ירושלים. ברכה 

והצלחה!"
שליט"א  שכטר  רי"מ  הגדול  הגאון 
התפעם ביותר, ואמר: "אני שמח לשמוע על 
העשייה הנפלאה, המתקיימת מתוך רגישות 
את  מרגישים  המגזר.  לצרכי  דופן  יוצאת 
הרצון שלכם להעניק לכל אחד את השירות 
המושלם, ולהיות שם בשבילו ברגע האמת. 
המחוז,  מערך  לכל  רבה  הצלחה  מאחל  אני 
הדברים  את  עושים  שכאשר  ספק,  לי  ואין 
לטובת כלל ישראל, תבוא בעזרת השם סי־

עתא דשמיא ובריאות טובה לתושבים". 

פרנו // „ו„ פרי„

 ו"ע הלכו ולחן" עלרכי ה„"
בר בחלב

בשורה טובה ללומדי דבר ה' זו הלכה

הופיע ויצא לאור הספר הנפלא "דרכי השולחן" על 

שו"ע הלכות בשר בחלב 

המעלות שזכה הספר להתעטר בו הוא 

סיכום בהיר של דברי השו"ע ונו"כ מתומצת וקל  א. 

לזכרון.

ביאור הסוגיות המורכבות בטוב טעם ודעת.  ב. 

דברים שאינם מדברי השו"ע ונו"כ, ונוגעים לה־ ג. 

בנת הסוגיא מובאים בהג"ה בתחתית הדף כדי לא להפ־

ריע לרצף הדברים.

זה  ספר  על  התבטא  קופשיץ  נתן  ר'  הגדול  הגאון 

"ויועיל מאוד ללומדי הלכות אלו"

עם  מאוד  התחברו  אלו  הלכות  הלומדים  אברכים 

הספר הזה שאינו רק ספר קיצור הלכה למעשה, אלא סי־

כום ההלכות והסגיות כפי שנלמד בכוללים, והוא מועיל 

מאוד לחזרה ושינון וכן להכנה לבחינה 

כן הושקע בו יגיעה רבה בסגנון  ולשון הכתיבה למען 

ירוץ הקורא בו.

המחבר הוא ניהו הגאון ר' ישראל דוד הכהן רבינוביץ 

שליט"א  עקיבא  יעקב  ר'  הגדול  הגאון  של  בנו  שליט"א 

בעמח"ס בנין יעקב הנודעים על הל' בב"ח ותערובות, ונכ־

דו של הגה"צ המקובל ר' גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

את הספר ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות 

הפצה ראשית מרכז הספרים הרב פרידמן בני ברק

מחיר מסובסד מאוד לבתי מדרשיות וכוללים הלומ־

דים הלכות אלו לפרטים ניתן לפנות לטלפון 0527630720 
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השבת יומא דהילולא של הרה"ק רבי אריה 
מרדכי רבינוביץ מפאריסוב - ירושלים זי"ע

סעודת ההילולא המרכזית תיערך במוצ"ש בהיכל ביהמ"ד לוצק רחוב שמואל הנביא ירושלים 

דהילולא  יומא  יחול  תמוז  ג'  השבת 
מרדכי  אריה  רבי  הרה"ק  הס"ק  של  רבה 
נכדו  זי"ע  ירושלים   - מפאריסוב  רבינוביץ 
ובנו  מפשיסחא  זי"ע  הק'  היהודי  מרנא  של 
של הרה"ק רבי יהושע אשר מפאריסוב זי"ע.
בדורו  נחשב  היה  זי"ע  רא"מ  הרה"ק 
היו  ורבים  המובהקים  הדור  מצדיקי  לאחד 

נוהרים למעון קדשו להתברך מפיו.
בהיותו בפולין נבחר לרב בנובומינסק, 
אולם הוא סירב לקבל את הבחירה, בחודש 
אלול שנת תרל"ד עזב את חסידיו ועלה לה־

תיישב בארה"ק לאחר מסע רב תלאות.
בהיותו בירושלים עיה"ק הוכר מעמדו 
ובי־ ישראל  בארץ  פולין  חסידי  של  כרבם 
התווע־ עורך  היה  ואף  מושבו,  עיר  רושלים 

דויות חסידיות רבות שם החדיר למקורוביו 
החסידות  יסודות  את  הרבים  לקחו  ושומעי 

כפי שקיבל מאבוה"ק זי"ע.
ביחוד היו מתאספים אליו ביום השבת 
לסעודת  וכן  רבא  ולקידושא  היום  לסעודת 
וראש  מלכה  מלוה  וסעודת  דרעוין  רעווא 
לשו־ הנעימים  מדברותיו  השפיע  אז  חודש 

מעי לקחו הרבים.

 רבים וטובים מעדת הפרושים בעיה"ק 
ויראה  תורה  לקח  לקבל  אליו  מגיעים  היו 
מפיו, כמו הגאון רבי מאיר אוירבך זצ"ל הרב 

מקאליש ועוד שהעריצו אותו ביותר.
בחודש תשרי תרמ"ה נפל למשכב וכך 
שכב כתשעה חודשים עד להסתלקותו ביום 

ג' בתמוז תרמ"ה.
השנה  החל  קדישא  ההילולא  לרגל 
הילולא  סעודת  אי"ה  יתקיים  קודש  בשבת 
המרכזית ע"י צאצאי בעל ההילולא, במוצאי 
וזקני  רבנים  אדמורי"ם,  בהשתתפות  שבת 
המשפחה נכדי בעל ההילולא קדישא ברחבי 

הארץ והעולם.
תיע־ המרכזית  ההילולא  סעודת 
בהיכל  שבת  במוצאי  ירושלים  בעיה"ק  רך 

ביהמ"ד לוצק רחוב שמואל הנביא.
ובה  בערב  עשר  בשעה  תחל  הסעודה 
ער־ פישל  ר'  הגה"ח  המשפיע  דברים  ישאו 
רבינוביץ  ציון  בן  ר'  הגה"ח  שליט"א,  בליך 
ר'  והגה"ח  באיאן,  ישיבת  ראש  שליט"א 
אנשי  ישיבת  ראש  שליט"א  צינווירט  אביש 

מעמד.
ביום א' הבעל"ט ד' תמוז יתקיים הע־

ליה לציונו הק' בהר הזיתים (בחלקת הרבנים 
מחוקק  חלקת  שם  זי"ע)  לעלוב  ואדמור"י 

ספון. 
שש  בשעה  תתקיים  המרכזית  העליה 
מעשה  ואנשי  חסידים  בהשתתפות  בערב 
רבים שיגיעו להעתיר לישועת הכלל והפרט, 
נענו  שרבים  זה  קדוש  מקום  על  נודע  וכבר 

בתפלותיהם בזכות האי צדיק וקדוש זי"ע.
דברי  ישמיע  התהלים  אמירת  לפני 
וקדושת  מעלת  אודות  קצרים  התעוררות 
בעל ההילולא זי"ע, הגה"ח ר' דוד חיים רבי־

נוביץ שליט"א.
אביש  ר'  הגה"ח  יעבור  התיבה  לפני 
וקבלת  סליחות  אמירת  שליט"א.  צינוירט 
עומ"ש ע"י הגה"ח ר' מנחם בן ציון רבינוביץ 

שליט"א.
יצאו  מסובסד  במחיר  אוטובוסים 
מישיבת  ושלושים  חמש  בשעה  מירושלים 
רוז'ין רחוב מלכי ישראל דרך רחוב בר אילן

בשעה  אוטובוס  יצא  עילית  מביתר 
(במס־ מוקדים  במסלול  אחה"צ  וחצי  חמש 

לול קו 139)

ראש מחוז ירושלים והשפלה בביתם של 
גדולי התורה שליט"א בירושלים

ראש מחוז ירושלים והש־
פלה, מר גידי לשץ התברך במ־
"עטרת  ישיבת  ראש  של  עונם 
גדולי  מועצת  וחבר  ישראל", 
רב"מ   הגדול  הגאון   , התורה 
הגדול  והגאון  שליט"א,  אזרחי 
במהלך   • שליט"א  שכטר  רי"מ 
המחוז  ראש  הציג  הביקורים, 
הרח־ השירותים  פריסת  את 
כחלק  הרף,  ללא  הצומחת  בה, 
שמחוללת  הבריאות  ממהפכת 

'מכבי' בירושלים  
ראש מחוז ירושלים והש־
לשץ,  גידי  מר  ב'מכבי',  פלה 
השיווק  מנהל  בלוויית  הגיע 
של־ משה  ר'  החרדי,  למגזר 

הרפואי  המרכז  מנהל  זינגר; 
זאב  ר'  ברוממה,  חמד"  "פנינת 

נחמן  ר'  הקהילה  קשרי  ומתאם  רייכמן; 
"עטרת  ישיבת  ראש  של  למעונם  ניימן, 
ישראל", וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון 
הגדול רב"מ  אזרחי שליט"א, והגאון הגדול 

רי"מ שכטר שליט"א.
כחלק  התקיים  הביקורים  סבב 
בי־ 'מכבי'  שמובילה  הבריאות  ממהפכת 
במסגרתה,  האחרונות.  בשנים  רושלים 
מקפידה הנהלת המחוז והמרחב על שיתוף 
והקהילות  השכונות  רבני  עם  עקבי  פעולה 
אחר  מקרוב  לעמוד  במטרה  החרדי,  במגזר 
את  ברגישות  ולהתאים  הקהילות  צרכי 
במהלך  המגזר.  לצרכי  הבריאות  שירותי 
פריסת  את  המחוז  ראש  הציג  הביקורים, 
בירושלים,  מכבי  של  הענפה  השירותים 
החדשים  הרפואיים  המרכזים  אודות  פירט 
ושיתופי  ההסכמים  על  והרחיב  שנפתחו, 
לרווחת  'מכבי'  שמובילה  הרבים,  הפעולה 

המבוטחים. 
התרבותית  ההתאמה  "במסגרת 
מתוך  מנהלים  בירושלים  מונו  לקהילה, 

אורח  את  מקרוב  המכירים  החרדי,  המגזר 
החיים ופועלים ללא הרף להתאמת השירו־
המ־ ראש  פירט  המבוטחים",  לרווחת  תים 
פועלים  אנו  "בנוסף,  שליט"א,  לרבנים  חוז 
רבות לקידום הבריאות בקהילה, באמצעות 
אירועים, סדנאות קידום בריאות ופעילויות 
מת־ כולם  חיים.  מצילות  בדיקות  לעידוד 
קיימים ברגישות ובהלימה מלאה לאורחות 
פועלים  אנו  בנוסף,  המבוטחים.  של  חייהם 
ללא הרף ומקדמים הסכמים ושת"פ לרווחת 
'רופא  שירות  את  כדוגמה  אציין  החברים. 
נוכרי בשבת', ושיתוף פעולה ייחודי עם 'יד 
לקבל  מכבי  חברי  יכולים  במסגרתו  שרה', 
שירות רפואי דחוף ב"מרכז פרנקל לרפואה 
דחופה", הפועל מידי ערב, עד חצות הלילה. 
כל אלו, מגיעים בעקבות עבודתם המסורה 
של כל  הצוותים בשטח שעושים ימים כלי־
ולהיות  ומקצועי  אישי  שירות  להעניק  לות 

שם עבור החברים ברגעי האמת". 
שליט"א  אזרחי  רב"מ   הגדול  הגאון 
התרשם עמוקות, ואמר: "שמעתי רבות על 

כששומעים  אך  'מכבי',  של  הקודש  עבודת 
זאת מכלי ראשון – חשים בעוצמה רבה את 
היקף הפעילות המרשימה. זוהי זכות גדולה 
חולי  למען  קודש  בעבודת  שליחים  להיות 
שתמשיכו  אתכם,  לברך  אלא  לי  אין  עמ"י. 
בעשייה המבורכת, ושתמשיך ללוות אתכם 
הגאון  הוסיף  עוד  תפנו".  אשר  בכל  ס"ד 
המ־ ראש  אל  ברגש  ופנה  שליט"א  הגדול  
חוז: "בתפקידך, הרי אתה פקיד של הקב"ה 
לטובת בריאותם של תושבי ירושלים. ברכה 

והצלחה!"
שליט"א  שכטר  רי"מ  הגדול  הגאון 
התפעם ביותר, ואמר: "אני שמח לשמוע על 
העשייה הנפלאה, המתקיימת מתוך רגישות 
את  מרגישים  המגזר.  לצרכי  דופן  יוצאת 
הרצון שלכם להעניק לכל אחד את השירות 
המושלם, ולהיות שם בשבילו ברגע האמת. 
המחוז,  מערך  לכל  רבה  הצלחה  מאחל  אני 
הדברים  את  עושים  שכאשר  ספק,  לי  ואין 
לטובת כלל ישראל, תבוא בעזרת השם סי־

עתא דשמיא ובריאות טובה לתושבים". 

פרנו // „ו„ פרי„

 ו"ע הלכו ולחן" עלרכי ה„"
בר בחלב

בשורה טובה ללומדי דבר ה' זו הלכה

הופיע ויצא לאור הספר הנפלא "דרכי השולחן" על 

שו"ע הלכות בשר בחלב 

המעלות שזכה הספר להתעטר בו הוא 

סיכום בהיר של דברי השו"ע ונו"כ מתומצת וקל  א. 

לזכרון.

ביאור הסוגיות המורכבות בטוב טעם ודעת.  ב. 

דברים שאינם מדברי השו"ע ונו"כ, ונוגעים לה־ ג. 

בנת הסוגיא מובאים בהג"ה בתחתית הדף כדי לא להפ־

ריע לרצף הדברים.

זה  ספר  על  התבטא  קופשיץ  נתן  ר'  הגדול  הגאון 

"ויועיל מאוד ללומדי הלכות אלו"

עם  מאוד  התחברו  אלו  הלכות  הלומדים  אברכים 

הספר הזה שאינו רק ספר קיצור הלכה למעשה, אלא סי־

כום ההלכות והסגיות כפי שנלמד בכוללים, והוא מועיל 

מאוד לחזרה ושינון וכן להכנה לבחינה 

כן הושקע בו יגיעה רבה בסגנון  ולשון הכתיבה למען 

ירוץ הקורא בו.

