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ברמללה זועמים: "קושנר וגרינבלט 
מחסלים כל סיכוי להשגת שלום"

בכירים ברשות הפלסטינית אמרו כי שליחי הבית הלבן למזה"ת מרחיקים את האפשרות להסכם, ותקפו את 
פרידמן על רקע השתתפותו בחשיפת 'הדרך לעולי הרגל'

מאת כתב 'המבשר'

למזרח  הלבן  הבית  שליחי 
וג'ארד  גרינבלט  ג'ייסון  התיכון, 
לה־ סיכוי  כל  "מחסלים  קושנר, 
כך  התיכון",  במזרח  שלום  שגת 
ברשות  בכירים  אתמול  אמרו 
התייעצויות  במהלך  הפלסטינית 

שקיימו ברמללה. 
חברי הוועד הפועל של אש"ף 
הב־ ארצות  שגריר  את  גם  תקפו 
פרידמן,  דיוויד  בישראל,  רית 
על  זאת  כ"מתנחל",  הגדירו  אותו 
'הדרך  בחשיפת  השתתפותו  רקע 
בי־ העתיקה  בעיר  הרגל'  לעולי 

"השתתפותו  לדבריהם,  רושלים. 
על  לדבר  אפשרות  כל  חסמה 
זאת  באזור,  האמריקאים  תפקיד 
לאור חבירת אמריקה לימין הקי־

צוני ולמתנחלים".
הבכירים  דחו  בהצהרתם, 
של  הבכיר  יועצו  דברי  את  גם 
שצוטט  קושנר,  וחתנו,  טראמפ 

הש־ תכנית  כי  באומרו  השבוע 
'עסקת  בכינויה  הידועה  לום, 
פליטים  לשלב  תבקש  המאה', 
ערב.  מדינות  בתוך  פלסטינים 

זכות  סיום  על  מדבר  "קושנר 
מנא־ סדנת  כשלון  לאחר  השיבה 
מה בנסיון למכור אשליות", אמרו 

הנשיא טראמפ: "נמשיך לחזק 
את הברית עם ישראל"

ראש הממשלה נתניהו התקשר אל נשיא ארה"ב כדי לברך אותו לרגל יום 
העצמאות האמריקני

מאת כתב 'המבשר'

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ארה"ב  נשיא  עם  בטלפון  שוחח 

לרגל  אותו  ובירך  טראמפ  דונלד 
הנ־ האמריקני.  העצמאות  יום 
מחוייבותו  על  חזר  טראמפ  שיא 
חיזוק  המשך  ועל  ישראל  לבטחון 

הברית בין ארה"ב לישראל.
נתניהו  השתתף  שלישי  ביום 
בחגיגות יום העצמאות האמריקני 
בירוש־ האומה  שהתקיימו בבניני 

דיוויד  ימים,  מספר  "לפני  לים. 
הלכו  גרינבלט  וג'ייסון  (פרידמן) 
קיומנו,  סלע  את  שמהווה  למקום 
השילוח  מבריכת  שמוביל  למקום 
אבותינו  אבות  שבו  הבית.  להר 
של  השונים  החגים  את  חגגו 

האח־ היהודים  ושבו  ירושלים, 
שלחמו  ברומאים,  שלחמו  רונים 
נכנעו  בעולם,  הגדולה  במעצמה 
והריבונות היהודית נכחדה", אמר 

נתניהו.
עומ־ חזרנו  חזרנו.   – "ובכן 

ההיסטוריה  האמת,  למען  דים 
שהמע־ נפלא  זה  שלנו.  והזכויות 

מתנגדת  לא  בעולם  הגדולה  צמה 
תומכת  אלא  היהודית,  למדינה 

במדינה היהודית. איזו תפנית".
בח־ לועידת  גם  התייחס  הוא 
להודות  גם  רוצה  "אני  ואמר,  ריין 
הסד־ אירוח  על  בחריין  לממשלת 
נה הכלכלית בבחריין בשבוע שע־
שר  והשגשוג.  השלום  לקידום  בר 
שישראל  אמר  בחריין  של  החוץ 
'אני  התיכון:  מהמזרח  חלק  היא 
יש־ שאזרחי  ישראל,  שעם  רוצה 

אותם'.  מברכים  שאנו  יידעו  ראל 
זה שינוי, ויש לברך על כך".

השבת הילולת כ"ק מרן 
אדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל

רבבות ישהו במהלך השבת הקרובה סמוך לציון קדשו שבאהל אדמו"רי 
ליובאוויטש ^ לרגל חצי יובל להסתלקותו מופיע היום גליון מיוחד 'רועה נאמן' 

ובו זיכרנות והליכות הוד מתורתו ומהנהגותיו הק' כרועה נאמן לבית ישראל
מאת כתב 'המבשר'

יומא  חל  הבעל"ט  בשב"ק 
מרן  כ"ק  של  ה־25  דהילולא 
זצוק"ל  מליובאוויטש  אדמו"ר 
השמי־ בסערה  עלתה  שנשמתו 
תשנ"ד,  תמוז  לחודש  ג'  ביום  מה 
הק־ השבת  במהלך  ישהו  ורבבות 
שבאהל  קדשו  לציון  סמוך  רובה 

הע־ בבית  ליובאוויטש  אדמו"רי 
בניו  מונטפיורי  ע"ש  היהודי  למין 

יורק.
מוקד  מהווה  הק',  ציונו  אהל 
במשך  המגיעים  להמונים  תפילה 
ביום  וביותר  השנה,  ימות  כל 
ותחינה  שיח  לשפוך  ההילולא, 
לרחם  עולם  של  למלכו  ובקשה 
על עמו ונחלתו וירפא לכל מדווי 

הגדולה  בזכותו  ומכאוביו,  הדור 
של אוהב ישראל, מגינם ומעוזם.

המוני חסידי ליובאוויטש בכל 
הש־ במהלך  יקיימו  העולם  רחבי 
עם,  ברוב  התוועדויות  כינוסי  בת 
הצורך  על  יעמדו  זו  כשבמסגרת 
צדיק,  של  במורשתו  להתחזק 
שיתוועדו  החסידים  וחשובי  זקני 

זעם בקהילה החרדית בעיר הקודש הגלילית:

שערוריה בצפת: העיריה הוציאה צו הפסקת עבודה 
לבניית בית הכנסת של קהילת חסידי אמשינוב
בניית בית הכנסת החלה לאחר הקצאה מסודרת ולאחר שהתקבלו כל 

האישורים הנדרשים כחוק ^ ארבעת חברי הכנסת של סיעת 'אגודת ישראל' 
הגיעו למקום והביעו את מחאתם הנמרצת נגד הצעד הדרקוני של העיריה

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

זוע־ בצפת  החרדית  הקהילה 
מת על החלטת העיריה להוציא צו 
הפסקת העבודות לבניית בית הכ־
אמשינוב  חסידי  קהילת  של  נסת 
ברח' דרך חיים חורי בעיר, למרות 
הקצאת  לאחר  אושרה  שהבניה 

העיריה  ידי  על  שבוצעה  קרקע 
האישו־ כל  קבלת  ולאחר  עצמה, 

רים וההיתרים הנדרשים כחוק. 

פתיחת  טקס  תום  עם  אמש, 
סניף 'אגודת ישראל' בצפת, הגיעו 

 בני ברק  ירושלימ  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעינ עילית  אלעד  רכ�ימ  טבריה  צפת  בארות יצחק

 חסד
תמיד תצאו בזול

בשמ ה' נעשה ונצליח!

יהודה רוטמן
בהר"ר שלום יעקב שמחה הי"ו

ישיבת אורייתא י-ם
צפת

אבישג גרוס
בהר"ר אברהם חיים הי"ו
סמינר החדש שרייבר אשדוד
בית חלקיה

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

00-1718-723-4444
ohel@ohelchabad.org

מתארגנים לאמירת 1000 ספרי תהילים בשבת
 עבור הילד שחלה במחלה הנוראה

 מרדכי אהרון
בן מירל יוכבד

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

058-4597650 ניתן להשאיר הודעה

טראמפ לאיראן: "תיזהרו עם 
האיומים – הם ינשכו אתכם" 

נשיא איראן רוחני הודיע כי החל מיום ראשון תעלה ארצו את העשרת 
האורניום לרמה גבוהה מ־3.67 אחוזים

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

רוחאני  חסן  איראן  נשיא 
מיום  החל  כי  אתמול  הצהיר 
לה־ ארצו  תתחיל  הקרוב  ראשון 
יותר  גבוהה  לרמה  אורניום  עשיר 
מ־3.67 אחוזים, תוך הפרה חמורה 

הסכם  במסגרת  התחייבותה  של 
הגרעין. 

תע־ איראן  כי  הבהיר  רוחאני 
שיר אורניום "לכל רמה שתרצה", 
לה־ עוד  מחויבת  אינה  היא  וכי 

המדינות  שלטענתו  מאחר  סכם, 
מולה,  עליו  החתומות  האחרות 

והכלכלה  אותו,  מכבדות  לא 
מסנקציות  סובלת  האיראנית 
שנקבע  למה  בניגוד  חריפות, 

בהסכם. 
רוחאני  של  לאיומיו  בתגובה 
כתב:  בה  הודעה  טראמפ  פרסם 
"איראן, תיזהרי עם האיומים שלך, 
ננשך  שלא  כפי  אותך  ינשכו  הם 

רוסיה אישרה את הדיווחים:

הצוללת הרוסית בה פרצה 
השריפה - צוללת גרעינית 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

אישר  הרוסי  ההגנה  שר 
שהתרו־ הדיווחים  את  אתמול 

ביומיים  התקשורת  בכלי  צצו 
הצוללת  ולפיהם  הקודמים, 
שגרמה  השריפה  פרצה  שבה 

03-9050505

מלון ליאונרדו קלאב ים המלח
(נירוונה לשעבר) 

חדרים אחרונים 
בחבילת אמצ"ש

ד'-ט' תמוז (7-12.7)

9401401@gmail.com
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בחסות:

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

דירת 
3 חדרים 

יכולה 
להיות 

שלך!

5

שיאסוצ'י
אחת בחופשה וחופים הרים

עוֹלם, עשירי ע"י המועִדפת הנופש עיר
השחור הים וֹלחופי הֱקווֱקז הרי ֹלמרגֹלות

ֹלסוצ'י ושוב הֹלוך טיסות
וחזרה התעופה משִדה העברות

כריכים + פנסיון חצי גורמה ארוחות

ברביֱקיו וערב ֹלצהריים

מתוֱקה פינה + חמה שתייה פינת
כנסת בית

מִדהימים במֱקומות טיוֹלים ימי 4

20-27/08 - אב כו' - יט' | 13-20/08 - אב יט' - יב'
נחשוני משה הרב בהשגחת ֹלמהִדרין כשר גֹלאט | ֹליֹלות 7 / ימים 8

סוצ'י - חוטור רוזה ראִדיסון מֹלון

  המשך בעמ' כ

  המשך בעמ' כ
  המשך בעמ' כ

  המשך בעמ' כ

  המשך בעמ' כ
  המשך בעמ' כ

שבת התאחדות של קהילת 
'אהבת ישראל' ויזניץ בירושלים 
בצל מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א

בני קהילת 'אהבת ישראל' דח־
סידי ויזניץ, מתפללי ביהמ"ד ברח' 
בשבת  יקיימו  בירושלים,  נחמיה 
בצל  התאחדות  שבת  חקת  פר'  זו 
מויזניץ  אדמו"ר  מרן  של  קדשו 
ודומ"ץ  רב  בהשתתפות  שליט"א, 
שנייבלג  צבי  דוד  הג"ר  הקהילה 
הקהילה,  וחשובי  זקני  שליט"א, 

חברי הקהילה וילדיהם.
יש־ 'אהבת  ויזניץ  קהילת 

הראשונה  היא  בירושלים  ראל' 
הזוכה  בארץ  ויזניץ  מקהילות 
'המרכז  באירוח  זו,  מעין  לשבת 

העולמי דקהל חסידי ויזניץ'.
חברי הקהילה יקיימו בצוותא 
דב־ ישאו  בה  שב"ק,  ליל  סעודת 

יום  בסעודת  הקהילה.  רבני  רים 
באופן  מסובים  להיות  יזכו  שב"ק 
אדמו"ר  מרן  שולחן  על  מיוחד 

מויזניץ שליט"א.
בערב שבת ייכנסו יחד למעון 
לקבלת  שליט"א  האדמו"ר  מרן 
שלום, ובמוצאי שבת יזכו לשיחת 
והתרג־ ציפיה  מיוחדת.  הדרכה 

הקהילה  חברי  בקרב  קיימת  שות 
לשבת נדירה זו.

צילום: דוד כהן



יום וערש"ק, ב' בתמוז תשע"ט | המבשר | עמוד ב

המבשר - העתון של היהדות הנאמנה
המו"ל: בשורת תשס"ט ש.י. בע"מ    המגיד ממעזריטש 84 ביתר עילית,

ת.ד. 34578 ירושלים, 91345    טל' : 02-5805802, פקס 02-5805804
העורך הראשון: הרב מנחם פרוש ז"ל

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

דפוס: ידיעות אחרונות בע"מ    הפצה מנויים: ״בר״ שיווק והפצה
02-5805802 שלוחה 5    הפצה חנויות: בר פוינט אוף סייל בע"מ פניות מנויים:

AFP צלם המערכת: אליהו הלוי    צילומים: פלאש90, אימג'בנק
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

ימי הקיץ הארוכים
בפי  מעלתם  ידועה  אשר  הארוכים  החורף  לילי  לעומת 
הארוכים.  הקיץ  ימי  את  לקוטב  מעבר  בעולמו  ה'  ברא  צדיקים, 
תקופת ימים זו מתאפיינת בימים ארוכים וממושכים, וזמן שקיעת 
כניסת  שעת  השנתי.  'איחורו'  בשיא  אלו  בימים  עומד  החמה 
השבת עומדת אפוא גם היא בשיא השנתי באיחור השעה. זו היא 
בהחלט שעת כושר ראויה לכבד את השבת מכניסתה, ולפני כן. 
לצערנו גם בערבי שבתות אלו נפרץ המחזה של גוברין יהודאין, 
הטבילה  מבית  מיוזעות  בפנים  האצים  ובודדים,  יחידים  אמנם 
בשעה שצופר השבת עושה מלאכתו ברמה, ובבהילות הם מקוים 
להספיק את התפילה בשעתה, לאחר שעוד ישובו לביתם ויסדרו 
שבת  של  בואה  לקראת  וחפוזות,  קדחתניות  אחרונות,  הכנות 

המלכה.

מצופה היה כי התאחרות שעת הדלקת הנרות תחולל שינוי, 
אך לא תמיד זה כך. יש והשעה המאוחרת של כניסת השבת אינה 
משנה כהוא זה מהנוהג המוזר לקבל שבת בריצת טירוף משוללת 
נועם שבת וכבודה. ולשם כך הרי הזדמנות מיוחדת ונכבדה הם 
ערבי שבתות ארוכים אלו, כאשר שעות ארוכות הן מצאת החמה 
וזריחתה עד עת כניסת השבת, ויש בהן כדי לחולל שינוי בחשיבה, 
ולכונן מהפך לקבל פני שבת במנוחת אהבה ונדבה, בנועם ורצון. 
יש בשעות אלו די והותר כדי לקיים נאמנה מצוות חכמים לעבור 
הסדרה שנים מקרא ואחד תרגום במתינות כתקנת חכמים. דיין 
הרוחניות  ההכנות  כל  את  ובשופי  בהרחבה  להכין  כדי  והותר 

והגשמיות המתבקשות לקראת בואה של שבת המלכה.

לקבוע  כדי  זמן  עוד  בידו  יש  יום,  מבעוד  עצמו  המזמין 
לסעודות  תורה  ופניני  שפר  אמרי  להכין  ולהלכה,  לתורה  עתים 
ורצון  נועם  להם  לפתוח  הצאן  צעירי  את  בהם  להשקות  השבת, 
והדעת  החכמה  אוצרות  ומרובים  דרא  אכשר  השבת.  בקדושת 
וסודותיהם.  התורה  פרשיות  בעניני  ועונג  טעם  שפע  אגור  בהם 
ואחרונים,  ראשונים  בספרי  וגדוש  מלא  היהודי  הספרים  ארון 
שואבים  כולם  אשר  ומאספים,  מקוריים  ומלקטים,  מחברים 
פרפראות לתורה ממעינה של תורה וממעיינות הנצח של עמנו. 
פנים אחרות לה לשבת קודש המתקבלת בניחותא, בשובה ונחת, 
ארוכים  בימים  כעת,  לכך  להתרגל  שומה  ובטח.  שלוה  בהשקט, 
ומבורכים אלו, להקביל פני שבת בעוד היום הגדול, ביישוב הדעת 

ובהתרוממות הנפש.

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

בס"ד  

זמני קבלת קהל
בלקלשבוע פרשת       

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

ע"יבין השעותיום

שני
תמוזבה' 
)08/07(

הי"וחיים מילרהרב13:00-14:00

יו"ר התנועה למען ירושלים ותושביה

שלישי
ו' בתמוז

)09/07(

11:00-12:00
הי"ומיכל הלברשטאםהרב

יו"ר סיעת "אגודת ישראל" בעיריית ירושלים,
מחזיק תיק התעסוקה

13:00-16:00
הי"ושמאי שזיריהרב

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

רביעי
תמוזב'ז
)10/07(

11:00-13:00
הי"ויוסף דייטשהרב 

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

16:00-17:00
הי"ויוחנן וייצמןהרב

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

יחמיש
תמוזב'ח
)11/07(

14:00-16:00
הי"ודוד הולצמןהרב

"עולם המשכנתא"
יעוץ ופתרונות למימון ומשכנתאות, בירור סכומי המימון ופתרונות לקבוצות רכישה

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

03-3734444
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אלפי ילדים החלו את הקייטנות של מרכז קהילתי אלעד
במקביל נשלמת ההיערכות לקייטנת ילדי הת"תים שתופעל יחד עם ארגון דרכי חינוך לאחר תשעה באב

מאת מאיר קליין 

את  השבוע  החלו  ילדים  אלפי 
שתוכננו  הגדול,  החופש  קייטנות 
ויצאו לפועל על ידי מרכז קהילתי 
בעש־ העירוני,  המתנ"ס   – אלעד 

רות מוסדות חינוך וגנים בעיר.
החופש  של  ראשון  בשלב 
פעילות  את  ילדים   3,620 החלו 
הקייטנות  – בית ספר של החופש 
תשלום.  ללא  א־ג,  בכיתות  הגדול 
בקייטנות אלה משתתפים כל בתי 
וחלק  ממ"חים  הבנות,  של  הספר 
מהמוכש"ר. בסך הכל מדובר ב־28

בתי ספר.
אלה,  בקייטנות  הפעילות 
עד  שבועות  שלושה  שתמשכנה 
כוללת  בתמוז,  עשר  שבעה  צום 
סדנאות,  כמו  מגוונת  פעילות 
בלונה  חוויות  לטיולים,  יציאות 
אלעד,  בפארק  שהוקם  פארק 
בריכות ועוד. כאשר הנהלות בתי 
הספר קיבלו את הסמכות המלאה 
להחליט על תכנון הקייטנה, מתוך 

מגוון הפעילות הרב.
בגני  קייטנות  הם  נוסף  חלק 
העיריה וחב"ד – כשבסך הכל מדו־

בר ב־13 קייטנות ובהן כ־300 ילדים, 
גם כן למשך שלושה שבועות. חלק 
לצהרונים.  נשארים  הגנים  מילדי 

יום  כל  סדנאות  יש  הללו  במוקדים 
מעבר לתכנית חינוכית שנבנתה על 
בראשן  והעומדת  הרכזות  צוות  ידי 

אושרת צור.
במקביל, בבתי הספר של הצי־

להורים  הוצעה  הדתי־לאומי  בור 
קייטנת על גלגלים – אשר כשמה 
הילדים  בחוץ.  הזמן  כל  היא.  כן 
בערב  וחוזרים  בבוקר  מגיעים 
היא  הקייטנה  ארוך.  טיול  לאחר 
רישום  ולאחר  ד־ו  כיתות  לילדי 
ילדים   120 התקבלו  מאוד,  עמוס 

במחיר מוזל ביחס לפעילות. 
לקייטנה  הרישום  כן,  כמו 
לא־ אי"ה  שתחל  הת"תים,  לילדי 

בעיצומו.  נמצא  באב,  תשעה  חר 
העיריה  ידי  על  תופעל  הקייטנה 
שבעה  למשך  חינוך,  דרכי  וארגון 
של  רחב  מגוון  תכלול  היא  ימים. 

פעילויות ואטרקציות.
מנהל המתנ"ס הר' מנחם הור־

ביץ אומר כי "הכנו שלל פעילויות 
מעניקים  אנחנו  כאשר  לקייטנות, 
פעילויות  מגוון  קייטנה  לכל 
כוללות  הפעילויות  חיצוניות. 
טיולים,  סדנאות,  שונים,  מופעים 
אנחנו  ועוד.  חיות  עם  הפעלה 
ליהנות  הילדים  לכל  מאחלים 

בשבועות הקייטנה".
ראש העיר הרב ישראל פרוש 

אומר כי "גם השנה אנחנו שמחים 
עם  ורוגע  שקט  להורים  להעניק 
הגדול,  החופש  בתחילת  הילדים 
שהילדים  יודעים  הם  כאשר 
וב־ חווייתיות  בקייטנות  נהנים 

עבודה  של  תוצאה  זו  טיחותיות. 
של  בראשותו  במתנ"ס  מקצועית 
מהפעילות  וכחלק  הורביץ,  מנחם 
להענקת תרבות איכותית וראויה 

במשך כל השנה".

השבת הילולת הרה"ק רבי אריה 
מרדכי מפאריסוב – ירושלים זי"ע

תכונה רבתי בקרב נכדיו וצאצאיו לרגל סעודת ההילולא 
במוצש"ק במסיבת מלוה מלכה המרכזית בירושלים, 

ועליה לציונו במרומי הר הזיתים

תכונה רבתי בקרב נכדי הרה"ק 
 – מפאריסוב  מרדכי  אריה  רבי 
ההילולא  יום  לרגל  זי"ע  ירושלים 
בעל  תמוז.  ג'  השבת –  ביום  החל 
ההילולא הרה"ק רבי אריה מרדכי 
הינו  ירושלים,   – מפאריסוב  זי"ע 
אשר  יהושע  רבי  הרה"ק  של  בנו 
הרה"ק  של  בנו  זי"ע  מפאריסוב 
הקדוש'  'היהודי  יצחק  יעקב  רבי 

מפרשיסחא זי"ע.
מת־ פאריסוב'  'בית  במכון 

להכנת  שאת  ביתר  השנה  כוננים 
פאר  ברוב  שתערך  ההילולא, 
הר־ נכדיו  בהשתתפות  והדר, 

רבנים  אדמו"רים  ובראשם  בים, 

בעל  נכדי  (בין  העדה.  וחשובי 
מפו־ האדמו"רים  נמנים  הילולא 

ריסוב, משכנות הרועים, קאלשין, 
לעלוב,  בית  אדמו"רי  זעליחוב, 
ציבור  ואישי  רבנים  סאווראן, 

רבים).
סעודת  תערך  שבת  במוצאי 
מלכה  מלוה  בשילוב  הילולא 
רח'  דלוצק  הגדול  בהיכל  מרכזית 
שמואל הנביא בירושלים בראשות 
ובהשתתפות  ההילולא,  בעל  נכדי 
ינאמו  הסעודה  בעת  רב.  קהל 
אביש  אברהם  ר'  המקובל  הגה"ח 
מע־ אנשי  ישיבת  ראש  ציינווירט 

ראש  רבינוביץ  צבי  ר'  הגה"ח  מד, 
יעקב  ר'  הגה"ח  באיאן,  ישיבת 
חנוך  'זכרון  ביהמ"ד  רב  רבינוביץ 
שערי  בשכונת  פרשיסחא'  העניך 
ההילולא  מבעל  סיפורים  חסד, 
ערבליך  פישל  ר'  הגה"ח  ישמיע 
משפיע דישיבת בית אשר. כמו כן, 
יתקיימו עוד סעודות הילולא בכל 
כ"ק  נכדו  והעולם.  הארץ  רחבי 
יע־ שליט"א  מפוריסוב  האדמו"ר 

עם  ברוב  מלכה  מלוה  סעודת  רוך 
בשילוב סעודת הילולא, בבית מד־

רשו רח' בארדיטשוב בירושלים.

מצבת הרה"ק רבי אריה מרדכי 
מפאריסוב ירושלים זי"ע

ראש העיר ביתר עילית דורש: "יש 
למצוא פתרון ביניים לעומס במנהרות"

מספר  בעוד  רק  אך  מתקדמים,  תכנון  בשלבי  נמצאות  המנהרות  להכפלת  העבודות 
שנים הן יושלמו, ובינתיים הפקקים נמשכים̂  לאור זאת פנה הרב רובינשטיין לגורמים 

האחראיים ודרש פגישה משותפת בשטח עם המפקדים ויועצי תנועה 

מאת מאיר קליין 

פתרון ביניים לעומסים בכביש 
המנהרות: ראש העיר ביתר עילית 
בנתי־ האחראיים  לגורמים  פנה 
כביש  על  ובמשטרה  ישראל  בי 
בו,  המחסומים  ותפעול  המנהרות 
ודרש לערוך פגישה נרחבת בהש־
תתפות כלל הגורמים הרלוונטיים, 

יחד עם ראשי הרשויות באזור.
כביש  מהווה  לכם,  "כידוע 
מרכזי  תחבורה  עורק  המנהרות 
הנוסעים  יו"ש,  תושבי  לרבבות 
לירושלים  בדרכם  יום  מדי  בו 
"פעי־ העיר,  ראש  כותב  וממנה", 

לותו התקינה של ציר זה משפיעה 
רבבות  של  חייהם  על  במישרין 
אנשים, עובדים, תלמידים, חולים 
ועוד, כך שאין מדובר בפריבילגיה 

אלא בצורך חיוני קריטי.
הציר  הפך  האחרונות  "בשנים 
לעמוס עד מאוד, ועקב כך התקב־

לה ההחלטה להרחיב אותו לכביש 
מנה־ חפירת  באמצעות  נתיבי  דו 
קרוב  עומדת  שכבר  נוספת,  רה 
של  לכניסתה  שעד  אלא  לביצוע, 
יעברו  לשימוש  החדשה  המנהרה 
עומדים   – ובינתיים  שנים,  מספר 
מדי בוקר ואחה"צ רבבות נוסעים 
את  המשבש  נסבל,  בלתי  בפקק 

שגרת החיים".
לדבריו, "בידנו מספר רעיונות 

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

בכביש".
לקיים  דורש  הוא  הנ"ל,  לאור 
נרחבת  מקצועית  פגישה  בהקדם 
דחופה בשטח, בהשתתפות אנשי 

בה־ וכן  הרלוונטיים,  המקצוע 
מגוש  הרשויות  ראשי  שתתפות 
ברצינות  לבדוק  מנת  על  עציון, 
באופן  ליישם  ניתן  רעיונות  אילו 
מיידי, כדי להקל על המצב הבלתי 

נסבל.
עם  פגישה  נערכה  השבוע 
בה־ המשטרה,  ש"י  מחוז  מפקד 

ביו"ש,  המועצות  ראשי  שתתפות 
בקשתו  את  העיר  ראש  העלה  בה 
בשטח.  נרחב  מקצועי  לסיור 
הבקשה  את  אישר  המחוז  מפקד 

והסיור יתקיים בהקדם.