המחבר הוא ניהו הגאון ר' ישראל דוד הכהן רבינוביץ 

שליט"א  עקיבא  יעקב  ר'  הגדול  הגאון  של  בנו  שליט"א 

בעמח"ס בנין יעקב הנודעים על הל' בב"ח ותערובות, ונכ־

דו של הגה"צ המקובל ר' גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

את הספר ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות 

הפצה ראשית מרכז הספרים הרב פרידמן בני ברק

מחיר מסובסד מאוד לבתי מדרשיות וכוללים הלומ־

דים הלכות אלו לפרטים ניתן לפנות לטלפון 0527630720 
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ראוכברגר בישר: אקים צוות עירוני בראשותי 
שילווה את הכפלת שכונת רמת שלמה 

סיור מקיף של מ"מ ראש עיריית ירושלים ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון 
ובניה בשכונת רמת שלמה, במהלכו עמד מקרוב על הבניה המואצת בשכונה, 

ההיערכות לקליטתם של אלפי תושבים נוספים והאתגרים שעל סדר היום

מ"מ ראש עיריית ירושלים, 
ערך  ראוכברגר,  אליעזר  הרב 
סיור ממושך בשכונת רמת שלמה 

בירושלים. 
למקום  הגיע  ראוכברגר 
הקהילתי  המינהל  של  כאורח 
רמת שלמה, בכדי לעמוד מקרוב 
והאתגרים  המואצת  הבניה  על 
השכונה  תושבי  בפני  שעומדים 
בבניה  האכלוס  לקראת  הוותיקה 

החדשה.
במוקד הביקור עמד כאמור 
נושא האכלוס המאסיבי של הש־
הולכות  אלו  בימים  כאשר  כונה, 
של  לאיכלוסן  ההכנות  ונשלמות 
של  שבנייתן  דיור  יחידות  אלף 
ומסתיימת  הולכת  מהן  מאות 

כעת. 
תושבי  לכל  מאחל  "אני 
מפות־ בנייה  תנופת  ירושלים 
אמר  שלמה",  ברמת  כמו  חת 
"יש  בחיוך  והוסיף  ראוכברגר 
ואנ־ טראמפ  ברמת  שמשקיעים 

חנו נשקיע ברמת שלמה" 
הוא  כי  הבטיח  ראוכברגר 
את  השכונה  לתושבי  לתת  ידאג 
של  המקצועיים  שירותיה  כל 
איכלוס  לאפשר  בכדי  העירייה 
שצפויים  הרבים  לתושבים  קל 
להגיע לשכונה. בנוסף הוא בישר 
לש־ החדש  המקווה  בניית  על 
שי־  22 כביש  של  קידום  כונה, 
גולדה,  לכביש  השכונה  בין  חבר 
והתוכניות  הצורך  על  עמד  וכן 
כנסת  ובתי  ציבור  מבני  להוספת 

רבים.
על  דיבר  גם  רה"ע  מ"מ 

שתעבור  פרברים  רכבת  בניית 
דרך השכונות רמות ורמת שלמה, 
הרחבת  מוגן,  לדיור  אופציה 
העירוב השכונתי וטיפול בבעיות 
לשכו־ הגישה  בכבישי  הפקקים 
נה. בענין הזה יצויין כי הוא זימן 
כביש  מתכנני  עם  דחופה  ישיבה 
למצוא  בכדי  לשכונה  הגישה 
בכביש  העומס  לבעית  פתרונות 

ובכיכר החדשה.
במהלך  חשף  ראוכברגר 
ליזמי  השבוע  אישר  כי  הביקור 
להמ־ החדשה  הפרטית  השכונה 
שיך בהליכי בניית כ-650 יחידות 

דיור נוספות במסלול ירוק.
הת־ הסיור  סוף  לקראת 
בו  השכונה  צרכי  על  דיון  קיים 
ונציגי  השכונה  עסקני  השתתפו 
נדונו  כאשר  הכנסת,  בתי  גבאי 
לתת  ראוי  אשר  נוספים  נושאים 
עליהם את הדעת לתועלת תוש־

בי השכונה
יצויין כי נושא נוסף שעלה 
הז־ לבין  ההיערכות  הוא  בביקור 
שיבח  זה  בענין  גם  כאשר  מנים, 
המ־ ההיערכות  את  ראוכברגר 
קיפה של המנהל בדמות תכניות 
הכל   - ועוד  טיולים  ייחודיות, 
בחורי  ואלפי  הקהילה  למען 

כוחות  שיאגרו  והאברכים  החמד 
לקראת זמן אלול הבעל"ט.

ראוכברגר הודה גם לראשי 
שלמה,  רמת  הקהילתי  המנהל 
המינהל  יו"ר  קסלר  מרדכי  הרב 
על  המינהל  מנהל  ברגר  ולעזרא 
הטובה  והעבודה  הרבה  העשייה 
התוש־ צרכי  לכלל  והמקצועית 
בים, וציין כי המנהל ברמת שלמה 
המ־ לכלל  ומופת  דוגמא  מהווה 

נהלים הקהילתיים בעיר. 
לרב  הודה  ברגר  עזרא 
ראוכברגר על סיועו הרב לשכונה 
בכל הנושאים והצרכים ובמיוחד 
השי־ מערך  להקמת  דחיפתו  על 
שמסייע   הישיבות  לבני  רותים 
השנה  ימות  בכל  הישיבות  לבני 
מסו־ מסגרות  להקמת  ועידודו 
בקהילות  הישיבות  לבני  דרות 
תק־ להעברת  האישית  ודאגתו 
ומסודר  שוטף  באופן  ציבים 
המתמ־ ולפעילויות  למדריכים 
שכות על פני כל השנה, וגם בבין 

הזמנים.
מ"מ  בפני  העלה  גם  ברגר 
לארגן  הצורך  את  העיר  ראש 
דומות  מסגרות  ולהקים  לטפל 

לנערות. 

הישג ישראלי

פרופסור שלמה וינקר, ראש חטיבת הרפואה 
בלאומית שירותי בריאות, נבחר לתפקיד 

נשיא איגוד רופאי המשפחה באירופה
הישג מרשים לרפואה הישראלית בכלל ו'לאומית שירותי בריאות בריאות' 
בפרט: פרופ' שלמה וינקר, ראש חטיבת הרפואה ב'לאומית', נבחר לתפקיד 

נשיא איגוד רופאי המשפחה באירופה.

בר־ מומחה  וינקר,  פרופ' 
במשך  שכיהן  משפחה,  פואת 
רופאי  איגוד  כיו"ר  שנים  תשע 
פעיל  היה  הישראלי,  המשפחה 
באיגודים  האחרונות  בשנים 
היתר  בין  באירופה.  מובילים 
רשת  של  וועד  כחבר  שימש  הוא 
המ־ ברפואת  האירופית  המחקר 
רופאי  איגוד  וועד  וחבר  שפחה 
המשפחה האירופי. הוביל ברשת 
מדי־ חוצי  פרויקטים  המחקר 
נות – כגון קורס דיגיטלי למחקר 
סגל  חילופי  המשפחה,  ברפואת 
ולמידה הדדית במסגרת תוכניות 
חילופין אירופיות יוקרתיות, וכן 
של  מחקר  למענקי  שותף  היה 

השוק האירופי.
המשפחה  רופאי  בארגון 
בהן  מדינות  חברות 45  באירופה 
עשרות אלפי רופאי משפחה מכל 
האירופי  והאזור  אירופה  מדינות 
העו־ המשפחה  רופאי  איגוד  של 
הבריאות  בענף  מומחים  למי. 
ברמה  הכרה  ש"זוהי  אומרים 
רפואת  של  וההובלה  הגבוהה 
גדול  כבוד  בישראל,  המשפחה 
למדינת ישראל וללאומית שירו־
תי בריאות. זוהי גם הכרה בפוע־
לו ובתרומתו האישית של פרופ' 
המשפחה  רפואת  לקידום  וינקר 
בתחום המחקר וההוראה וקידום 

מעמד רפואת המשפחה".
וינקר  פרופסור  כי  יצוין 
 18-17 קול  של  חודו  על  נבחר 
בבחירות לאחר מאבק קשה מול 

נציגת אירלנד שהתמודדה נגדו.
וינקר  של  בחירתו  כאמור, 
למקצועיות  נוספת  עדות  מהווה 

שירותי  'לאומית  של  וההובלה 
והמישו־ ההיבטים  בכל  בריאות' 
מגבולות  גם  שחורג  באופן  רים, 

ישראל. 
שעבר  בשבוע  לדוגמא  כך 
בנושא  פסגה  מפגש  התקיים 
הב־ מערכת  בכירי  בין  בריאות 
למקביליהם  הישראלית  ריאות 

מסין. 
במסגרת  נערך  המפגש 
זה  הפעיל  ישראלי-סיני  פורום 
מספר שנים ועניינו לקדם שת"פ 
בריאות  בנושא  מידע  והעברת 

ורפואה בין המדינות. 
באירוע  המשתתפים  אחד 
שירותי  'לאומית  מנכ"ל  היה 
שהציג  אלון,  ניסים  בריאות', 
מהפכת  את  המשתתפים  בפני 
שירותי  'לאומית  של  הדיגיטל 

בריאות' לרווחת מבוטחיה.
מהפו־ דגימה  הציג  אלון 

והמתקדמות,  החדשות  נקציות 
מתקשים  המשתתפים  כאשר 
מהב־ התפעלותם  את  להסתיר 
לכך  ש"גורמת  המהפכנית  שורה 
מה־ ישתנה  ללקוחות  שהשירות 

קצה אל הקצה".
הטכ־ כי  הדגיש  אלון 
המשך  הן  החדשות  נולוגיות 
של  והראשוניות  להובלה  ישיר 
בכל  בריאות'  שירותי  'לאומית 
שי־ שבין  לשילוב  שקשור  מה 
"מודל  המהווה  ומקצוענות,  רות 

האידיאלי עבור הלקוחות".
בסיום המושב בו הציג אלון 
את הבשורה הדיגיטלית החדשה 
שוחחו עם אלון בכירים במערכת 
והסינית  הישראלית  הבריאות 
המער־ על  עוד  ללמוד  במטרה 
מול  שונים  שת"פים  ולקדם  כת 
'לאומית שירותי בריאות' בהיבט 

הזה ובהיבטים נוספים.

ארגון העיתונאים מתגייס 
למאבק נגד סגירת קווי התוכן
מפעילי מוקדי המידע הטלפוניים פנו לשר התקשורת הנכנס דודי אמסלם 

שיפעל לביטול השימוע נגד קווי המידע

מ‡: יר‡ל לבי‡
קווי  סגירת  נגד  המאבק 
טוקר  נתי  העיתונאי   - התוכן 
בחירות  וכעת  מאחר  כי  מרגיע 
סגיר־ את  לקדם  ניתן  יהיה  לא 
תם. המשרד מבין גם שהוא הלך 
להבין  מבלי  קדימה  אחד  צעד 
נסוג  והוא  בו  והצורך  השוק  את 

לאחור".
בתוך כך, ארגון העיתונאים 
קווי  סגירת  נגד  למאבק  מתגייס 
יו"ר  טרצ'יצקי  יאיר   - התוכן 
מס־ התוכן  קווי  כי  אמר  הארגון 

פקים תקשורת ועיתונות לציבור 
משמעותי  ערך  לכך  ויש  רחב 
התקשורת  משרד  בדמוקרטיה. 
צריך לעשות כל דבר בכדי למנוע 

פגיעה בקווים.
המידע  מוקדי  מפעילי  וכן 
התקשו־ לשר  פנו  הטלפוניים 
שיפעל  אמסלם  דודי  הנכנס  רת 
המי־ קווי  נגד  השימוע  לביטול 
איש  אלפי  מאות  שמשרתים  דע 
על  כך  לרשת.  מחוברים  שאינם 

פי דיווח בכיכר השבת.
טוענים  המידע  מפעילי 

כיום  משרתים  המידע  "קווי  כי 
וח־ קהילה  לכל   . אלפים   מאות 
במספרי  מדובר  קו.  יש  סידות 
במט־ מתקשרים  אליהם  טלפון 
בנושאי  למידע  גישה  לקבל  רה 
אדום  צבע  רפואה,  תחבורה, 
ועוד. לכן, על שר התקשורת הנ־
כנס דוד אמסלם להבין כי חופש 
האוכלוסיות  לכלל  שייך  הביטוי 
והמגזרים בישראל - ולכן סגירת 
ברבבות  פגיעה  היא  המידע  קווי 

מאזינים, בעיקר חרדיים".
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ביוזמת מכון 'טל אורות' – הפקות חינוכיות כנס מנהלים חינוכיים בנושא:

"עריכת תכניות חינוכיות בתלמוד תורה"
כנס מנהלים ייחודי וראשון מסוגו, התקיים ביום שלישי כ"א סיון, באולמי טרקלין בבני ברק. עשרות מנהלים מבני ברק, גוש דן ואיזור הדרום התכנסו, ללמוד ולרכוש 

כלים כיצד לערוך ולהפיק תכניות ומבצעים חינוכיים בתלמוד תורה, מפי גדולי המומחים בתחום החינוך והניהול.

בכנס המנהלים שעמד בסי־
מן גיבוש והיערכות לקראת שנת 
המנהלים  יצאו  תש"פ,  הלימודים 
ומ־ ברורה  חינוכית  ערכה  עם 
מובנית  תכנית  לבניית  סודרת, 
וכלים  ערכים,  להנחלת  ומסודרת 
והמשך  המבצע  הצלחת  למדידת 
כתלי  בין  שנים  לאורך  הטמעתו 

הת"ת.
נפ־ הרב  המרצים,  ראשון 
אורות',  'טל  מכון  יו"ר  ניימן  תלי 
שמאחוריו עשרות שנים בעריכת 
תכניות בת"תים החשובים בארץ, 
עמד בדבריו, על ההתפתחות המ־
קצועית אותה רואים בשדה החי־
נוך התורני, בכל התחומים. אולם 
יש נושא שעדיין עומד בקרן זוית, 
החינו־ המבצעים  עריכת  תחום 
דיון  לכלל  הגיע  לא  שעדיין  כיים 
מתח־ ת"ת  וכל  ומסודר.  מקצועי 

בט בה בכוחות עצמו.
ובהירה,  מושקעת  במצגת   
כלים  מניסיונו,  ניימן  הרב  העניק 
לעריכת  לגשת  ניתן  איך  ברורים 
הצלחה  בה  ולקצור  חינוכי  מבצע 
לטווח ארוך, כאשר שמונים אחוז 

בהנחלת  כבר  נמצאת  מהחוויה 
שותפים  הילדים  הילדים.  הערך 
וחדוות  הלימוד  מעצם  ונהנים 
העשייה, והפרס אינו אלא אמצעי 
לתל־ נותנים  אנו  אותו  להערכה 

מיד המשקיע. במצגת הדידקטית 
הדרכים  למפת  המנהלים  נחשפו 

להצלחת מבצע חינוכי.
שלום  הרב  הדגיש  לאחריו 
חשיבות  את  המכון.  מנהל  ונגר, 
מכו־ שיהיה  במבצע,  הנראות 

ונגר,  הרב  ומושקע.  מוקפד  בד, 
השיווק  בעולם  מניסיונו  שיתף 
כמודל  דוגמאות  והציג  והפרסום, 
במוסדות  גם  להטמיע  ניתן  אותו 
ההצל־ להכפלת  ולהגיע  החינוך, 
המנהל  מציב  אותו  יעד  בכל  חות 

כמטרה לשיפור.
בנוסף, הציג בפני המנהלים, 
אורות'  'טל  מכון  יצירות  ממיטב 
במגוון רחב של נושאים חינוכיים 
במשך  מתמודדים  המנהלים  עמם 

החבר,  כבוד  ארץ,  דרך  השנה: 
ושינון,  חזרה  וברכות,  תפילה 
כיבוד  להטמעת  מיוחד  ומבצע 

הורים ומורים.
נמסרה  הנעילה  הרצאת 
הרב  למנהלים,  בכיר  מרצה  ע"י 
גם  בעצמו  שהוא  קנפלמכר,  יוסף 
משמש כמנהל תלמוד תורה, הרב 
שאי  היסוד,  על  עמד  קנפלמכר 
אפשר לנהל דבר שלא ניתן למדי־

דה. ונתן כלים מעשיים כיצד ניתן 
למדוד השפעת מבצע חינוכי, גם 
הש־ במשך  ואף  השנה  כל  במשך 
ממשי  שינוי  ולראות  הבאות,  נים 
החד־ המחזורים  על  גם  שמקרין 

שים הבאים לתלמוד תורה.
הרב חיים נודלר, מנהל ת"ת 
אהל תורה רמת אלחנן, שיתף את 
המשתתפים בהצלחה אותה חווה 
מכון  של  החינוכיות  התכניות  עם 

שהורגש  והשינוי  אורות',  'טל 
סדר  ארץ,  ודרך  במידות  בת"ת, 

וניקיון ושמירת הרכוש.
והמו־ הקצר  הכנס  בסיום 
למארגנים  המנהלים  הודו  שקע, 
התו־ על  מיוחדת,  הטוב  בהכרת 
כשעתיים  במשך  שנרכשו  בנות 
להצטרף  וביקשו  מרוכזות,  וחצי 
'טל  מכון  של  התכניות  לסדרת 

אורות'. 

ארקיע הודיעה כי תבטל את 
ההחלטה לפטר עובדים

הנהלת ארקיע הודיעה לנציגות העובדים כי החליטה לחזור בה ולבטל את 
פיטורי הענק בחברה כתוצאה מסגירת שדה דב ◆ העובדים יחזרו לעבודה 

סדירה ויקבלו תשלום מלא על ימי החופשה הכפויה אליה הוצאו

מ‡: יר‡ל לבי‡
סכסוך  על  ההכרזה  בגלל 
ארקיע  הנהלת  בארקיע,  העבודה 
הודיעה לנציגות העובדים כי הח־
ליטה לחזור בה ולבטל את פיטורי 
מסגירת  כתוצאה  בחברה  הענק 
עובדי  כל  לכך,  בהתאם  דב.  שדה 
כפויה  לחופשה  שהוצאו  ארקיע 
מיום  החל  סדירה  לעבודה  יחזרו 
תשלום  ויקבלו  הקרוב,  ראשון 
מלא בגין ימי החופשה (1-4.7.19).
ההסתדרות, ועד עובדי אר־
קיע והנהלת החברה ייכנסו להליך 

הבראת  בתכנית  שיעסוק  מו"מ 
החברה וייעולה.

התח־ עובדי  איגוד  יו"ר 
שדרשנו  "כמו  אדרי:  אבי  בורה, 
הפיטורים  הליכי  מההתחלה, 
לעבודה  יחזרו  העובדים  יבוטלו, 
הימים  על  מלא  תשלום  ויקבלו 
צריך  היה  כך  להם.  שהופחתו 
מכובדת  בדרך  מההתחלה,  לנהוג 
והגו־ הוגנים  עבודה  יחסי  של 
לשבת  לצדדים  שתאפשר  נים, 
הצורך  ועל  הדברים  על  ולהידבר 
לפני   – בהתייעלות  החברה  של 

שנוקטים בצעדים דרקוניים".
של  הארצי  הוועד  יו"ר 
בלאיש:  עליזה  ארקיע,  עובדי 
הודות  פרי  נשא  שלנו  "המאבק 
עובדי  איגוד  יו"ר  של  לפעילותו 
של  והגיבוי  אדרי  אבי  התחבורה 
בר-דוד.  ארנון  ההסתדרות  יו"ר 
אינטנסיבי  מו"מ  לקיים  נמשיך 
תיקח  שהיא  ומצפים  החברה  עם 
שהעובדים  לכך  ותדאג  אחריות 
המסורים שלה ימשיכו לעבוד בה 
להס־ ובהתאם  להיות  שצריך  כפי 

כם הקיבוצי".

רה"ע ביתר דורש: למצוא 
פתרון ביניים לעומס במנהרות
העבודות להכפלת המנהרות נמצאות בשלבי תכנון מתקדמים, אך רק בעוד 

מספר שנים הן יושלמו, ובינתיים הפקקים נמשכים ◆ המטרה: הצגת פתרונות 
ביניים שייקלו על העומסים הקשים בזמני הלחץ

מ‡: יר‡ל לבי‡
לעומסים  ביניים  פתרון 
עי־ ביתר  רה"ע  המנהרות:  כביש 
לית פנה לגורמים האחראיים בנ־
תיבי ישראל ובמשטרה על כביש 
המחסומים  ותפעול  המנהרות 
נרחבת  פגישה  לערוך  ודרש  בו, 
הרל־ הגורמים  כלל  בהשתתפות 
וונטיים, יחד עם ראשי הרשויות 

באזור.
כביש  מהווה  לכם,  "כידוע 
מרכזי  תחבורה  עורק  המנהרות 
הנוסעים  יו"ש,  תושבי  לרבבות 
לירושלים  בדרכם  יום  מדי  בו 
"פעילותו  רה"ע,  כותב  וממנה", 
משפיעה  זה  ציר  של  התקינה 
רבבות  של  חייהם  על  במישרין 
חו־ תלמידים,  עובדים,  אנשים, 
לים ועוד, כך שאין מדובר בפרי־
בילגיה אלא בצורך חיוני קריטי.

הפך  האחרונות  "בשנים 
ועקב  מאוד,  עד  לעמוס  הציר 
להרחיב  ההחלטה  התקבלה  כך 
אותו לכביש דו נתיבי באמצעות 
שכבר  נוספת,  מנהרה  חפירת 
שעד  אלא  קרוב לביצוע,  עומדת 
החדשה  המנהרה  של  לכניסתה 
שנים,  מספר  יעבור  לשימוש 
בוקר  מדי  עומדים   – ובינתיים 
בפקק  נוסעים  רבבות  ואחה"צ 

שגרת  את  המשבש  נסבל,  בלתי 
החיים".

מספר  "בידינו  לדבריו, 
רעיונות מעשיים העשויים להקל 
שישנם  ובטוחני  העומס,  על 
ראשי  בידי  גם  נוספים  רעיונות 
עציון.  מגוש  האחרים  המועצות 
עשויה  אלו,  אמצעים  נקיטת 
הרב,  העומס  על  במקצת  להקל 
את  יפתור  לא  אם  שגם  דבר 
מסוימת,  להקלה  יביא  הבעיה, 
מה־ לרבים  קריטי  זמן  שתחסוך 

נוסעים בכביש".
דורש  הוא  הנ"ל,  לאור 

מקצועית  פגישה  בהקדם  לקיים 
בהש־ בשטח,  דחופה  נרחבת 
הרל־ המקצוע  אנשי  תתפות 
ראשי  בהשתתפות  וכן  וונטיים, 
לב־ ע"מ  עציון,  מגוש  הרשויות 
ניתן  רעיונות  אלו  ברצינות  דוק 
להקל  בכדי  מיידי,  באופן  ליישם 

על המצב הבלתי נסבל".
עם  פגישה  נערכה  השבוע 
ראשי  בהשתתפות  ש"י,  ממ"ז 
המועצות ביו"ש, בה העלה רה"ע 
את בקשתו לסיור מקצועי נרחב 
בשטח. הממ"ז אישר את הבקשה 

והסיור יתקיים בהקדם.

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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ביוזמת מכון 'טל אורות' – הפקות חינוכיות כנס מנהלים חינוכיים בנושא:

"עריכת תכניות חינוכיות בתלמוד תורה"
כנס מנהלים ייחודי וראשון מסוגו, התקיים ביום שלישי כ"א סיון, באולמי טרקלין בבני ברק. עשרות מנהלים מבני ברק, גוש דן ואיזור הדרום התכנסו, ללמוד ולרכוש 

כלים כיצד לערוך ולהפיק תכניות ומבצעים חינוכיים בתלמוד תורה, מפי גדולי המומחים בתחום החינוך והניהול.

בכנס המנהלים שעמד בסי־
מן גיבוש והיערכות לקראת שנת 
המנהלים  יצאו  תש"פ,  הלימודים 
ומ־ ברורה  חינוכית  ערכה  עם 
מובנית  תכנית  לבניית  סודרת, 
וכלים  ערכים,  להנחלת  ומסודרת 
והמשך  המבצע  הצלחת  למדידת 
כתלי  בין  שנים  לאורך  הטמעתו 

הת"ת.
נפ־ הרב  המרצים,  ראשון 
אורות',  'טל  מכון  יו"ר  ניימן  תלי 
שמאחוריו עשרות שנים בעריכת 
תכניות בת"תים החשובים בארץ, 
עמד בדבריו, על ההתפתחות המ־
קצועית אותה רואים בשדה החי־
נוך התורני, בכל התחומים. אולם 
יש נושא שעדיין עומד בקרן זוית, 
החינו־ המבצעים  עריכת  תחום 
דיון  לכלל  הגיע  לא  שעדיין  כיים 
מתח־ ת"ת  וכל  ומסודר.  מקצועי 

בט בה בכוחות עצמו.
ובהירה,  מושקעת  במצגת   
כלים  מניסיונו,  ניימן  הרב  העניק 
לעריכת  לגשת  ניתן  איך  ברורים 
הצלחה  בה  ולקצור  חינוכי  מבצע 
לטווח ארוך, כאשר שמונים אחוז 

בהנחלת  כבר  נמצאת  מהחוויה 
שותפים  הילדים  הילדים.  הערך 
וחדוות  הלימוד  מעצם  ונהנים 
העשייה, והפרס אינו אלא אמצעי 
לתל־ נותנים  אנו  אותו  להערכה 
מיד המשקיע. במצגת הדידקטית 
הדרכים  למפת  המנהלים  נחשפו 

להצלחת מבצע חינוכי.
שלום  הרב  הדגיש  לאחריו 
חשיבות  את  המכון.  מנהל  ונגר, 
מכו־ שיהיה  במבצע,  הנראות 

ונגר,  הרב  ומושקע.  מוקפד  בד, 
השיווק  בעולם  מניסיונו  שיתף 
כמודל  דוגמאות  והציג  והפרסום, 
במוסדות  גם  להטמיע  ניתן  אותו 
ההצל־ להכפלת  ולהגיע  החינוך, 
המנהל  מציב  אותו  יעד  בכל  חות 

כמטרה לשיפור.
בנוסף, הציג בפני המנהלים, 
אורות'  'טל  מכון  יצירות  ממיטב 
במגוון רחב של נושאים חינוכיים 
במשך  מתמודדים  המנהלים  עמם 

החבר,  כבוד  ארץ,  דרך  השנה: 
ושינון,  חזרה  וברכות,  תפילה 
כיבוד  להטמעת  מיוחד  ומבצע 

הורים ומורים.
נמסרה  הנעילה  הרצאת 
הרב  למנהלים,  בכיר  מרצה  ע"י 
גם  בעצמו  שהוא  קנפלמכר,  יוסף 
משמש כמנהל תלמוד תורה, הרב 
שאי  היסוד,  על  עמד  קנפלמכר 
אפשר לנהל דבר שלא ניתן למדי־

דה. ונתן כלים מעשיים כיצד ניתן 
למדוד השפעת מבצע חינוכי, גם 
הש־ במשך  ואף  השנה  כל  במשך 
ממשי  שינוי  ולראות  הבאות,  נים 
החד־ המחזורים  על  גם  שמקרין 

שים הבאים לתלמוד תורה.
הרב חיים נודלר, מנהל ת"ת 
אהל תורה רמת אלחנן, שיתף את 
המשתתפים בהצלחה אותה חווה 
מכון  של  החינוכיות  התכניות  עם 

שהורגש  והשינוי  אורות',  'טל 
סדר  ארץ,  ודרך  במידות  בת"ת, 

וניקיון ושמירת הרכוש.
והמו־ הקצר  הכנס  בסיום 
למארגנים  המנהלים  הודו  שקע, 
התו־ על  מיוחדת,  הטוב  בהכרת 
כשעתיים  במשך  שנרכשו  בנות 
להצטרף  וביקשו  מרוכזות,  וחצי 
'טל  מכון  של  התכניות  לסדרת 

אורות'. 

ארקיע הודיעה כי תבטל את 
ההחלטה לפטר עובדים

הנהלת ארקיע הודיעה לנציגות העובדים כי החליטה לחזור בה ולבטל את 
פיטורי הענק בחברה כתוצאה מסגירת שדה דב ◆ העובדים יחזרו לעבודה 

סדירה ויקבלו תשלום מלא על ימי החופשה הכפויה אליה הוצאו

מ‡: יר‡ל לבי‡
סכסוך  על  ההכרזה  בגלל 
ארקיע  הנהלת  בארקיע,  העבודה 
הודיעה לנציגות העובדים כי הח־
ליטה לחזור בה ולבטל את פיטורי 
מסגירת  כתוצאה  בחברה  הענק 
עובדי  כל  לכך,  בהתאם  דב.  שדה 
כפויה  לחופשה  שהוצאו  ארקיע 
מיום  החל  סדירה  לעבודה  יחזרו 
תשלום  ויקבלו  הקרוב,  ראשון 
מלא בגין ימי החופשה (1-4.7.19).
ההסתדרות, ועד עובדי אר־
קיע והנהלת החברה ייכנסו להליך 

הבראת  בתכנית  שיעסוק  מו"מ 
החברה וייעולה.

התח־ עובדי  איגוד  יו"ר 
שדרשנו  "כמו  אדרי:  אבי  בורה, 
הפיטורים  הליכי  מההתחלה, 
לעבודה  יחזרו  העובדים  יבוטלו, 
הימים  על  מלא  תשלום  ויקבלו 
צריך  היה  כך  להם.  שהופחתו 
מכובדת  בדרך  מההתחלה,  לנהוג 
והגו־ הוגנים  עבודה  יחסי  של 
לשבת  לצדדים  שתאפשר  נים, 
הצורך  ועל  הדברים  על  ולהידבר 
לפני   – בהתייעלות  החברה  של 

שנוקטים בצעדים דרקוניים".
של  הארצי  הוועד  יו"ר 
בלאיש:  עליזה  ארקיע,  עובדי 
הודות  פרי  נשא  שלנו  "המאבק 
עובדי  איגוד  יו"ר  של  לפעילותו 
של  והגיבוי  אדרי  אבי  התחבורה 
בר-דוד.  ארנון  ההסתדרות  יו"ר 
אינטנסיבי  מו"מ  לקיים  נמשיך 
תיקח  שהיא  ומצפים  החברה  עם 
שהעובדים  לכך  ותדאג  אחריות 
המסורים שלה ימשיכו לעבוד בה 
להס־ ובהתאם  להיות  שצריך  כפי 

כם הקיבוצי".

רה"ע ביתר דורש: למצוא 
פתרון ביניים לעומס במנהרות
העבודות להכפלת המנהרות נמצאות בשלבי תכנון מתקדמים, אך רק בעוד 

מספר שנים הן יושלמו, ובינתיים הפקקים נמשכים ◆ המטרה: הצגת פתרונות 
ביניים שייקלו על העומסים הקשים בזמני הלחץ

מ‡: יר‡ל לבי‡
לעומסים  ביניים  פתרון 
עי־ ביתר  רה"ע  המנהרות:  כביש 
לית פנה לגורמים האחראיים בנ־
תיבי ישראל ובמשטרה על כביש 
המחסומים  ותפעול  המנהרות 
נרחבת  פגישה  לערוך  ודרש  בו, 
הרל־ הגורמים  כלל  בהשתתפות 
וונטיים, יחד עם ראשי הרשויות 

באזור.
כביש  מהווה  לכם,  "כידוע 
מרכזי  תחבורה  עורק  המנהרות 
הנוסעים  יו"ש,  תושבי  לרבבות 
לירושלים  בדרכם  יום  מדי  בו 
"פעילותו  רה"ע,  כותב  וממנה", 
משפיעה  זה  ציר  של  התקינה 
רבבות  של  חייהם  על  במישרין 
חו־ תלמידים,  עובדים,  אנשים, 
לים ועוד, כך שאין מדובר בפרי־
בילגיה אלא בצורך חיוני קריטי.

הפך  האחרונות  "בשנים 
ועקב  מאוד,  עד  לעמוס  הציר 
להרחיב  ההחלטה  התקבלה  כך 
אותו לכביש דו נתיבי באמצעות 
שכבר  נוספת,  מנהרה  חפירת 
שעד  אלא  קרוב לביצוע,  עומדת 
החדשה  המנהרה  של  לכניסתה 
שנים,  מספר  יעבור  לשימוש 
בוקר  מדי  עומדים   – ובינתיים 
בפקק  נוסעים  רבבות  ואחה"צ 

שגרת  את  המשבש  נסבל,  בלתי 
החיים".