בעוד שלושה שבועות:

'ועידת החינוך' ה־15 עבור נשות חינוך
'ועידת החינוך' ה־15 המיועדת במיוחד עבור נשות חינוך, תתקיים ברצות ה' בעוד שלושה שבועות, 
'מרגוע' ערד •  הכנסים  שני־רביעי י"ט־כ"א בתמוז במרכז  בימים  ימים רצופים,  במשך שלושה 

בכינוס ישתתפו מאות מנהלות, סגניות, מפקחות, יועצות, מורות בכירות ומיטב נשות החינוך

שליט"א  ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן 
לאורך  החינוך  ועידות  את  המלווים 
ועדת  רבני  את  הסמיכו  השנים, 
והת־ הנושאים  על  להחליט  ההיגוי 

ימי  בשלושת  בהם  שיעסקו  כנים 
הוועידה.

רבני ועדת ההיגוי של ועידת החינוך 
הח־ לקבלת  מיוחדת  לישיבה  התכנסו 

והמושבים  התכנים  על  חשובות  לטות 
שיתקיימו בוועידת החינוך.

ראשי  יופיעו  החינוך  נשות  בפני 

ישיבות ורבנים שליט"א, כמו גם מנהלי 
רופאות,  חינוכיות,  יועצות  הסמינרים, 
בתחום  מקצוע  אנשי  פסיכולוגיות, 
אירועים  העובדים,  זכויות  פנסיוני,  יעוץ 

חווייתיים, ועוד.
המרתקים  הנושאים  שלל  בין 
והמחכימים: חובתנו ודרכינו בחינוך ע"פ 
הסמינר,  דור;  מדור  לנו  המסורה  הדרך 
היהודי; "והבדילנו  הבית  להקמת  הדלת 
יש   – אמת"  תורת  לנו  ונתן  התועים  מן 
שאלות? יש גם תשובות – שו"ת עומק; 
קריטי  מעבר  לתיכון,  יסודי  ספר  מבית 
לסמינר,  חלקה  כניסה  ההמשך.  לדור 
שבדרך.  ההתמודדות  נפש.  עגמת  ללא 
סימולציה:  עם  ט' –  לכיתה  נכנסים  כך, 
בנות, אמהות, מורות, מפקחות ומנהלות 
ספונטני;  סימפוזיון  אחת;  במה  על 

ההוראה;  עובדי  זכויות  הורית;  סמכות 
בניית הכיתה בצורה נכונה, תלויה ביחסי 
מנה־ פתוח,  סימפוזיון  מורה,   – מנהלת 

ב"סיפורים  אחת  במה  על  ומורות,  לות 
טרום  זיהוי  "אנורקסיה"  אמיתיים"; 
במציאות  הילד  התמודדות  סכנה...; 
המת־ אל  רגשי  מבט  שונה,  משפחתית 
מתפרק;  שביתו  הילד  של  בנפשו  רחש 
התפתחות  ציר  לאורך  תורפה  נקודות 
מהגיל הרך ועד לגיל ההתבגרות, נקודות 
לתקוה ולצמיחה; התמודדות עם קשיים 
להצלחת  חסמים  המהווים  נורמטיביים 
המ־ ותסמינים  איתותים  התלמידה, 

חייבים התייחסות, סוגיות על הרצף בין 
"ויהיו  ושו"ת;  הרצאה   – לחולי  בריאות 
בית  ובשיר,  באומר  מתגוללים"  רחמיך 

יהודי, בלילות שבת.

15

  המשך בעמ' כ

בית ג'אן: פועל נפל לבור ביוב ונפצע קשה
מאת חיים מרגליות

תאונת עבודה בכפר בית ג'אן. 
פועל בשנות ה־30 לחייו נפל לתוך 
הוא  עבודתו.  במהלך  ביוב  בור 
ידי  על  טופל  קשה,  באורח  נפצע 

גורמי רפואה ופונה להמשך טיפול 
בבית החולים רמב"ם בחיפה.

בח־ פתחה  ישראל  משטרת 
בשיתוף  התאונה  נסיבות  קירת 
משרד  של  עבודה  תאונות  חוקרי 

העבודה והרווחה.
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ספינה שנשאה מטען של נפט איראני 
בדרכה לסוריה נעצרה על ידי בריטניה

הבריטים השתלטו על הספינה משום שמכירת נפט למשטר אסד אסורה מתוקף הסנקציות  
שהוטלו על ידי האיחוד האירופי 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מסי־ לחברה  השייכת  ספינה 
דגל  תחת  בים  שהפליגה  נגפור, 
האחרונים  בימים  נעצרה  פנמה, 
טריטוריה  גיברלטר,  בחופי 
השליטה  ספרד.  בקצה  בריטית 
מעניקה  גיברלטר  על  הבריטית 
כלי  על  בקרה  של  אפשרות  לה 
מא־ והיוצאים  הנכנסים  השיט 
האוקיינוס  אל  התיכון  הים  גן 

האטלנטי. 
בכלי  הדיווחים  פי  על 
הספי־ הבריטיים,  התקשורת 

של  מטען  נשאה  שנעצרה  נה 
גולמי,  נפט  חביות  מיליון  כשני 
לייצא  איראן  ניסתה  שאותו 

לסוריה. 
קשורה  אינה  למעצר  העילה 
לסנקציות האמריקאיות שהוטלו 
אירו־ לסנקציות  אלא  איראן,  על 

אסד  משטר  על  שהוטלו  פאיות 
הנפט  ההערכה  לפי  בסוריה. 
הזיקוק  לבית  להגיע  אמור  היה 

'בניאס' בסוריה, שנמצא בבעלות 
המשטר, ולכן נאסר לבצע עסקים 

עמו. 
להסתיר  ניסו  האיראנים 

לא  והספינה  הנפט,  מקור  את 
ששטה  בעת  מיקומה  על  דיווחה 
הטריטוריאליים  המים  בתוך 
שיצאה  לאחר  רק  איראן.  של 
מערכת  הופעלה  איראן  משטחי 
הספינה,  של  מיקומה  על  הדיווח 

במיוחד  איטי  בקצב  שטה  והיא 
לחופי אפריקה, כדי שלא למשוך 
לתפיסת  מחשש  לב,  תשומת 
מדי־ או  ארה"ב  ידי  על  המטען 
אירע  שאכן  כפי  אחרות,  נות 

לבסוף. 
הותר לפרסום: חמאס החדיר לישראל 

מומחה חבלה בכיסוי הומניטארי
המחבל הוכשר על ידי הזרוע הצבאית של חמאס על מנת להקים באיו"ש 

מעבדת חבלה לטובת ייצור מטענים שישמשו לפיגועי תופת בישראל

מאת סופרנו הצבאי

עצר  הכללי  הבטחון  שירות 
על  שהוכשר  עזה  מרצועת  מחבל 
מנת  על  כשנה  במשך  החמאס  ידי 
חבלה  מעבדת  באיו"ש  להקים 
שישמשו  מטענים  ייצור  לטובת 
מומחה  בישראל.  תופת  לפיגועי 
באישור  לישראל  נכנס  החבלה 
טיפולים  קבלת  לשם  הומניטרי 

רפואיים.
ידי  על  וסוכל  נחשף  המהלך 
והשב"כ  המשטרה  צה"ל,  כוחות 
הז־ פעילי  של  מעצרים  בעקבות 
רוע הצבאית של חמאס ברצועה.
המ־  ,(35) אלסבח  אבו  פאדי 
2018 ביולי  גויס  שנעצר,  חבל 
לטו־ חמאס,  של  הצבאית  לזרוע 

מטעני  וייצור  מעבדה  הקמת  בת 
פיגועי  יבוצעו  באמצעותם  חבלה 
הרג  היא  שמטרתם  קשים  תופת 

ישראלים.
צבאיים  אימונים  עבר  פאדי 
אותו  שהכשירו  אינטנסיביים 
חבלה  ומטעני  נפץ  חומרי  לייצר 
בתחקור  לעמוד  כיצד  תודרך  וכן 
השב"כ  ובחקירת  ארז  במעבר 
עם  היכרותו  להכחיש  והונחה 

מגייסיו ומאמניו ברצועה.
אשרף  ידי  על  גויס  פאדי 
מרצו־  37 בן  חמאס  פעיל  סבאח, 

מהכלא  השתחרר  אשר  עזה,  עת 
שריצה  לאחר  ב־2015,  בישראל 
מעורבותו  בגין  מאסר  שנות   12
צה"ל  כוחות  נגד  חבלה  בפיגועי 
פיגועים  ותכנון  הרצועה  בגבול 

נוספים.
סבאח  פנה  יולי 2018  במהלך 
מצוי  כי  ששמע  לאחר  פאדי,  אל 
הומניטרי  היתר  לקבלת  בתהליך 
מטרת  באיו"ש.  רפואי  לטיפול 
הפניה לפאדי היתה על מנת לנצל 
קידום  לטובת  הכניסה  היתר  את 

פעילות טרור.
 ,2018 יולי־ספטמבר  במהלך 
נפגש פאדי באופן חשאי עם פעי־

לי 'עז אלדין אלקאסם' אשר ערכו 
לטו־ החבלה  בתחום  הכשרות  לו 

ייצור  חבלה,  מעבדת  הקמת  בת 
לפעילים  הידע  והעברת  מטענים 

נוספים באיו"ש.
התקיימו  החשאיות  הפגישות 
פעיל  השלמון,  מצעב  של  בביתו 

גדודי עז אלדין אלקאסם, שגורש 
ובנוכחות  שליט',  ב'עסקת  לעזה 
סבאח,  חסן  ואחיו  סבאח,  אשרף 
פעילי חמאס המעורבים בהכוונת 

פעילות טרור.
רפואי,  לטיפול  יציאתו  טרם 
קיבל פאדי מאשרף מעיל ובתוכו 
רשו־ שעליה  מוסלקת  בד  פיסת 

תקשורת  לצורך  קוד  מילות  מות 
של  הצבאית  הזרוע  בין  מוצפנת 
המגוייסים  לבין  ברצועה  חמאס 
וביצוע  תכנון  לטובת  באיו"ש, 

פיגועים נגד מטרות ישראליות.
הבד  פיסת  ובו  המעיל  את 
המוסלקת התבקש פאדי להעביר 
בספ־ ארז  במעבר  בכניסתו  כבר 

טיפול  קבלת  לטובת  טמבר 2018 
הצליח  לא  אולם  בירדן,  רפואי 

במימוש משימה זו.
במאי האחרון פנה פאדי לרו־

פאה בעזה ושילם לה כדי שתזייף 
בעבורו מסמכים רפואיים שיעידו 
ראוי  טיפול  לקבל  יכול  אינו  כי 
מנת  על  וזאת  ברצועה  לפציעתו 
לטיפול  אישור  שיקבל  להבטיח 
האישורים,  קבלת  עם  בישראל. 
ואימונים  מבדקים  פאדי  עבר 
בהכנת חומרי נפץ על מנת לוודא 
הדרכת  לצורך  דיו  מיומן  הוא  כי 

הפעילים באיו"ש.
למע־ פאדי  הגיע  במאי  ב־15 

בר ארז כשבידו התיק עם המעיל 
הבד  פיסת  מוסלקת  ובו  שקיבל 
עליה רשומות מילות הקוד לצורך 
ההתקשרות המוצפנת. פאדי ניצל 
שקיבל  ההומניטרי  ההיתר  את 
לטובת  כניסתו  לשם  מישראל 
בפועל  אך  בחברון,  רפואי  טיפול 
לא הגיע לבית החולים אלא חבר 
קידום  לטובת  בחברון  לגורמים 
פעילות טרור ומימוש משימותיו.

משותפת  בפעילות  כאמור, 

נעצר  ישראל  ומשטרת  שב"כ  של 
לאחר  קצר  זמן  במאי,  ב־18  פאדי 
עימו  ביחד  טייבה.  לאזור  שנכנס 
נעצרו שב"חים נוספים מהרצועה 
או  שמסייעים  כמי  הוחשדו  אשר 
של  בסופו  לפעילותו.  מודעים 
והם  בעניינם  החשד  הוזם  דבר 
שוחררו. בתום החקירה של פאדי 
הוגש נגדו כתב אישום חמור לבית 

המשפט הצבאי ביהודה.
אומ־ הכללי  הבטחון  בשירות 

העת  בכל  פועל  "חמאס  כי  רים 
לפעילות  מאיו"ש  פעילים  לגייס 
לטובת  כספים  להעביר  צבאית, 
פעילות זו, להכין מטענים ואמל"ח 
ולהקים תשתיות טרור. בחודשים 
חוליות  מספר  נחשפו  האחרונים 
הוא  ייעודם  אשר  חמאס  ופעילי 

לקדם מטרה זו".
כי  אמר  בשב"כ  בכיר  גורם 
את  חשף  הטרור  חוליות  "סיכול 
המאמץ המתמיד שמשקיעה הזרוע 
תש־ בהקמת  חמאס  של  הצבאית 

הוצאת  לצורך  באיו"ש  טרור  תיות 
פיגועים כנגד אזרחי מדינת ישראל. 
המקרים שצוינו הינם רק חלק מה־

נסיונות הבלתי פוסקים של הנהגת 
הזרוע  על  בדגש  ברצועה,  חמאס 
הצבאית להוציא אל הפועל פיגועי 

תופת קשים מאיו"ש.
שיטתית  בפעילות  "מדובר 
הצבאית  הזרוע  שמניעה  ורחבה 
האס־ על  והמעידה  איו"ש  מול 

הנהגת  ממשיכה  אותה  טרטגיה 
את  לערער  כדי  להוביל  חמאס 
היציבות בכלל האזור. גם במקרה 
שארגון  לכך  עדים  אנו  שוב  זה, 
החמאס בוחר לנצל את ההיתרים 
ההומניטריים שניתנים ע"י מדינת 
זה  בתווך  שימוש  ועושה  ישראל 
העוינת  פעילותו  את  לקדם  כדי 

של הארגון בישראל ואיו"ש".

לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. ט.ל.ח.

בעולם כלי הכסף!
רשת הצורפים מתרחבת

ואתם נהנים ממהפכת מחירים חסרת תקדים

הוזלת מחירים על אלפי פריטים
אותה איכות יוקרתית במחירים

שרק חברה בינלאומית יכולה להציע.

2,950
סט חתן קובלט

2,128
4,1404,140

נאורה חנוכיית

6,984
12,17912,179

זוג פמוטים קומינו
6,5846,584

צלחת בלג'יו 

7637
1,4151,415

גביע בלג'יו

1,5051
2,7432,743

סיוע הומניטרי? מעבר ארז
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דואג  הגדול,  גוף הבריאות  'כללית', 
השי־ את  מתאים  מטופליו,  לבריאות 

במרפאותיו  הניתנים  הרפואיים  רותים 
למגזר החרדי.

בשכונה  החשובים  הדברים  אחד 
למשפחה  הבריאות  שירותי  הם  חדשה, 
וגני  חינוך  למוסדות  במקביל  והילדים. 
לקום  חדשה  שכונה  יכולה  לא  ילדים, 
אינם  והבריאות  הרפואה  שירותי  אם 

ג',  יונה  בהר  כהלכה.  בה  מוסדרים 
נוף  של  המתפתחת  החרדית  השכונה 
הגליל, התושבים החדשים יכולים להיות 
רגועים ושלווים, הם סומכים בלב שקט 
על שירותי הרפואה, הבריאות וההתפת־

חות שמציע להם ארגון הבריאות הגדול 
ל-4.6 מצטרפים  והן  'כללית',  במדינה 
'כללית'  של  המרוצים  הלקוחות  מיליון 

ברחבי הארץ.

ערב  'כללית'  ערכה  האחרון  בשבוע 
מיוחד לנשות הקהילה שתוכנו היה צורת 
שלנו.  הקטנים  בילדים  הנכונה  הטיפול 
כמו כן נדונו בו נושאים הקשורים לחיי 
והדר־ ונפשית  גופנית  נאותים  בריאות 
החיים  לאורחות  ילדינו  את  לחנך  כים 

הבריאים.
במתנ"ס  התקיים  המיוחד  האירוע 
שבהר יונה ג' והשתתפו בו נשים מכלל 
אוכלוסיית  את  המרכיבות  הקהילות 
צוות  הערב,  בראשית  החדשה.  השכונה 
המרפאה קיבל בברכה את המשתתפות 
והפעי־ הרפואיים  השירותים  את  וסקר 

ולאורח  בריאות  לקידום  הענפה  לות 
חיים בריא שהצוות מבצע במרפאה. כמו 
הרפואיים  השירותים  על  הסבר  ניתן  כן 
ועל  במרפאה  הניתנים  המתקדמים 
חשיבות של ביצוע בדיקות סקר ואבחון 

מקודם שיכולות להציל חיים.
בכירה,  ילדים  רופאת  רזניק,  י'  ד"ר 
מסרה הרצאה מאלפת בליווי מצגת על 
תזונה נכונה לעולל ולאם ועל עוד מגוון 
התמקדה  במהלכם  נושאים  של  רחב 

בתזונה נכונה.
בהמשך הערב, מנהל המגזר החרדי 
ב'כללית' מחוז צפון, יוסי אוקנין, העלה 
על נס את פריסת השירותים של 'כללית' 
הקהילה  של  הקשר  אנשי  את  הציג  וכן 
ג'  והגברת  ברלין  א'  הגברת  במרפאה: 
חם  אישי  טיפול  המעניקות  מנהיים, 

ותומך ללקוחות 'כללית' מהשכונה. 
והמחנך  הסופר  חתם  הערב  את 
הרב חיים ולדר, שנשא הרצאה מאלפת 

הטיפול  דרכי  הילד,  של  נפשו  נבכי  על 
וההתייחסות.

מעל  מטופלים  יונה  הר  במרפאת 
רפואה  שירותי  בה  ניתנים  איש,   5,000
רופאים  שלושה  ידי  על  ראשונית 
ושני  מומחית  ילדים  רופאת  מומחים: 
ניתן  כן  כמו  מומחים.  משפחה  רופאי 
נשים  מרופאת  רפואי  שירות  לקבל 
נוס־ ובדיקות  אולטרסאונד  מומחית, 

סוציאלית  עובדת  מעבדה,  שירותי  פות, 
בזמינות  והכל  מרקחת  ומבית  רפואית 

גבוהה.

ערב לקידום בריאות נערך במרפאת 
'כללית' הר יונה בנוף הגליל

רופאת הילדים המומחית ד"ר י' פולק-רזניק הרחיבה על התזונה הנכונה לאם ולילד • הסופר והמחנך הרב חיים ולדר 
העניק מבט עמוק לנפש הילד • המשתתפות מספרות על ערב שלא היה כמוהו מיסוד הקהילה החרדית בהר יונה

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

של  המבורכת  הפעילות  במסגרת 
'לאומית שירותי בריאות' למען הקהילה, 
התרמת  אירוע  שמש  בית  בעיר  יתקיים 

דם. 
האירוע יתקיים ביום שני י"ב בתמוז 
(15.7.19) במרכז הרפואי לב הרמה, רחוב 

נהר הירדן 1 בית שמש. 
התרמת הדם תיערך במשך 5 שעות, 

החל מהשעה 18:00 ועד 23:00. 
יצוין כי האירוע נערך בשיתוף 'טרם' 
שירותי  ל'לאומית  כשתודות  ומד"א, 

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

מזהה. 
טלפון לבירורים: 02-6325500.

במסגרת  נערך  האירוע  כאמור, 
הפעילות המבורכת של 'לאומית שירותי 
הפ־ במסגרת  הקהילה.  למען  בריאות' 
בריאות'  שירותי  'לאומית  יוזמת  עילות 
מהלכים רבים שנועדו להגביר את המו־
חיים  לאורח  והמודעות  הרפואית  דעות 

בריא ברחוב החרדי. 
על  דגש  ב'לאומית'  שמים  בנוסף 
ילדים  של  בטיחות  להגברת  יוזמות 
שונים  במיזמים  והשתתפות  ומבוגרים, 
התרמות  מיזם  דוגמת  הקהילה,  למען 
מרכזים  'לאומית'  מקצה  שבו  הדם 

רפואיים לטובת המטרה החשובה.
בתוך כך, בימים אלו הולכות ונשל־

מות ההכנות לקראת פתיחתו של מרכז 
רפואי חדיש ומתקדם במרכזה של רמת 

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

ולאורח החיים החרדי. 
במרכז החדש יהיה גם בית מרקחת 

רחב ידיים לטובת לקוחות 'לאומית', מה 
שיסייע מאוד ללקוחות המתגוררים בא־

זור בכלל, ולאלו שיטופלו במרכז בפרט. 
במ־ ה-11  הרפואי,  המרכז  פתיחת 
ישיר  המשך  מהווה  שמש,  בבית  ספר 
בריאות'  שירותי  'לאומית  של  להובלה 

בעיר, בדגש על הציבור החרדי. 
לקוחות  אלף  לשלושים  קרוב 
המתגוררים  בריאות'  שירותי  'לאומית 
בעיר בית שמש נהנים כבר כיום מעש־
רה מרכזים רפואיים מתקדמים (המרכז 
ה-11 ייפתח כאמור בשבועות הקרובים), 
ומקצועי  אישי  שירות  מעניקים  בהם 

למעלה מ-300(!) רופאים. 
החזקים  ההובלה  מתחומי  אחד 
בריאות'  שירותי  'לאומית  של  ביותר 
הילדים  רפואת  תחום  הוא  שמש  בבית 
בכלל, ומה שקשור להתפתחותם בפרט. 
'המרכז להתפתחות הילד' של 'לאומית' 
המקצועי  המרכז  הוא  בעיר  שפועל 
מפעיל  והוא  באזור,  ביותר  והמתקדם 
גם שלוחה הפועלת ברמת בית שמש ג'. 

מכיר  הבריאות  משרד  כי  יצוין 
במרכז להתפתחות הילד, כמו גם בשלו־

חותיו השונות לרבות השלוחה ברמה ג', 
גבוהה.  מקצועית  ברמה  שפועל  כמרכז 
היתר,  בין  לקבל,  ניתן  ג'  ברמה  ביחידה 
טיפולי פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וריפוי 
השלוחות  ביתר  פועלות  בנוסף  בדיבור. 
ועוב־ פסיכולוגית  התפתחותית,  רופאה 
דיאטנית  גם  ולאחרונה  סוציאלית,  דת 
רב  היא  "העבודה  בילדים.  שמתמחה 
הילדים,  לקידום  מסירות  מתוך  צוותית, 
מדגי־ גבוהה",  בזמינות  המתנה  ובתורי 

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

שים הצטרפו ל'לאומית שירותי בריאות' 
גבוה  נתון   ,2018 במהלך  שמש  בבית 
שצמחו  המתחרות  מהקופות  בהרבה 

במספרים נמוכים בהרבה. 

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 הולעלות את המודעות לחשיבות שמירת ילדינו היקרים"

לקראת ימי בין הזמנים והסכנות הרבות שה־
בחיפה  הקהילות  רבני  יצאו  זו,  בתקופה  תרחשו 
ב'קול קורא' להישמר ולהקפיד בימים אלו ביתר 
לנפשותיכם".  מאד  "ונשמרתם  מצות  על  שאת 
שירותי  מכבי  ביוזמת  מתפרסם  קורא'  ה'קול 
התושבים  בריאות  למען  רבות  הפועלת  בריאות, 

בקהילות החרדיות בחיפה.
שנה  מידי  ל"ע  שמתרחשות  האסונות  לנוכח 
בתקופת בין הזמנים, החליטה ראש מחוז הצפון 
של מכבי ד"ר ג' קאופמן לצאת בקמפיין "ונשמ־
רתם לנפשותיכם" ייעודי לימים אלו, עם מסרים 
כדוגמת "לא שוכחים ילד ברכב" ו"לא משאירים 
ילד לבד בבריכה". במסגרת זו יזמו במכבי פרסום 
של 'קול קורא' הקורא להורים לשמור על בטיחות 
ילדיהם במשנה זהירות, ונציגי מכבי עלו למעונם 
של אדמור"י ורבני הקהילות בחיפה שליט"א על 

מנת להחתימם על הקריאה.
מנהל  ביקרו  קורא',  ה'קול  פרסום  רקע  על 
של־ משה  הרב  החרדי  למגזר  מכבי  של  השיווק 

זינגר ומתאם קשרי הקהילה של מכבי בעיר הרב 
ורבני  האדמו"רים  של  בבתיהם  רוזנברג  אליעזר 
הקהילות בחיפה, וקיבלו את ברכתם ליוזמה המ־

בורכת, לאור ההצלחה בשנה הקודמת. רבני העיר 
ועודדו  מכבי  משלחת  את  רבה  בחביבות  קיבלו 
אותם על היוזמה שהנהלת המחוז מובילה, בציינם 
כי זהו צו השעה וחובה לקיים את דין ונשמרתם 

לנפשותיכם בפרט בימי בין הזמנים.
המשלחת התקבלה במעונם של כ"ק אדמו"ר 
משאץ  אדמו"ר  כ"ק  שליט"א,  חיפה  מנדבורנא 
ויז'ניץ  סערט  דקהילת  מו"ץ  שליט"א,  ויז'ניץ   –
הגאון רבי דוד שלמה זולדן שליט"א, רב הקהילה 
במברגר  יחיאל  יוסף  רבי  הגאון  בחיפה  החרדית 

שליט"א, רב קהילת חסידי גור הגאון רבי גבריאל 
וולקוביץ שליט"א, הגאון רבי יעקב שלום אברג'ל 
שליט"א מרבני הקהילות הספרדיות, רבני קהילת 
חסידי בעלזא הדומו"ץ וראש הישיבה הגאון רבי 
מאיר דב רכניצר שליט"א, והגאון רבי צבי שובקס 
שליט"א, רב קהילת קהל חסידים הגאון רבי משו־

לם פייש רוזנברג שליט"א, רב קהילת חסידי צאנז 
רבי שלמה הכהן שטרן שליט"א, ורב קהילת חסידי 

ויז'ניץ רבי חיים מאיר גרינבוים שליט"א. 
"כארגון  קאופמן:  ד"ר  המחוז  ראש  לדברי 
להוביל  ההחלטה  על  שמחים  אנו  מוביל  רפואי 
ילדנו  על  שמירה  על  המודעות  את  ולהעלות 
הינו  הקהילות  רבני  עם  שלנו  הקשר  השנה.  גם 
ואנו  השנה  כל  לאורך  והדוק  רציף  תמידי,  קשר 
עורכים מגוון פעילויות לקידום הבריאות לתועלת 

הקהילה".

ביוזמת קהל מחזיקי הדת 
ועיתון המחנה החרדי של בעלזא:

החברה המרכזית למימוש 
זכויות תרחיב את מערך 

קבלות הקהל לתועלת הציבור
הרפואיות  הזכויות  מימוש 
את  מעסיק  החרדי  הציבור  של 
זכויות  למימוש  המרכזית  החברה 
חדשות  פניות  עשרות  וליל.  יום 
הפניות  מוקד  אל  זורמות  לעזרה 
של החברה וממנו עושות את דרכן 

לקבלת הזכויות המגיעות.
עומדת  פניה  כל  מאחורי 
המפגש  לעזרה.  הזקוקה  משפחה 
מתר־ החברה  עם  שלה  הראשוני 

חש בדרך כלל בקבלת קהל באזור 
מגוריה, לשם טורחים ובאים הרב 
שמאי שזירי, יו"ר החברה ונציגיה, 
כדי לתת מענה, הכוונה וסיוע בכל 

עניין. 
שמתקיימות  הקהל  קבלות 
קנו  לדרום,  מצפון  הארץ,  בכל 
שבכוחן  ככאלה  ובצדק  שמן  את 
מודעות  להגדיל  דלתות,  לפתוח 
לקדם  מהלכים,  להניע  לזכויות, 
את  ולבקע  הזכויות  קבלת  את 

חומות הבירוקרטיה. 
שמת־ כזו  קהל  קבלת  כל 
עוד  היא  שלה  המשמעות  קיימת, 
הזכויות  את  שיקבלו  משפחות 
המגיעות להן. בקהל מחזיקי הדת 
בעלזא  של  החרדי  המחנה  ועיתון 
לקיים  בקשה  ויזמו  לכך  מודעים 
שכבר  אלו  על  קהל  קבלות  עוד 
נוסף  מענה  שיתנו  מתקיימות, 
ורחב למשפחות שמתמודדות עם 

מצוקה רפואית בביתן.
במש־ יתקיימו  הקהל  קבלות 

רדי קהל מחזיקי הדת של בעלזא 
בתיאום  ובירושלים,  ברק  בבני 
מלאה,  בדיסקרטיות  מראש, 

באופן אישי לכל אחד ואחד.
מתקיימות  הקהל  קבלות 
ברגע  לו'.  פתח  'את  של  תקן  על 
הראשון  הצעד  את  שעשיתם 
תהיו  הקהל,  לקבלת  ונכנסתם 
במידע  מצוידים  שתצאו  בטוחים 
שאיתם  לקשיים  ופתרון  מעשי 
הגעתם  אם  גם  מתמודדים.  אתם 
אחת  קצבה  על  לשאול  כדי  רק 
את  בפניכם  יפרסו  אחד,  עניין  או 
יכולים  אתם  להן  הזכויות  מלוא 

להיות זכאים. 
את  פותחות  הקהל  קבלות 
קצבאות,  לקבלת  שלכם  הדלת 
לכם,  המגיעים  והטבות  פיצויים 
בקבלות  ההתחלה.  רק  זו  אך 
בייעוץ  עזרה  גם  מקבלים  הקהל 
דחופים,  תורים  קיצור  רפואי, 
מימון לתרופות שאינן בסל, עזרה 
כתרו־ שזירי  הרב  מעניק  שאותה 

מה לציבור, בזכות קשריו הענפים 
בעולם הרפואה.

הרב מרדכי בריסק, יו"ר קהל 
בצרכי  "העיסוק  הדת:  מחזיקי 
התמודדות  של  בשעה  הציבור 
מצד  הן  ביותר,  חשובה  רפואית 
והן  המגיעה  הכספית  התמיכה 
רפואי.  נושא  בכל  המענה  מצד 
זכויות  למימוש  המרכזית  החברה 
כבר  החרדי  הציבור  את  מלווה 
זה,  חשוב  בנושא  שנים  עשרות 
טובות  בשורות  להביא  ומצליחה 
משענת  עבורן  ולהיות  למשפחות 
ותמיכה. אנו מברכים על ההיענות 
החב־ של  הקהל  קבלות  להרחבת 

רה לתועלת הציבור ומזמינים את 
הציבור להגיע ולקבל עזרה".

במעמד רב רושם ובברכתם של גדולי ישראל נחנך המרכז הרפואי 
הגדול של מאוחדת במתחם אוסם בבני ברק לטובת ציבור התושבים
המרכז הרפואי הגדול שנחנך יעניק שירותי רפואה ראשונית ומקצועית לצד מגוון שירותי בריאות נוספים • סגן שר הבריאות הרב 
יעקב ליצמן: "המנכ"לית והיו"ר מובילים שינוי דרמטי בכל ניהול מאוחדת. הם עושים עבודה מדהימה ורואים זאת בשטח. אעמוד 

לימינם ואסייע להם " • יו"ר מאוחדת גבאי: "אנו פועלים להתאים את עצמנו לכל המגזרים ועל כך גאוותנו" • מנכ"לית מאוחדת הגב׳ 
רגב־רוזנברג: "קיבלנו החלטה להשקיע בעיר, ואנו מבצעים זאת. אנו גדלים ורואים שהמבוטחים סומכים עלינו ומצטרפים כל העת" • 

מנהלת מחוז מרכז גב' גולדמן: "במאוחדת המקצועיות הולכת יחד עם אהבת האדם והשירות הוא אבן יסוד בפעילותנו"
שר  סגן  רבנים,  ובמעמד  בראשות 
וסגניו,  ברק  בני  העיר  ראש  הבריאות, 
אישי ציבור והנהלת מאוחדת נחנך המ־

רכז הרפואי הגדול של מאוחדת בצפונה 
של בני ברק.

׳הק־ והמרווחת  החדשה  המרפאה 
שירותי  תכלול  אוסם  במתחם  שתות׳ 
נשים,  רפואת  ומשפחה,  ילדים  רפואת 
אורתופדיה, בית מרקחת, שירותי אחיות 

ומזכירות.
והשתתפו:  כובדו  המזוזות  בקביעת 
הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין רב 
ואב״ד שכונת נאות יוסף בב״ב, סגן שר 
העיר  ראש  ליצמן,  יעקב  הרב  הבריאות 
ב״ב הרב אברהם רובינשטיין ומ"מ רה"ע 
מנחם  הרב  סגר״ע  זייברט,  חנוך  הרב 
מרדכי  הרב  מנדל,  יהושע  והרב  שפירא 
בלוי יו״ר משמרת הקודש והחינוך, הרב 
חנניה צ'ולק יו"ר עזר מציון והרב שלמה 
רוטשילד מנכ"ל ביה"ח מעייני הישועה. 
באירוע נטלו חלק גם יו"ר דירקטו־

המנכ"לית  גבאי,  אייל  מר  מאוחדת  ריון 
מחוז  מנהלת  רוזנברג,  רגב  סיגל  גב' 
מנהלת  סגן  גולדמן,  דורית  גב׳  מרכז 
המגזר  מנהל  כהן,  משה  הרב  המחוז 
הרפואה,  יועצי  ברים,  משה  הרב  החרדי 
הרופאים  צוות  לקוחות,  קשרי  מנהלי 

והעובדים המסורים. 
כהן  משה  הרב  הנחה  המעמד  את 
ופועלה  המרפאה  פתיחת  את  שקישר 
הר־ הוא  השבוע.  לפרשת  מאוחדת  של 

חיב על המהפכה המתחוללת בבני ברק 
כיום  המוענקים  השירותים  היקף  ועל 

ללקוחות מאוחדת בעיר.
לשאת  שכובד  אדלשטיין  הגרמ״ש 
דברי ברכה ביקש להודות לכל מי שהיה 
כי  ואיחל  המרפאה  בפתיחת  חלק  לו 
מלאה  תהיה  שהמרפאה  יעזור  הקב"ה 
ולא  הבריאות  שמירת  למען  בפעילות 

לחולי.
יו"ר  של  דבריו  נשמעו  מכן  לאחר 
מאוחדת אייל גבאי שציין כי "מאוחדת 
השירות.  את  להתאים  העת  כל  פועלת 
בני  של  כצורך  ירושלים  של  הצורך  לא 
ברק וכדומה, ולכן אנו פועלים להתאים 
את עצמנו לכל המגזרים ועל כך גאוותנו. 
הרב  השר  לסגן  "הודות  כי  הוסיף  עוד 
ליצמן, אנו מתרחבים ופותחים עוד ועוד 
הודה  הוא  לקוחותינו".  למען  שירותים 
ולשאר  המחוז  ולמנהלת  למנכ"לית  גם 

השותפים לפתיחת המרכז הרפואי.
רובינשטיין  אברהם  הרב  ב"ב  ר"ע 
תושבי  בשם  למאוחדת  בדבריו  הודה 
העיר ״הבאתם ברכה לבני ברק. כבוד לנו 
שאתם מצליחים ומעניקים שירות לתו־

ידיהם  כי  ואיחל  גבוהה״  הכי  ברמה  שב 
יהיו מלאות אך ורק בנסיבות משמחות.

גול־ דורית  גב'  מרכז  מחוז  מנהלת 
דמן ציינה בדבריה כי "אנו חוגגים היום 
את פתיחת המרפאה השישית בבני ברק. 
למאוחדת בבני ברק יש אופי מיוחד ואנו 
רואים את שביעות הרצון גם בהצטרפות 
במאוחדת  נוספים.  רבים  מבוטחים  של 
המקצועיות הולכת יחד עם אהבת האדם 
אין  בפעילותנו.  יסוד  אבן  הוא  והשירות 
אף אחד שיש לו את הזמינות שאנו מע־
ניקים ללקוחותינו ואני מבקשת להודות 
לכל מי שהיה לו חלק בפתיחת המרפאה 

החדשה".
רוזנברג  רגב  סיגל  גב'  המנכ"לית 
5 "לפני  ואמרה  דברים  היא  אף  נשאה 
שנים כשנכנסתי למאוחדת, קיבלנו הח־
לטה להשקיע מאד בעיר, ואנו מבצעים 
שהמבוטחים  ורואים  גדלים  אנו  זאת. 

סומכים עלינו ומצטרפים כל העת".
דברי תודה היא ייחדה גם לסגן השר 
בכל־ שמצוי  "מי  כי  ואמרה  ליצמן  הרב 

כלת הבריאות יודע שהצעדים החשובים 

שעשה הרב ליצמן הם לא פשוטים. ומ־
ערכת הבריאות בראשותו טובה בהרבה".
כמו כן הודתה למנהלת המחוז גב' 
גולדמן, לסגנה הרב כהן, ולשאר השות־

פים לפתיחת המרפאה.
סגן  של  דבריו  נשמעו  קשב  ברוב 
גם  שהתייחס  ליצמן  יעקב  הרב  השר 

"בסוף  כי  ואמר  בבריאות  הסיוע  לנושא 
הסטנדרטי  בשירות  לא  נמדדת  קופ"ח 
ושיתוף  החריגים.  במקרים  דווקא  אלא 
הרפואה  ויועצי  הרבנים  עם  הפעולה 

מביאים גם הם לתוצאות טובות".
במילים חמות הוא הודה גם לראשי 
"המנכ"לית  ואמר:  פועלם  על  מאוחדת 

והיו"ר הם אנשים רציניים וראויים שמו־
בילים שינוי דרמטי בכל ניהול מאוחדת. 
הם עושים עבודה מדהימה ורואים זאת 
בשטח. אעמוד לימינם ואסייע להם. אני 
טובים  דברים  לעשות  שימשיכו  מאחל 
את  לתת  ימשיכו  שבעז"ה  בטוח  ואני 

השירות הטוב ביותר למבוטחים".
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יועמ"ש הכנסת: "לא ניתן 
לבטל את פיזור הכנסת"

יועמ"ש הכנסת השיב לפנייתה של ח"כ שפיר בענין ביטול פיזור הכנסת, וציין 
כי חוות הדעת המפורטת שהכין בנושא לא תפורסם

מאת מאיר ברגר

הכנסת,  של  המשפטי  היועץ 
מכ־ אתמול  שיגר  ינון,  אייל  עו"ד 
תב תשובה לח"כ שפיר, לאחר שזו 
אודות  דעה  לחוות  ממנו  ביקשה 
האפשרות לבטל את פיזור הכנסת 

ה־21.
בעקבות  כי  במכתב  סיפר  ינון 
עליית הנושא לסדר היום עמל על 
בענין,  מפורטת  דעת  חוות  הכנת 
מסדר  ירד  שהנושא  מאחר  אולם 

היום חוות הדעת לא תפורסם.

בקצרה,  ינון  ציין  זאת  עם 
הכ־ פיזור  את  לבטל  ניתן  "לא 

שנקבעו  הבחירות  ואת  נסת 
בהתאם  אלא   ,17.9.2019 ליום 
הכנסת  לחוק־יסוד:  9א  לסעיף 
חברי   80 של  ברוב  המאפשר, 
של  קצוב  זמן  לפרק  דחיה  כנסת, 
נסיבות  בשל  הבחירות  מועד 
עריכתן  את  המונעות  מיוחדות 

במועד".
הייחודי  החוקתי  "במצב 
אפש־ הבחירות  דחיית  שנוצר, 

לסעיף  בהתאם  רק  כאמור  רית 

רלוונטי  שאינו  האמור,  9א 
שלפנינו",  המקרה  לנסיבות 

הוסיף ינון.
כי  עוד  ציין  הכנסת  יועמ"ש 
יוצר  היה  הכנסת  פיזור  ביטול 
שדור־ נוספות  חוקתיות  בעיות 

שות תיקון של חוקי יסוד נוספים, 
שכאלה,  תיקונים  של  "קבלתם 
בנוגע  המשחק'  ב'כללי  וטיפול 
הבחירות  של  הרגישים  להליכים 
כדי  'תוך  הממשלה,  והרכבת 
לדעתי  אפשריים  אינם  תנועה', 

בעיתוי הנוכחי".
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סֹובֵב ָּתִדיר ּבַהְֶרּגֵל
ַמְתִמיד הֹולֵ וְסֹובֵב 
ּבְִׁשּמּור ַמּצָב ּדֹוגֵל
ִׁשּנּויִים ֵאינִי חֹובֵב

סִּפּוק ְׂשבִיעּות ָרצֹון
ָרחְָקּה ִמֶּמּנִי וְהָלְָאה
צֹועֵד ּכְעֵֶדר צֹאן 
ִמְּמצֹוא ּפִָּתרֹון נִלְָאה

ּבְּכִָּׁשלֹון עֵת נְִתָקל
ַמעֲִמיק ּבַּבִּצָה ְמבֹוסֵס

נֹוֵקט ּבְבִּצּועַ ַקל
ֶאפֶס ַמעַׂש ִמְתנֹוסֵס

עַצְִמי לְא ַרחֵם 
ּבְכָל ּכִּנּויֵי ַמלְֶקה

ּבְהְֶמֵׁש ַמעֲַׂשי ִמְתנַחֵם
ׁשֹוק עַל יֶֶר ַמּכֶה

ּכִי ּכָ ֲאנִי ְמַקּבֵעַ
א יֻצְלָח לְִׁשּנּוי 
ּבְחִָּדלֹון יֵאּוׁש טֹובֵעַ

לְהְַמִׁשי עֹוד ּגָמּור ּוָמּנּוי

עֲצֹר עַד ָמתַי ֵמַאנְָּת
לָָּמה תִיַׁשן עּוָרה

הֲַאֵמן ּבְכֹחֹות ּנֵחַנְָּת
אֹור ּבָאֹפֶק נְִרָאה

ַאף חֶֹׁש יֵׁשּוְת ּכִּסָה
יְּגַע ּוְמצָא ּבְכֹחֲ פְעַל
הָחֵל ּבְצַעַד ָקטָן ּפְסַע
ִאְּת ה' ּבְכָל ַׁשעַל

חֹוזְִרים
אֹוזְִרים
ּכְִמּׁשּוב
ִמן הָאֹוב

ּבָָרק ּופֶֶרץ
ִמְקצֵה ָאֶרץ
נִכְנָסִים
ּוְמנַּסִים

לְעַצְָמם ּדֹוְרִׁשים
נִגְעִָׁשים

עֲבּוָרם חֹוְרִׁשים
נִפְּגִָׁשים

ָׁשכַח הָעָם
הֵם ּבְטּוחִים
ֵאינֹו חָכָם
סְמּוכִים

א זֹוכְִרים
ֶאת ּפַעֲלּולֵיהֶם
א ׁשֹוְמִרים

ֶאת ּתַעֲלּולֵיהֶם

ֲאבָל ֵאי לְִׁשּכַֹח
עֲָדָׁשה מּוגֶפֶת
ִמּזִכְרֹון לִפְֹרַח
ּכְהּונָה ְמֻקּצֶֶרת

ן ּבו… ¿ ׁ̆ ‡ּו ח∆ ּבו…

יָל‰ ƒים ָחל ƒר ז¿ חו…

דף מ. 

קולמוס  . י

למשה  הוא  בריך  קודשא  לו  אמר  התורה,  חוקת  זאת 
רבים  וקולמוסים  פרשתנו.  בפתח  מהימנא,  רעיא  רבנו, 
נשתברו על מצווה זו, מצוות הטהרה בה נצטוו בני ישראל 
על ידי פרה אדומה תמימה. עולה מכולן לשון חז"ל אודות 
לך  ואין  גזרתי  גזירה  חקקתי,  חוקה  למשה:  השכינה  דברי 

רשות להרהר אחריה.
טעם  בה  שאין  אדומה  פרה  מצוות  היא  נפלאה  אכן 
ואין לה נימוק שכלי אנושי. כל כולה גבוה מעל גבוה כגדר 
שגדר הבורא ית"ש לעם סגולה, להיטהר ולהתקדש ולהיות 

נקיים מכל סיג של הפך הטהרה והדומה לו. 
חוקת  התיבה  אודות  התעכבו  רשומות  דורשי  ואמנם 
עצמה, לפי שיש בה רובד נוסף מלבד הפשט שבה בהיותה 
(בניגוד  אנוש  בגדרי  טעם  להן  שאין  המצוות  סוגי  בראש 
לכל  וגלוי  ברור  טעם  יש  לאחרונים  ולמשפטים;  לעדות 
ואילו  להבדיל;  הגויים,  חוקות  לפי  גם  מתבקשים  אף  והם 
יכולים  אולם  ברית  בני  שאינם  למי  נתקנו  לא  הראשונים 
את  בכך  החפץ  לכל  מפרשים  אם  מובנים  להיות  המה 

הטעם).
מלשון  נובע  חוקת  המונח  של  יותר  העמוק  הרובד 
חקיקה. דבר הנחקק ונחרת בעצם הנפש. דבר שאין מבדיל 
כמו  הם.  חד  והנפש  שהוא  משום  העושה  הנפש  לבין  בינו 
נפרד  דבר  אלא  שאינן  נייר  גבי  על  הכתובות  האותיות 
אותיות  הן  ולעומתן  כנגדן  מהקלף.  או  מהנייר  לחלוטין 

החקיקה שהן חלק מהאבן שבה ועליה הן חקוקות. 
זאת  שמו:  וחושבי  ה'  יראי  בלב  לטעת  תורה  ביקשה 
חקוקה  להיות  חייבת  ואף  צריכה  תורה  התורה.  חוקת 
ואורך  חיינו  היא  כי  החושים.  ובכל  ובנפש  בלב  וטבועה 

ימינו. היא תמצית הווייתו של כל יהודי.

ימה וקדמה צפונה ונגבה
כ"ה שנים ימלאו בשבת קודש זו ליום בו עלתה נשמתו 
מליובאוויטש  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  והטהורה  הקדושה 
זרוע  שלובות  כמו  שבהן  שנים  כ"ה  מרומים.  לגנזי  זצוק"ל 
וחדווה  דא  מסטרא  בליבאי  תקיעא  בכיא  זו,  לצד  זו  הלכו 
קשה  יתמות  גיסא,  מחד  דא.  מסטרא  בליבאי  תקיעא 
ובמהלכן  שבהן  שנים  כ"ה  לתיאור.  ניתנת  ובלתי  וכואבת 
קולו הקדוש הנשמע כעמוד אש שלפני המחנה אינו נשמע. 
והחושך יכסה ארץ. ומאידך גיסא, בתנועה שמימית שאין 
וכל  השראתו  רוחו,  הדעת,  את  המניח  רציונלי  הסבר  לה 

עשרת  ומתעצמים  עולים  השנים  כל  והרצה  אמר  אשר 
עד  בעולם  שהיה  מה  לכל  ערוך  באין  יתיר,  בחילא  מונים, 

אותו יום מר ונמהר.
שחורות,  רואי  קדורנית,  מתהלכי  היוצרות:  התהפכו 
היינו  יתומים  שבה  הקשה  המציאות  בפני  נכוחה  שהביטו 
ואין אב מתבדים אל מול התחייה המתחוללת לנגד עיניהם. 
אלפים ורבבות, בני תשחורת כברי שיבה, הוגים בתורתו, 
על  וללמד  ללמוד  מבקשים  חייו,  תהלוכות  אחר  מתחקים 
מנת לשמור ולעשות בדרכי החסידות אותן הנחיל לאלפים 

ולרבבות.
מושגים שלמים שאותם הנחיל בהגה לשונו הקדושה, 
חילים  הגביר  ואליהם  הקדושה  בידו  וטבע  חקק  אותם 
לתורה ולתעודה, הפכו לנחלת הכלל עד כי אין ירא ושלם 

שאינו הוגה אותם בדחילו ורחימו. 
ניתן  לא  כי  עד  העיניים  לנגד  וקם  מתרחש  הפלא 
להכחישו. על המת אמרו חז"ל כי גזירה עליו שישתכח מן 
הלב. ואילו על צדיקא דאתפטר, נאמר בזוה"ק כי אשתכח 

בכולהו עלמין יתיר מבחיוהי. הציטוט הזה הפך לחי ומוחשי 
אך  מדובר  אין  שחלפו.  השנים  כ"ה  במרוצת  כמותו  מאין 
ורק בחצר קודש שמאכלסת בין שורותיה ריבואות רבבות 
לפנינו  ותופחת.  וגדלה  שהולכת  ומשפחות  יהודים  של 
דרך חיים שמפכה בעוז, שהולכת ומחלחלת ופורצת, ימה 

וקדמה וצפונה ונגבה. 
עצמם  הממיתים  תורה  עמלי  מנגינתם,  בחורים 
בשיחותיו  והוגים  יושבים  תלמודה,  על  ושוקדים  באהלה 
מאגרותיו  מצטטים  שלו,  החסידות  במאמרי  הקדושות, 
ושחים בעיניים בורקות ושפתיים דולקות אודות המופתים 

שהתגלגלו בחצרותיו. 

התורה על ההווה תדבר
אלו  על  צחות  בלשון  לבוז  נהוג  החסידית  בעגה 

שאימצו אל לבם את דרכו של עמלק, בהיותם א-מאליקע 
פעם  געווען.  איז  א-מאל  בפומייהו:  מרגלא  כי  חסידים. 
חווים  ואינם  קדם  לימי  ומתגעגעים  מתרפקים  הם  היה. 
מה  כל  ועל  בו  שיש  מה  כל  על  ההווה  את  כדבעי  וחיים 

שהוא מחייב. 
דרש  הזמן,  את  לחיות  בתכלית.  הפוכה  הרצויה  הדרך 
מרנא הרה"ק בעל התניא זי"ע, ובנו הרה"ק מהרי"ל, פירש 
בסילודין: לחיות עם פרשת השבוע. וירא כל העם וינועו. 
עד שבא כ"ק אדמו"ר זי"ע והטעים: לחיות עם החסידישע 
פרשה, הלא היא הפרשה שרזיה מבוארים עלי ספר 'תורה 
את  שקורא  כמי  להיות  לא  היינו  הזקן.  רבנו  של  אור' 
המגילה למפרע אשר עליו ועל שכמותו נאמר כי לא יצא, 
אלא לחיות את הדברים כנתינתם, בכל יום ויום, כחדשים 

ממש.
משתוקקת  העבר  על  רק  לא  אמור:  ועתה  אתה  אף 
נפשנו וכמהה אלא אף על ההווה ועל כל יומא ויומא דעביד 
עבידתיה. כי הלא דבר הוא. עשרים וחמש שנים של תחיית 

עוז ותעצומות בכל פינות ומחנות. עדרים של לומדי תורה 
כנפות  ארבע  בכל  שלוחים  של  וגדודים  צבאות  וחסידות. 
לא  שבשמים,  לאביהם  ויחידים  המונים  המקרבים  תבל, 
להוציא  דתרמודוהי,  ריגלא  דכליא  עד  שקטים  ולא  נחים 
יקר מזולל, להציל אפילו מזוטו של ים, לגלות את הניצוץ 
מחשבה,  על  ביפעתו  ויגיה  שיאיר  עד  אותו  לנטוש  ולא 
כעדותו  שכמוהו  סגולה,  לעם  בן  כל  של  ומעשה  דיבור 
יחיד  כבן  זי"ע,  הק'  הבעש"ט  הימים  שבעת  אור  מרנא  של 

להורים זקנים.
למראה כל אלו, למשמע כל זאת, אין ולא יכולה להיות 
זכרונם  הק'  חכמינו  של  הנצח  דברי  מלבד  אחרת  קריאה 
לברכה השואלים גם מקשים על יעקב אבינו זי"ע: וכי בכדי 
ספדו ספדיא וחנטו חנטיא. המה מותיבים והמה מפרקים: 
והשתילים  הזרעים  אם  בחיים.  הוא  אף  בחיים  זרעו  מה 
גדלים וצומחים לשדות ופרדסים של אילנא רברבא, המה 

מעידים כי יעקב אבינו לא מת.