מספר  "בידינו  לדבריו, 
רעיונות מעשיים העשויים להקל 
שישנם  ובטוחני  העומס,  על 
ראשי  בידי  גם  נוספים  רעיונות 
עציון.  מגוש  האחרים  המועצות 
עשויה  אלו,  אמצעים  נקיטת 
הרב,  העומס  על  במקצת  להקל 
את  יפתור  לא  אם  שגם  דבר 
מסוימת,  להקלה  יביא  הבעיה, 
מה־ לרבים  קריטי  זמן  שתחסוך 

נוסעים בכביש".
דורש  הוא  הנ"ל,  לאור 

מקצועית  פגישה  בהקדם  לקיים 
בהש־ בשטח,  דחופה  נרחבת 
הרל־ המקצוע  אנשי  תתפות 

ראשי  בהשתתפות  וכן  וונטיים, 
לב־ ע"מ  עציון,  מגוש  הרשויות 
ניתן  רעיונות  אלו  ברצינות  דוק 
להקל  בכדי  מיידי,  באופן  ליישם 

על המצב הבלתי נסבל".
עם  פגישה  נערכה  השבוע 
ראשי  בהשתתפות  ש"י,  ממ"ז 
המועצות ביו"ש, בה העלה רה"ע 
את בקשתו לסיור מקצועי נרחב 
בשטח. הממ"ז אישר את הבקשה 

והסיור יתקיים בהקדם.
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פרנו // „ו„ פרי„

 הˆב ‚בולו-חל˜ ב
אסטר־ ליצור  עלינו  להתקדם  כדי  גבולות  ליצור  שלמדנו  אחרי 

הרבה  החיים,  על  אסטרטגיה  יהיה  אחד  שלכל  מאוד  חשוב  טגיה, 

או  ערטילאיים  בחלומות  מאשר  טכניות,  בפעולות  לטפל  קל  יותר 

בשאיפות מופשטות, אם יש בך תקווה כלשהי להגשים חלום, כמו 

לדעת משהו מסוים, או להשיג משהו, או לפתוח עסק כלשהו, מה 

שצריך קודם זה לשרטט אותו תחילה, לערוך תוכנית רב- שלבית 

ומפורטת, 

למשל אני רוצה עד סוף שנה לסיים את הש"ס אז אני צריך לרשום 

כמה דפים ביום בחודש, ובשנה, ואחר כך לתכנן זמן לחזרות, נגיד 

בשבת חוזר על הספק השבועי, וכך בכל דבר שאני רוצה לעשות, 

תפעל  היא  כל  ומפורטת  מדויקת  יותר  תהיה  שהאסטרטגיה  וככל 

באופן אפקטיבי יותר. 

ההתקד־ אחר  עצמך  אחר  ולעקוב  מדויקות  מטרות  לקבוע  לכן 

מות שלך, כך יהיה לנו הרבה יותר קל לגלות מתי אנחנו "נתקעים" 

עכשיו אתה בדרך למטרה שלך בדרך להגשמת החלום שלך ומצאת 

את עצמך תקוע, מיד תבדוק במה נתקלת? מה היא הסיבה והגורם 

לך  שתסייע  אסטרטגיה,  לקבוע  תוכל  הזו  בדרך  רק  שלך,  לעצירה 

לעקוף את המכשולים ולא להיכשל בהם שוב ושוב.

אחת הסיבות הנפוצות ביותר לאי העמידה בהחלטות שלנו, ול־

עצירה של ההתקדמות שלנו בחיים זו מחלת "השכחה" אנחנו שו־

כחים מה הבטחנו לעצמינו, מה החלטנו להשתנות כי אנחנו נבלעים 

בתוך הרגלי החיים בתוך כל ההרגלים הישנים שלא מקדמים אותנו, 

לכן עלינו למצוא דרכים להתגבר על הבעיה הזו, חז"ל אומרים אם 

לא עכשיו אימתי" כלומר הדרך הטובה ביותר היא לא לדחות את 

ההחלטות שלנו, ברגע שהחלטת דבר מסוים קום ותעשה אותו, תכ־

תוב את ההחלטות שלך בפנקס אישי, או בפתק גלוי שאתה רואה 

אותו כל הזמן, אסור לנו לתת להחלטות שלנו להתמוסס בערפל של 

השכחה. תזכרו תמיד שהחיים קצרים ואין לנו זמן ליפול לכל בור, 

ורק אז לבנות גדר סביבו.

מהפיכת הבריאות של 'מכבי' בעיצומהה‡ומ לנו // הרב ‚ילי עטרי
הצטרפו  מבוטחים  עשרות 
למחר-  'מהיום  החדש  למיזם 
לב־ היום  כבר  ודואגים  בריא' 

ריאות של מחר
בדרום  'מכבי'  מבוטחי 
ומקצועי  חדש  ממיזם  נהנים 
שמזמין  בריא'  למחר-  -'מהיום 
של  לבריאות  היום  לדאוג  אותם 
"שמי־ שכטר:  קרן  הגב'   • מחר 
מגיל  בריא  חיים  אורח  על  רה 
צעיר וביצוע בדיקות תקופתיות, 
חיוניים ומסייעים למניעת וזיהוי 

מחלות כבר בראשית הדרך". 
עשרות מבוטחי 'מכבי' שי־
מש־ דרום  במחוז  בריאות  רותי 
'מהיום  החדשני  במיזם  תתפים 
תחת  הושק  אשר  בריא'  למחר- 
לב־ היום  "דואגים  הכותרת- 

ריאות של מחר". 
המ־ את  מעודדת  התוכנית 
על  והקפדה  למודעות  בוטחים 
אורח חיים בריא, ביצוע בדיקות 
ובכך  סדיר  ומעקב  תקופתיות 

ולקבל  למכה  רפואה  להקדים 
המ־ לשינויים  להיערך  כדי  כלים 

תרחשים- כבר בראשית הדרך.
הסברה  מערך  כולל  המיזם 
בנושאי  פעילויות  קידום  נרחב, 
וילדים,  למבוגרים  נכונה  תזונה 
גיל,  בכל  גופנית  פעילות  עידוד 
בדיקות  נכונים,  שינה  הרגלי 
מעקב תקופתיות והרגלי בריאות 

שגרתיים.
הגב' קרן שכטר, ראש מחוז 
מהווה  "התוכנית  במכבי:  הדרום 
במהפכת  ומבורך  חיוני  מהלך 
במסגרתה  מכבי.  של  הבריאות 
לש־ כלים  רוכשים  המבוטחים 

כבר  בריא  חיים  אורח  על  מירה 
מגיל צעיר ובכך להקדים רפואה 

ולהיערך  מחלות  למנוע  למכה, 
לשינויים כבר בראשית הדרך". 

מגזר  מנהל  קליין,  אריה  ר' 
המי־ ב"מסגרת  בדרום:  חרדי 
בריא'  למחר-  'מהיום  החדש  זם 
בדרום  מכבי  מבוטחי  נהנים 
מתקדמת  רפואית  ממעטפת 
על  לשמור  להם  מאפשרת  אשר 
בריאות אישית ומשפחתית, תוך 
וסדרתי  שגרתי  ומעקב  הקפדה 
בדי־ על  המשפחה  בני  כלל  של 
קות חיוניות, תזונה נכונה ואורח 

חיים בריא".
מנהל  שלזינגר,  משה  הרב 
החרדי  במגזר  מכבי  של  השיווק 
מוסיף: "מכבי משקיעה משאבים 
לגילוי  המודעות  לעידוד  רבים 
מוקדם, המציל חיים פשוטו כמ־
להגברת  לפעול  נמשיך  שמעו. 
המודעות לשמירה על אורח חיים 
תקופתיות  בדיקות  וביצוע  בריא 
ולתת מעטפת בריאותית ומקצו־

עית לכלל המבוטחים. 

תשכחו מכל מה שידעתם על נופש: 
בין הזמנים מהאגדות במלון כינר

זמרים, מופיעי סטנדאפ, הצגות, פעילויות לילדים, תחרויות והרצאות ◆ מלון 
כינר מציג: חופשת בין הזמנים המגוונת והמהנה למשפחות בישראל

ה'תשע"ט  הזמנים  בין 
גם  ישראל  עם  כל  וכמו  בפתח 
החופשה  את  מתכננים  אתם 
הבאה שלכם. בין רשימת היעדים 
/ המלונות שאתם שוקלים, נמצא 
שפת  שעל  כינר  מלון  גם  כרגיל 

הכנרת. 
הייחודי  והאופי  המעלות 
מו־ ליעד  אותו  הפכו  המלון  של 
כשתשמעו  אך  מבחינתכם,  עדף 
מה התוכניה שממתינה לאורחים 
שזו  ספק  לנו  אין   – הזמנים  בבין 

תהיה הבחירה היחידה שלכם. 
למשפ־ לספק  מטרה  מתוך 
חה החרדית את הנופש המושלם, 
ייהנו אורחי המלון בשלושת הש־
מהופעות  הזמנים  בין  של  בועות 
למצוא  ניתן  לא  כמותן  ותוכניות 

בשום מקום אחר. 
בין היתר יופיעו במלון: הז־
מרים נפתלי קמפה, מנחם הרמן, 

ואבי  דעי  נתן  טובול,  שמעון 
תחרויות  יתקיימו   בנוסף  מילר. 
פרסים  נושאות  ושירה  מוזיקה 
מפורס־ מוזיקאים  בהשתתפות 

מים ואורחי המלון.
'בין  מופע  בתכניה:  עוד 
אש  קצב  מופע  למערב',  מזרח 
מבית  'הנרדף'  ההצגה  וקפוארה, 
היוצר של עופר לוי, סיפור מלווה 

בקריקטורות. 
הבדרן  הרדיו,  שדרן  גם 
יעביר  שוקרון  יהודה  והחקיין 

במלון מופע סטנדאפ. 
לאורך  הכל.  לא  עוד  וזה 
ככל ימי החופשה יהיו במלון קר־

מתנפחים  בחול,  אומנות  קסים, 
ועוד  פארק  לונה  מיני  רטובים, 

תכניות והפעלות רבות וטובות. 
התלב־ לכם  היתה  אם  אז 

טות, זה הזמן להירשם לנופש בין 
מח־ ולהנות  כינר,  במלון  הזמנים 
וויה בלתי נשכחת לכל המשפחה.
שעל  כינר  מלון  כידוע, 
שנים  מזה  ניצב  'הכנרת'  שפת 
הנח־ היעדים  בצמרת  ארוכות 
החרדים  הנופשים  של  שקים 
האטרק־ למיקום  בנוסף  בארץ. 
המפואר  המלון  התפרסם  טיבי, 
הג־ האירוח  סטנדרט  בזכות 
והכשרות  העשיר  התפריט  בוה, 
אותו  שהפכו   – שלו  המהודרת 
עבור  האידיאלית  לאלטרנטיבה 
חו־ לשלב  שמעוניינים  נופשים 
על  הקפדה  עם  מושלמת  פשה 
החיים  ואורח  ההלכה  כללי  כל 

החרדי.
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הב' - נושא עון

ֲהֵרי לֹא ַיֲעֶשׂה ָהָאָדם  ֶדם שֶׁ דוֹל ֵמַהקֹּ ַוֲהֵרי ֶזה גָּ

ַאַחת  ֲעֵבָרה  ָהעוֵֹבר  ִדְתַנן  כְּ ִחית  ַמשְׁ ֵרא  ִיבָּ א  לֹּ שֶׁ ָעוֹן 

ִלְפֵני  עוֵֹמד  גוֹר  ַקטֵּ אוֹתוֹ  ַוֲהֵרי  ֶאָחד  ָקֵטגוֹר  לוֹ  קֶֹנה 

ה  ִריָּ בְּ ְוֵאין  ֲעשַָׂאִני,  לוִֹני  פְּ ְואוֵֹמר  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ

רּוְך הּוא  דוֹׁש בָּ ְפעוֹ שֶׁל ַהקָּ שִׁ א בְּ עוָֹלם ֶאלָּ ֶמת בָּ ִמְתַקיֶּ

ין  ם, ַהדִּ ה ִמְתַקיֵּ ה עוֵֹמד ְלָפָניו ּוַבמֶּ ִחית ַהזֶּ שְׁ ַוֲהֵרי ַהמַּ

ִחיִתים  ַמשְׁ ָזן  ֵאיִני  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ אַמר  יֹּ שֶּׁ נוֵֹתן 

ִחית  שְׁ ַהמַּ ְוָהָיה  ּנּו  ִממֶּ ְרֵנס  ְוִיְתפַּ שֲֶׁעשָׂאוֹ  ִמי  ֵאֶצל  ֵיֵלְך 

ִפי  ָמתוֹ אוֹ כוְֹרתוֹ אוֹ ֶנֱעַנׁש ָעָליו כְּ ד ְונוֵֹטל ִנשְׁ יוֵֹרד ִמיַּ

רּוְך  דוֹׁש בָּ ִחית ַההּוא, ְוֵאין ַהקָּ שְׁ ל ַהמַּ טֵּ ְתבַּ יִּ ָעְנׁשוֹ ַעד שֶׁ

שֶׁהּוא ָזן  א נוֹשֵׂא ְוסוֵֹבל ָהַעִין ּוְכמוֹ  הּוא עוֶֹשׂה ֵכן ֶאלָּ

ְהֶיה ֶאָחד  יִּ ה ַעד שֶׁ ִחית ַהזֶּ שְׁ ּלוֹ ָזן ּוְמַפְרֵנס ַהמַּ ָהעוָֹלם כֻּ

הּו  ְתׁשּוָבה ִויַכלֵּ ׁשּוב ַהחוֵֹטא בִּ יָּ ָבִרים, אוֹ שֶׁ לֹשָׁה דְּ ִמשְּׁ

ִיּסּוִרים  בְּ ֶצֶדק  ׁשוֵֹפט  ֵלהּו  ְיַבטְּ אוֹ  ָפיו,  ִסגֻּ בְּ ֵלהּו  ִויַבטְּ

ָאַמר  ם ְושָׁם ִיְפַרע חוֹבוֹ. ְוַהְינּו שֶׁ יִהנֹּ גֵּ ּוִמיָתה, אוֹ ֵיֵלְך בַּ

ּלוֹ  כֻּ ָהעוָֹלם  ל  כָּ ֲחַז"ל  ּוֵפְרׁשּו  שׂוֹא  ִמנְּ ֲעוִֹני  דוֹל  גָּ ַקִין 

ה  ַאתָּ ֵאין  שֶׁ ָכֵבד  ַוֲעוִֹני  ּוְמַפְרֵנס,  ָזן  ֵיָרֶצה  סוֵֹבל  ה  ַאתָּ

ִאם  ן,  ַוֲאַתקֵּ ָאׁשּוב  שֶׁ ַעד  ְלַפְרְנסוֹ  רּוׁש  פֵּ ְלסוְֹבלוֹ  ָיכוֹל 

ה  ִריָּ בְּ ּוְמַפְרֵנס  זּון  יָּ שֶׁ דוָֹלה  גְּ ַסְבָלנּות  ת  ִמדַּ ֶזה  ֲהֵרי  ן  כֵּ

ׁשּוב. יָּ ָרא ַהחוֵֹטא ַעד שֶׁ בָּ ָרָעה שֶׁ

ל עֹל  ְהֶיה ַסְבָלן ִלְסבֹּ יִּ ה ָצִריְך שֶׁ מָּ ִיְלמֹד ָהָאָדם כַּ

ָרָעתוֹ  ֲעַדִין  שֶׁ ֶזה  כָּ שִׁעּור  ַעד  ֵהִריַע  שֶׁ ְוָרעוָֹתיו  ֲחֵברוֹ 

ן ֲחֵברוֹ אוֹ ַעד  ל ַעד ְיַתקֵּ ָחָטא ֶנְגּדוֹ ְוהּוא ִיְסבֹּ ֶמת, שֶׁ ַקיֶּ

ל ֵמֵאָליו ְוַכּיוֵֹצא: טֵּ ְתבַּ יִּ שֶׁ

הג'- ועובר על פשע

ִליַח  ִחיָלה ַעל ְיֵדי שָׁ ֲהֵרי ֵאין ַהמְּ דוָֹלה שֶׁ ה גְּ זוֹ ִמדָּ

ִדְכִתיב  כְּ הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ שֶׁל  ׁש  ַממָּ ָידוֹ  ַעל  א  ֶאלָּ

ִלי־ ִליָחה ְוגוֹ' ּוַמה ִהיא ַהסְּ ָך ַהסְּ י ִעמְּ (תהלים קל, ד) כִּ

ִדְכִתיב (ישעיה ד, ד) ִאם ָרַחץ  ָחה שֶׁהּוא רוֵֹחץ ֶהָעוֹן כְּ

ִתיב (יחזקאל לו,  נוֹת ִצּיוֹן ְוגוֹ׳ ְוֵכן כְּ ֲאדָֹני ֵאת צַֹאת בְּ

י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהוִֹרים ְוגוֹ' ְוָהִיינּו ְועוֵֹבר ַעל  כה) ְוָזַרְקתִּ

שַׁע. שַׁע ׁשוֵֹלַח ֵמיֵמי ְרִחיָצה ְועוֵֹבד ְורוֵֹחץ ַהפֶּ פֶּ

א  לֹּ ְדמּות ֶזה ָצִריְך ִלְהיוֹת ָהָאָדם שֶׁ ׁש כִּ ה ַממָּ ְוִהנֵּ

ִחית,  ִהשְׁ אוֹ  ָחָטא  לוִֹני  פְּ שֶׁ ַמה  ן  ְמַתקֵּ ֲאִני  ְוִכי  יֹאַמר 

הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ְוַהקָּ חֵֹטא  ָהָאָדם  ֲהֵרי  שֶׁ ְך  כָּ יֹאַמר  לֹא 

ְורוֵֹחץ  ת  ְמֻעוָּ ֶאת  ן  ְמַתקֵּ ִליַח  שָׁ ְיֵדי  ַעל  א  לֹּ שֶׁ ַעְצמוֹ  בְּ

צַֹאת ֲעוֹנוֹ.