בנימין ליפקין

ושים אותו על נס
היא  בכלל,  הציבורית  ובתגובה  בתקשורת  הקיימת  הנטייה 
מיטב  לפי  הנתונים  בחינת  לאחר  ולבן.  בשחור  דברים  לראות 
השיפוט או האינטרסים מחליטים כיצד לקבוע את ההתייחסות 
המתאימה, זה טוב וזה רע, פלוני הוא הישר ואלמוני הוא התחמן, 
המחמיאים  התיאורים  מיטב  כלום.  דין  בית  מעשה  אחר  ואין 
וכל  שלילית,  שהיא  שהוחלט  הדמות  לראש  נקשרים  במרכאות 
אשמות העולם ועוולותיו קשורות בשלילה הזאת. קשה לאנשים 
שני  לפעמים  ושלילי,  מחיובי  מורכבת  יותר  מציאות  להכיל 
קצת  זה  כלל  ובדרך  אשמים.  כולם  ולפעמים  צודקים,  הצדדים 

מזה וקצת מזה, גם וגם.
עדתית  זעם  להתפרצויות  עדים  היו  המדינה  אזרחי  השבוע 
חדש,  דבר  אינן  הפגנות  ישראל.  במדינת  מוכרת  שאינה  ברמה 
היו  כבר  רותחים  מלבבות  נבעו  שבאמת  זועמות  הפגנות  גם 
ציבור  בקרב  קשה  שבר  נקודת  שהיוותה  התנתקות  היתה  כאן, 
הנכים  ומחאות  דיור  ועל  קוטג'  על  מחאות  כאן  היו  המתנחלים, 
שגם כן חסמו כבישים ועוררו תודעה, אך רמות כאלו של אלימות 

לא נראו כאן, לפחות לא אצל יהודים.
נכונות,  ששתיהן  מנוגדות  מסקנות  לשתי  אותנו  מביא  וזה 
כל  עברו  הם  לגמרי,  הגזימו  האתיופים  שהמפגינים  היא  האחת 
גבול, ויורים לעצמם ברגליים. ההזדהות שרבים חשים עם העדה 
אונים,  ובחוסר  בשקט  סבלה  רבות  ששנים  והכנועה,  השקטה 
עלולה להתחלף במחי צעד חריג אחד, בזעם ובדחייה טוטאלית, 
האהדה  הגבול,  את  ידעו  לא  הם  אם  כבר.  ודי  מיאוס  תחושת 

תהפוך לשנאה, והכח האצור שבידם ישוב אליהם כבומרנג. 
במדינה  השמאלנית  התקשורת  את  מחייב  הליברלי  הטרנד 
לא  עדיין  העובדתי  הצדק  בחינת  אם  גם  באהדה,  לצקצק 
הסתיימה, וגם על פניו נראה שהתמונה אינה נוטה אשמה יתירה 
בעוצמה  ניתז  לקרקע  שירה  שהכדור  אומלל,  שוטר  אותו  על 
בדיוק אל לבו של הצעיר. אבל תמיד האומללים צודקים, למרבה 

הפלא למרות שאינם פלסטינים. 
בתקשורת  מזוהים  לא  פעם  אף  למשל  שהחרדים  מעניין 
אם  גם  והקוזאקים,  הפריצים  הם  תמיד  התורנים,  כאומללים 
מרגישים  כנראה  הם  החילונים.  בין  נרדף  מיעוט  מרגישים  אנו 
בתת המודע מי הוא היהודי הנצחי ששום כח לא יכניע אותו. אם 
הפגנה חרדית היתה מגיעה רק למשהו מעין האלימות הזאת, היא 
היתה  כולה  החרדית  והיהדות  ובמהירות,  בכח  מדוכאת  היתה 
עם  להשלים  לדעת  צריך  אבל  מניותיה.  את  ומאבדת  מפסידה 
המצב, כל אחד צריך לפעול לפי מידת התקשורת החיובית שיש 

לו. כרגע העדה האתיופית עוד זוכה להזדהות מה.

בראש  יושב  שבמקרה  מי  הוא  התורן  שהאשם  במיוחד 
להאשים  מזה  טוב  מה  האיום.  נתניהו  השלטונית,  הפירמידה 
והתחלואים.  הצרות  בכל  ארדן,  פנים  לבטחון  השר  ואת  אותו 
הקרן החדשה ממהרת לתפוס טרמפ על האירועים, ולעורר את 
השסעים בעם. לפתע הנדיבות שופעת ומיליונים זורמים, חשוב 
לשמר את הזעם המפעפע, שלא יהיה כאן שקט. עלולה להיווצר 
ולהציף  להתסיס  יודע  הוא  שגם  ליברמן  עם  דעים  תמימות  כאן 

רגשות תסכול נגד הרבנים ודרישות הגיור.
תעכבו  אם  יקרים.  לא  מפגינים  לכם,  היזהרו  זאת  עם  אבל 
בפקקים מדי הרבה זמן אחת מאושיות התקשורת, אתם עלולים 
כפויי  כת  ביותר.  השנואה  לקבוצה  הבארות,  למרעילי  להפוך 
טובה שאינה יודעת להעריך את מידת הכנסת האורחים שגילתה 
מדינת ישראל כדי להציל אתכם מבין שבטי הכושים הטובחים 
זה את זה. אפילו הספקות בדבר מקוריות יהדותם של העולים, 
לא מנעו ממדינת ישראל לבצע את הצעד ההומניטרי הזה. לכו 
בכל  בהצלחה  השתלבו  מהם  כמה  ההתנחלויות  בממלכת  וראו 

שטחי החיים.
הבעיה היא שדברים כאלה קל יחסית להבעיר, אבל לשלוט 
על יצרים לאחר שהשד יצא מהבקבוק, זה כבר לא פשוט - כולם 
זה  ומתי  איך  לצפות  מאד  קשה  אבל  התחיל,  זה  איך  יודעים 
ייגמר. זה יכול להסתיים באותה מהירות בו הכל החל, להתמסמס 
ולהיעלם מהרדאר התקשורתי, אבל זה יכול להתגלגל למציאות 
חדשה של צעירים שהאלימות תהפוך ללחם חוקם, כאלו שאין 
תרבות  לייצר  עלול  זה  בחייהם.  לעשות  טוב  יותר  משהו  להם 
קבועה של שכבת נוער שמוצאים את סיפוקם בוונדאליזם הרס 

וחורבן.
בכל  המחאות  את  לדכא  שחייבים  שהמסקנה  אומר  לא  וזה 
המחאות  להתגברות  להביא  עלול  עצמו  הדיכוי  שכן  מחיר, 
זה כן אומר שצריך בכל מחיר  את עצמו.  ולמעגל קסמים המזין 
להשקיע מחשבה ותכנון איך משקיטים את הגל הזה, ומדעיכים 

את קצפו המתפשט. 
המסקנה השנייה וההפוכה היא, שכאשר רואים את עוצמות 
לא  שזו  להבין  חייבים  המפגינים,  של  בעיניהם  שניכר  הזעם 
התפרצות רגעית. זה הר געש שתסס במשך שנים, השפלות שכל 
אחד מהם עובר יום יום. הזיהוי המוחלט של בני העדה יצר זהות 
אנשים  מיליוני  בין  קטן  מיעוט  הם  המדינה,  אזרחי  עם  מובדלת 
לבנים, והם חשים את הנחיתות בכל רגע. לפתע יוצאים עכשיו 
כל הסיפורים שעמדו להם על הלב. הצטברות של כל האירועים 
הגיע  פשוט  זה  עכשיו  נראים,  ובלתי  שקופים  חשו  הם  בהם 

להתפוצצות.
הזמן  הגיע  והנה  לב,  שם  לא  אחד  ואף  בצד  להם  ישבו  הם 
שהם גם מבקשים להיות שווים כמו כולם. אמנם הדרך היא לא 
דרך, יש דרכים נוספות לעלות למודעות של הציבור, אבל הכאב 
אמיתית  למחאה  ביטוי  הכל  סך  הן  הללו  והמחאות  וזועק,  קיים 
אנו  יחד  גם  מח"ש  ואת  המשטרה  את  וגם  שנים.  מזה  התוססת 
מכירים, 'פעטער מ'קען אייך'. ומרגישים דווקא הזדהות עמוקה. 
וזו אכן אחריות של המדינה, את הבאת אותנו לתרבות אשר לא 

ידענו אנחנו ואבותינו, עלייך לפרנס אותנו.
אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ה'.

שלמה דב הרשקוביץ

שמעו נא הממורמרים

חיים זאב לוריא

"... מאמי! רוצה הביתה!...".
של  הדם  שותת  מליבו  המשתנקת  הזעקה 
מסוף  מהדהדת  עדיין  החרדי,  המיוחד  הילד 

העולם ועד סופו.
הילד, שהעולם כולו הצטייר בראשו בקווים 
מושגים  הכיר  שלא  זה  מאוד,  וקלילים  פשוטים 
מצא  פחדים,  ושאר  אכזריות  לב,  רוע  של 
טרף  שוחרי  בריונים  בעדת  מוקף  לפתע  עצמו 

המבקשים לכלות בו את זעמם בכל הכוח.
הילד בכה וצעק. הוא בסך הכל ביקש לעבור 
ברחוב וילקוטו על שכמו, בדרך למחוז חפצו - 
לבית 'שיח סוד' שם הוא משופע באהבה ובהבנה 
ולא  ה'הפגנה'  לזירת  נקלע  הוא  בטעות  קץ.  אין 

יודע איך יוצאים משם.
מה זה 'הפגנה'? הוא לא יודע בדיוק. הוא רק 

דחיפות  של  בליל  וצועקים.  רצים  אנשים  רואה 
מצליח  לא  ובאמת  וקריאות,  מחאות  וגערות. 
להבין מה קורה פה. במשך שנות לימודיו בבית 
הספר מעולם לא שמע ולא קיבל הסברים כיצד 

מסתדרים בסיטואציה כזו.
לליבו  גדול  פחד  חודר  החל  אט  אט  לפתע, 
החלש, בעודו מתחיל להבין שייתכן שהוא במצב 
סכנה. רגע, אולי אכן כדאי לברוח מהר? - אבל 
להיכן כדאי לברוח? - איפה מוקד הסכנה? מה 

הם כיווני ההימלטות העדיפים?
'מאמי', הוא לוחש לעצמו בזעקה מושתקת: 
'איפה את? בואי לחלץ אותי בבקשה מכאן לפני 
כלל  שומעת  לא  מאמי  אבל  מאוחר'---  שיהיה 
ולא יודעת מה עובר כעת על הילד האהוב שלה. 

היא נמצאת הרחק מכאן בעיר אחרת לגמרי.
ואז, הגיע הרגע הנורא. ידיים חסונות תפסו 
נוראות.  מכות  בו  להפליא  והחלו  לפתע  בו 
דם  זעם.  בחמת  בו  הוטחו  מתכתיים  אגרופנים 

רב החל ניגר מפניו המבועתות.
הזעקה  נשמעה   – הביתה!!!'  רוצה  'מאמי! 
עוברים  המיוחד.  הילד  של  מפיו  המיוחדת 
ושבים שמו לב אל המראה המבעית. ילד אומלל 
מוכה לשווא. נשמה כאובה שאינה יודעת כיצד 
לקום ולברוח בזמן, נלכדה בידי חבורת בריונים 

חסרי רחמים.
צעקות  למרחוק.  נשמעה  הנער  זעקת 
הנוכחים, שניסו להסב את תשומת לב האלימים 

הדהדה  היא  אף  עושים,  שהם  למה  במדים 
למרחקים. הזעקה האילמת של הנפש השבורה, 
נמשכה  הדם  ושותתת  פצועה  כאובה,  דאובה, 

והתגלגלה – עד הרגע הזה.
עד רגע זה עדיין הזעקה הולכת ונשמעת עד 
היא  מנוח.  לעצמה  מוצאת  לא  היא  העולם.  סוף 
בשום  נספגת  ולא  כלשהו  בקיר  נתקלת  אינה 
את  וגובה  ומתגברת  מתמשכת  היא  מחיצה. 

שלה.
הנורא  למחדל  האחראי  שהגוף  זמן  כל  כי 
הזעקה  מול  להתייצב  לנכון  מצא  לא  עדיין  הזה 
ולספוג אותה, היא תמשיך ותתגלגל. כל עוד לא 
נשמעה בקשת ההתנצלות הכנה ועדיין לא מוצה 
המדממת  הזעקה  תמשיך  האחראים,  עם  הדין 

לטפטף ולחלחל.

הציבור החרדי שהזדעזע נוראות מהסיפור, 
ניסה את מיטב יכולותיו והשפעתו מול המשטרה 
ממנה,  שמצופה  כפי  החמור  למקרה  שתתייחס 
המשיכה  הזעקה  הטרחה.  כל  היתה  לשווא  אך 

להדהד ועדיין נשמעת עד היום הזה.
האתיופים  של  הזעם  הפגנות  נוכח  השבוע, 
את  להדחיק  קשה  העדה,  מבני  צעיר  הרג  על 
התחושה הצודקת הנלווית למחאה זו. התחושה 
לאתיופית  תורגמה  הטהור  הילד  שזעקת  היא, 
ממישהו  ספציפי  משהו  כעת  גובה  והיא 

ספציפי. 
מעשי  עם  הזדהות  אופן  בשום  אין  אמנם 
שהתחוללו  המסוכן  והוונדליזם  האלימות 
בכבישי המדינה. מעשים שאינם מקובלים כלל 
לפי דרך התורה, אף בעידן ריתחא. מעשים שאף 
אינם  התורה  שומרי  מחנה  של  השוליים  שולי 

מסוגלים לעשות ב"ה. 
אולם, מצד שני כן ישנה הזדהות גורפת עם 
תחושת הנרדפות של המיעוט האתיופי. לצערנו, 
סובל  החרדי  הציבור  אף  אחת.  סירה  על  אנו 
מאוד מאפליה ומאלימות ממשלתית, משפטית, 

תקשורתית, חברתית, משטרתית וצבאית.
כי  הרגשה  באוויר  תלויה  זאת,  לאור 
אחרים.  ידי  על  בעצם  נעשית  המחאה  מלאכת 
בנער,  ההתעללות  על  בתוקף  די  מחינו  לא  אם 
המתבקשת  ההתנצלות  את  ויגבו  אחרים  יבואו 

שבוששה מלהגיע. אולי כך תשקוט הזעקה. 

הִאם עם הגולן הזעקה תורגמה לאתיופית 
.1

יאיר גולן, הרכש של ברק ברשימתו חסרת השם: לא פוסל את נתניהו. יש 
דברים טובים במנהיגותו.

מי מתנדב ללחוש על אוזנו של גולן שכל מטרתה של הקמת המפלגה 
נטולת השם לא נועדה אלא על מנת לנגח את נתניהו ולהציג לו 

אלטרנטיבה? מי יסביר לגולן שאמירות כאלו קודחות את החור בספינתו 
הדמיונית ואולי אף תורמות לכך שבחלק מהסקרים למרבה הבושה לא 

קיבלה המפלגה האנונימית לעבור את אחוז החסימה?

.2
דיווחים: הקרן החדשה עמדה מאחורי ההפגנות האלימות של יוצאי 

אתיופיה.

אם כנים הדברים, שבה ומתעצמת השאלה מדוע הקרן החדשה מקפידה 
בכל פעם מחדש להחביא את פעולותיה במקום לעמוד מאחוריהן 

ולהתגאות בכל אחת מהן? ממה נפשך: אם הפעולות הללו לא רצויות 
ויש להתבייש בהן, מדוע קרן מכובדת כזו נוקטת בהן ואם אלו פעולות 

שמסבות גאווה למוציאיהן אל הפועל כמו גם לפורשי החסות עליהן 
מדוע הדברים לא יראו אור ויוסיפו כבוד לקרן ולעומדים בראשה?

.3
אדלשטיין: ניסיתי לבטל את הקדמת הבחירות למען הציבור; לצערי, 

מפאת אי הסכמה, לא הצלחתי.

מלכתחילה מאי קסבר יו"ר הכנסת ולבסוף מאי קסבר? האם היה לכך 
סיכוי כלשהו או שכל רצונו של יולי אדלשטיין לא נועד אלא לרצות 

את ראש הממשלה ולהוכיחו כי ניסה לעשות כל אשר לאל ידו על מנת 
לרצותו ולא עלתה בידו? ועוד תמיהה: האם לא היה זה שקוף למדי 

שיו"ר הכנסת הקדים את ההודעה יממה בלבד לפני ההודעה הנחרצת 
של היועץ המשפטי של הכנסת לפיה המהלך אינו אפשרי?

.4
התגוששות בשורות איחוד מפלגות הימין.

האם סיעות הלוויין הימניות החליטו להתקנא בפיצול המסתמן משמאל 
ולהציג תמונה מקבילה משלהן שרק תזרוק קולות לפח ותסכן את 

הישארות הימין בשלטון? לאן נעלם השכל הישר של מי שאמור לזכור 
מה אירע אך בבחירות האחרונות כשהפיצול מימין תרם גם הוא לאי 

הקמת הממשלה?

.5
טראמפ וקים נפגשו בצפון קוריאה.

מה מרוויח נשיא ארה"ב מהמפגשים העקרים הללו ואיזה רווח 
מניב העולם השפוי מהתמונות המשותפות והמחויכות שעד כה לא 

השיגו את התכלית המצופה מהן ולא הסיגו את הרודן הצפון קוריאני 
מעמדותיו ומהתחמשותו?

5 שאלות / יהודה לוברבום

בידי  לכאורה,  מפשע  חף  של  הרג  על  זועמת  האתיופית  העדה 
שוטר. אלא שהאזרחים המותקפים ברחובה של עיר חפים מפשע 
לפחות כמו סלמון טקה. ועדיין, על התנגדות פאסיבית, מפגינים 
דין  יש  לאתיופים  פרשים.  ידי  על  ושוסו  בבואש  רוססו  חרדים 

שונה.

הניצחון של עמיר פרץ ממחיש את הטרגדיה של מפלגת העבודה. 
ותככני  מושחת  שמאוס,  מה  כל  שמייצג  והארגזים,  האיש 
בחייו  משמעותי  דבר  עשה  שלא  הוותיק  הח"כ   - בפוליטיקה 

הפוליטיים - דווקא הוא זה שנבחר להנהיג את העבודה. 

כשפרש  זאת  עשה  הוא  נתניהו.  את  להציל  ממשיך  ברק  אהוד 
ממפלגת העבודה ונכנס לממשלת נתניהו בתשע"א, והוא עושה 
את זה כעת עם המפלגה הקיקיונית שהקים. המפלגה אמנם לא 

עוברת את אחוז החסימה, אבל שורפת 4 מנדטים לשמאל.

1

2

דין שונה לחרדים ולאתיופים. הפגנת יוצאי אתיופיה השבוע 3

אף אתה ועתה אמור: לא רק על העבר משתוקקת 
נפשנו וכמהה אלא אף על ההווה ועל כל יומא ויומא 
דעביד עבידתיה. כי הלא דבר הוא ולא ניתן לכחש בו 

קשה לאנשים להכיל מציאות 
יותר מורכבת מחיובי ושלילי, 

לפעמים שני הצדדים 
צודקים, ולפעמים כולם 

אשמים. ובדרך כלל זה קצת 
מזה וקצת מזה, גם וגם

עד רגע זה עדיין הזעקה הולכת ונשמעת 
עד סוף העולם. היא לא מוצאת 

לעצמה מנוח. היא אינה נתקלת בקיר 
כלשהו ולא נספגת בשום מחיצה. היא 
מתמשכת ומתגברת וגובה את שלה



יום וערש"ק, ב' בתמוז תשע"ט | המבשר | עמוד ו

הצלחה רבה לרופאי 'שניידר 
בקהילה' ב'כללית' כפר חב"ד

מומחי רפואת הילדים של המרכז לרפואת ילדים 'שניידר' מקבוצת 'הכללית' מקבלים 
את ילדי כפר חב"ד קרוב לבית • מנהל מגזר חרדי במחוז מרכז, הרב אברהם וייס: 
"שיתוף הפעולה המבורך של חטיבת בתי החולים עם חטיבת הקהילה מוכיח את 

הדאגה והחשיבה של 'כללית' לבריאות המלאה של לקוחותיה"
החולים  בבית  הרופאים  טובי 
למרפאת  מגיעים  'כללית',  של  'שניידר' 
קהל  לנוחות  חב"ד,  בכפר  'כללית' 
בחודשים  רצונם:  ולשביעות  הלקוחות 
'שניידר  פרויקט  לפעול  החל  האחרונים 

בקהילה' במרפאת כפר חב"ד.
בין  פעולה  שיתוף  הינו  זה  מיזם 
חטיבת בתי החולים של שירותי בריאות 
'כללית' ובמיוחד מרכז 'שניידר' לרפואת 
ילדים של 'כללית', לבין חטיבת הקהילה 
הכוללת  'כללית',  בריאות  שירותי  של 

מרפאות רבות הפזורות ברחבי הארץ.
רופאי  יוצאים  הפרויקט  במסגרת 
מתוך  תחומים  במגוון  מומחים  ילדים 
שירות  ומעניקים  החולים  בית  גבולות 
רפואי זמין ונוח ללקוחות 'כללית', קרוב 

לבית בכפר חב"ד.
וכוללים  וברורים  רבים  היתרונות 
בעיקר יעוץ רפואי מקצועי משולב, תוך 
זמין,  באופן  הטיפולי,  הרצף  על  שמירה 
בנסיעה  צורך  ללא  ונגיש,  קרוב  במקום 

ארוכה, שהינה קשה עם ילדים קטנים.
למטופל  מאפשר  התחומים  שילוב 
מלאה  והתייחסות  רחב  כיסוי  לקבל 

לבעייתו הרפואית.
בכפר  'שניידר'  של  הרפואי  הצוות 
חב"ד כולל את רופא הריאות ד"ר אופיר 
בר און, רופא העור ד"ר פריד סאבח, ד"ר 
סיריל יופה לאלרגיה ואימונולוגיה (מע־

רכת חיסון), וד"ר דור פישר לנפרולוגיה 
(כליות) ילדים.

פעולה  בשיתוף  עובדים  הרופאים 
רבות  מחלות  לדוגמה,  המטופל,  לטובת 
של דרכי הנשימה, כולל אסתמה ודלקות 
אחרות של הסמפונות, נובעות מזיהומים 
חיידקיים ו/או ויראליים, אבל גם נובעות 
מרגישות יתר לאלרגנים סביבתיים, כגון 
ועוד.  חיים  בעלי  פרוות  פריחה,  אבק, 
במקביל  עובד  ילדים  ריאות  רופא  וכך, 

עם רופא מומחה בתחום האלרגיה, כדי 
לתת אבחנה מהירה, מדויקת ונכונה וכך 

גם טיפול מתאים.
חב"ד  בכפר  'כללית'  של  במרפאה 
מקצועית  ילדים  רפואת  שירותי  ניתנים 
יל־ עור  ילדים,  ריאות  תחומים,  במגוון 
ילדים,  ייעוץ   - ואסטמה  אלרגיה  דים, 
ואנדוקרינולוגיה  ילדים  נפרולוגיה 

ילדים.
בכפר  'כללית'  לקוחות  לכך,  בנוסף 
חב"ד נהנים משירות ייחודי ובלעדי של 
רפואת עיניים עם רופאת העיניים המו־
מחית ד"ר אורלי ווסוקי ליאור המתמחה 

במיוחד בטיפולי עיניים לילדים.
ללקוחות  ייחודי  הינו  השירות 
משמעו־ מהטבה  נהנים  ורבים  'כללית' 
עיניים  שבדיקות  לדעת  חשוב  זו.  תית 
שגרתיות לילדים שלכם חשובות מאוד, 
מצ־ של  מוקדם  לזיהוי  להביא  ויכולות 

בים אשר ניתן לטפל בהם בגיל מוקדם 
להיות  עשויים  שבהמשך  נזקים  ולמנוע 

בלתי הפיכים. 
על  תיעשה  שהבדיקה  מאוד  חשוב 
מומחה  רופא  ורצוי  עיניים  רופא  ידי 
איגוד  לילדים. המלצות  ברפואת עיניים 

הן,  ובארה"ב  בישראל  העיניים  רופאי 
בגיל  הילדים  לכל  שגרה  בדיקות  לבצע 
לבצע  חשוב  כן  כמו  ושש.  שלוש  שנה, 
בדיקה  הספר  בבתי  הלימודים  בשנות 

שגרתית כפעם בשנה.
העיניים  רפואת  לשירותי  בנוסף 
לרשות  ב'כללית'  מעמידים  הייחודית 
רפואה  שירותי  שורת  לקוחותיהם, 
'כללית'.  ורופאי  מומחי  ממיטב  יועצת 
יצחקי,  שמואל  ד"ר  באורתופדיה 
אפשטיין,  שמואל  ד"ר  עור  ברפואת 
וברפואת אף-אוזן-גרון ד"ר אופיר אילן.

לאחרונה אף הצטרפה רופאת נשים 
לצוות  פישר,  טל  רון  א'  ד"ר  חדשה, 
רפואת הנשים של המרפאה בכפר חב"ד 
לטובת  הפתיחה  שעות  הורחבו  ואף 
כולם  יודעים  בכפר  הלקוחות.  ונוחות 
'כללית'  של  האישה  בריאות  שירותי  כי 
המקצועיות  בחזית  ניצבים  חב"ד  בכפר 
המוכרות  הרופאות  עם  והמומחיות 
והאהודות, ד"ר ח' שני וד"ר מ' יונגסטר, 
אליהם הצטרפה בשבועות האחרונים גם 

ד"ר א' רון טל פישר.
לקביעת תור דרך כללית כפר חב"ד, 

חייגו: 03-9602400.

הצלחה רבה ליום הבדיקות המיוחד 
שקיימה מאוחדת לתושבות ירושלים

במהלך יום הבדיקות הגיעו עשרות רבות של נשים להיבדק לאור קריאת 
הרבנים והרופאים • מנהל השיווק המחוזי הרב יהודה לוי: "אנו עדים למקרים 

רבים שבהם ניצלו בחסדי שמיים חיים רבים הודות לאיתור המוקדם"
נבדקו  ירושלים  מנשות  עשרות 
בדיקה  המהווה  ממוגרפיה  בבדיקת 
אצל  קשות  מחלות  לאיתור  חשובה 
נשים הודות לפעילותה של מאוחדת.

מזה שנים שגדולי הרבנים שבים 
הבדיקות  את  לערוך  לציבור  וקוראים 
הרו־ ידי  על  המומלצות  התקופתיות 

פאים, על מנת למנוע תחלואה ולאתר 
מבעוד מועד מחלות מסוכנות – דבר 
ריפוי  פוטנציאל  ספק  ללא  המהווה 

גבוה יותר. 
בכירי  ביקרו  האחרונה  בשנה 
בפניו  והציגו  הרבנים  אצל  מאוחדת 
וש־ הבדיקות  שבקיום  החשיבות  את 

מעו דברים ברורים על החיוב ההלכתי 
מגדר "ונשמרתם מאד לנפשותיכם".

החרדית  בשכונה  צדדי  ברחוב 
הכו־ הניידת  הוצבה  ירושלים  במרכז 
ללת את מיטב המכשור הרפואי החד־
שני. במקום אף נכחו אחיות מהמרחב 
שערכו בדיקות רוטינה כלליות לנשים.

 – מועד  מבעוד  נערכו  במרחב 
הוקם חמ"ל שזימן את עשרות הנשים, 
מענה  נתן  הניידת,  שירותי  את  הציע 
שעלתה  שאלה  לכל  ואיכותי  מקצועי 
מהנשים. גם רופאות המשפחה עודדו 
את הנשים לקיים את הבדיקה ותרמו 

מהידע שלהן לנשים.
אשת  הייתה  מהנבדקות  אחת 
בעצמה  שהגיעה  ידוע  ישיבה  ראש 
רצונה  שביעות  את  והביעה  להיבדק, 
מהנגישות  הבדיקה,  מאופן  המלאה 
היא  שבה  ביותר  המכובד  ומהאופן 

נעשתה.
במקום  נערכו  יום  של  בסיכומו 
העיר  מרכז  מרחב  לנשות  בדיקות   67

החרדי.
ותוד־ הערכתן  את  הביעו  הנשים 

מרכז  להנהלת  מאוחדת,  להנהלת  תן 
והמזכירות  האחיות  ולצוות  'רפואית' 

שנכח במקום.
מנהלת המרחב ר' שריקי: "שמי־
רה על בריאות המבוטחים שלנו, וכאן 
ערך  הוא  שלנו  המבוטחות  על  בדגש 
הבדיקות  יום  כקופה.  שלנו  עליון 
מדגיש  להצלחתו  וההיערכות  הזה 
לבריאותן  שלנו  הכנה  הדאגה  את 
מקצועי,  באופן  המרחב  נשות  של 
המקום  זה  ומכובד.  קרוב  דיסקרטי, 
המרפאת  צוות  את  לשבת  לציין 
וב־ הניידת,  הוצבה  שבה  הרפואית 

קלופפר  יואל  המרפאה  מנהל  ראשם 
כל  את  העמידו  כלילות,  ימים  שעשו 
וניצחו  המבוטחות  לרשות  המרפאה 
על המלאכה בהצלחה רבה. אני רוצה 

להודות למנהלות המרפאה, למזכירות 
לצוות  ואף  במרחב,  האחיות  ולצוות 
העובדות בניידת שעשו הכל ברגישות 
ובמקצועיות מיוחדת כדי להנעים למ־

רצונן  שביעות  את  ולהבטיח  בוטחות 
המלאה". 

מנהל השיווק המחוזי הרב יהודה 
תדיר  קוראים  ישראל  "גדולי  לוי: 
לציבור שלא לזלזל בבריאות, ולקיים 
מנת  על  הנדרשות  הבדיקות  כל  את 
מוקדמים,  בשלבים  תחלואה  לאתר 
ני־ שבהם  רבים  למקרים  עדים  ואנו 

הודות  רבים  חיים  שמיים  בחסדי  צלו 
את  קיימנו  כן  ועל  המוקדם,  לאיתור 
ממדיניות  כחלק  בירושלים  הפעילות 
תח־ למניעת  לפעול  מאוחדת  של  זו 

לואה ולקידום הבריאות".

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 
רוזנ־ והגרש"צ  ב"ב,  אב"ד  רב  שליט"א, 

בלט שליט"א, רב אב"ד ב"ב, ערכו סיור 
ר'  ברחוב  'מכבי'  של  הרפואי  במרכז 
עקיבא. בסיור השתתפו: ראש מחוז המ־
'מכבי'  הנהלת  חבר  חסיד;  ד'  הגב'  רכז, 
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 
ברשן;  עפרה  הגב'  כהנמן,  רפואי  מרכז 
משה  ר'  החרדי,  למגזר  השיווק  מנהל 
שלזינגר; המנהל הרפואי, ד"ר ערן שנקר; 
והגב' ח' אייזנבך מנהלת קשרי הקהילה.

יום  אשפוז  במוקד  נפתח  הסיור 
בו־ לי'  גב'  הציגה  שם  דחופה,  ורפואה 

זאק, מנהלת סיעוד מרחבית את פריסת 
שמציע  הרבים  והיתרונות  השירותים 
מענה  הנותן  יום  אשפוז  מוקד  המקום: 
המגורים,  לקרבת  בסמוך  לטיפולים 
במקום  וזאת  גבוהה  רפואית  באיכות 

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

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

איכותי, מהיר ומותאם.
המרכז,  מחוז  ראש  חסיד,  ד'  הגב' 
ציינה: "אנו דואגים שבכל עת יהיה במ־
שנוכל  מנת  על  מלא,  רפואי  מערך  קום 
שעות  בכל  צורך,  לכל  מלא  מענה  לתת 
הפעילות". המנהל הרפואי, ד"ר ערן שנ־
קר, הוסיף: "מדובר באיכות ברמה גבוהה 
מאד עבור המטופל, המונעת את הצורך 
בהגעה לבתי חולים ואת הסיכון בחשי־

שליט"א  לנדא  הגרחי"א  לזיהומים".  פה 
חש  הוא  כי  ושיתף  עמוקות,  התרשם 
צוות  כלפי  הטוב  הכרת  של  עמוק  רגש 
המוקד, שטיפל במסירות בבן משפחתו 

בעת שנצרכו לסיוע רפואי.
500 נבדקים ביום: 

"נתון מדהים – ומחייב"
שליט"א  העיר  רבני  סיירו  בהמשך 
במעבדה המתקדמת של מכבי והתרשמו 
מהשירות המוצע לחברים. במהלך הסיור 
ואופן  הבדיקות  סוגי  על  הסבר  ניתן 
למטופלים  המוענקים  הדמים,  לקיחת 
במקצועיות וברגישות רבה. מנהל המר־
חב, ר' ברוך שטרן, הסביר: "מתוך היכרות 
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. 
פעילות שירותי המשרד בהתאם". ראש 
מקבלים  יום,  "מדי  כי  הוסיפה  המחוז 
במרחב  מעבדה  שירותי  חברים  כ-500 
ומחייב.   – מדהים  נתון  זהו  ברק.  בני 

באופן  השירות  את  להעניק  שנוכל  כדי 
להעניק  משתדלים  אנו  ביותר,  הטוב 
מתאימה.  רפואית  סביבה  מטופל  לכל 
שאינם  מבוגרים  של  מיוחדים,  במקרים 
יכולים לצאת מהבית – נגיע לביתו של 

המטופל לצורך קיום הבדיקה". 
הציגה  המעבדה,  נציגת  בר,  א'  גב' 
את המכשיר המתקדם לבדיקת בילירו־

בין בילודים, המאפשר לקבוע את רמת 
הצהבת, מבלי להזדקק לדקירה והוצאת 
פול־ שאינו  באופן  פועל  "המכשיר  דם. 

התוצאות  לייזר.  קרן  על  ומבוסס  שני, 
מתקבלות באופן מיידי, ורק במקרה בו 
מופיעה תוצאה גבוהה – נשתמש בדקי־

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

תושבי בני ברק הם המרוצים 
ביותר מבריאותם"

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

ההלכה, והשירות לחברים.
שטיצ־ שמחה  הרב  פתח  הדיון  את 

ברג, חבר הנהלת 'מכבי', אשר סקר את 
והסביר:  'מכבי'  של  הענפה  הפעילות 
"ידוע זה מכבר, כי קבוצת 'מכבי' מקפי־

דה לקיים קשר הדוק עם רבני הקהילות 
וגדו"י, המתווים את הדרך לשילוב מדויק 
בין הלכה לבין רפואה מתקדמת. כחלק 
מגישה זו, מרחב 'מכבי' בבני ברק שומר 
וקשוב  העיר,  רבני  עם  רצוף  קשר  על 

לצרכי המבוטחים, תושבי המקום".
חסיד:  ד'  הגב'  המרכז,  מחוז  ראש 
על  משמעותי  דגש  שם  המרכז  "מחוז 
שני תחומים חשובים, המשתלבים במר־

חב בני ברק באופן מיוחד. הראשון הינו 
מוביל  אותו  הבריאות,  קידום  חשיבות 
המחוז תחת מהלך '30,40,50'. במסגרתו, 
אנו מזמינים את החברים לבצע בדיקות 
המשפחה.  ולכל  גיל  בכל  חיים,  מצילות 
תרבותית  התאמה  הוא  הנוסף  הדגש 
לקהילה, הבאה לידי ביטוי בצוות הנהלת 
החרדי.  למגזר  כולו  המשתייך  המרחב, 
בעזרתם ובעזרת מערך רגיש, הכולל את 
גב' ע' ברשן, מקדמת הבריאות ומנהלת 
מרכז רפואי כהנמן, ואת גב' ח' אייזנבך, 
מנהלת קשרי הקהילה – אנו יוזמים עש־

רות פעילויות מקדמות בריאות בקהילה, 
לאחרונה,  ממש.  של  נפשות  ומצילים 
פורסם דו"ח מקיף של משרד הבריאות, 
שקבע כי תושבי בני ברק הם המרוצים 
חיים  תוחלת  ובעלי  מבריאותם,  ביותר 
הערים  תושבי  בקרב  מהממוצע  גבוהה 
ריגשו  אלו  תוצאות  בישראל.  הגדולות 
חותמת  והעניקו  מיוחד,  באופן  אותי 
הפעילות  של  לאיכותה  אובייקטיבית 
הענפה המתקיימת בעיר. אציין כדוגמא 
את המשאבים הרבים שהשקיע המרחב, 
כדי לעורר את המודעות לחשיבות מתן 
בעקבות  זאת  לתינוקות.  ברזל  תוספות 
האנמיה בקרב תינוקות בבני ברק - הג־
זכינו  שנים,  ארבע  לאחר  ביותר.  בוהה 
בדוח  החיוביות  התוצאות  את  לראות 
מדדי הבריאות, שציינו כי רמות האנמיה 
מתחת  ירדו  ברק  בבני  תינוקות  בקרב 
משקיעים  אנו  כמו"כ,  הארצי.  לממוצע 

מצילות  בדיקות  קיום  בעידוד  רבות 
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 
מתושבי בני ברק הינם חברי 'מכבי'. אנו 
מובילה,  כקופה  להם,  להעניק  מחויבים 
הגבוהה  ברמה  השירותים  מלוא  את 
על  רב  דגש  לשים   - ובמקביל  ביותר 
התרבותית.  ההלימה  ועל  האישי  הקשר 
אציין כדוגמא את מרכז בריאות האישה, 
הממוקם בלב המרכז הרפואי, ופעיל עד 
שעה מאוחרת. זאת מתוך מטרה להנגיש 
השירותים,  כל  את  מכבי  חברות  עבור 
'מכבי'  לבית.  גבוהה  וקרבה  בזמינות 
הינה הקופה היחידה בבני ברק שמפעי־
כאן  הממוקמים  ושמיעה,  לב  מכוני  לה 
מכון  פיזיותרפיה,  מכון  גם  כמו  במקום. 
להתפתחות הילד, שירותי ריפוי בעיסוק, 
רנטגן,  בריאטריה,  סוציאלית,  עבודה 
של  שיניים  ומרפאת  אולטרה-סאונד 
המבוטחים  זוכים  אלו,  בכל  'מכבידנט'. 
לצאת  מבלי  ביותר  הטובים  לטיפולים 

מהעיר ומהסביבה המוכרת".
השיווק  מנהל  שלזינגר,  משה  ר' 
למגזר החרדי: "מחוז המרכז בחר לשים 
הבריאות,  קידום  נושא  על  רב  דגש 
כאן  הושמעו  המרשימות  שתוצאותיו 
ומדדי  הקליניים  המדדים  בנתוני  היום, 
בעק־ הגיעו  אלו  כל  השונים.  הבריאות 

ראש  של  ומאומצת  רבה  השקעה  בות 
המחוז, הגב' ד' חסיד, ומנהל המרחב, 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 
"זכיתי  ברק:  בני  אב"ד  רב  שליט"א, 
הבריאות  שירותי  את  מקרוב  להכיר 
המתקדמים, המומחים והרגישים. מרגש 
מושקעת  מחשבה  כמה  מקרוב,  לראות 
סדנא  בדיקה,  פעילות,  כל  מאחורי 
בדרך  דמים.  לקיחת  של  רגיל  ושירות 
זו, המשלבת בין מומחיות לשירותיות – 
תמשיך 'מכבי' ותצמח בעז"ה בכל רחבי 

הארץ".
הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא 
שליט"א, רב אב"ד בני ברק: "על הפסוק 
"מכאן  חז"ל:  אומרים  ירפא'  'ורפא 
למעשה,  לרפא".  לרופא  רשות  שניתנה 
מכח פסוק זה שבתורה, מגיעים היכולת 
החולים,  את  לרפא  לרופאים  והסמכא 
שליחים  הם  כי  תמימה  אמונה  מתוך 
בעולמו של הקב"ה, להביא מזור לעמ"י. 
הש־ תחושת  את  היטב  חשים  ב'מכבי', 

שירות  ולתת  להנגיש  הרצון  את  ליחות, 
לכל  בו  מצב  ליצור  מהציבור.  אחד  לכל 
שאלה – יש תשובה, ולכל אתגר – מח־
פשים פתרון. אין ספק כי 'מכבי' קשובה 
ומאפשרת  מענה  נותנת  מבוטחיה,  לכל 
לכל מבוטח לקבל את השירות הרפואי 
על  קפדנית  שמירה  תוך  זקוק,  הוא  לו 

גדרי ההלכה".

בסיור במוקד אשפוז יום ורפואה דחופה במרכז הרפואי של 'מכבי' בבני ברק
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חדרים אחרונים!
אפשרות לאירוח בסיסי

החל מ-500 ש“ח

'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 
בערים  האדירה  במהפכה  ממשיכה 
במסגרתה  אשר  החרדים,  ובריכוזים 
רפואיים,  מרכזים  ועוד  עוד  נחנכים 
הניתן  המענה  והרחבת  הגברת  לצד 

במרכזים הרפואיים הוותיקים. 
לאחרונה הוחלט על הרחבה מש־

מעותית של השירותים בתחום רפואת 
ח.  ד"ר  הצטרפה  אלו  בימים  הילדים. 
לאנדוקרינולוגיית  מומחית  שטרן, 
ילדים, למצבת המומחים בערים ביתר 

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

טלפון: 02-5480888.
ממהפכת  בחלק  מדובר  כאמור, 
בע־ הרפואי  המענה  והרחבת  שדרוג 

מבטיחים  וב'לאומית'  החרדיות,  רים 
בהיבט  ומשמעותיות  נוספות  בשורות 

הזה כבר בשבועות הקרובים. 
החולפת  השנה  במהלך  כזכור, 
הראשון  המקום  את  'לאומית'  כבשה 
בכמות המצטרפים אליה – בכל הרי־

כוזים החרדים.
הנתון הזה חזר על עצמו בערים: 
אלעד,  עילית,  מודיעין  עילית,  ביתר 
בבני  גם  שמש.  ובית  עמנואל  צפת, 
ברק, לאומית כובשת את המקום הש־

ני בפער ניכר מהמתחרות שאחריה.
הערים  נתוני  את  כשמשקללים 

הללו, מקבלים את המספרים הבאים: 
הצטרפו  בריאות'  שירותי  ל'לאומית 
בשנה החולפת 3904 לקוחות חדשים. 
את  שמנחים  העקרונות   4 כידוע, 
כמדיניות  בריאות'  שירותי  'לאומית 
אישי,  יחס  הם:  החרדי  הציבור  עבור 

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

מקצועי הרמטי ללקוחות. 
יצוין כי בשבוע שעבר יזמו מספר 
ו'ידיעות  גל"צ  בהם  תקשורת,  כלי 
אחרונות', בדיקה בנושא המחירים של 
מהם  נתונים  ופרסמו  החולים,  קופות 
עולה כי 'לאומית שירותי בריאות' היא 
כלל  מבין  ביותר  והמשתלמת  הזולה 

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

לדבר:
משפחה בת 5 נפשות (זוג הורים 
שירותי  ב'לאומית  תשלם  ילדים)  ו-3 
בסיסי 74 בריאות  ביטוח  על  בריאות' 

שקלים בחודש. 
עומד  הפער  לראות,  שניתן  כפי 
על עשרות שקלים במשפחות קטנות 
יותר?  גדולות  במשפחות  ומה  יחסית, 
שם הפער הולך וצומח ויכול להגיע עד 

לכדי מאות שקלים בחודש.

יו"ר הבית היהודי: "מזמין את 'עוצמה יהודית' למו"מ" 
יו"ר הבית היהודי מבהיר כי הוא מזמין את עוצמה יהודית למשא ומתן, "לא מציב תנאים. 

לא מטיל וטו על אף אחד"

מאת מאיר ברגר 

מכ־ פרץ  רפי  הרב  החינוך  שר 
מטיל  הוא  לפיו  הדיווח  את  חיש 
וטו על צירוף ברוך מרזל לרשימת 
במסגרת  הימין  מפלגות  איחוד 

עוצמה  מפלגת  עם  טכני'  'בלוק 
יהודית.

כי  אמר  ב'  רשת  לכאן  בראיון 
יהודית  עוצמה  את  מזמין  "אני 
לחבור אלינו ולשבת איתנו למשא 
ומתן, אני לא מציב תנאים. אני לא 
אני  כרגע  אחד.  אף  על  וטו  מטיל 

מושיט יד ולצערי הם אלו שניתקו 
את הקשר".

לא־ גם  התייחס  פרץ  השר 
כדוגמת  אחר  שמועמד  פשרות 
השרה לשעבר שקד יעמוד בראש 
משמעותי  הזה  "הנושא  הרשימה. 
הדתית  הציונות  ערכית.  מבחינה 

שא־ לכך  לגרום  והצליחה  בחרה 
המע־ את  שנוביל  אלה  נהיה  נחנו 
בוחרים  אלף  ל־160  להגיד  רכה. 
בזה  רואה  לא  אני  אחרת,  נעשה 

הגינות".
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כינוס מיוחד:

'מכבי' הציגה את נתוני הצמיחה המרשימים לצמרת 
הניהול החרדית ולעשרות מתאמי קשרי הקהילה

בכנס הוצגו הנתונים המרשימים של צמיחת מספר המבוטחים ב'מכבי' בכל רחבי הארץ, כקופה המובילה, המתאימה את 
שירותיה לאופי המגזר החרדי • מנכ"ל מכבי, מר רן סער: "מכבי רואה במערך קשרי הקהילה, זרוע מעשית ורגישה, הנמצאת 

בשטח, 'מרגישה' את החבר ומסייעת לו" • מנהל השיווק במגזר החרדי הרב משה שלזינגר: "הנתונים במגזר החרדי לא 
מפתיעים, והם נזקפים לזכות פעילותם הענפה של מתאמי קשרי הקהילה ברחבי הארץ" • בשנה החולפת הצטרפו למכבי 

בנוסף עוד 1000 דרכונאים, בחורי ישיבות ובנות סמינרים • מנהלת השיווק הארצית הגב' נ' בן קיש ציינה את חשיבות המערך 
כחלק מתפיסת עולם שלמה של מכבי, המוכיחה את עצמה בכל שנה מחדש 

קיימה  בריאות'  שירותי  'מכבי 
בהשתתפות  מיוחד,  רבעון  סיכום  אירוע 
מנכ"ל 'מכבי' מר רן סער, צמרת השדרה 
המרחבים  מנהלי  החרדית,  הניהולית 
מתאמי  ועשרות  החרדיים,  בריכוזים 

קשרי קהילה מרחבי הארץ.
השיווק  מנהל  שלזינגר,  משה  הרב 
את  למשתתפים  הציג  החרדי,  למגזר 
בכל  'מכבי'  שרשמה  ההצלחה  נתוני 
המחוזות בשנה החולפת, והדגיש כי גם 
חיובית  צמיחה  'מכבי'  מסכמת  ב-2018 
של מבוטחים, עם גיוס נטו של לא פחות 
שיעור  עם  חדשים,  חברים  מ-27,791 

הנאמנות הגבוה ביותר מבין כל הקופות, 
וציין שכבר בתחילת 2019 נרשמת מגמה 
זהה. עוד הודגש כי בשנה החולפת הצ־

טרפו למכבי גם 1,000 דרכונאים, בחורי 
ישיבות ובנות סמינרים.

התחזקותה של מכבי מהווה תוצאה 
העצומה  להשקעתה  ומתבקשת  טבעית 
ובפעילות  נרחבת,  שירותים  בפריסת 
הארץ.  רחבי  בכל  להרחבתם  מתמדת 
'מכבי' להע־ זוכה  החרדיים,  בריכוזיים 
הענפה  לפעילותם  הודות  מיוחדת,  רכה 
הפועלים  הקהילה,  קשרי  מתאמי  של 
הציבור,  עם  הדוק  קשר  על  לשמירה 

בנוסף,  הקהילות.  ורבני  הדעה  מובילי 
התא־ על  הפסקה  ללא  'מכבי'  שוקדת 

תוך  רפואיים,  שירותים  והנגשת  מת 
של  הייחודים  לצרכיהם  מלאה  הלימה 
חשובה  פעילות  החרדיים.  מבוטחיה 
המגזר  של  דופן  יוצא  לאמון  הביאה  זו 
פשוט,  בנתון  המתבטא  ל'מכבי',  החרדי 
החולים  קופת  היא  מדהים: מכבי  אך 
המובילה ברוב הריכוזים החרדיים ברחבי 

הארץ.
ע"פ סקר ברודקייל חברי מכבי מרו־

שהם  ענו  מכבי  מחברי   93% יותר.  צים 
מרוצים או מרוצים מאוד משירותי הב־
ריאות בפער ניכר מול הקופות האחרות. 
מכבי  לאומי  ביטוח  נתוני  ע"פ 
הגבוהה  המצטרפים  במספר  מובילה 
מעל  ברציפות-  רביעית  שנה  ביותר 
מגמה  בשנה.  חדשים  מצטרפים   27,000
זו ממשיכה גם אל תוך 2019 עם הישגים 

גבוהים אף יותר. 
שה־ הראשונה  הקופה  הינה  מכבי 

ארצי  מערך  והקימה  הכפפה  את  רימה 
מקיף ומקצועי של מתאמי קשרי קהילה. 
לצרכי  עמוק  קשב  מתוך  נולד  זה  צעד 
ומאפייני הציבור החרדי, שהביא להבנה, 
כי רק מי שמגיע מתוך המגזר יכול לגשר 
לבין  ונותניו,  הרפואיים  השירותים  בין 

מקבלי השירות - המבוטחים החרדיים.
האחרונות  בשנים  מקדמים  במכבי 
עליה  החרדית,  ההנהלה  שדרת  את 
נמנים מנהלי מרחבים ומרכזים רפואיים 
חרדיים. בהם מנהל מרחב אלעד ר' ברוך 
שטרן, סגני מנהל מרחב בני ברק ר' יוסף 
בינדר ור' יוסף ליפשיץ, סגן מנהל מרחב 
ערד ר' אריה קליין, מנהל המרכז הרפואי 
שחורי,  מוטי  ר'  באלעד  יצחק'  'נחלת 
שלמה  רמת  הרפואי  המרכז  מנהלת 
גב' ד' מילר, מנהל המרכז הרפואי רמת 
אשכול בירושלים ר' אבי ארנטרוי, מנהל 
המרכז הרפואי רוממה בירושלים ר' זאב 
חרדים  רכזים  מונו  לזאת,  נוסף  רייכמן. 
להעניק  מנת  על  המגזריים,  במחוזות 

מענה מקצועי וזמין למבוטחים.
את  בברכה  קידם  שלזינגר  הרב 
חברו  אליהם  הקהילה,  קשרי  מתאמי 
לי־ והגב'  שקול  יעקב  הרב  לאחרונה 

בורד  יעקב  הרב  הגלילית,  בחצור  טמן 
יונה,  בהר  פורטוג  ישעיה  הרב  בטבריה, 
הרב יעקב קרלינסקי והרב שלום ממליה 

בבני  קליין  שמואל  והרב  אתא,  בקריית 
הישיבות  בני  כרכז  גם  המשמש  ברק, 

ותלמידות הסמינרים אזרחי חו"ל.
באופן  והודה  הוסיף  שלזינגר  הרב 
אישי לרכזת הפרויקטים במגזר החרדי, 
הגב' מ' צרפי, הפועלת רבות לקיום ימי 
עיון ולמידה מקצועית, לכל צוותי מכבי 
הפועלים במגזר החרדי ולמערך מתאמי 
קשרי הקהילה, על מנת להתאים ולהנ־
גיש כל העת את השירות למגזר החרדי.

שירותי  מכבי  מנכ"ל  סער,  רן  מר 
של  הרבה  הערכתה  את  ציין  בריאות, 
הקהילה,  קשרי  למתאמי  מכבי  הנהלת 
מאמינה  בריאות  שירותי  "מכבי  ואמר: 
ומוקירה את המערך החשוב של מתאמי 
קשרי הקהילה, המהווה 'גשר' בין שירו־

אנו  חבריה.  לבין  המקצועיים,  מכבי  תי 
מעשית  זרוע  המתאמים,  במערך  רואים 
את  'מרגישה'  בשטח,  הנמצאת  ורגישה, 

החבר, ומסייעת לו ככל שניתן".
השיווק  מנהלת  קיש,  בן  נ'  הגב' 
הארצי: "מכבי סללה דרך רגישה וקשו־
בה בתוככי המגזר החרדי, שמוכיחה את 
מתאמי  מערך  מחדש.  פעם  בכל  עצמה 
קשרי הקהילה הענף הוא חלק מתפיסת 
בין  המחברת  מכבי,  של  שלמה  עולם 
חמלה,  לבין  התחומים,  בכל  מומחיות 

אכפתיות ורמת שירות גבוהה וזמינה". 
פרויקטים  רכזת  צרפי,  מ'  הגב' 
המפגש  את  סיכמה  במכבי,  חרדי  מגזר 
בהעצמת  "נמשיך  וציינה:  המקצועי 
השדרה הניהולית והמתאמים בימי עיון 
מקצועיים, על מנת להעניק את השירות 

המיטבי לחברי מכבי".
אור:  ארי  אנוש,  משאבי  אגף  ראש 
במגזר  הקהילה  קשרי  מתאמי  "מערך 
ונברר  רבה,  ברגישות  מורכב  החרדי, 
בקפידה רבה, על מנת שיכלול את מיטב 
אנשי הצוות המומחים והרגישים. עבוד־

תם המסורה של המתאמים מוכיחה את 
עצמה בשטח, ומאפשרת להם להתקדם 
החרדית  הניהולית  בשדרה  ולהשתלב 
את  מעלים  במכבי  תפקידם.  בהמשך 
קדי־ אחד  צעד  הקהילה  קשרי  מתאמי 

כלים  והענקת  מקצועית  ובהכשרה  מה 
כל  את  מקבלים  המתאמים  מקצועיים- 
כלי הניהול המתאימים ובכך רוכשים את 
המקצועי  השירות  את  להעניק  היכולת 
ברמה הגבוהה ביותר לכל המבוטחים". 