ֶלְך  ֲהֵרי ַהמֶּ ׁש ָהָאָדם ָלׁשּוב ַלֲחטֹא שֶׁ יֵּ אן ִיְתבַּ ּוִמכָּ

ָגָדיו:  ַעְצמוֹ רוֵֹחץ ִלְכלּוְך בְּ בְּ

הד' - לשארית נחלתו

ִיְשָׂרֵאל  ִעם  ִמְתַנֵהג  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ה  ִהנֵּ

ֶדֶרְך ֶזה לוַֹמר ַמה ֶאֱעֶשׂה ְלִיְשָׂרֵאל ְוֵהם ְקרוָֹבי שְֵׁאר  בְּ

הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ְלַהקָּ זּוג  ת  בַּ שֵֶׁהם  ֶהם  ִעמָּ ִלי  ֵיׁש  ָשׂר  בָּ

ּוְכִתיב  ז"ל  ְדֵפְרׁשּו  כְּ י.  ִאמִּ ֲאחוִֹתי,  י,  תִּ בִּ ָלּה  ְוקוֵֹרא 

ּוָבָניו  ֶהם  ִעמָּ לוֹ  ֵיׁש  ֻקְרָבה  ׁש  ַממָּ ְקרוֹבוֹ  ַעם  ִיְשָׂרֵאל 

ְוסוֹף  ָשׂר  בָּ שְֵׁאר  ָלׁשוֹן  ַנֲחָלתוֹ  ֵאִרית  ִלשְׁ ְוַהְינּו  ֵהם. 

ֵאב  ַהכְּ ֲהֵרי  ַאֲעִנישֵׁם  ִאם  אַֹמר,  ּוַמה  ַנֲחָלתוֹ.  ֵהם  סוֹף 

ִתיב  ָכל ָצָרָתם לוֹ ָצר. כְּ ְעָיה סג, ט) בְּ ִדְכִתיב (ְישַׁ ָעַלי כְּ

ן  כֵּ שֶׁ ְוָכל  ָהֶעְליוֹן  ְלֶפֶלא  יַע  ַמגִּ ֲעָרם  צַּ שֶׁ לוַֹמר  'ַאֶלף'  בְּ

לוֹ  'ָואו'  בְּ ְוָקֵריַנן  ַהַהְנָהָגה  ִעיָקר  ֶהן  בָּ שֶׁ ְרצּוִפין  פַּ ְלדּו 

ִיְשָׂרֵאל  ֲעַמל  בַּ י  ַנְפשִׁ ְקַצר  ַותִּ ז)  (שְֹׁפִטים,  ּוְכִתיב  ָצר. 

ֵאִרית  שְׁ שֵֶׁהם  ֵני  ִמפְּ ּוְקלוָֹנם  ַצֲעָרם  סוֵֹבל  ֵאינוֹ  שֶׁ ְלִפי 

ַנֲחָלתוֹ.

שְֵׁאר  ֵהם  ִיְשָׂרֵאל  ל  כָּ ֲחֵברוֹ  ִעם  ָהָאָדם  ְך  כָּ

ֵיׁש  ַיַחד  לּולוֹת  כְּ שָׁמוֹת  ַהנְּ שֶׁ ֵני  ִמפְּ ֵאּלּו  ִעם  ֵאּלּו  ָשׂר  בָּ

ים  ְמֻרבִּ ּדוֶֹמה  ֵאינוֹ  ּוְלָכְך  ֶזה,  ֵחֶלק  ּוָבֶזה  ֶזה  ֵחֶלק  ֶזה  בָּ

ְרׁשּו  ָללּוָתם, ּוְלָכְך פֵּ ֵני כְּ ְצוֹת ְוכ"ז ִמפְּ ָהעוִֹשׂים ֶאת ַהמִּ

ְמֶנה ֵמֲעָשָׂרה ִראׁשוִֹנים  ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה ַעל ַהנִּ

ָשָׂכר  ל  ְמַקבֵּ ַאֲחָריו  ִאים  בָּ ֵמָאה  ֲאִפּלּו  ֶנֶסת  ַהכְּ ֵבית  בְּ

ָהֲעָשָׂרה ֵהם  ֵני שֶׁ ָמעוֹ, ִמפְּ ַמשְׁ ׁש כְּ ם, ֵמָאה ַממָּ לָּ ֶנֶגד כֻּ כְּ

ָעִמים ֲעָשָׂרה ֵמָאה  ֵאּלּו ֲהֵרי ֵהם ֲעָשָׂרה פְּ לּוִלים ֵאּלּו בְּ כְּ

ן ֲאִפּלּו ָיבוֹאּו ֵמָאה  ָאה ִאם כֵּ לּול ִממֵּ ְוָכל ֶאָחד ֵמֶהם כָּ

ַעם ֶזה ִיְשָׂרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה  הּוא ֵיׁש לוֹ ְשַׂכר ֵמָאה, ְוֵכן ִמטַּ

ָכל ֶאָחד ֵחֶלק ֶאָחד ֵמֲחֵברוֹ ּוְכ־ ׁש ֵיׁש בְּ מָּ ֵני שֶׁמַּ ָלֶזה ִמפְּ

שֶׁחוֵֹטא ָהֶאָחד ּפוֵֹגם ֶאת ַעְצמוֹ ּופוֵֹגם ֵחֶלק ֲאשֶׁר ַלֲח־

ד ַהֵחֶלק ַההּוא ֲחֵברוֹ ָעֵרב ָעָליו. ִאם  ֵברוֹ ּבוֹ, ִנְמָצא ִמצַּ

ן ֵהם שְֵׁאר ֶזה ִעם ֶזה ּוְלָכְך ָראּוי ְלָאָדם ִלְהיוֹתוֹ ָחֵפץ  כֵּ

טוָֹבתוֹ שֶׁל ֲחֵברוֹ ְוֵעינוֹ טוָֹבה ַעל טוַֹבת ֲחֵברוֹ ּוְכבוֹדוֹ  בְּ

ַעם  ׁש, ּוִמטַּ ֲהֵרי הּוא הּוא ַממָּ ּלוֹ שֶׁ שֶׁ ִיְהֶיה ָחִביב ָעָליו כְּ

־ יִּ מוָֹך ְוָראּוי שֶׁ ְקָרא, יט) ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך כָּ ינּו (ַויִּ ֶזה ִנְצַטוִּ

ָלל ְולֹא ִיְרֶצה  ְגנּותוֹ כְּ ר בִּ ַכשְׁרּות ֲחֵברוֹ ְולֹא ְיַדבֵּ ְרֶצה בְּ

ְגנּוֵתנּו ְולֹא  רּוְך הּוא רוֶֹצה בִּ דוֹׁש בָּ ֵאין ַהקָּ ֶדֶרְך שֶׁ כְּ בוֹ 

ְגנּות ֲחֵברוֹ  ְרָבה, ַאף הּוא לֹא ִיְרֶצה בִּ ַעם ַהקֻּ ַצַעֵרנּו ִמטַּ בְּ

הּוא  ִאּלּו  כְּ ּנּו  ִממֶּ לוֹ  ְוֵיַרע  ִקְלקּולוֹ  בְּ ְולֹא  ַצֲערוֹ  בְּ ְולֹא 

אוֹתוֹ טוָֹבה:  אוֹתוֹ ַצַער אוֹ בְּ רּוי בְּ ׁש ָהָיה שָׁ ַממָּ

ב - ג לחודש

אירוע מרגש של הכנסת ספר 
תהילים מקלף סמוך לחדרי 

הניתוח ב'הדסה' 
מנכ"ל 'הדסה' הפרופ' זאב רוטשטיין: 'יש לנו זכות לשמש אכסניה לספר 

תהילים מהודר'* לקראת המעמד המיוחד של סיום כתיבת אותיות פקד רב 
המרכז הרפואי 'הדסה' הרב משה קליין ביחד עם הנדיב את בתיהם של מרנן 

ורבנן גדולי ישראל שהתכבדו בכתיבת אות

ˆילום: לומי כהן ויוסי 
רוזנבוים

ידוע  מקלף  תהילים  ספר 
לרפואה  מיוחדת  סגולה  כבעל 
בארץ  היו  היום  עד  וישועה: 
ישראל שני מקומות בהם הוצב 
בכותל  מקלף-  תהילים  ספר 
של  מדרשו  ובבית  המערבי 
חיים  רבי  מרן  התורה  שר  מרן 
קנייבסקי שליט"א. השבוע זכה 
להיות  'הדסה'  הרפואי  המרכז 
השלמת  עם  השלישי,  המקום 
תהילים  בספר  אותיות  כתיבת 
מר־ אהרון  של  לזכותם  מקלף 
דכי בן שושנה ואדל מלכה בת 
רבקה אסתר. הספר הונח אחר 
הניתוח  לחדרי  סמוך  כבוד 

ב'הדסה עין כרם'. 
בידי  נכתב  תהילים  ספר 
בקדו־ שמים  ירא  סת"ם  סופר 
המ־ רב  בהוראת  ובטהרה.  שה 
ובעצה  קליין  הרב  הרפואי  רכז 
הוחלט  הדור  גדולי  עם  אחת 
לחדרי  סמוך  הספר  את  להציב 
הצריכים  יוכלו  למען  הניתוח 
ולזכות  בו  להתפלל  לישועה 
שיש  והסגולות  הישועות  לכל 

באמירת תהילים מתוך קלף.
המיוחד  המעמד  לקראת 
פקד  אותיות  כתיבת  סיום  של 
רב המרכז הרפואי 'הדסה' הרב 
משה קליין ביחד עם הנדיב את 
בתיהם של מרן שר התורה מרן 
שליט"א,  קנייבסקי  חיים  רבי 
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מרן 
גרשון אדלשטיין שליט"א, מרן 
שליט"א,  מויז'ניץ  האדמו"ר 
דוד  משולם  רבי  הגאון  מרן 
מרן  שליט"א,  סלוביציק  הלוי 
פוברסקי  דוב  ברוך  רבי  הגאון 
מתו־ האדמו"ר  מרן  שליט"א, 
שליט"א,  יצחק  אברהם  לדות 
שיינר  יצחק  רבי  הגאון  מרן 
החסידי  המשפיע  שליט"א, 
בדירמן  אלימלך  רבי  הגאון 
בכתיבת  שהתכבדו  שליט"א 
ישראל  גדולי  בספר.  אותיות 
הב־ היוזמה  את  מאוד  שיבחו 
גדולה  לתועלת  שתהיה  רוכה 
ורפואה קרובה לבוא לכל חולי 

עמו ישראל.
שהתקיים  חגיגי  באירוע 
והכנסתו  הספר  כתיבת  בסיום 
הכנ־ בבית  לו  הראוי  למקומו 
סת הסמוך לחדרי הניתוח נשא 
דברים חבר מועצת גדולי התו־
רה מרן הגרב"מ אזרחי שליט"א 
המיוחד  הקשר  את  ששיבח 
הח־ המגזר  עם  ל'הדסה'  שיש 
מהפכה  חולל  קליין  'הרב  רדי: 
'הדסה'  של  בקשר  ממש  של 
עם היראים לדבר ד' היום ב"ה 
כל מי שזקוק יש לו מענה כשר 

בז־ ב'הדסה'.  בתכלית  ומהודר 
שבת־ זה  שבת  קליין  הרב  כות 

כשרות זה כשרות'. 
רו־ פרופ'  'הדסה'  מנכ"ל 
גאה  'הדסה'  כי  אמר  טשטיין 
לספר  אכסניה  לשמש  בזכות 
זמירות  נעים  שכתב  תהילים 
שמ־ אנחנו  המלך.  דוד  ישראל 
שיש  האמון  את  לראות  חים 
במר־ ישראל  ולגדולי  לרבנים 
את  שמשרת  שלנו  הרפואי  כז 
הרב  נאמנה.  החרדי  הציבור 
למקום  'הדסה'  את  הפך  קליין 
ובית  העולמות  בין  שמגשר 
בירוש־ והעדות  החוגים  לכל 
המנכ"ל  לצד  לה'.  לים ומחוצה 
נוס־ בכירים  גם  באירוע  נוכחו 
פים ב'הדסה' בהם יו"ר מועצת 
ומח־ אגפים  מנהלי  המנהלים, 

לקות. 
חבר   השתתפו  באירוע 
הגאון  התורה  חכמי  מועצת 
שליט"א,  יוסף  דוד  רבי  הגדול 
שאמר שירושלים מתגאה שיש 
הדסה  כמו  רפואי  מרכז  לה 

עומד  ההלכה  משמר  שעל 
של ירושלים  רבה  קליין.   הרב 
הראשון לציון הגאון הגדול רבי 
 , שליט"א  עמאר  משה  שלמה 
הג־ הגאון  ירושלים  של  רבה 
דול רבי  אריה שטרן, שליט"א 
אפרתי  יוסף  רבי  הגדול  הגאון 
אדו־ מעלה  גאב"ד  שליט"א,  
דויטש  אברהם  רבי  הגאון  מים 
נריה  הרב  הגאון   שליט"א, 
שליט"א , רב העיר אור יהודה 
שליט"א,  כהן  ציון  הרב   הגאון 
רב אלון שבות ומכון לב הגאון 
רב  שליט"א.  רימון  צבי  רבי  
פנחס  הרב  הבריאות  משרד 

פרנקל שליט"א. 
כמו כן כיבדו את האירוע 
אישי ציבור ובראשם  ראש עי־
ריית ירושלים משה ליאון וסגן 
כהן,  צביקה  הרב  העיר  ראש 
איכ־ ישראל  הרב  הכנסת  חבר 
לר, חבר הכנסת מוטי יוגב, יועז 
הנדל, סגן שר הביטחון  אלי בן 
דהן, מנכ"ל מועצת בתי העלמין 

הרב הלל הורוביץ.
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הב' - נושא עון

ֲהֵרי לֹא ַיֲעֶשׂה ָהָאָדם  ֶדם שֶׁ דוֹל ֵמַהקֹּ ַוֲהֵרי ֶזה גָּ

ַאַחת  ֲעֵבָרה  ָהעוֵֹבר  ִדְתַנן  כְּ ִחית  ַמשְׁ ֵרא  ִיבָּ א  לֹּ שֶׁ ָעוֹן 

ִלְפֵני  עוֵֹמד  גוֹר  ַקטֵּ אוֹתוֹ  ַוֲהֵרי  ֶאָחד  ָקֵטגוֹר  לוֹ  קֶֹנה 

ה  ִריָּ בְּ ְוֵאין  ֲעשַָׂאִני,  לוִֹני  פְּ ְואוֵֹמר  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ

רּוְך הּוא  דוֹׁש בָּ ְפעוֹ שֶׁל ַהקָּ שִׁ א בְּ עוָֹלם ֶאלָּ ֶמת בָּ ִמְתַקיֶּ

ין  ם, ַהדִּ ה ִמְתַקיֵּ ה עוֵֹמד ְלָפָניו ּוַבמֶּ ִחית ַהזֶּ שְׁ ַוֲהֵרי ַהמַּ

ִחיִתים  ַמשְׁ ָזן  ֵאיִני  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ אַמר  יֹּ שֶּׁ נוֵֹתן 

ִחית  שְׁ ַהמַּ ְוָהָיה  ּנּו  ִממֶּ ְרֵנס  ְוִיְתפַּ שֲֶׁעשָׂאוֹ  ִמי  ֵאֶצל  ֵיֵלְך 