החלו דיוני הוועדה הבין משרדית לטיפול בבתי העלמין היהודיים בתפוצות:

דאגה: בתי העלמין במזרח אירופה נעלמים
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" ^ יו"ר הוועדה עו"ד עודד פלוס: "המדינה רואה חשיבות ומגלה 
אחריות לאומית לנושא"

לטיפול  בין־משרדית  הוועדה 
בתפוצות  היהודיים  העלמין  בבתי 
מנכ"ל  פלוס  עודד  עו"ד  בראשות 
התכנסה  דת.  לשירותי  המשרד 
לב־ הראשונה  אתמוללישיבתה 
מצבם  לנוכח  הפעולה  דרכי  דיקת 
ברחבי  היהודיים  העלמין  בתי  של 
חבר  מנלה  אברהם  הרב  העולם. 
הבריאות  משרד  ונציג  הוועדה 
"בתי  אמר:  ת"א  גחש"א  ויו"ר 
עלמין במזרח אירופה נעלמים. יש 
למגר  בכדי  פעולות  מספר  לעשות 

את התופעה". 
השר  ביוזמת  ב־מרץ  כזכור 
וקנין,  יצחק  הרב  דת  לשירותי 
(החלטה  הממשלה  החליטה 
4529) על הקמת הוועדה שתספק 
מענה להזנחה המתמשכת של בתי 
מנת  על  לפעולה  ותיכנס  העלמין 
הריסה  ולמנוע  לשפץ  לתחזק, 
יהודיים  קברות  בתי  של  עתידית 

ברחבי העולם.
ברא־ שאושרה,  ההצעה  לפי 

יכהן  בין־משרדית  הוועדה  שות 
דת,  לשירותי  המשרד  מנכ"ל 
חברו  כשאליה  פלוס,  עודד  עו"ד 
נציגים מטעם מזכירות הממשלה, 
מנכ"ל  החוץ,  משרד  מנכ"ל 
המש־ מנכ"ל  התפוצות,  משרד 

יו"ר  אזורי,  פעולה  לשיתוף  רד 
העולמית  הציונית  ההסתדרות 

לארץ  היהודית  הסוכנות  ויו"ר 
ישראל.

עודד  עו"ד  הוועדה  יו"ר  לצד 
לשירותי  המשרד  מנכ"ל  פלוס 
מנהל   – ניומן  הלל  השתתפו  דת 
במשרד  יהודיות  קהילות  מחלקת 
החוץ. יום טוב רענן – יועץ מנכ"ל 
מה־ וובשת  ר'  התפוצות,  משרד 

א'  אזורי,  פעולה  לשיתוף  משרד 
לשיתוף  המשרד  נציגת  מסאמי 
נציג  שוורץ –  גו'ש  אזורי,  פעולה 
מנ־ אברהם  היהודית,  הסוכנות 

ויו"ר  הבריאות  משרד  נציג   – לה 
ויזל  עובדיה  עו"ד  ת"א,  גחש"א 
סנקרי – נציג המחלקה המשפטית 
ארז  עו"ד  דת,  לשירותי  במשרד 
לשירותי  המנכ"ל  רמ"ט   – מלול 
המשרד  דובר  רוזן –  אברהם  דת, 
מרכז  ־  כהן  ויעקב  דת  לשירותי 

הוועדה. 
המ־ מנכ"ל  פלוס  עודד  עו"ד 
הוועדה  ויו"ר  דת  לשירותי  שרד 
לעבודת  הדרך  אבני  את  הניח 
בשלב  נמצאים  "אנו  הוועדה: 
הראשוני של איסוף המידע שהוא 
על  תמונה  לקבל  בכדי  לנו  נחוץ 
לפי  היהודיים  העלמין  בתי  היקף 
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". 
מר  היהודית  הסוכנות  נציג 
גו'ש שוורץ אמר בדיון: "לסוכנות 
והמידע  הכלים  את  יש  היהודית 
נציגיה  לוועדה.  לספק  הנדרש 
במ־ גם  העולם  ברחבי  פרוסים 

יהודית  קהילה  אין  שבהם  קומות 
לשתף  תשמח  הסוכנות  מסודרת. 
משמעותי  חלק  ולהיות  פעולה 

מהתהליך". 
הלל  מר  החוץ  משרד  נציג 

החוץ  "משרד  בדיון:  אמר  ניומן 
פועל בנושא בשת"פ עם ארגונים 
המשרד  של  הנציגויות  יהודיים. 
לנו  שיש  יודעות  העולם  ברחבי 
כש־ לנושא.  ומחויבות  אחריות 
כיהנתי כשגריר ישראל אוזבקיס־

טן קיימנו קשר עם קונגרס יהדות 
בנושא.  מאוד  פעיל  שהיה  בוכרה 
שונות  שיטות  קיימים  כן,  כמו 
למניעת הרס של בתי עלמין". מר 
מנסיונו  יתרום  שהוא  אמר  ניומן 

הרב בנושא זה. 
נציגת המשרד לשיתוף פעולה 
אזורי הגב' מסאמי סיפרה שמדו־

בעיקר  רב  ענין  בעל  בנושא  בר 
בתפקידה  התפוצות.  ליהודי 
כמנכ"לית פורום ח"ק היא מקבלת 
מאות פניות בנושא שימור שיקום 
שיפוץ בתי עלמין ברחבי העולם. 
כהן  יעקב  מר  הוועדה  מרכז 
ייחו־ על  תשמור  "הוועדה  אמר: 

דיותה בכך שהיא תישאר כוועדה 
בין משרדית המורכבת רק מנציגי 
משרדי הממשלה. בשלב המאוחר 
עמדת  את  לשמוע  נפנה  אנו  יותר 
לארגונים  פניות  ונערוך  הציבור 
לה־ ומבקשים  בתחום  העוסקים 

שמיע את דעתם". 

הותר לפרסום: שלושה נאשמים ושתי חברות 
הורשעו בהונאת הקריה למחקר גרעיני בדימונה

מאת חיים מרגליות

הותר לפרסום כי בית המשפט 
שלו־ הרשיע  שבע  בבאר  המחוזי 
שה נאשמים ושתי חברות בפרשת 
הקריה  כלפי  שבוצעה  מרמה 
גוף  וכלפי  (קמ"ג)  גרעיני  למחקר 
נוסף בהיקף כולל של כ־3.2 מיליון 

ש"ח. 
בכתב  הורשעו  הנאשמים 
קבלת  של  עבירות  הכולל  אישום 
מחמירות,  בנסיבות  במרמה  דבר 
והלבנת  אמונים  והפרת  מרמה 
הון, כל אחד על פי חלקו. הפרשה 
החקירות  יחידת  ידי  על  נחקרה 
הבטחון  על  (הממונה  במלמ"ב 

במערכת הבטחון). 
בעב־ שימש  העיקרי,  הנאשם 

רו כיועץ חיצוני לקמ"ג וסיפק לה 
שירותים ומוצרים באמצעות חב־
לשי־ גויס  ב־2011  בבעלותו.  רה 

רות המדינה כמנהל תחום בקמ"ג. 
מעורב  הנאשם  היה  זה  בתפקידו 
באופן ישיר ועקיף, מטעם הקמ"ג, 
ומוצרי  כוח־אדם  שירותי  בקבלת 
רכש משתי חברות פרטיות שהיו 
בבעלותו ושבהן היה בעל אינטרס 
מעשי  מבצע  שהוא  תוך  כלכלי, 
עם  קשריו  את  ומסתיר  מרמה 
אותן חברות. בדרך זו גרם הנאשם 
העיקרי, בהיותו עובד מדינה, לכך 
שהמדינה תרכוש מהחברות איתן 

הוא קשור מוצרים ושירותים.
בנוסף  כי  קבע  המשפט  בית 
הנאשם  פעל  השיטתית  למרמה 
מס־ וחבש  מובהק  ענינים  בניגוד 

אחת.  ובעונה  בעת  כובעים  פר 
כמנהל בקמ"ג היה הנאשם מעורב 
החברות  של  בפעילותן  מטעמה 
הפרטיות שנותרו בבעלותו – כך, 
גייס  שירותים,  מהן  קיבל  הנאשם 
ואישר  פיקח  והעסיקם,  עובדים 
שתשלומים  העבודה  שעות  את 
כל  חברות.  לאותן  הועברו  בגינן 
את  ניהל  הזמן  באותו  כאשר  זאת 
נאשמים  עם  יחד  חברות  אותן 
רווחים  באמצעותן  והפיק  אחרים 

אישיים.
בע־ שהיה  נוסף,  נאשם  לגבי 

לים במשותף עם הנאשם העיקרי 
אותה,  ניהל  ואף  החברות  באחת 
בשיתוף  בוצעה  המרמה  כי  נקבע 
שלו  וניהולי  כלכלי  מלא,  פעולה 
להחלטות  שותף  היה  היתר  ובין 
כספים  והעברת  קבלת  בדבר 
עובדים  והעסקת  וחשבוניות 
כי  קבע  אף  המשפט  בית  בקמ"ג. 

חמורות  העבירות  ביצוע  נסיבות 
שבוצעו  העובדה  בשל  היתר  בין 
כלפי הקריה למחקר גרעיני – גוף 

ממשלתי ובעל חשיבות רבה.
כחו־ לפני  כבר  ניתן  הדין  גזר 
לפר־ הותר  הוא  עתה  ורק  דשיים 

סום. על הנאשם המרכזי נגזרו 30 
חודשי מאסר, קנס בסך 100 אלף 
נאשם  על  תנאי.  על  ומאסר  ש"ח 

קנס  מאסר,  חודשי  נגזרו 18  נוסף 
בסך 75 אלף ש"ח ומאסר על תנאי.

הנאשמות  החברות  שתי  על 
הוטל קנס בסך 100 אלף ש"ח כל 
הטיל  המשפט  בית  כן,  כמו  אחת. 
חילוט על כספי החברות בסך כו־

חוק  לפי  ש"ח  אלף  כ־250  של  לל 
איסור הלבנת הון.

נאשמת נוספת הגיעה להסדר 
והיא  יותר  מוקדם  בשלב  טיעון 
דבר  לקבלת  בסיוע  הורשעה 
סייעה  כי  נקבע  לגביה  במרמה. 
בכך  היתר  בין  העבירות,  לביצוע 
העיקרי  הנאשם  של  שהמניות 
אליה  הועברו  החברות  באחת 
המצב  יצירת  לצורך  בנאמנות 
הכוזב, לפיו הנאשם העיקרי ניתק 
וכן  בחברה  כלכלי  אינטרס  כל 
אפ־ אשר  נוספים  מעשים  ביצעה 

שרו את המרמה המתוחכמת. בית 
המשפט גזר עליה עונש של שישה 
בסך  וקנס  שירות  עבודות  חודשי 

50 אלף ש"ח.

הכניסה לעיר רובע העסקים של ירושלים

שינויים משמעותיים בהסדרי התנועה 
בכניסה לירושלים - שדרות שז"ר ייחסמו 

לתנועת רכב פרטי עד לשנת 2022
החל מיום ראשון, 14 ביולי 2019, י"א בתמוז 

תשע"ט, ולמשך כשלוש שנים, ייסגרו שדרות 
שז"ר לתנועת רכב פרטי לשני הכיוונים. 

בין התאריכים 14-19 ביולי תופסק פעילות 
הרמזורים והתנועה תוכוון ע"י שוטרים ופקחים. 
צפויים עומסי תנועה - מומלץ להמנע מהגעה 

לאזור. בימים אלה ייתכנו שינויים נקודתיים 
בתחבורה הציבורית. למידע נוסף 8787*.

מוקד הווטסאפ וההודעות של הכניסה לעיר זמין 24 שעות ביממה: 054-8848323
לדיווח על תקלות או מפגעים אנא הכנסו לאפליקציית "ירושלמי" | אנו מתנצלים על אי הנוחות

התעדכנו בהסדרים החדשים באפליקציות 
וסעו בדרכים  moovit-ו waze

חלופיות: לנכנסים: דרך כביש 443/כביש 1 
מנהרת הארזים. ליוצאים: דרך כביש בגין 

למנהרת הארזים/כביש 443

מומלץ להשתמש בתחבורה הציבורית, 
ברכבת הקלה וברכבת ישראל.
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   אזור עבודות
   תחבורה ציבורית בלבד

   צירי נסיעה פתוחים

עמיר פרץ: "לא פוסל 
להיות מס' 2 של ברק"
יו"ר העבודה אינו פוסל חבירה לברק: "אשקול 
כל מהלך לטובת המדינה שייצור סיכוי לבנות 

גוש גדול שיחליף את ממשלת נתניהו"

מאת מאיר ברגר

ח"כ  העבודה,  מפלגת  יו"ר 
אפשרות  פוסל  לא  פרץ,  עמיר 
 2 כמספר  לכנסת  שיתמודד 
של אהוד ברק. "אני אשקול כל 
המדינה,  לטובת  שיהיה  מהלך 
גדול  גוש  לבנות  סיכוי  שייצור 
נתניהו",  ממשלת  את  שיחליף 
הצהיר אתמול בראיון לחדשות 

.12
גוש  "יצירת  פרץ,  לדברי 
לקואליציה  אפשרות  ופתיחת 
המ־ היא  נוספים  גורמים  עם 

עוד  שלי".  העיקרית  שימה 
זה  אותי  שמעניין  "מה  הבהיר: 
אלק־ אלטרנטיבה  בונים  איך 

אידיאולוגית.  אבל   – טורלית 
צריכים  יחד  גם  הדברים  שני 
לנגד  שיעמוד  מה  זה  ללכת. 
עיניי, ונבדוק בהחלט מה הדרך 

הנכונה".
האחרונים  בימים  לדבריו, 
מרבית  עם  שיחות  קיים  הוא 
כחול  בהם  המפלגות,  ראשי 
מרצ,  החרדיות,  הסיעות  לבן, 
וגם  גשר  המשותפת,  הרשימה 
עם אהוד ברק, שלמפלגתו אין 
הוא  כי  הסביר  פרץ  שם.  עדיין 
הגורמים  כל  "עם  לדבר  מוכן 
של  המפה  בתוך  שנמצאים 
איתנו  לבוא  שיכולים  המרכז 

למסע משותף".

מקווה  הוא  כי  הבהיר  פרץ 
כוחה  את  משמעותית  להגדיל 
הק־ בבחירות  המפלגה  של 

רבים  מצביעים  "ישנם  רובות. 
אחרות  למפלגות  שהצביעו 
שותפים  היו  שהם  ומרגישים 
העבודה  במפלגת  לפגיעה 
הז־ הללו  בבחירות  ורואים 

המפלגה  את  להרים  דמנות 
מחדש", אמר, והוסיף כי אין לו 
ספק בכך שיוכל להוסיף בדרך 
זו לפחות עוד ארבעה מנדטים 

למפלגה.
לברית  גם  התייחס  בדבריו 
הערבים,  המיעוטים  בני  עם 
הדרוזים, המוסלמים, הנוצרים, 
"אלה  והבדואים:  הצ'רקסים, 
מתכוון  ואני  שלנו,  הברית  בני 
מנדטים  שני  לפחות  להביא 
הצביעה  שלא  מהאוכלוסיה 
למי  להם  היה  לא  כי  בבחירות 

להצביע".
עוד אמר פרץ כי בבחירות 
מאמץ  ימקד  הוא  הקרובות 
מצביעים  אלף   250 באותם 
לוי־אב־ של  במפלגות  שבחרו 

"אלה  כחלון.  משה  ושל  קסיס 
פעמיים  שהוכיחו  אנשים 
ברית  בני  להיות  רוצים  שאינם 
ה־250  מתוך  ולכן  נתניהו,  של 
נמקד  אנחנו  האלה  איש  אלף 
ששווים  אלף,  ל־100  מאמץ 

שלושה מנדטים".
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לקבלת פרוספקט קיץ וסרטון תדמית:
res@kinorothotel.co.il

מחירים מיוחדים למקדימיםהבטיחו מקומכם! 
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בכינורות

ארוחות גורמה עם השף מאיר איפרגן

טיולי ג'יפים, מופע קליקרים, חמי טבריה ועוד ים של טיולים ואטרקציות...

    מוטי שטיינמץ, רובי בנט ותזמורתו, חיים בנט, מקהלת ידידים בניצוחו של יעקב רוטבלט, שמואל גריינמן, אלי לאופר, יענקי רובין וקובי גרינבוים
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קייטנת 'צליל וזמר' בכל יום, ועוד ים של הפעלות והצגות

רפטינגטיולי גיפיםחמי טבריה

בכשרות המהודרת 
בד"ץ העדה החרדית

31.07.2019

.www.moin.gov.il

6158 2
073-2035933

pinkas@moin.gov.il

22
17.09.2019

1-800-222-290050-8085500
9

SMS

FAX

1-800-222-291www.piba.gov.il

.

@

25/07/2019

400 מ"ר של שירותים רפואיים

'כללית' חנכה את המרכז הרפואי 
החדש ברמת בית שמש ג'2

יצטרף ל-16 מרכזי הרפואה של 'כללית' הפזורים ברחבי בית שמש ומעניקים 
שירות מקצועי ואישי ללקוחות 'כללית' בהתאמה מלאה לצרכי המגזר החרדי • 
מנהל מגזר חרדי במחוז ירושלים הרב משה רוזנגרטן: "ארגון הבריאות הגדול 

בישראל נמצא בכל שכונה עם תחילת האכלוס כדי לתת מענה מושלם ומותאם"
רמה  לתושבי  משמעותית  בשורה 
השבוע  פתיחתו  עם  שמש  בבית  ג'2 
'כללית'  של  הגדול  הרפואי  המרכז  של 
ישרת  החדש  הרפואי  המרכז  בשכונה. 
עתה  שזה  החדשה  השכונה  תושבי  את 
והמ־ המרפאות  ל-16  ויצטרף  אוכלסה 

ברחבי  'כללית'  של  הרפואיים  רכזים 
רבבות  של  קהל  המשרתים  שמש,  בית 

לקוחות 'כללית' עשרות בשנים.
שטחו של המרכז הרפואי עומד על 
400 מ"ר ויינתנו בו מגוון רחב מאוד של 
רפואה  שירותי  כמו  רפואיים  שירותים 
ראשונה, רפואת ילדים, רפואת משפחה, 
שירותי  יועצת,  רפואה  נשים,  רפואת 
שי־ מקצועית,  ומעבדה  אחיות  מרפאת 
רותי סיעוד לגברים, אחות הלכתית ועוד 
שלל שירותים המעניקים את המעטפת 
'כללית'  ללקוחות  המושלמת  הרפואית 

ברמה ג'2.
הינה  החדשה  המרפאה  פתיחת 
'כללית'  של  הבריאות  ממהפכת  חלק 
שכונות  בכל  המורגשת  שמש,  בבית 
רק בחודש האחרון נפתח המרכז  העיר. 
להתפתחות הילד בקניון 'לב הרמה' לצד 
מרפאת 'כללית סמייל' ונערכו שורה של 
אירועים לרבני העיר ולמחנכים שהידקו 
עוד יותר את הקשר בין 'כללית' לתושבי 
הח־ הרפואי  המרכז  פתיחת  שמש.  בית 

צעד נוסף ומשמעותי  ג' הוא  דש ברמה 
של  והמקצועית  הרפואית  במובילות 

'כללית' בעיר.
המרכז ייקרא מרפאת 'הנביא עמוס' 
וייפתח ברחוב עמוס הנביא 1 פינת דבו־
תושבי  את  ישרת  המרכז  הנביאה.  רה 
אכלוס  בצעדי  כעת  שנמצאת  השכונה 
מהמגזר  משפחות  אלפי  של  ענקיים 
המרכזי  הוא  המרפאה  מיקום  החרדי. 
כל  ג'2,  לתושבי  ביותר  והנגיש  בשכונה 
מותאמים  במרכז  הניתנים  השירותים 
החרדי,  הלקוחות  לקהל  ומתאימים 
הבריאות  בשירותי  אמונו  את  המביע 
'כללית'. כארגון הבריאות  המעולים של 
הגדול בישראל עם מספר הלקוחות הרב 
'כללית' על  ביותר - 4.6 מיליון - חרטה 
ומ־ הרפואית  האיכות  נושא  את  דגלה 

במרפאה  הרופאים  הרופאים,  קצועיות 
והמנוסים  מהוותיקים  הינם  החדשה 
שנים  רב  ניסיון  עם  לעבודתם  ובאים 

בהצלת חיים ושיפור חיי המטופלים.

ירושלים  במחוז  חרדי  מגזר  מנהל 
אמר  רוזנגרטן,  משה  הרב  'כללית',  של 
לשורת  מצטרפת  החדשה  המרפאה  כי 
שמש,  בית  בעיר  הקיימות  המרפאות 
מהשירות  הרצון  שביעות  רמת  בהן 
"מעבר  שיש.  מהגבוהות  והיא  מוכחת 
אלפי  המשרתות  המקצועיות  למרפאות 
בין  למנות  ניתן  חרדיות,  משפחות 
השירותים מיני חדרי ניתוח הממוקמים 
במרכז 'ביג' בעיר הוותיקה. אנו מרגישים 
זכות לפתוח את המרכז הרפואי החדש 
בשכונה החדשה של העיר, ולצרף אותו 
לנו  שיש  הנרחבים  השירותים  לפריסת 
מראש  הותאמה  המרפאה  שמש,  בבית 
לצרכים של התושבים הן בעניינים ההל־

השכונה,  רבני  עם  מלא  בתיאום  כתיים, 
כארגון  הרפואה.  שירותי  בהתאמת  והן 
נמ־ 'כללית'  בישראל,  הגדול  הבריאות 
האכלוס  תחילת  עם  שכונה  בכל  צאת 
וכבר  ומותאם,  מושלם  מענה  לתת  כדי 
בש־ הנוספות  המרפאות  את  מתכננים 

כונות החדשות".
מ"מ מנהל מחוז ירושלים ב'כללית', 
כקופה  אמר: "ב'כללית',  ליבל,  ארז  ד"ר 
להתאים  יודעים  אנו  בארץ,  הגדולה 

מהאוכלוסיות  אחת  לכל  השירות  את 
המאפיינים  פי  על  מטפלים  אנו  בהן 
לרחשי  להקשיב  למדנו  שלה.  והצרכים 
ולה־ החרדי  המגזר  של  ולצרכים  הלב 
והטיפול  הרפואי  השירות  את  לו  עניק 
התכנון  בשלבי  גם  לו.  הנחוץ  המותאם 
ורבני  ראשי  עם  ישבנו  זו,  מרפאה  של 
הצרכים  את  מקרוב  לשמוע  הקהילות 
זה.  לפי  המרפאה  בניית  את  ולהתאים 
'כללית' תמשיך בתנופת פיתוח שירותי 
נגי־ לאפשר  כדי  שמש  בבית  הבריאות 

שות לרפואה בעיר, הציבור בבית שמש 
האיכותית  שהרפואה  ומרגיש  יודע  כבר 
עבורו  כאן  ושאנחנו  ב'כללית'  נמצאת 

ובשבילו".
והבריאות  הרפואה  לשירותי  בנוסף 
המובילים וכחלק מתפיסת השירות של 
עם  הקשר  ותחזוק  להתאמה  'כללית' 
את  'כללית'  העמידה  החרדי,  הלקוח 
בית  בשכונות  הלקוחות  קשרי  מנהל 
כאיש  שכטר,  דוד  הרב  החדשות,  שמש 
לקוחות  את  בתפקידו  שישרת  הקשר 
בית  של  המתפתחות  בשכונות  'כללית' 
שמש לצד מנהל קשרי הלקוחות הוותיק 

בבית שמש הרב שמואל קליין.

הישג ישראלי

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

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

איגוד רופאי המשפחה באירופה.
ברפואת  מומחה  וינקר,  פרופ' 
שנים  תשע  במשך  שכיהן  משפחה, 
הישראלי,  המשפחה  רופאי  איגוד  כיו"ר 
באיגודים  האחרונות  בשנים  פעיל  היה 
מובילים באירופה. בין היתר הוא שימש 
האירופית  המחקר  רשת  של  ועד  כחבר 
איגוד  ועד  וחבר  המשפחה  ברפואת 
ברשת  הוביל  האירופי.  המשפחה  רופאי 
כגון   – מדינות  חוצי  פרויקטים  המחקר 
המשפ־ ברפואת  למחקר  דיגיטלי  קורס 

חה, חילופי סגל ולמידה הדדית במסגרת 
תוכניות חילופין אירופיות יוקרתיות, וכן 
השוק  של  מחקר  למענקי  שותף  היה 

האירופי.
באירופה  המשפחה  רופאי  בארגון 
אלפי  עשרות  בהן  מדינות   45 חברות 
אירופה  מדינות  מכל  משפחה  רופאי 
המ־ רופאי  איגוד  של  האירופי  והאזור 

שפחה העולמי. מומחים בענף הבריאות 
הגבוהה  ברמה  הכרה  ש"זוהי  אומרים 
וההובלה של רפואת המשפחה בישראל, 
וללאומית  ישראל  למדינת  גדול  כבוד 
בפועלו  הכרה  גם  זוהי  בריאות.  שירותי 
וינקר  פרופ'  של  האישית  ובתרומתו 
המ־ בתחום  המשפחה  רפואת  לקידום 
רפואת  מעמד  וקידום  וההוראה  חקר 

המשפחה".
על  נבחר  וינקר  פרופסור  כי  יצוין 
לאחר  בבחירות   18-17 קול  של  חודו 
שהת־ אירלנד  נציגת  מול  קשה  מאבק 

מודדה נגדו.

מהווה  וינקר  של  בחירתו  כאמור, 
של  וההובלה  למקצועיות  נוספת  עדות 
'לאומית שירותי בריאות' בכל ההיבטים 
מגבולות  גם  שחורג  באופן  והמישורים, 

ישראל. 
התקיים  שעבר  בשבוע  לדוגמא  כך 
בכירי  בין  בריאות  בנושא  פסגה  מפגש 
למקבי־ הישראלית  הבריאות  מערכת 

ליהם מסין. 
יש־ פורום  במסגרת  נערך  המפגש 

ראלי-סיני הפעיל זה מספר שנים ועניינו 
בנושא  מידע  והעברת  שת"פ  לקדם 

בריאות ורפואה בין המדינות. 
היה  באירוע  המשתתפים  אחד 
בריאות',  שירותי  'לאומית  מנכ"ל 
המש־ בפני  שהציג  אלון,  ניסים 

של  הדיגיטל  מהפכת  את  תתפים 
לרווחת  בריאות'  שירותי  'לאומית 

מבוטחיה.

אלון הציג דגימה מהפונקציות הח־
דשות והמתקדמות, כאשר המשתתפים 
התפעלותם  את  להסתיר  מתקשים 
לכך  ש"גורמת  המהפכנית  מהבשורה 
שהשירות ללקוחות ישתנה מהקצה אל 

הקצה".
החד־ הטכנולוגיות  כי  הדגיש  אלון 

שות הן המשך ישיר להובלה והראשוניות 
מה  בכל  בריאות'  שירותי  'לאומית  של 
ומקצו־ שירות  שבין  לשילוב  שקשור 
עבור  האידיאלי  "מודל  המהווה  ענות, 

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

ובהיבטים נוספים.

מכבי במחוז הצפון ממשיכה להתרחב

שירותים חדשים של מכבי 
נוספו במגדל העמק

מרפאת הקריה החרדית של מכבי במגדל העמק מתרחבת וחברי מכבי ייהנו ממגוון 
שירותים חדשים ומתקדמים • ד"ר ג' קאופמן, ראש מחוז הצפון: "הרחבת השירותים 
במרפאה במגדל העמק ובהתאמה למגזר החרדי הינה חלק ממדיניות הדגל של מכבי 
להעניק לכלל המבוטחים בכל המחוזות שירות מקצועי, אישי ומותאם עבורם אישית"

במחוז  בריאות  שירותי  מכבי 
את  ולהרחיב  לחזק  ממשיכה  הצפון 
השירותים הרפואיים במחוז, בהובלת 

ראש המחוז ד"ר ג' קאופמן. 
עם  מובילה  העמק  במגדל  מכבי 
 - רחבה  בפריסה  רפואיים  מרכזים 
משעול  רפואי  מרכז  ניצנים,  מרכז 
המרכזי  הרופאים  בית  הכרמים, 
הרפואי  והמרכז  סנטר  פרץ  במרכז 
החרדית,  הקריה  בלב  שנפתח  החדש, 
רח' הרב עובדיה יוסף 13, בסמוך למו־

הגרי"ד  שבנשיאות  אור'  'מגדל  סדות 
וחבר  העמק  מגדל  של  רבה  גרוסמן, 

מועצת הרבנות הראשית.
העמק  במגדל  מכבי  חברי 
שירותים  של  רחב  ממגוון  נהנים 
משפחה,  רפואת  הכוללים  מקצועיים 
ומעבדה,  ייעוץ  שירותי  ילדים,  נשים, 
רפואת  תזונה,  אחיות,  פסיכיאטריה, 
מכון  בריא,  חיים  אורח  מרפאת  עור, 

פיזיותרפיה, מרפאות מומחים ועוד.
השי־ פיתוח  על  שוקדת  מכבי 

שירותי  נוספו  לאחרונה  ורק  רותים 
טבעי  ומכבי  לילדים  פיזיותרפיה 

במרפאת משעול הכרמים. 
הקריה  בלב  החדשה  המרפאה 
שירותים  מכבי  חברי  לכלל  מספקת 
רק  ומקצועיים.  חדשניים  רפואיים 
לאחרונה הורחבו שירותי רפואת מש־
פחה, רפואת ילדים, רפואת נשים, שי־
רותי סיעוד, רפואת א.א.ג, אורתופדיה, 
במהלך  כן,  כמו  ומעבדה.  עור  רפואת 
למרפאת  נוספו  האחרונים  החודשים 
רפואת  כגון  חדשים  שירותים  הקריה 
ומבוגרים  ילדים  דיאטנית  עיניים, 

וניידת טיפת חלב.
מכבי  חברי  ייהנו  ממש,  ובקרוב 
הקריה  במרפאת  חדשים  משירותים 
- מרפאת שיניים עם מיטב המומחים 
מכבי  הקרוב,  בזמן  להיפתח  צפויה 
רופא  ושירותי  ונוח  מרווח  פארם 

מקצועי בשישי ושבת.
המגזר  לצרכי  קשובה  מכבי 
מכלול  את  להנגיש  העת  כל  ונערכת 
החרדי.  למגזר  הרפואיים  השירותים 
בשנים האחרונות משפחות רבות בו־

חרות להקים את ביתם באזורי הצפון. 
ומ־ המתרחשים  לשינויים  ערה  מכבי 

תאימה את השירותים, כך שבכל עיר 
ליהנות  מכבי  חברי  זכאים  יהיו  ועיר 
ומותאמת  רחבה  שירותים  מפריסת 

עבורם בקרבת מקום מגוריהם.
הרפואי  המרכז  הקמת  בתהליך 
רבני  מעורבים  היו  החרדית  בקריה 
הקהילות – הרה"ג ישראל אלקנה יו"ר 
במגדל  ברפואה  להלכה  הרבנים  ועד 
חבר  שליט"א  כהן  איתן  הרב  העמק, 
ועד הרבנים, והרב נחום ברגר שליט"א 
מו"צ קהילת חב"ד וחבר ועד הרבנים. 
המרכז  הנהלת  עם  נפגשו  הרבנים 
השירותים  את  להתאים  מנת  על 
והקהילה.  המקום  לרוח  הרפואיים 
הרבנים סמכו ידיהם על פעילות המ־

במגדל  'מכבי'  של  הרפואיים  רכזים 
העמק ובירכו את ההנהלה על הקמת 

המרכז החדש.
בהש־ נערך  מיוחד  סיור  כן,  כמו 
ראש  העמק,  מגדל  של  רבה  תתפות 
מועצת  וחבר  אור  מגדל  מוסדות 
הרבנות הראשית הגאון רבי יצחק דוד 
גרוסמן שכיבד בהשתתפותו את חברי 

הנהלת המרכז הרפואי החדש.
המחוז,  ראש  קאופמן,  ג'  ד"ר 
מציינת: "הנהלת המחוז קיבלה החל־

טה אסטרטגית לפתח את השירותים 
מכבי  בצפון.  יישוב  לכל  בהתאמה 
מקבלת בברכה את מאות המצטרפים 
לפי־ ונערכת  הצפון  במחוז  החדשים 

בהתאמה  מכבי  של  השירותים  תוח 
לכל  להעניק  כדי  וייעודית  אישית 
החברים את השירות הטוב והמתקדם 

ביותר". 
השיווק  מנהל  שלזינגר,  משה  ר' 
למגזר החרדי, מוסיף: "ל'מכבי' פריסה 
נרחבת של מתאמי קשרי קהילה בכל 
אנחנו  הצפון.  בערי  וגם  הארץ  רחבי 
המקצועי,  השירות  את  לתת  ערוכים 
לכלל  ביותר  והטוב  האישי  המתקדם, 
בכל  הארץ  רחבי  בכל  'מכבי'  מבוטחי 

עת".
הגב' מ' אלמליח, מנהלת המרחב, 
מוסיפה: "מכבי דוגלת במדיניות דלת 
קשרי  של  מערך  ומפעילה  פתוחה 
קהילה לתועלת הקהילה. מתאם קש־
רי הקהילה במגדל העמק הרב מרדכי 
לתועלת  כלילות  ימים  עושה  חמו  בן 
הרבנים  מול  בהתאמה  הקהילה 
וזמין  והמרחב  מכבי  ומול  והקהילות 
התושבים.  של  ובקשה  שאלה  לכל 
מכבי כאן בכל העת כדי לתת שירות 
אחד  לכל  אישי  זאת  ועם  מקצועי 

מחבריה".

דיפלומט ישראלי מונה 
לסגן יו"ר ועדה באו"ם

השגריר דנון בירך את הדיפלומט ירון ווקס, "בחירתו מהווה הבעת אמון 
בישראל מצד עשרות מדינות ברחבי העולם"

מאת כתב 'המבשר'

הרכב  את  אתמול  בחר  האו"ם 
העוס־ החמישית  הוועדה  ראשי 
הארגון.  של  והמנהל  בתקציב  קת 
שהובילה  מאומצת  פעילות  לאחר 
נבחר  לאו"ם,  ישראל  משלחת 
כסגן  לכהן  ווקס  ירון  הדיפלומט 
העצרת  בתקופת  הוועדה  יו"ר 

הכללית ה־74.

הבכיר  לתפקיד  נבחר  ווקס 
בוועדה.  המערב  מדינות  כנציג 
ישראל היא חברה בולטת בוועדה 
ופועלת בנושאי פיתוח ומתן סיוע 
רפואי לכוחות השלום של האו"ם.
היש־ המשלחת  של  ההישג 

התקדים  לאחר  מגיע  ראלית 
ישראל  שגריר  שקבע  ההיסטורי 
ב־2016 נבחר  כאשר  דנון  דני 

של  המשפט  ועדת  כיו"ר  לכהן 

בתולדות  לראשונה  ובכך  האו"ם 
בראשות  עמדה  ישראל  הארגון 

ועדה קבועה.
הדיפ־ את  בירך  דנון  השגריר 
לומט ווקס, "בחירתו של ירון לת־

להישגים  מצטרפת  הבכיר  פקיד 
בשנים  אליהם  שהגענו  רבים 
אמון  הבעת  ומהווה  האחרונות 
מדינות  עשרות  מצד  בישראל 

ברחבי העולם".
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נציגי מועצת הקהילות משלבים ידיים בהיערכות לוגיסטית 
ורעיונית לקראת מעמד סיום הש"ס בחודש טבת תש"פ

אירועי הסיומים הקודמים נחרטו באותיות זהב כאירועים היסטוריים מכוננים בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שהופיעו בהם בהדר ■ הרה"ג רבי מנשה 
ישראל רייזמן: המטרה להחדיר לימוד זה אף בין הלומדים כל היום ■ הרב פרוש: זכתה אגודת ישראל להיות אכסניה לגילוי רעיון ה'דף היומי' ואף להפצתו 

וחיזוקו בכל עת ■ וגם סקירה על הנעשה ונשמע בפעילות הסיעה במסדרונות עיריית ירושלים
מעמדי  את  נס  על  ומעלים  זוכרים  הכל 
במסגרת  הש"ס'  'סיומי  של  הנשגבים  ההוד 
הקודמים  במחזורים  היומי'  'הדף  לימוד 
שנערכו כמיטב המסורת על ידי מרכז אגודת 
היסטורית  הצלחה  ונחלו  בירושלים  ישראל 
הזכורה לטוב – הנכנס עתה למשרד יבין מיד 

היכן טמון סוד ההצלחה.
עדיין חצי שנה לפנינו - עד חודש טבת 
ישראל  בית  המוני  יסיימו  אזי  תש"פ,  שנת 
את הש"ס במחזור הי"ג של הדף היומי ויח־
לו בהתרגשות את המחזור הי"ד – ובאגודת 
ישראל כבר שוקדים על ההיערכות למעמד 

הסיום ולא מאבדים זמן.
של  הקהילות'  'מועצת  כינוס  הוא  כזה 
השבוע  שנערך  בירושלים  ישראל  אגודת 
ביום שלישי בערב, למטרה זו בדיוק. להת־

כונן ולהיערך בהתאם למעמד הנשגב.
נחרטו  הקודמים  הסיומים  אירועי 
דברי  של  העיתים  בקורות  זהב  באותיות 
היסטוריים  כאירועים  ישראל,  אגודת  ימי 
ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן  בראשות  מכוננים 
בהדר,  בהם  שהופיעו  והחוגים  העדות  מכל 
ואשר אלפים ורבבות יהודים יקרים לומדי 

ומסיימי הש"ס השתתפו בהם ברוב רגש.
הדף  למעגלי  הצטרפו  לומדים  המוני 
שאירועים  הקדושה  לרגשי  הודות  היומי, 
ולה־ ללמוד  ההתעוררות  גלי  הציפו.  אלו 
דף',  אחר  'דף  של  העקבי  בלימוד  שתלב 
לומ־ יקרים,  יהודים  המוני  אחריהם  סחפו 

הגילים  השכבות,  מכל  ישראל  ו'עמך'  דים 
והמעמדים.

בניצוח  הפעילות  כבר  החלה  בכדי,  לא 
מאיר  הרב  ובראשם  היקרים  העסקנים 
פרוש שליט"א אשר ידיו רב לו בארגון מע־

מדים אלו. כעת הזמן להיכנס לעובי הקורה 
בכל העוצמה וכבר עכשיו להתכונן לאירוע 
חיילים  מגבירים  בבד  בד  כאשר  הסיום, 

לשיעורי הדף היומי בכל אתר ואתר.
מר־ 'תכלת  באולמי  שנערך  בכינוס 

'מועצת  נציגי  השתתפו  בירושלים,  דכי' 
בחורף  שנוסדה  בירושלים  הקהילות' 
האחרון לטכס יחד עצה ותבונה – בהכוונת 
נציגי הציבור חברי אגודת ישראל בעיריית 
ירושלים, ובעידודם ונשיאותם של כ"ק מר־

והכנה  בהיערכות   - ישראל  גדולי  ורבנן  נן 
למעמד הסיום הגדול.

עשיר  בכיבוד  ערוכים  שולחנות  סביב 
הקהילות  נציגי  עשרות  מקומותיהם  תפסו 
מחצרות החסידויות בירושלים, שקיבלו אף 
פרוספקט מיוחד ובו מארג תמונות עתיקות 
הקו־ הסיומים  ממעמדי  עין  מרהיבות  יומין 
דמים שנערכו בירושלים בהשתתפות מרנן 

ורבנן גדולי ישראל זצוקללה"ה. 
אגודת  נציגי  אף  נשאו  זו  בהזדמנות 
את  בקצרה  וסקרו  דברים  בעירייה  ישראל 
מאז  האחרונה  בתקופה  הברוכה  פעילותם 

הבחירות ואת התכניות לעתיד בס"ד. 
פרוש  מאיר  הרב  פתח  הכינוס  את 
על  המדרש  דברי  את  שהזכיר  שליט"א 
זכאי  בן  יוחנן  רבי  כי  המספר  חוקת  פרשת 
הסביר לגוי את סוד אפר הפרה שזה משול 
לעשב מרפא המביא רפואה בסגוליותו הט־

שאין  מכן  לאחר  אמר  לתלמידיו  אך  בעית, 
צורך בשום הסבר אלא זו חוקה ואין להרהר 

אחריה.
מרן  דקוממיות  הרב  כך  על  אומר  והיה 
את  הסבירו  לגויים  כי  זצ"ל  מנדלזון  הגר"ב 
נאמר:  ליהודים  אך  מדעית  בצורה  הענין 
רשות  לך  ואין  גזרתי  גזירה  חקקתי  'חוקה 
התורה.  דרך  דרכנו –  זוהי  אחריה'.  להרהר 
המנ־ הגויים  ובחכמות  במדע  עסק  לנו  אין 

נצמדים  אנו  בעצמם.  דבר  כל  להבין  סים 
תמיד להוראות התורה, חוקותיה ומצוותיה 
והוראות חכמי וצדיקי הדור, ואין לנו רשות 

להרהר אחריהם.
זו,  למטרה  נוסדה  הקהילות  מועצת 
כהשלמה מחייבת למה שעד עתה לא הושג 
עדיין דיו - לפעול יחד למען הרחבת גבולות 
התורה ושלל הפעילויות הנדרשות בתוככי 
קיום  של  ליעד  ולהגיע  וקהילה  קהילה  כל 
'כוח  טמון  בה  זו  במועצה  כראוי.  ה'  חוקות 
ובשילוב  הקודש  קהילות  כלל  של  הרבים' 
כל הכוחות ניתן להצליח הרבה יותר במידה 

טובה מרובה. 
הכ־ למפעל  להיערך  גרמא  הזמן  כעת 

בירים שאגודת ישראל זכתה להיות המקור 
תרפ"ג  בשנת  הרעיון  יבוא  שדרכו  והצינור 
על ידי מרן המהר"ם שפירא זצוק"ל ודרכה 
הדף  לימוד   – תמיד  ויתחזק  יתמשך  הדבר 

היומי.
שתיעשה  הלוגיסטית  ההיערכות  לצד 
בעזרת ה' בחצי השנה הקרובה לקראת מע־
הקהילות  נציגי  מתבקשים  הש"ס,  סיום  מד 
להכין את התשתית הרוחנית להגדיל תורה. 
את  להביא  מתבקשים  היקרים  הנציגים 
להרבות  כיצד  והרעיונות,  העצות  הנתונים, 
קהילה  בכל  היומי  הדף  ושיעורי  בלומדי 
להיערך  וגם  המדרשות,  בתי  ובכל  וקהילה 
הנשגב  המעמד  אל  פעולה  בשיתוף  יחד 

בס"ד.
מגיד המישרים הגאה"ח רבי מנשה יש־

ראל רייזמן שליט"א במשאו המרכזי, הטיב 
להבהיר במתק לשון את הענין המיוחד של 
'לימוד הדף היומי', שזה לימוד של 'קביעות' 
'חוק ולא יעבור'. ולכן, אף מי שהוגה  בגדר 
גם  לעצמו  שיקבע  חשוב  היום,  כל  בתורה 
לחלק  הוא  גם  יזכה  כך  היומי'.  ב'דף  סדר 
הזה של קביעות עתים לתורה הנדרשת מכל 

לומד - לא רק מ'בעלי בתים'.
יקרת  גודל  את  האריך להבהיר  אף  הוא 
ל'מוח'  מתחבר  שהאדם  בגמרא.  הלימוד 
הם  כיצד  והאמוראים.  התנאים  של  כביכול 
וכיצד  ומסקנה,  אמינא  הווא  סוגיה,  ליבנו 
הם הגיעו להלכה למעשה. כך הופך הלומד 
למקשה אחת עם שכל התורה, יותר מאשר 

בכל לימוד אחר.
כה  הם  ולכן  הגויים,  אף  ידעו  זה  סוד 
נלחמו נגד הש"ס בדווקא, וכידוע מה שהיה 
בשעת גזירת שריפת התלמוד, שכעת [ערב 
מגזירה  שנים   777 נשלמות  חוקת]  שבת 
מת־ היהודי  שהמוח  ידעו  הגויים  זו.  קשה 
דווקא  קדושה  של  ובשכל  באמונה  מלא 
מלימוד הגמרא, ולכן הם נלחמו דווקא נגד 

לימוד זה.
ברוח  "לפתור  שנוסדה  ישראל  אגודת 

העולות  השאלות  כל  את  והמצווה  התורה 
המ־ אכן  היא  ישראל",  עם  בחיי  הפרק  על 
הדף  רעיון  יתגלה  ידה  שעל  ביותר  תאימה 
היומי, ועל ידה הדבר יתחזק. שיהודים ית־

את  יפתרו  וכך  התורה  שכל  לקדושת  חברו 
בעיות הזמן ויידעו נכונה כיצד ללבן כל דבר 

בחיים על פי קדושת התורה והאמוראים. 
מן הראוי היה, קרא הרב רייזמן בהתרג־

שות, שלקראת הסיום הבא יוקדשו מאמצים 
ורעיונות כיצד לצרף למעגלי הדף היומי אף 
את קהל הלומדים ההוגים בתורה כל היום, 
של  העיתים  בקביעות  חלק  ייקחו  הם  שגם 

הדף היומי שזה ענין מיוחד בפני עצמו. 
הרב יוסף דייטש, סגן ראש העיר ירוש־

לים, סקר בקצרה את הפעילות הקדחתנית 

בשמונת החודשים האחרונים בעיריית ירו־
שלים. הוא ציין בסיפוק כי ב"ה קיים שיתוף 
פעולה הדוק ומשגשג עם ראש העיר הנבחר 
תקציבים  הושגו  אף  רבים.  הישגים  וישנם 
הק־ בישיבות  פעילויות  שלל  עבור  גדולים 

דושות ובחבורות החסידיות.
קשיים  ישנם  עדיין  לעתיד,  במחשבה 
המקום  וכאן  עמם,  להתמודד  שיש  שונים 
לקרוא לנציגי הקהילות ולבקש שלא יעשו 
הנחות לחברי העירייה, אלא שיפנו אליהם 
ויפעילו אותם. שבבקשה יביאו את הנעשה 
והנשמע בשטח הקהילות אל תשומת ליבם 

של נציגי הציבור.
ניתן  ופורה,  עקבי  פעולה  בשיתוף 
קהילה  בכל  ונצורות  גדולות  לפעול  באמת 

השול־ על  ידפקו  העירייה  חברי  וקהילה. 
כאשר  במיוחד  המתאימים,  במקומות  חן 
קהילה  כל  נציגי  מאת  ודחף  גב  להם  יהיה 

וקהילה.
ופ־ לעשייה  נפלא  מנוף  היא  זו  מועצה 

ולשתף  יחד  לפעול  נשכיל  רק  אם  עילות, 
כל קהילה וקהילה במגוון הפעילויות שניתן 

לסייע בהן בס"ד.
עיריית  חבר  הלברשטאם,  מיכל  הרב 
ירושלים, הביע את גודל אחריותם של נצי־
גי הקהילות היקרים שבכוחם לחולל מהפך 

אדיר בכל תחום שהוא.
לווע־ ולהתחלק  להתארגן  המליץ  הוא 

ספציפי,  באופן  תחום  בכל  שיעסקו  דות 
וקרנות  ישיבות  תורה,  לתלמודי  מדאגה 

וסיוע  בארנונה  הנחה  סידור  ועד  כלשהן 
סדיר לכלל ולפרט.

בשיתוף פעולה בין הנציגים וחברי העי־
רייה יוכלו להגיע ליעדים עצומים, כפי שכ־

בר עכשיו ניכרת בעיר הפעילות הקדחתנית 
של חברי העירייה בחודשים האחרונים, רק 
הרחו־ בניקיון  כעת  שחל  המהפך  כדוגמה: 

בות באזורים החרדיים הודות לפעילותו של 
הרב דייטש המחזיק בתיק שפ"ע; ועוד היד 

נטויה בכל המישורים.
הרב הלברשטאם הדגיש כי מטרת מוע־

צת הקהילות היא ליצור הזדמנות לכל נציג 
קהילתו.  ושל  שלו  הדעה  את  להביע  ונציג 
הפעילות  את  ומקדמות  בונות  אלו  דעות 
אישית  דעה  יש  אחד  לכל  התחומים.  בכל 

משלו, אותה הוא יכול תמיד להביע - אלא 
שונה.  עמדה  מביעים  ישראל  גדולי  כן  אם 
את  שיביעו  הנציגים  מונו  כך  לשם  בדיוק 
והצעו־ רעיונותיהם  שלל  את  ויביאו  דעתם 

תיהם בכל התחומים.
הדף  סיום  למעמד  בהיערכות  כעת,  גם 
היומי, חשוב מאוד לשמוע כל דעה, למשש 
באהבה  ויחד  רעיון  וכל  הצעה  כל  וללבן 
ואחווה לפעול ולהגיע למקסימום, להרבות 

כבוד שמים וכבוד התורה הקדושה. 
ירוש־ דגל  יו"ר  פרוש,  צבי  נפתלי  הרב 
לים, נשא דברים בכינוס כמג"ש הדף היומי 
ותיק שכבר סיים בס"ד כמה מחזורים. הוא 
המ־ המג"שים  של  התרגשותם  את  הביע 
הש"ס  את  שוב  כעת  לסיים  הזוכים  בוגרים 

והזכיר את דבריו של מרן הגר"ח שמואלביץ 
זצ"ל בעת סיום הדף היומי בשנת תשל"ה על 
מאמר חז"ל במי שלא קרא קריאת שמע יום 
אחד כאילו לא קרא מימיו... כי זהו הסוד של 
'הדף היומי' שאין בו הפסק אף יום אחד ואי 

אפשר לקטוע את הרציפות בשום אופן.
ירושלים היא אורו של עולם, קרא הרב 
הכבירים  המיזמים  את  נתחיל  הבה  פרוש, 
בעיר  כאן  היומי  הדף  לימוד  חיזוק  למען 
ויחלחל  ישפיע  שהדבר  בתקווה  הקודש, 
כי  ספק  ואין  ובתפוצות,  הארץ  ערי  לשאר 
בד־ העוסקים  כל  של  מאומצת  בפעילות 
להוסיף  לתורה,  חיילים  להגביר  יוכלו  בר 
נוספים,  לומדים  ולשלב  חדשים  שיעורים 

להגדיל תורה ולהאדירה.
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יוגברו ההסברה והפיקוח על הגבלות הדיג בים התיכון
מאת חיים מרגליות

ורשות  החקלאות  משרד 
מאמצי  את  יגבירו  והגנים  הטבע 
התיכון  בים  והפיקוח  ההסברה 
באמצ־ הדיג  על  האיסור  בתקופת 

עות ספינות מכמורת.
הדיג  על  האיסור  תקופת 
היא  מכמורת,  ספינות  באמצעות 
ומוכרזת  אוגוסט,  סוף  ועד  מעתה 
במשרד  הדיג  אגף  מנהל  ידי  על 
הדיג,  לתקנות  בהתאם  החקלאות 
גדי־ תהליך  את  להבטיח  מנת  על 
'הגיוס'  שלב  והשלמת  הדגים  לת 
הצעירים  הדגיגים  חבירת   –
תקין  באופן  הבוגרים,  ללהקות 
הדגה  משאב  על  שמירה  למען 

בים התיכון
רשות  של  הימית  היחידה 
מטעם  האמונה  והגנים,  הטבע 
פיקוח  על  החקלאות  משרד 
הדיג בישראל, תגביר את מאמצי 
התיכון,  בים  והפיקוח  ההסברה 
במהלך תקופת איסור הדיג באמ־

צעות ספינות המכמורת. בתקופה 
הסברה  פעילויות  תבוצענה  זו 
כל  לאורך  ובמעגנות  בים  ופיקוח 
שעות היום ובצוותים מתוגברים.

במשרד  הדיג  אגף  שנה  מדי 
תקופת  על  מכריז  החקלאות 
השונות  שיטותיו  על  הדיג  איסור 
לת־ בהתאם  התיכון  ובים  בכנרת 
זמון עונת הגדילה של הדגיגונים. 
היחידה  מנהל  ארי,  בן  יגאל 
והגנים  הטבע  ברשות  הימית 
ספורים  "חודשים  כי  מסביר 
מתרבים  שבה  העונה  לאחר 
מגיעים  צעירים  דגיגים  הדגים, 
הגי־ בבית  בעיקר  הגיוס,  לשלב 

של  הצעיר  השלב  החולי.  דול 
הזרמים  עם  נסחף  פגיות,  הדגים, 
שלב  בתום  במרחב.  ומתפזר 
עד  חודש  כבני  כשהדגיגים  זה, 
הדגים  מתחילים  חודשים,  כמה 
 – 'הגיוס'  תהליך  את  המתבגרים 
הגידול  בבית  בעיקר  מתכנסים, 
החולי, ומצטרפים ללהקות הדגים 
הבוגרים. על כן בעונת הגיוס שלל 

חסר  צעירים,  דגיגים  של  רב  דיג 
משמעות כלכלית. את זמני הגיוס 
להעריך  ניתן  השונים  המינים  של 
שלל  של  ומדידה  בבחינה  בעיקר 

דיג המכמורת. על כן, כדי להימנע 
מלכידה של דגיגים צעירים נאסר 
המכמו־ ספינות  באמצעות  הדיג 

זו  במסגרת  זו.  תקופה  למשך  רת 

בכל  הפיקוח  פעולות  את  נגביר 
גורמי  בשיתוף  היממה  שעות 
בהצ־ לאכוף  כדי  נוספים  אכיפה 

לחה את איסור הדיג ובכך לשמור 

בהצלחה על מצב הדגה בים".
הדיג  אגף  מנהל  פרוימן,  ניר 
החק־ "משרד  החקלאות:  במשרד 

לאות רואה חשיבות רבה בשמירה 
שליית  עבור  הן  הדגה,  משאב  על 
דגים טריים ובריאים לטובת הצי־

בור הרחב, והן לשם הגנה על הדגה 
לכך,  אי  הבאים.  ולדורות  לשנים 
אנו עושים כל שביכולתנו על מנת 
באוכלוסיות  הפגיעה  את  לעצור 
הדגים המקומיות, שמירה מיטבית 
הריבוי,  ואזורי  הגידול  בתי  על 
מתפיסה  הקטנים  הדגים  על  הגנה 
בתקופות  דיג  ואיסור  עת  בטרם 
לא  עשורים,  שני  מזה  רגישות. 
לס־ חדשים  דיג  רשיונות  ניתנים 
המשרד  ממדיניות  כחלק  פינות, 
שבין  המתאים  היחס  על  לשמירה 
ובין  המסחרית  הדיג  פעילות 

משאב הדגה הזמין באזורנו".