ִפי  ָמתוֹ אוֹ כוְֹרתוֹ אוֹ ֶנֱעַנׁש ָעָליו כְּ ד ְונוֵֹטל ִנשְׁ יוֵֹרד ִמיַּ

רּוְך  דוֹׁש בָּ ִחית ַההּוא, ְוֵאין ַהקָּ שְׁ ל ַהמַּ טֵּ ְתבַּ יִּ ָעְנׁשוֹ ַעד שֶׁ

שֶׁהּוא ָזן  א נוֹשֵׂא ְוסוֵֹבל ָהַעִין ּוְכמוֹ  הּוא עוֶֹשׂה ֵכן ֶאלָּ

ְהֶיה ֶאָחד  יִּ ה ַעד שֶׁ ִחית ַהזֶּ שְׁ ּלוֹ ָזן ּוְמַפְרֵנס ַהמַּ ָהעוָֹלם כֻּ

הּו  ְתׁשּוָבה ִויַכלֵּ ׁשּוב ַהחוֵֹטא בִּ יָּ ָבִרים, אוֹ שֶׁ לֹשָׁה דְּ ִמשְּׁ

ִיּסּוִרים  בְּ ֶצֶדק  ׁשוֵֹפט  ֵלהּו  ְיַבטְּ אוֹ  ָפיו,  ִסגֻּ בְּ ֵלהּו  ִויַבטְּ

ָאַמר  ם ְושָׁם ִיְפַרע חוֹבוֹ. ְוַהְינּו שֶׁ יִהנֹּ גֵּ ּוִמיָתה, אוֹ ֵיֵלְך בַּ

ּלוֹ  כֻּ ָהעוָֹלם  ל  כָּ ֲחַז"ל  ּוֵפְרׁשּו  שׂוֹא  ִמנְּ ֲעוִֹני  דוֹל  גָּ ַקִין 

ה  ַאתָּ ֵאין  שֶׁ ָכֵבד  ַוֲעוִֹני  ּוְמַפְרֵנס,  ָזן  ֵיָרֶצה  סוֵֹבל  ה  ַאתָּ

ִאם  ן,  ַוֲאַתקֵּ ָאׁשּוב  שֶׁ ַעד  ְלַפְרְנסוֹ  רּוׁש  פֵּ ְלסוְֹבלוֹ  ָיכוֹל 

ה  ִריָּ בְּ ּוְמַפְרֵנס  זּון  יָּ שֶׁ דוָֹלה  גְּ ַסְבָלנּות  ת  ִמדַּ ֶזה  ֲהֵרי  ן  כֵּ

ׁשּוב. יָּ ָרא ַהחוֵֹטא ַעד שֶׁ בָּ ָרָעה שֶׁ

ל עֹל  ְהֶיה ַסְבָלן ִלְסבֹּ יִּ ה ָצִריְך שֶׁ מָּ ִיְלמֹד ָהָאָדם כַּ

ָרָעתוֹ  ֲעַדִין  שֶׁ ֶזה  כָּ שִׁעּור  ַעד  ֵהִריַע  שֶׁ ְוָרעוָֹתיו  ֲחֵברוֹ 

ן ֲחֵברוֹ אוֹ ַעד  ל ַעד ְיַתקֵּ ָחָטא ֶנְגּדוֹ ְוהּוא ִיְסבֹּ ֶמת, שֶׁ ַקיֶּ

ל ֵמֵאָליו ְוַכּיוֵֹצא: טֵּ ְתבַּ יִּ שֶׁ

הג'- ועובר על פשע

ִליַח  ִחיָלה ַעל ְיֵדי שָׁ ֲהֵרי ֵאין ַהמְּ דוָֹלה שֶׁ ה גְּ זוֹ ִמדָּ

ִדְכִתיב  כְּ הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ שֶׁל  ׁש  ַממָּ ָידוֹ  ַעל  א  ֶאלָּ

ִלי־ ִליָחה ְוגוֹ' ּוַמה ִהיא ַהסְּ ָך ַהסְּ י ִעמְּ (תהלים קל, ד) כִּ

ִדְכִתיב (ישעיה ד, ד) ִאם ָרַחץ  ָחה שֶׁהּוא רוֵֹחץ ֶהָעוֹן כְּ

ִתיב (יחזקאל לו,  נוֹת ִצּיוֹן ְוגוֹ׳ ְוֵכן כְּ ֲאדָֹני ֵאת צַֹאת בְּ

י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהוִֹרים ְוגוֹ' ְוָהִיינּו ְועוֵֹבר ַעל  כה) ְוָזַרְקתִּ

שַׁע. שַׁע ׁשוֵֹלַח ֵמיֵמי ְרִחיָצה ְועוֵֹבד ְורוֵֹחץ ַהפֶּ פֶּ

א  לֹּ ְדמּות ֶזה ָצִריְך ִלְהיוֹת ָהָאָדם שֶׁ ׁש כִּ ה ַממָּ ְוִהנֵּ

ִחית,  ִהשְׁ אוֹ  ָחָטא  לוִֹני  פְּ שֶׁ ַמה  ן  ְמַתקֵּ ֲאִני  ְוִכי  יֹאַמר 

הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ְוַהקָּ חֵֹטא  ָהָאָדם  ֲהֵרי  שֶׁ ְך  כָּ יֹאַמר  לֹא 

ְורוֵֹחץ  ת  ְמֻעוָּ ֶאת  ן  ְמַתקֵּ ִליַח  שָׁ ְיֵדי  ַעל  א  לֹּ שֶׁ ַעְצמוֹ  בְּ

צַֹאת ֲעוֹנוֹ.

ֶלְך  ֲהֵרי ַהמֶּ ׁש ָהָאָדם ָלׁשּוב ַלֲחטֹא שֶׁ יֵּ אן ִיְתבַּ ּוִמכָּ

ָגָדיו:  ַעְצמוֹ רוֵֹחץ ִלְכלּוְך בְּ בְּ

הד' - לשארית נחלתו

ִיְשָׂרֵאל  ִעם  ִמְתַנֵהג  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ה  ִהנֵּ

ֶדֶרְך ֶזה לוַֹמר ַמה ֶאֱעֶשׂה ְלִיְשָׂרֵאל ְוֵהם ְקרוָֹבי שְֵׁאר  בְּ

הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ְלַהקָּ זּוג  ת  בַּ שֵֶׁהם  ֶהם  ִעמָּ ִלי  ֵיׁש  ָשׂר  בָּ

ּוְכִתיב  ז"ל  ְדֵפְרׁשּו  כְּ י.  ִאמִּ ֲאחוִֹתי,  י,  תִּ בִּ ָלּה  ְוקוֵֹרא 

ּוָבָניו  ֶהם  ִעמָּ לוֹ  ֵיׁש  ֻקְרָבה  ׁש  ַממָּ ְקרוֹבוֹ  ַעם  ִיְשָׂרֵאל 

ְוסוֹף  ָשׂר  בָּ שְֵׁאר  ָלׁשוֹן  ַנֲחָלתוֹ  ֵאִרית  ִלשְׁ ְוַהְינּו  ֵהם. 

ֵאב  ַהכְּ ֲהֵרי  ַאֲעִנישֵׁם  ִאם  אַֹמר,  ּוַמה  ַנֲחָלתוֹ.  ֵהם  סוֹף 

ִתיב  ָכל ָצָרָתם לוֹ ָצר. כְּ ְעָיה סג, ט) בְּ ִדְכִתיב (ְישַׁ ָעַלי כְּ

ן  כֵּ שֶׁ ְוָכל  ָהֶעְליוֹן  ְלֶפֶלא  יַע  ַמגִּ ֲעָרם  צַּ שֶׁ לוַֹמר  'ַאֶלף'  בְּ

לוֹ  'ָואו'  בְּ ְוָקֵריַנן  ַהַהְנָהָגה  ִעיָקר  ֶהן  בָּ שֶׁ ְרצּוִפין  פַּ ְלדּו 

ִיְשָׂרֵאל  ֲעַמל  בַּ י  ַנְפשִׁ ְקַצר  ַותִּ ז)  (שְֹׁפִטים,  ּוְכִתיב  ָצר. 

ֵאִרית  שְׁ שֵֶׁהם  ֵני  ִמפְּ ּוְקלוָֹנם  ַצֲעָרם  סוֵֹבל  ֵאינוֹ  שֶׁ ְלִפי 

ַנֲחָלתוֹ.

שְֵׁאר  ֵהם  ִיְשָׂרֵאל  ל  כָּ ֲחֵברוֹ  ִעם  ָהָאָדם  ְך  כָּ

ֵיׁש  ַיַחד  לּולוֹת  כְּ שָׁמוֹת  ַהנְּ שֶׁ ֵני  ִמפְּ ִעם ֵאּלּו  ֵאּלּו  ָשׂר  בָּ

ים  ְמֻרבִּ ּדוֶֹמה  ֵאינוֹ  ּוְלָכְך  ֶזה,  ֵחֶלק  ּוָבֶזה  ֶזה  ֵחֶלק  ֶזה  בָּ

ְרׁשּו  ָללּוָתם, ּוְלָכְך פֵּ ֵני כְּ ְצוֹת ְוכ"ז ִמפְּ ָהעוִֹשׂים ֶאת ַהמִּ

ְמֶנה ֵמֲעָשָׂרה ִראׁשוִֹנים  ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה ַעל ַהנִּ

ָשָׂכר  ל  ְמַקבֵּ ַאֲחָריו  ִאים  בָּ ֵמָאה  ֲאִפּלּו  ֶנֶסת  ַהכְּ ֵבית  בְּ

ָהֲעָשָׂרה ֵהם  ֵני שֶׁ ָמעוֹ, ִמפְּ ַמשְׁ ׁש כְּ ם, ֵמָאה ַממָּ לָּ ֶנֶגד כֻּ כְּ

ָעִמים ֲעָשָׂרה ֵמָאה  ֵאּלּו ֲהֵרי ֵהם ֲעָשָׂרה פְּ לּוִלים ֵאּלּו בְּ כְּ

ן ֲאִפּלּו ָיבוֹאּו ֵמָאה  ָאה ִאם כֵּ לּול ִממֵּ ְוָכל ֶאָחד ֵמֶהם כָּ

ַעם ֶזה ִיְשָׂרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה  הּוא ֵיׁש לוֹ ְשַׂכר ֵמָאה, ְוֵכן ִמטַּ

ָכל ֶאָחד ֵחֶלק ֶאָחד ֵמֲחֵברוֹ ּוְכ־ ׁש ֵיׁש בְּ מָּ ֵני שֶׁמַּ ָלֶזה ִמפְּ

שֶׁחוֵֹטא ָהֶאָחד ּפוֵֹגם ֶאת ַעְצמוֹ ּופוֵֹגם ֵחֶלק ֲאשֶׁר ַלֲח־

ד ַהֵחֶלק ַההּוא ֲחֵברוֹ ָעֵרב ָעָליו. ִאם  ֵברוֹ ּבוֹ, ִנְמָצא ִמצַּ

ן ֵהם שְֵׁאר ֶזה ִעם ֶזה ּוְלָכְך ָראּוי ְלָאָדם ִלְהיוֹתוֹ ָחֵפץ  כֵּ

טוָֹבתוֹ שֶׁל ֲחֵברוֹ ְוֵעינוֹ טוָֹבה ַעל טוַֹבת ֲחֵברוֹ ּוְכבוֹדוֹ  בְּ

ַעם  ׁש, ּוִמטַּ ֲהֵרי הּוא הּוא ַממָּ ּלוֹ שֶׁ שֶׁ ִיְהֶיה ָחִביב ָעָליו כְּ

־ יִּ מוָֹך ְוָראּוי שֶׁ ְקָרא, יט) ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך כָּ ינּו (ַויִּ ֶזה ִנְצַטוִּ

ָלל ְולֹא ִיְרֶצה  ְגנּותוֹ כְּ ר בִּ ַכשְׁרּות ֲחֵברוֹ ְולֹא ְיַדבֵּ ְרֶצה בְּ

ְגנּוֵתנּו ְולֹא  רּוְך הּוא רוֶֹצה בִּ דוֹׁש בָּ ֵאין ַהקָּ ֶדֶרְך שֶׁ כְּ בוֹ 

ְגנּות ֲחֵברוֹ  ְרָבה, ַאף הּוא לֹא ִיְרֶצה בִּ ַעם ַהקֻּ ַצַעֵרנּו ִמטַּ בְּ

הּוא  ִאּלּו  כְּ ּנּו  ִממֶּ לוֹ  ְוֵיַרע  ִקְלקּולוֹ  בְּ ְולֹא  ַצֲערוֹ  בְּ ְולֹא 

אוֹתוֹ טוָֹבה:  אוֹתוֹ ַצַער אוֹ בְּ רּוי בְּ ׁש ָהָיה שָׁ ַממָּ

ב - ג לחודש

אירוע מרגש של הכנסת ספר 
תהילים מקלף סמוך לחדרי 

הניתוח ב'הדסה' 
מנכ"ל 'הדסה' הפרופ' זאב רוטשטיין: 'יש לנו זכות לשמש אכסניה לספר 

תהילים מהודר'* לקראת המעמד המיוחד של סיום כתיבת אותיות פקד רב 
המרכז הרפואי 'הדסה' הרב משה קליין ביחד עם הנדיב את בתיהם של מרנן 

ורבנן גדולי ישראל שהתכבדו בכתיבת אות

ˆילום: לומי כהן ויוסי 
רוזנבוים

ידוע  מקלף  תהילים  ספר 
לרפואה  מיוחדת  סגולה  כבעל 
בארץ  היו  היום  עד  וישועה: 
ישראל שני מקומות בהם הוצב 
בכותל  מקלף-  תהילים  ספר 
של  מדרשו  ובבית  המערבי 
חיים  רבי  מרן  התורה  שר  מרן 
קנייבסקי שליט"א. השבוע זכה 
להיות  'הדסה'  הרפואי  המרכז 
השלמת  עם  השלישי,  המקום 
תהילים  בספר  אותיות  כתיבת 
מר־ אהרון  של  לזכותם  מקלף 
דכי בן שושנה ואדל מלכה בת 
רבקה אסתר. הספר הונח אחר 
הניתוח  לחדרי  סמוך  כבוד 

ב'הדסה עין כרם'. 
בידי  נכתב  תהילים  ספר 
בקדו־ שמים  ירא  סת"ם  סופר 
המ־ רב  בהוראת  ובטהרה.  שה 
ובעצה  קליין  הרב  הרפואי  רכז 
הוחלט  הדור  גדולי  עם  אחת 
לחדרי  סמוך  הספר  את  להציב 
הצריכים  יוכלו  למען  הניתוח 
ולזכות  בו  להתפלל  לישועה 
שיש  והסגולות  הישועות  לכל 

באמירת תהילים מתוך קלף.
המיוחד  המעמד  לקראת 
פקד  אותיות  כתיבת  סיום  של 
רב המרכז הרפואי 'הדסה' הרב 
משה קליין ביחד עם הנדיב את 
בתיהם של מרן שר התורה מרן 
שליט"א,  קנייבסקי  חיים  רבי 
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מרן 
גרשון אדלשטיין שליט"א, מרן 
שליט"א,  מויז'ניץ  האדמו"ר 
דוד  משולם  רבי  הגאון  מרן 
מרן  שליט"א,  סלוביציק  הלוי 
פוברסקי  דוב  ברוך  רבי  הגאון 
מתו־ האדמו"ר  מרן  שליט"א, 
שליט"א,  יצחק  אברהם  לדות 
שיינר  יצחק  רבי  הגאון  מרן 
החסידי  המשפיע  שליט"א, 
בדירמן  אלימלך  רבי  הגאון 
בכתיבת  שהתכבדו  שליט"א 
ישראל  גדולי  בספר.  אותיות 
הב־ היוזמה  את  מאוד  שיבחו 
גדולה  לתועלת  שתהיה  רוכה 
ורפואה קרובה לבוא לכל חולי 

עמו ישראל.
שהתקיים  חגיגי  באירוע 
והכנסתו  הספר  כתיבת  בסיום 
הכנ־ בבית  לו  הראוי  למקומו 
סת הסמוך לחדרי הניתוח נשא 
דברים חבר מועצת גדולי התו־
רה מרן הגרב"מ אזרחי שליט"א 
המיוחד  הקשר  את  ששיבח 
הח־ המגזר  עם  ל'הדסה'  שיש 
מהפכה  חולל  קליין  'הרב  רדי: 
'הדסה'  של  בקשר  ממש  של 
עם היראים לדבר ד' היום ב"ה 
כל מי שזקוק יש לו מענה כשר 

בז־ ב'הדסה'.  בתכלית  ומהודר 
שבת־ זה  שבת  קליין  הרב  כות 

כשרות זה כשרות'. 
רו־ פרופ'  'הדסה'  מנכ"ל 
גאה  'הדסה'  כי  אמר  טשטיין 
לספר  אכסניה  לשמש  בזכות 
זמירות  נעים  שכתב  תהילים 
שמ־ אנחנו  המלך.  דוד  ישראל 
שיש  האמון  את  לראות  חים 
במר־ ישראל  ולגדולי  לרבנים 
את  שמשרת  שלנו  הרפואי  כז 
הרב  נאמנה.  החרדי  הציבור 
למקום  'הדסה'  את  הפך  קליין 
ובית  העולמות  בין  שמגשר 
בירוש־ והעדות  החוגים  לכל 
המנכ"ל  לצד  לה'.  לים ומחוצה 
נוס־ בכירים  גם  באירוע  נוכחו 
פים ב'הדסה' בהם יו"ר מועצת 
ומח־ אגפים  מנהלי  המנהלים, 

לקות. 
חבר   השתתפו  באירוע 
הגאון  התורה  חכמי  מועצת 
שליט"א,  יוסף  דוד  רבי  הגדול 
שאמר שירושלים מתגאה שיש 
הדסה  כמו  רפואי  מרכז  לה 

עומד  ההלכה  משמר  שעל 
ירושלים  של  רבה  קליין.   הרב 
הראשון לציון הגאון הגדול רבי 
 , שליט"א  עמאר  משה  שלמה 
הג־ הגאון  ירושלים  של  רבה 
דול רבי  אריה שטרן, שליט"א 
אפרתי  יוסף  רבי  הגדול  הגאון 
אדו־ מעלה  גאב"ד  שליט"א,  
דויטש  אברהם  רבי  הגאון  מים 
נריה  הרב  הגאון   שליט"א, 
שליט"א , רב העיר אור יהודה 
שליט"א,  כהן  ציון  הרב   הגאון 
רב אלון שבות ומכון לב הגאון 
רב  שליט"א.  רימון  צבי  רבי  
פנחס  הרב  הבריאות  משרד 

פרנקל שליט"א. 
כמו כן כיבדו את האירוע 
אישי ציבור ובראשם  ראש עי־
ריית ירושלים משה ליאון וסגן 
כהן,  צביקה  הרב  העיר  ראש 
איכ־ ישראל  הרב  הכנסת  חבר 
לר, חבר הכנסת מוטי יוגב, יועז 
הנדל, סגן שר הביטחון  אלי בן 
דהן, מנכ"ל מועצת בתי העלמין 

הרב הלל הורוביץ.
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כינוס מיוחד:

 'מכבי' הציגה את נתוני הצמיחה 
המרשימים לצמרת הניהול החרדית 

ולעשרות מתאמי קשרי הקהילה
הנתו־ הוצגו  בכנס 
צמיחת  של  המרשימים  נים 
ב'מכבי'  המבוטחים  מספר 
כקופה  הארץ,  רחבי  בכל 
המובילה, המתאימה את שי־
רותיה לאופי המגזר החרדי • 
סער:  רן  מר  מכבי,  מנכ"ל 
קשרי  במערך  רואה  "מכבי 
ור־ מעשית  זרוע  הקהילה, 
'מר־ בשטח,  הנמצאת  גישה, 
ומסייעת  החבר  את  גישה' 
במגזר  השיווק  מנהל   • לו" 
שלזינגר:  משה  הרב  החרדי 
לא  החרדי  במגזר  "הנתונים 
לז־ נזקפים  והם  מפתיעים, 

של  הענפה  פעילותם  כות 
בר־ הקהילה  קשרי  מתאמי 
חבי הארץ" • בשנה החולפת 
עוד  בנוסף  למכבי  הצטרפו 
1000 דרכונאים, בחורי ישי־
בות ובנות סמינרים • מנהלת 
נירית  הגב'  הארצית  השיווק 
חשיבות  את  ציינה  קיש  בן 
המערך כחלק מתפיסת עולם 
המוכיחה  מכבי,  של  שלמה 

את עצמה בכל שנה מחדש. 
'מכבי שירותי בריאות' 
רבעון  סיכום  אירוע  קיימה 
מנכ"ל  בהשתתפות  מיוחד, 
צמרת  סער,  רן  מר  'מכבי' 
החרדית,  הניהולית  השדרה 

ועש־ החרדיים,  בריכוזים  המרחבים  מנהלי 
רות מתאמי קשרי קהילה מרחבי הארץ.

השיווק  מנהל  שלזינגר,  משה  הרב 
נתו־ את  למשתתפים  הציג  החרדי,  למגזר 
המחוזות  בכל  'מכבי'  שרשמה  ההצלחה  ני 
בשנה החולפת, והדגיש כי גם ב-2018 מס־
מבוטחים,  של  חיובית  צמיחה  'מכבי'  כמת 
עם גיוס נטו של לא פחות מ-27,791 חברים 
ביותר  הגבוה  הנאמנות  שיעור  עם  חדשים, 
מבין כל הקופות, וציין שכבר בתחילת 2019 
בשנה  כי  הודגש  עוד  זהה.  מגמה  נרשמת 
דרכו־  1,000 גם   למכבי  הצטרפו  החולפת 

נאים, בחורי ישיבות ובנות סמינרים.
תוצאה  מהווה  מכבי  של  התחזקותה 
העצומה  להשקעתה  ומתבקשת  טבעית 
מתמ־ ובפעילות  נרחבת,  שירותים  בפריסת 
בריכוזיים  הארץ.  רחבי  בכל  להרחבתם  דת 
מיוחדת,  להערכה  'מכבי'  זוכה  החרדיים, 
הודות לפעילותם הענפה של מתאמי קשרי 
הדוק  קשר  על  לשמירה  הפועלים  הקהילה, 
הקהילות.  ורבני  הדעה  מובילי  הציבור,  עם 
על  הפסקה  ללא  'מכבי'  שוקדת  בנוסף, 
תוך  רפואיים,  שירותים  והנגשת  התאמת 
מבו־ של  הייחודים  לצרכיהם  מלאה  הלימה 
הביאה  זו  חשובה  פעילות  החרדיים.  טחיה 
לאמון יוצא דופן של המגזר החרדי ל'מכבי', 
המתבטא בנתון פשוט, אך מדהים: מכבי היא 
קופת החולים המובילה ברוב הריכוזים הח־

רדיים ברחבי הארץ.
מרו־ מכבי  חברי  ברודקייל  סקר  ע"פ 
צים יותר. 93% מחברי מכבי ענו שהם מרו־
הבריאות  משירותי  מאוד  מרוצים  או  צים 

בפער ניכר מול הקופות האחרות. 
מובי־ מכבי  לאומי  ביטוח  נתוני  ע"פ 
לה במספר המצטרפים הגבוהה ביותר שנה 
מצטרפים   27,000 מעל  ברציפות-  רביעית 
חדשים בשנה. מגמה זו ממשיכה גם אל תוך 

2019 עם הישגים גבוהים אף יותר.  
מכבי הינה הקופה הראשונה שהרימה 
את הכפפה והקימה מערך ארצי מקיף ומק־
צועי של מתאמי קשרי קהילה. צעד זה נולד 
הציבור  ומאפייני  לצרכי  עמוק  קשב  מתוך 
שמגיע  מי  רק  כי  להבנה,  שהביא  החרדי, 
מתוך המגזר יכול לגשר בין השירותים הר־
פואיים ונותניו, לבין מקבלי השירות - המ־

בוטחים החרדיים.
במכבי מקדמים בשנים האחרונות את 
מנה־ נמנים  עליה  החרדית,  ההנהלה  שדרת 
לי מרחבים ומרכזים רפואיים חרדיים. בהם 
מנהל מרחב אלעד ר' ברוך שטרן, סגני מנהל 
מרחב בני ברק ר' יוסף בינדר ור' יוסף ליפ־
קליין,  אריה  ר'  ערד  מרחב  מנהל  סגן  שיץ, 
באל־ יצחק'  'נחלת  הרפואי  המרכז  מנהל 
הרפואי  המרכז  מנהלת  שחורי,  מוטי  ר'  עד 
המרכז  מנהל  מילר,  דבורה  גב'  שלמה  רמת 
אר־ אבי  ר'  אשכול בירושלים  רמת  הרפואי 
רוממה בירוש־ מנהל המרכז הרפואי  נטרוי, 
רכזים  מונו  לזאת,  נוסף  רייכמן.  זאב  ר'  לים 
חרדים במחוזות המגזריים, על מנת להעניק 

מענה מקצועי וזמין למבוטחים.
הרב שלזינגר קידם בברכה את מתאמי 
קשרי הקהילה, אליהם חברו לאחרונה הרב 
הגלילית,  בחצור  ליטמן  והגב'  שקול  יעקב 
פו־ ישעיה  הרב  בטבריה,  בורד  יעקב  הרב 
והרב  קרלינסקי  יעקב  הרב  יונה,  בהר  רטוג 
שמואל  והרב  אתא,  בקריית  ממליה  שלום 
קליין בבני ברק, המשמש גם כרכז בני הישי־

בות ותלמידות הסמינרים אזרחי חו"ל.
הרב שלזינגר הוסיף והודה באופן אישי 
לרכזת הפרויקטים במגזר החרדי, הגב' מיכל 
צרפי, הפועלת רבות לקיום ימי עיון ולמידה 
מקצועית, לכל צוותי מכבי הפועלים במגזר 
על  הקהילה,  קשרי  מתאמי  ולמערך  החרדי 
מנת להתאים ולהנגיש כל העת את השירות 

למגזר החרדי.
שירותי  מכבי  מנכ"ל  סער,  רן  מר 
הנה־ של  הרבה  הערכתה  את  ציין  בריאות,  
ואמר:  הקהילה,  קשרי  למתאמי  מכבי  לת 
"מכבי שירותי בריאות מאמינה ומוקירה את 
הקהילה,  קשרי  מתאמי  של  החשוב  המערך 
המהווה 'גשר' בין שירותי מכבי המקצועיים, 
המתאמים,  במערך  רואים  אנו  חבריה.  לבין 
זרוע מעשית ורגישה, הנמצאת בשטח, 'מר־

גישה' את החבר, ומסייעת לו ככל שניתן".
השיווק  מנהלת  קיש,  בן  נירית  הגב' 
וקשו־ רגישה  דרך  סללה  "מכבי  הארצי: 
את  שמוכיחה  החרדי,  המגזר  בתוככי  בה 
עצמה בכל פעם מחדש. מערך מתאמי קשרי 
עולם  מתפיסת  חלק  הוא  הענף,  הקהילה 
שלמה של מכבי, המחברת בין מומחיות בכל 
שי־ ורמת  אכפתיות  חמלה,  לבין  התחומים, 

רות גבוהה וזמינה". 
הגב' מיכל צרפי רכזת פרויקטים מגזר 
המקצועי  המפגש  את  סיכמה  במכבי,  חרדי 
הניהולית  השדרה  בהעצמת  "נמשיך  וציינה 
מנת  על  מקצועיים,  עיון  בימי  והמתאמים 

להעניק את השירות המיטבי לחברי מכבי".
אור:  ארי  אנוש,  משאבי  אגף  ראש 
הח־ במגזר  הקהילה  קשרי  מתאמי  "מערך 
בקפידה  ונברר  רבה,  ברגישות  מורכב  רדי, 
הצ־ אנשי  מיטב  את  שיכלול  מנת  על  רבה, 
המסורה  עבודתם  והרגישים.  המומחים  וות 
בשטח,  עצמה  את  מוכיחה  המתאמים  של 
ומאפשרת להם להתקדם ולהשתלב בשדרה 
הניהולית החרדית בהמשך תפקידם. במכבי 
מעלים את מתאמי קשרי הקהילה צעד אחד 
כלים  והענקת  מקצועית  ובהכשרה  קדימה 
כלי  כל  את  מקבלים  מקצועיים- המתאמים 
היכו־ את  רוכשים  ובכך  המתאימים  הניהול 
ברמה  המקצועי  השירות  את  להעניק  לת 

הגבוהה ביותר לכל המבוטחים". 

זו השנה השנייה

"קול קורא" מאת רבני העיר 
חיפה לקראת ימי בין הזמנים

עם חתימת הרבנים על ה"קול קורא" עלו מנהל השיווק 
של מכבי למגזר החרדי הרב משה שלזינגר ומתאם 

קשרי הקהילה בעיר הרב אליעזר רוזנברג למעונם של 
האדמו"רים והרבנים בעיר וזכו לברכתם ותמיכתם 

ביוזמה המיוחדת ◆ ראש המחוז ד"ר קאופמן: "כארגון 
רפואי מוביל אני שמחה על ההחלטה להוביל ולעלות 

את המודעות לחשיבות שמירת ילדינו היקרים"

והס־ הזמנים  בין  ימי  לקראת 
כנות הרבות שהתרחשו בתקופה זו, 
ב"קול  בחיפה  הקהילות  רבני  יצאו 
בימים  ולהקפיד  להישמר  קורא" 
"ונש־ מצות  על  שאת  ביתר  אלו 
ה"קול  לנפשותיכם".  מאד  מרתם 
שי־ מכבי  ביוזמת  מתפרסם  קורא" 
למען  רבות  הפועלת  בריאות,  רותי 
החר־ בקהילות  התושבים  בריאות 

דיות בחיפה.
שמתרחשות  האסונות  לנוכח 
ל"ע מידי שנה בתקופת בין הזמנים, 
החליטה ראש מחוז הצפון של מכבי 
בקמפיין  לצאת  קאופמן  גלית  ד"ר 
ייעודי  לנפשותיכם"  "ונשמרתם 
לימים אלו, עם מסרים כדוגמת "לא 
שוכחים ילד ברכב" ו"לא משאירים 
ילד לבד בבריכה". במסגרת זו יזמו 
קורא"  "קול  של  פרסום  במכבי 
בטיחות  על  לשמור  להורים  הקורא 
ילדיהם במשנה זהירות, ונציגי מכבי 
ורבני  אדמור"י  של  למעונם  עלו 
מנת  על  שליט"א  בחיפה  הקהילות 

להחתימם על הקריאה.
על רקע פרסום ה"קול קורא", 
למ־ מכבי  של  השיווק  מנהל  ביקרו 
ומ־ שלזינגר  משה  הרב  החרדי  גזר 

תאם קשרי הקהילה של מכבי בעיר 
של  בבתיהם  רוזנברג  אליעזר  הרב 
האדמו"רים ורבני הקהילות בחיפה, 
המבור־ ליוזמה  ברכתם  את  וקיבלו 
כת, לאור ההצלחה בשנה הקודמת. 
רבה  בחביבות  קיבלו  העיר  רבני 
אותם  ועודדו  מכבי  משלחת  את 

מובי־ המחוז  שהנהלת  היוזמה  על 
לה, בציינם כי זהו צו השעה וחובה 
לנפשותי־ ונשמרתם  דין  את  לקיים 

כם בפרט בימי בין הזמנים.
במעונם  התקבלה  המשלחת 
חיפה  מנדבורנא  אדמו"ר  כ"ק  של 
 – משאץ  אדמו"ר  כ"ק  שליט"א, 
דקהילת  מו"ץ  שליט"א,  ויז'ניץ 
סערט ויז'ניץ הגאון רבי דוד שלמה 
החר־ הקהילה  רב  שליט"א,  זולדן 
יחיאל  יוסף  רבי  הגאון  בחיפה  דית 
חסי־ קהילת  רב  שליט"א,  במברגר 
די גור הגאון רבי גבריאל וולקוביץ 
שלום  יעקב  רבי  הגאון  שליט"א, 
הקהילות  מרבני  שליט"א  אברג'ל 
הספרדיות, רבני קהילת חסידי בע־
הגאון  הישיבה  וראש  הדומו"ץ  לזא 
שליט"א,  רכניצר  דב  מאיר  רבי 
שליט"א,  שובקס  צבי  רבי  והגאון 
רבי  הגאון  חסידים  קהל  קהילת  רב 
רב  שליט"א,  רוזנברג  פייש  משולם 
קהילת חסידי צאנז רבי שלמה הכהן 
חסידי  קהילת  ורב  שליט"א,  שטרן 
גרינבוים  מאיר  חיים  רבי  ויז'ניץ 

שליט"א. 
ד"ר  המחוז  ראש  לדברי 
אנו  מוביל  רפואי  קאופמן: "כארגון 
ולה־ להוביל  ההחלטה  על  שמחים 
על  שמירה  על  המודעות  את  עלות 
עם  שלנו  הקשר  השנה.  גם  ילדנו 
תמידי,  קשר  הינו  הקהילות  רבני 
ואנו  השנה  כל  לאורך  והדוק  רציף 
לקידום  פעילויות  מגוון  עורכים 

הבריאות לתועלת הקהילה".
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מכבי במחוז הצפון ממשיכה להתרחב

שירותים חדשים של מכבי 
נוספו במגדל העמק

מרפאת הקריה החרדית של 
מכבי במגדל העמק מתרחבת וח־
שירותים  ממגוון  ייהנו  מכבי  ברי 
גלית  ד"ר   • ומתקדמים  חדשים 
"הר־ הצפון:  מחוז  ראש  קאופמן 
במגדל  במרפאה  השירותים  חבת 
החרדי  למגזר  ובהתאמה  העמק 
של  הדגל  ממדיניות  חלק  הינה 
המבוטחים  לכלל  להעניק  מכבי 
מקצועי,  שירות  המחוזות  בכל 

אישי ומותאם עבורם אישית".
במ־ בריאות  שירותי  מכבי 
ולה־ לחזק  ממשיכה  הצפון  חוז 
הרפואיים  השירותים  את  רחיב 
ד"ר  המחוז  ראש  בהובלת  במחוז, 

גלית קאופמן. 
מובי־ העמק  במגדל  מכבי 
לה עם מרכזים רפואיים בפריסה 
רחבה- מרכז ניצנים, מרכז רפואי 
הרופאים  בית  הכרמים,  משעול 
והמ־ סנטר  פרץ  במרכז  המרכזי 
בלב  שנפתח  החדש,  הרפואי  רכז 
הקריה החרדית, רח' הרב עובדיה 
'מגדל  למוסדות  בסמוך  יוסף 13, 
גרוסמן,  הגרי"ד  שבנשיאות  אור' 
מוע־ וחבר  העמק  מגדל  של  רבה 

צת הרבנות הראשית.
העמק  במגדל  מכבי  חברי 
שירותים  של  רחב  ממגוון  נהנים 
מש־ רפואת  הכוללים  מקצועיים 
פחה, נשים, ילדים, שירותי ייעוץ 
אחיות,  פסיכיאטריה,  ומעבדה, 
תזונה, רפואת עור, מרפאת אורח 
פיזיותרפיה,  מכון  בריא,  חיים 

מרפאות מומחים ועוד.
פיתוח  על  שוקדת  מכבי 
נוס־ לאחרונה   ורק  השירותים 

לילדים  פיזיותרפיה  שירותי  פו 
משעול  במרפאת  טבעי  ומכבי 

הכרמים. 
בלב  החדשה  המרפאה 
הקריה מספקת לכלל חברי מכבי 
ומ־ חדשניים  רפואיים  שירותים 

הורחבו  לאחרונה  רק  קצועיים. 
רפואת  משפחה,  רפואת  שירותי 
שירותי  נשים,  רפואת  ילדים, 
אורתופ־ א.א.ג,  רפואת  סיעוד, 
כמו  ומעבדה.  עור  רפואת  דיה, 
האחרונים  החודשים  במהלך  כן, 
שירו־ הקריה  למרפאת  נוספו 
עיניים,  רפואת  כגון  חדשים  תים 
וניידת  ומבוגרים  ילדים  דיאטנית 

טיפת חלב.
חברי  ייהנו  ממש,  ובקרוב 
במר־ חדשים  משירותים  מכבי 
פאת הקריה- מרפאת שיניים עם 
להיפתח  צפויה  המומחים  מיטב 
מרווח  פארם  מכבי  הקרוב,  בזמן 
ונוח ושירותי רופא מקצועי בשי־

שי ושבת.
המ־ לצרכי  קשובה  מכבי 
להנגיש  העת  כל  ונערכת  גזר 
הרפואיים  השירותים  מכלול  את 
האחרונות  בשנים  החרדי.  למגזר 
להקים  בוחרות  רבות  משפחות 
מכבי  הצפון.  באזורי  ביתם  את 
ומ־ המתרחשים  לשינויים  ערה 
את השירותים, כך שבכל  תאימה 
מכבי  חברי  זכאים  יהיו  ועיר  עיר 
רחבה  שירותים  מפריסת  ליהנות 
מקום  בקרבת  עבורם  ומותאמת 

מגוריהם.
המר־ הקמת  בתהליך 
היו  החרדית  בקריה  הרפואי  כז 
הרה"ג  הקהילות –  רבני  מעורבים 
ישראל אלקנה יו"ר וועד הרבנים 
העמק,  במגדל  ברפואה  להלכה 
חבר  שליט"א  כהן  איתן  הרב 
ברגר  נחום  והרב  הרבנים,  וועד 
שליט"א מו"צ קהילת חב"ד וחבר 
עם  נפגשו  הרבנים  הרבנים.  וועד 
להתאים  מנת  על  המרכז  הנהלת 
לרוח  הרפואיים  השירותים  את 
סמכו  הרבנים  והקהילה.  המקום 
הר־ המרכזים  פעילות  על  ידיהם 
העמק  במגדל  'מכבי'  של  פואיים 

הקמת  על  ההנהלה  את  ובירכו 
המרכז החדש.

נערך  מיוחד  סיור  כן,  כמו 
מגדל  של  רבה  בהשתתפות 
אור  מגדל  מוסדות  ראש  העמק, 
הראשית  הרבנות  מועצת  וחבר 
גרוסמן  דוד  יצחק  רבי  הגאון 
חברי  את  בהשתתפותו  שכיבד 

הנהלת המרכז הרפואי החדש.
ראש  קאופמן  גלית  ד"ר 
המחוז  "הנהלת  מציינת:  המחוז 
קיבלה החלטה אסטרטגית לפתח 
לכל  בהתאמה  השירותים  את 
ישוב בצפון. מכבי מקבלת בברכה 
החדשים  המצטרפים  מאות  את 
לפיתוח  ונערכת  הצפון  במחוז 
בהתאמה  מכבי  של  השירותים 
אישית וייעודית כדי להעניק לכל 
והמ־ הטוב  השירות  את  החברים 

תקדם ביותר".  

מנהל  שלזינגר,  משה  ר' 
מוסיף:  החרדי  למגזר  השיווק 
של  נרחבת  פריסה  "ל'מכבי' 
רחבי  בכל  קהילה  קשרי  מתאמי 
אנחנו  הצפון.  בערי  וגם  הארץ 
המ־ השירות  את  לתת  ערוכים 
והטוב  האישי  המתקדם,  קצועי, 
בכל  'מכבי'  מבוטחי  לכלל  ביותר 

רחבי הארץ בכל עת".
מנהלת  אלמליח  מירב  הגב' 
דוגלת  "מכבי  מוסיפה:  המרחב 
ומפעילה  פתוחה  דלת  במדיניות 
לתועלת  קהילה  קשרי  של  מערך 
הקהילה  קשרי  מתאם  הקהילה, 
בן  מרדכי  הרב  העמק  במגדל 
חמו עושה ימים כלילות לתועלת 
הרבנים  מול  בהתאמה  הקהילה 
והמרחב  מכבי  ומול  והקהילות 
של  ובקשה  שאלה  לכל  וזמין 
העת  בכל  כאן  מכבי  התושבים. 
כדי לתת שירות מקצועי ועם זאת 

אישי לכל אחד מחבריה".
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מכבי במחוז הצפון ממשיכה להתרחב

שירותים חדשים של מכבי 
נוספו במגדל העמק

מרפאת הקריה החרדית של 
מכבי במגדל העמק מתרחבת וח־
שירותים  ממגוון  ייהנו  מכבי  ברי 
גלית  ד"ר   • ומתקדמים  חדשים 
"הר־ הצפון:  מחוז  ראש  קאופמן 
במגדל  במרפאה  השירותים  חבת 
החרדי  למגזר  ובהתאמה  העמק 
של  הדגל  ממדיניות  חלק  הינה 
המבוטחים  לכלל  להעניק  מכבי 
מקצועי,  שירות  המחוזות  בכל 

אישי ומותאם עבורם אישית".
במ־ בריאות  שירותי  מכבי 
ולה־ לחזק  ממשיכה  הצפון  חוז 
הרפואיים  השירותים  את  רחיב 
ד"ר  המחוז  ראש  בהובלת  במחוז, 

גלית קאופמן. 
מובי־ העמק  במגדל  מכבי 
לה עם מרכזים רפואיים בפריסה 
רחבה- מרכז ניצנים, מרכז רפואי 
הרופאים  בית  הכרמים,  משעול 
והמ־ סנטר  פרץ  במרכז  המרכזי 
בלב  שנפתח  החדש,  הרפואי  רכז 
הקריה החרדית, רח' הרב עובדיה 
'מגדל  למוסדות  בסמוך  יוסף 13, 
גרוסמן,  הגרי"ד  שבנשיאות  אור' 
מוע־ וחבר  העמק  מגדל  של  רבה 

צת הרבנות הראשית.
העמק  במגדל  מכבי  חברי 
שירותים  של  רחב  ממגוון  נהנים 
מש־ רפואת  הכוללים  מקצועיים 
פחה, נשים, ילדים, שירותי ייעוץ 
אחיות,  פסיכיאטריה,  ומעבדה, 
תזונה, רפואת עור, מרפאת אורח 
פיזיותרפיה,  מכון  בריא,  חיים 

מרפאות מומחים ועוד.
פיתוח  על  שוקדת  מכבי 
נוס־ לאחרונה   ורק  השירותים 

לילדים  פיזיותרפיה  שירותי  פו 
משעול  במרפאת  טבעי  ומכבי 

הכרמים. 
בלב  החדשה  המרפאה 
הקריה מספקת לכלל חברי מכבי 
ומ־ חדשניים  רפואיים  שירותים 

הורחבו  לאחרונה  רק  קצועיים. 
רפואת  משפחה,  רפואת  שירותי 
שירותי  נשים,  רפואת  ילדים, 
אורתופ־ א.א.ג,  רפואת  סיעוד, 
כמו  ומעבדה.  עור  רפואת  דיה, 
האחרונים  החודשים  במהלך  כן, 
שירו־ הקריה  למרפאת  נוספו 
עיניים,  רפואת  כגון  חדשים  תים 
וניידת  ומבוגרים  ילדים  דיאטנית 

טיפת חלב.
חברי  ייהנו  ממש,  ובקרוב 
במר־ חדשים  משירותים  מכבי 
פאת הקריה- מרפאת שיניים עם 
להיפתח  צפויה  המומחים  מיטב 
מרווח  פארם  מכבי  הקרוב,  בזמן 
ונוח ושירותי רופא מקצועי בשי־

שי ושבת.
המ־ לצרכי  קשובה  מכבי 
להנגיש  העת  כל  ונערכת  גזר 
הרפואיים  השירותים  מכלול  את 
האחרונות  בשנים  החרדי.  למגזר 
להקים  בוחרות  רבות  משפחות 
מכבי  הצפון.  באזורי  ביתם  את 
ומ־ המתרחשים  לשינויים  ערה 
את השירותים, כך שבכל  תאימה 
מכבי  חברי  זכאים  יהיו  ועיר  עיר 
רחבה  שירותים  מפריסת  ליהנות 
מקום  בקרבת  עבורם  ומותאמת 

מגוריהם.
המר־ הקמת  בתהליך 
היו  החרדית  בקריה  הרפואי  כז 
הרה"ג  הקהילות –  רבני  מעורבים 
ישראל אלקנה יו"ר וועד הרבנים 
העמק,  במגדל  ברפואה  להלכה 
חבר  שליט"א  כהן  איתן  הרב 
ברגר  נחום  והרב  הרבנים,  וועד 
שליט"א מו"צ קהילת חב"ד וחבר 
עם  נפגשו  הרבנים  הרבנים.  וועד 
להתאים  מנת  על  המרכז  הנהלת 
לרוח  הרפואיים  השירותים  את 
סמכו  הרבנים  והקהילה.  המקום 
הר־ המרכזים  פעילות  על  ידיהם 
העמק  במגדל  'מכבי'  של  פואיים 

הקמת  על  ההנהלה  את  ובירכו 
המרכז החדש.

נערך  מיוחד  סיור  כן,  כמו 
מגדל  של  רבה  בהשתתפות 
אור  מגדל  מוסדות  ראש  העמק, 
הראשית  הרבנות  מועצת  וחבר 
גרוסמן  דוד  יצחק  רבי  הגאון 
חברי  את  בהשתתפותו  שכיבד 

הנהלת המרכז הרפואי החדש.
ראש  קאופמן  גלית  ד"ר 
המחוז  "הנהלת  מציינת:  המחוז 
קיבלה החלטה אסטרטגית לפתח 
לכל  בהתאמה  השירותים  את 
ישוב בצפון. מכבי מקבלת בברכה 
החדשים  המצטרפים  מאות  את 
לפיתוח  ונערכת  הצפון  במחוז 
בהתאמה  מכבי  של  השירותים 
אישית וייעודית כדי להעניק לכל 
והמ־ הטוב  השירות  את  החברים 

תקדם ביותר".  

מנהל  שלזינגר,  משה  ר' 
מוסיף:  החרדי  למגזר  השיווק 
של  נרחבת  פריסה  "ל'מכבי' 
רחבי  בכל  קהילה  קשרי  מתאמי 
אנחנו  הצפון.  בערי  וגם  הארץ 
המ־ השירות  את  לתת  ערוכים 
והטוב  האישי  המתקדם,  קצועי, 
בכל  'מכבי'  מבוטחי  לכלל  ביותר 

רחבי הארץ בכל עת".
מנהלת  אלמליח  מירב  הגב' 
דוגלת  "מכבי  מוסיפה:  המרחב 
ומפעילה  פתוחה  דלת  במדיניות 
לתועלת  קהילה  קשרי  של  מערך 
הקהילה  קשרי  מתאם  הקהילה, 
בן  מרדכי  הרב  העמק  במגדל 
חמו עושה ימים כלילות לתועלת 
הרבנים  מול  בהתאמה  הקהילה 
והמרחב  מכבי  ומול  והקהילות 
של  ובקשה  שאלה  לכל  וזמין 
העת  בכל  כאן  מכבי  התושבים. 
כדי לתת שירות מקצועי ועם זאת 

אישי לכל אחד מחבריה".
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רובח

ובררביבעירבבעבבורננפיערחרמבימזוזוביעוביחנוכמעמ
בורנמנרמורריווםי
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ובררביבעירבבעבבורננפיערחרמבימזוזוביעוביחנוכמעמ
בורנמנרמורריווםי
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מרנבימח
ווםי

31 יום שישי ב' תמוז תשע"ט 05/07/2019

רובח

וברמןביךימרפיעמוברמוזחורסעו
יוםיוסיוי



31 יום שישי ב' תמוז תשע"ט 05/07/2019

רובח

וברמןביךימרפיעמוברמוזחורסעו
יוםיוסיוי



יום שישי ב' תמוז תשע"ט 3205/07/2019

רובח

בחיפנזיחסיבורכיורמובחוממסיביבוביברוךרןוםי