'כללית' מובילה בבריאות האישה במודיעין עילית
המרכז לבריאות האשה במודיעין עילית הנו ייחודי בכל קנה מידה ובכל פרמטר • עם סגל רופאים נרחב, אחיות וצוות המשרד, מכשור מתקדם 

ושעות פעילות נרחבות במיוחד • אין פלא ששביעות הרצון של הלקוחות גבוהה כל כך
המרכז לבריאות האשה של 'כללית' 
במודיעין עילית הינו סמל ודוגמא למר־
למאות  שירות  הנותן  מקצועי  רפואי  כז 
כשאת  זאת,  בשנה.  לקוחות  ואלפי 
של  ענק  צוות  מעניק  הרפואי  השירות 
בת־ ביותר  מהטובים  מומחים,  רופאים 
חום מכל רחבי המחוז, כולל מהמרכזים 
הרפואיים היוקרתיים ביותר. ד"ר ישראל 
ומוכר  ידוע  המרכז,  את  שמנהל  יולס, 
ולכן  בתחום,  הגדולים  המומחים  כאחד 
נשים  רפואת  תחום  כראש  ממונה  הוא 
היותו  לצד  'כללית',  של  מרכז  במחוז 
מבכירי הרופאים בתחום רפואת הנשים.

רפואי  סגל  מאיישים  המרכז  "את 
ובשיקול  העשיר  בניסיונו  וידוע  מוכר 
ח'  ד"ר  כך:  כל  והמקצועי  המתון  הדעת 
דורון  ד"ר  גוטמן,  סלע  א'  ד"ר  דרוקמן, 
ערן  ד"ר  קסטל,  אליאס  ד"ר  גולדברג, 

מ'  פרופ'  חור,  בן  הרצל  פרופ'  ברזילי, 
שמחין, ד"ר ל' קלימוביץ, ד"ר יוסף ברזל, 
ובימים אלו הצטרפה גם ד"ר א' רון טל.

'כללית'  שמעניקה  הלידה  סל 
ללקוחותיה, בשווי של לא פחות מ-8,000 
מושלם  'כללית  ללקוחות  שקלים 
השירות  מעטפת  את  משלים  פלטינום', 
הנרחבת לבריאות האישה, ומאפשר למ־

בוטחות ליהנות מהטבות חסרות תקדים 
כמו החזר עבור ששה ימי הבראה בבית 
אל  שמגיע  ורפואי  אישי  ייעוץ  החלמה, 
החזר  הלידה,  לאחר  לביתה  עד  היולדת 
הטבות  ועוד  לידה  תומכת  על  מימון 

יוצאות דופן. 
הרב אברהם וייס, חבר הנהלת העיר 
של  מרכז  במחוז  החרדי  המגזר  ומנהל 
המיוחדים  היתרונות  את  מציין  'כללית', 
של 'כללית' בעיר בנושא בריאות האשה: 

"המרכז הרפואי 'קסם' פתוח לכל אורך 
שעות היום. מדי יום נפתח המרכז לשי־
רותי מעבדה החל מהשעה 7:00 בבוקר, 
תוך  אל  פועל  הוא  השבוע  ימות  וברוב 

הלילה, עד השעה 22:00. 
לבריאות  במרכז  רוכזו  בנוסף 
הנד־ הרפואיים  השירותים  כל  האישה 

המצוידים  אחיות  חדרי  לאשה,  רשים 
הנדרש  הרפואי  המכשור  במיטב  היטב 
תלת  לבדיקות, מכשירי אולטרה סאונד 
מימד מתקדמים במיוחד, מערך מסודר 
של מעקב רפואי כולל בדיקות לחץ דם, 
נוספות.  בדיקות  ושורת  דם,  בדיקות 
צוות  ידי  על  דופן,  יוצאת  ביעילות  הכל 
רחב של אחיות מסורות במיוחד, ובליווי 
שירותי משרד חמים וביתיים, של נשים 

חרדיות לכל דבר.
שמעבר  ומדגיש  מוסיף  וייס  הרב 

אין  שעליה  המקצועית  הרפואית  לרמה 
חולק, המרכז לבריאות האשה במודיעין 
המ־ ההתאמה  בנושא  גם  ייחודי  עילית 
לאה שלו למגזר החרדי: "המרכז מנוהל 
בצורה המקצועית ביותר, הקשר עם רבני 
ובלתי  שוטף  הוא  ההוראה  ומורי  העיר 
פוסק, על פי בקשת הלקוחות ובהתאם 

לרצונן.

במרכז  המשרד  צוות  נשות  "כל 
'קסם' הן חרדיות מתוך המגזר, האווירה 
השיג  הדיבור,  סגנון  חרדית,  במקום 
וגם  החרדי  למגזר  מותאם  הכל  והשיח, 
כלל  שבדרך  כאלו  הם  עצמם  הרופאים 
המגזר  עם  והיכרות  עשיר  ניסיון  עם 

החרדי". 

 כשאין בחוף 
מציל שרואה אתכם 

נכנסים למים
אין גם מציל שיעזור 

לכם לצאת בעת סכנה!

אין אדם נכנס למקום סכנה!
בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל!

סכת טביעת הילדים בבריכות

ד"ר אפרים רוזנבאום מלאומית שירותי בריאות בבית 
שמש מציג את הכללים וההנחיות שימנעו את האסון הבא

הקיץ בשיאו, ושוב אנו נאלצים להתבשר על ילדים ופעוטות המקפחים את חייהם 
בבריכה הביתית או בים • בפנים: הוראות מצילות חיים שימנעו את האסון הבא

מושכים  הם  מרעננים.  המים  בקיץ, 
ילדינו.  את  ובמיוחד  אותנו,  ומפתים 
הקלה  מרובה,  הנאה  מבטיחים  המים 
חשוב  אך  השתוללות.  משחק,  מהחום, 
שמזג  מאז  מסוכנים.  המים   - לזכור 
שומעים  אנו  להתחמם,  התחיל  האוויר 
מידי כמה ימים על עוד מקרה של טבי־

עה. עוד מקרה ועוד מקרה. הקיץ בקושי 
התחיל והוא כבר גובה מחיר כבד. 

התמותה  סיבת  מהווה  טביעה 
השנייה בשכיחותה בקרב ילדים מתחת 
לגיל 17, ומהווה חמישית ממקרי התמו־

הכרה  איבוד  בישראל.  ילדים  בקרב  תה 
הטביעה,  מרגע  דקות   2 בתוך  מתרחש 
בתוך  מתרחש  הפיך  בלתי  מוחי  נזק 
4-6 דקות, וההערכה היא שעבור כל ילד 
שנפטר, ישנם 4 ילדים שיסבלו מפגיעות 
בעקבות  חמורות  רפואיות  ומגבלות 

טביעה.
טביעה ידועה בתור "המוות השקט". 
בעת טביעה ילדים קטנים אינם זועקים 
צעקות  ואין  בכי  שומעים  לא  לעזרה, 
במהירות,  מתרחשת  הטביעה  מצוקה. 
ללא  היו  בבית,  שטבעו  הילדים  ומרבית 
מחמש  פחות  במשך  צמודה  השגחה 
היו  הילדים  המקרים  במרבית  דקות. 
התרח־ והטביעה  הוריהם  אחריות  תחת 

שה בזמן נתק קצר בהשגחה. 
לב־ 'בטרם'  ארגון  שקיים  מסקר 

מההורים   22% כי  עולה  ילדים,  טיחות 
בטיחותיות  לא  התנהגויות  נוקטים 
כשילדיהם נמצאים במים, וכי היה ניתן 
היו  אילו  הטביעה  ממקרי   80% למנוע 
לימוד  הכוללות  מנע  בפעולות  נוקטים 
שחיה, גידור בריכות, שימוש באפודי הצ־

לה תקינים, השגחה פעילה של ההורים 
ושל שירותי ההצלה. 

חוקי הבטיחות במים
מומלץ ללמד לילדים לשחות מגיל 

4 שנים אבל אפשר אפילו מגיל 2. 
ההנחיה היא שכאשר ילדים שאינם 
מים  בקרבת  נמצאים  לשחות  יודעים 

חופים,  ג'קוזי,  ספא,  בריכה,  (אמבטיה, 
המבוגר  על  שלוליות).  אפילו  או  נחלים 
המשגיח להיות במרחק הושטת יד ממנו. 
אין לעסוק בדבר מלבד הילד השוחה. על 
ההשגחה להיות השגחה פעילה, בה כל 
הילד  אל  מופנית  המבוגר  לב  תשומת 

שבמים. 
בסכנה  מישהו  רואים  אתם  אם 
תזעיקו עזרה. אין להיכנס למים לנסות 
למשות אותו, אלא אם עברתם הכשרה 

מתאימה. 
הקפידו על שחיה בחופים מוכרזים 

בלבד, רק כאשר יש מציל בחוף. 
לאפשר  אין  צפוי.  ואינו  מסוכן  הים 
כניסת ילדים לים ללא מבוגר צמוד. יש 
למבוגרים  צמודים  הילדים  כי  לדאוג 

ותחת השגחתם המתמדת. 
הכינו מראש את כל הציוד לו אתם 
זקוקים בזמן השהיה ליד המים. אין לע־
מנת  על  לרגע,  לא  גם  הילדים,  את  זוב 
להביא ציוד חסר. אין לסמוך על ילדים 
שלא יכנסו למים בזמן היעדרות ההורה 
ואין להשאיר ילדים על שפת המים ללא 

השגחה. 
כגון  ולשחייה  לציפה  עזר  אמצעי 
גלגלי-ים  גלשנים,  בננות,  מצופים, 
ואינם  בלבד  עזרים  הם  ומזרוני-ים, 
הורית  בהשגחה  הצורך  את  מחליפים 

צמודה. 
ילדים אינם יכולים להיות אחראים 
של  היא  האחריות  אחרים.  ילדים  על 
להשאיר  אין  לעולם  בלבד.  המבוגר 
גדולים  ילדים  או  אחיו  באחריות  פעוט 

יותר כשהוא נמצא בתוך מים. 
יש להוציא ולהרחיק צעצועים מה־

הצעצועים  השימוש.  תום  לאחר  בריכה 
ועצם  לילדים  משיכה  מקור  מהווים 
היותם במים לא ירתיע ילד שמאד רוצה 

את הצעצוע. 
במצב בו ילד נעדר בקרב מקור מים, 
יש לבדוק קודם כל את מקור המים. לכל 

שנייה יש משמעות. 
למדו את הילדים לבקש רשות ול־

דווח כשהם רוצים להתקרב למקור מים. 
חובה לגדר סביב בריכות שחיה. גדר 
מסביב הבריכה עלולה להוריד את הסי־
כון לטביעה ב-50%! על הגדר להיות בל־
תי ניתנת לטיפוס, לפחות מטר וחצי, עם 
את  לגדר  ניתן  שלא  בבתים  ננעל.  שער 
מערכת  להתקין  יש  הפרטית,  הבריכה 
של אזעקה על החלונות/דלתות למניעת 
מהבית.  ילדים  של  מבוקרת  לא  יציאה 
במצב בו הבריכה היא מעל הקרקע, יש 
להרחיק ולנעול את סולם הכניסה ולה־

לבריכה.  ובטיחותי  יציב  כיסוי  על  קפיד 
בריכה מתנפחת היא גם מאוד מסוכנת 
ילדים  גמישים,  הם  שהצדדים  בגלל 
על  להישען  עלולים  פעוט  כולל  קטנים 

הצדדים וליפול עם ראש למטה. 
היל־ מציל.  אין  הפעוטות  בבריכת 

להשגיח  ויש  הוריהם  באחריות  הם  דים 
בקפידה. 

חשוב להקפיד ולרוקן בריכות מתנ־
פחות מיד בתום השימוש. ילדים יכולים 
פחות  של  ובמים  רדודים  במים  לטבוע 
מעשרה ס"מ עומק כולל אסלות! רוקנו 
דליים, בריכות, גיגיות ומיכלים עם מים, 

מיד לאחר תום השימוש. 
אם הילד הלך למטפלת או קייטנה, 
פתו־ למים  חשיפה  יש  האם  לבדוק  נא 

חים ומה ההשגחה. 
ומטפלת  מורה  הורה,  שכל  חשוב 

ילמד קורס עזרה ראשונה/החייאה. 
העלייה  על  מתבגרים  לחנך  נא 
בזמן  באלכוהול  שימוש  יש  אם  בסיכון 

השחייה.
אנו בלאומית מאחלים לילדיכם קיץ 

בטוח ובריא!

ראש מחוז ירושלים והשפלה בביתם של גדולי התורה שליט"א בירושלים
ראש מחוז ירושלים והשפלה, גידי לשץ, התברך במעונם של ראש ישיבת 'עטרת ישראל' וחבר מועצת גדולי התורה, 

הגאון הגדול רב"מ אזרחי שליט"א, והגאון הגדול רי"מ שכטר שליט"א • במהלך הביקורים, הציג ראש המחוז את 
פריסת השירותים הרחבה, הצומחת ללא הרף, כחלק ממהפכת הבריאות שמחוללת 'מכבי' בירושלים 

והשפלה  ירושלים  מחוז  ראש 
מנהל  בלוויית  הגיע  לשץ,  גידי  ב'מכבי', 
שלזינ־ משה  ר'  החרדי,  למגזר  השיווק 

חמד'  'פנינת  הרפואי  המרכז  מנהל  גר; 
קשרי  ומתאם  רייכמן;  זאב  ר'  ברוממה, 
הקהילה במודיעין עילית, ר' נחמן ניימן, 
למעונם של ראש ישיבת 'עטרת ישראל', 
הגאון רב"מ אזרחי שליט"א, והגאון רי"מ 

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

לרווחת  'מכבי'  שמובילה  הרבים,  לה 
המבוטחים. 

התרבותית  ההתאמה  "במסגרת 
מתוך  מנהלים  בירושלים  מונו  לקהילה, 
את  מקרוב  המכירים  החרדי,  המגזר 
לה־ הרף  ללא  ופועלים  החיים  אורח 

המבוטחים",  לרווחת  השירותים  תאמת 
שליט"א,  לרבנים  המחוז  ראש  פירט 
לקידום  רבות  פועלים  אנו  "בנוסף, 
אירועים,  באמצעות  בקהילה,  הבריאות 
ופעילויות  בריאות  קידום  סדנאות 
כולם  חיים.  מצילות  בדיקות  לעידוד 
מלאה  ובהלימה  ברגישות  מתקיימים 
לאורחות חייהם של המבוטחים. בנוסף, 
אנו פועלים ללא הרף ומקדמים הסכמים 
כדוגמה  אציין  החברים.  לרווחת  ושת"פ 
ושיתוף  בשבת',  נוכרי  'רופא  שירות  את 
במסגרתו  שרה',  'יד  עם  ייחודי  פעולה 
רפואי  שירות  לקבל  מכבי  חברי  יכולים 
דחופה',  לרפואה  פרנקל  ב'מרכז  דחוף 
כל  הלילה.  חצות  עד  ערב,  מידי  הפועל 

אלו, מגיעים בעקבות עבודתם המסורה 
ימים  שעושים  בשטח  הצוותים  כל  של 
ומקצו־ אישי  שירות  להעניק  כלילות 

ברגעי  החברים  עבור  שם  ולהיות  עי 
האמת". 

הגאון רב"מ אזרחי שליט"א התרשם 
עמוקות ואמר: "שמעתי רבות על עבודת 
הקודש של 'מכבי', אך כששומעים זאת 
מכלי ראשון – חשים בעוצמה רבה את 
זכות  זוהי  המרשימה.  הפעילות  היקף 
קודש  בעבודת  שליחים  להיות  גדולה 
לברך  אלא  לי  אין  עמ"י.  חולי  למען 
המבורכת,  בעשייה  שתמשיכו  אתכם, 
אשר  בכל  ס"ד  אתכם  ללוות  ושתמשיך 
תפנו". עוד הוסיף הגאון הגדול שליט"א 

"בתפקי־ המחוז:  ראש  אל  ברגש  ופנה 
לטובת  הקב"ה  של  פקיד  אתה  הרי  דך, 
ברכה  ירושלים.  תושבי  של  בריאותם 

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

דשמיא ובריאות טובה לתושבים". 

פלורידה: הרשויות קוראות לאזרחים 
"להרוג איגואנות בכל הזדמנות אפשרית" 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מכת איגואנות בפלורידה. הל־
הממדים  גדולות  הירוקות  טאות 
מתרבות בקצב מהיר במדינה הח־
מה בארה"ב, וכל אחת מהן מטילה 
בוקעות  מהן  ביצים   80 בשנה 
זכר  של  גודלו  חדשות.  איגואנות 
כך  וחצי,  לכמטר  מגיע  האיגואנה 
שקשה מאוד להתעלם מנוכחותם 
על  השורצים  החיים  בעלי  של 

הארץ. 
קראה  האחרונים  בימים 
לענייני  פלורידה  של  הנציבות 
המ־ לתושבי  והחי  הדגה  שימור 
בכל  האיגואנות  את  להרוג  דינה, 

הזדמנות אפשרית. 
אינן  האיגואנות  כי  נמסר  עוד 
גור־ הן  אך  האדם,  לבני  מסוכנות 

מות לנזקים בעיקר באזורי החוף. 
הים,  בשפת  קירות  מחוררות  הן 
מי  את  ומלכלכות  בדגה  פוגעות 

הבריכות ואת הצומח. 
האוגואנות  הדיווחים,  פי  על 
הט־ מהאזורים  לפלורידה  הגיעו 
לפני  אמריקה  מרכז  של  רופיים 
החלו  הן  באחרונה  אך  שנה,  כ־70 
במיוחד,  מהיר  בקצב  להתרבות 

לא  הבעיה  שאם  הוא  והחשש 
קשה  יהיה  זה,  בשלב  תטופל 
מאוד להתמודד איתה בעוד שנים 
אחדות, משום שאוכלוסייתה מכ־

פעמים  עשרות  גודלה  את  פילה 
מדי שנה. 



יום וערש"ק, ב' בתמוז תשע"ט | המבשר | עמוד יב

ראשי רשויות מהעוטף החרימו מפגש עם נתניהו
ראשי מועצות אשכול ושער הנגב בחרו שלא להשתתף במפגש עם נתניהו שהתקיים בדרום. "קוראים לראש הממשלה לקיים שיח ישיר איתנו"

מאת דוד שמואלי

בעוטף  מועצות  ראשי  שני 
מועצת  ראש  ירקוני  גדי  עזה, 
ראש  ליבשטיין  ואופיר  אשכול 
מועצת שער הנגב, בחרו לא להש־

תתף בפגישה שקיים שלשום ראש 
הממשלה בנימין נתניהו עם ראשי 
לגלות  "הופתענו  בדרום.  רשויות 
הממשלה  ראש  עם  שלפגישה 
מהד־ רשויות  ראשי   20 הוזמנו 
לקיים  כוונה  כל  לו  היתה  ולא  רום 

עזה  עוטף  בנושא  ייעודית  פגישה 
אלה  בימים  וכמתבקש  כמצופה 

ועל פי בקשתנו", אמרו השניים.
את  מכבדים  "אנו  הוסיפו,  הם 
בדרום,  הרשויות  ראשי  חברינו, 
גם הם מתמודדים עם מצבי חירום 

לא פשוטים, אך אנו סבורים מעל 
הצרכים  שהאתגרים,  ספק  לכל 
שונים  עזה  בעוטף  והמציאות 

בתכלית משאר הרשויות".
לדבריהם, נתניהו צריך להקדיש 
זמן נטו עבור הרשויות בעוטף. "יש 
המודעות  למידת  עמוק  חשש  לנו 
וההבנה של הממשלה למה שקורה 
כיום בישובי עוטף עזה. לא נשלים 
ולא נקח בזה חלק. לכן החלטנו שלא 
קוראים  ואנו  בפגישה  להשתתף 
ישיר  שיח  לקיים  הממשלה  לראש 
עם ראשי הרשויות של עוטף עזה".

ראש  בלשכת  גורמים 
שהרקע  בתגובה  טענו  הממשלה 
"ראשי  פוליטי.  הוא  להחרמה 
ראש  עם  כעת  נפגשו  הרשויות 
מי  האוצר,  שר  ועם  הממשלה 
על  זאת  עשה  הפגישה  את  שעזב 

רקע פוליטי מובהק".
כשלא  מדברים  שהם  "מוזר 
לשמוע  וכשבאים  אותם  שומעים 
כי  נציין  מסתלקים.  הם  אותם 
ידי  על  הוכנה  המוזמנים  רשימת 
גורם  ידי  על  ולא  הצבאי  המזכיר 

פוליטי", הוסיפו הגורמים.

מוקד מנויים:

02-623-1218
ההגרלה תתקיים במשרדי המערכת בתאריך כ' אלול תשע"ט. בכפוף לתקנון ט.ל.ח.

על כל מנוי שתצרפו 
למשפחת ניצוצות
תיכנסו להגרלה על

כרטיס 
טיסה לאומן 
ראש השנה 

התש"פ
כעת: למצטרפים מיוחד

חודש ראשון
ב-1 ₪ בלבד!

מסלול 1

3 חודשים ראשונים 
ב-990 ₪ בלבד!

מסלול 2

23 ₪ לחודש
בלבד!

מנוי רגיל
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טיפת חלב שמגיעה אל התינוק
פיתוח של מכבי מעניק את שירותי טיפת החלב בעזרת מרפאה ניידת • טיפת 

החלב הניידת פועלת בערי הצפון כדי להגיע לכמה שיותר תינוקות ולחסוך להם 
ולהורים את הנסיעות

מו־ בישראל  החלב  טיפת  שירותי 
הב־ ארגוני  בין  בעולם  כמובילים  כחים 
וחיסונים  טיפול  מעקב,  השונים.  ריאות 
בגיל הינקות חשובים מאד להתפתחות 
תקינה ובריאה של התינוק. באזור הצפון 
יש מרחקים גדולים ויישובים קטנים. לכן 
נאלצים הורים רבים לנסוע עם התינוק 

אל טיפת החלב שנמצא במרחק רב.
במכבי החליטו להפוך את התמונה. 
החלב  טיפת  את  מביאה  חדשה  יוזמה 
הגולן.  רמת  של  הכפריים  היישובים  עד 
על  מרפאה  שהיא  ניידת  חלב  טיפת 
גלגלים. קרוואן נגרר שמצויד היטב בכל 

מה שקיים בטיפת חלב. 
הצפון  אזור  בכל  תפעל  הניידת 
באופן  מהווה  המהלך  לצורך.  בהתאם 
מעשי הכפלה של מרפאות טיפת החלב 

של מכבי בצפון.
אדרי־ תוכננה  החלב  טיפת  ניידת 

משרד  סטנדרט  פי  על  בקפידה  כלית 
הבריאות וכללי משרד התחבורה וכוללת 
חדר אחות מאובזר, פינת המתנה, עמדת 
ונגי־ מותאמות  מידע  מערכות  החתלה, 
שות מלאה. במכבי מוסיפים כי מסלולי 
הניידת לקבלת השירותים ייקבעו בהמ־
וב־ הביקוש  האוכלוסייה,  צרכי  לפי  שך 
תיאום עם ראשי ערים, ישובים וקהילות.
 נכון להיום, למכבי יש עשר נקודות 

של טיפות חלב שונות בצפון שמטפלות 
בכ-5000 ילדים עד גיל 6, במכבי מאמי־
נים כי בזכות הניידת ניתן יהיה להכפיל 
את כמות תחנות טיפת החלב בצפון תוך 
את  להרחיב  מתוכנן  ובהמשך  שנתיים 
פעילותה באזורים פריפריאליים נוספים 

בחלקי הארץ.
מנהלת התפעול המחוזית של מכבי 
והוגת  בעברה  אחות  שטויאר,  ח'  בצפון, 
השירות  ברור,  "הצורך  מסבירה:  הרעיון, 
מסוג השירותים  וזה בדיוק  חיוני ביותר 

שמעלים תהיות איך לא עשינו זאת קו־
בין  שוויון  ומאפשר  ויעיל  פשוט  זה  דם. 
יוצאים  אם  לפריפריה.  המרכז  שירותי 
חדשים.  רעיונות  מוצאים   – מהקופסה 
בעיניי  היא  שלנו  החדשה  החלב  טיפת 
המהות של שליחות ובריאות יחד. ניידת 
טיפת החלב היא מיזם יצרתי למתן פת־

רון פשוט לאתגר העצום של הפריפריה. 
שירות  מנגישה  גלגלים  על  חלב  טיפת 
זו  לבית.  קרוב  ואיכותי  מקצועי  זמין, 

מהפכה בחשיבה ובתפיסת השירות".

תגלית בעולם התורה והחסידות

קברו של הגאון בעל 'מלחמות ארי' רבה 
של באקוי אותר השבוע ברומניה 

המקום אותר בס"ד ע"י ה'אגודה למקומות הקדושים ברומניה'

מאת א. למל

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

באקוי רומניה.
קברו של הגרמא"ל אלטר שי־

מש כמקום תפילה ליהודי רומניה 
ומקום מגן ומחסה בעת צרה, וכפי 
שה־ קברו  מצבת  על  חרטו  שאף 

תגלתה, את בקשתו המפורשת כי 
יקברוהו בחלקה נפרדת, לבל יהין 

איש להקבר בד' אמותיו.
חיבר  זצ"ל  אלטר  הגרמא"ל 
משה'  'דברי  הנודע  ספרו  את 
ו'מלחמת ארי' – שו"ת ועל הלכות 
ברית מילה ופדיון הבן, והיה ידוע 
ובצד־ בגאונותו  רומניה  ברחבי 

רבנים  תלמידים  ובהעמדת  קותו 
אחיינו  הרבה.  מדין  על  ויושבי 
דרמר  לייב  אריה  הרב  המקובל 
זצ"ל רבה של באקוי ורמת עמידר 
ובסוף ימיו בב"ב היה מרבה לספר 
שהפליאה  גאונותו  ועל  אודותיו 
קלוגר  כהגר"ש  דורו  גאוני  את 
למוצא  שחרדו  ומשיב  והשואל 
טוביאס  יואל  רבי  הגה"צ  פיו. 
שליט"א מספר כי ברומניה שמעו 
ידוע  היה  אלטר  הגרמא"ל  של 
כפועל ישועות אשר רבים שיחרו 
למוצא פיו ולעצותיו ולסגולותיו.

הקדושים  למקומות  ה'אגודה 
אברהם  הרב  בראשות  ברומניה' 
יעקב סלמון שליט"א, חיפשו מזה 
בי־ ולאחר  שנעלם,  קברו  את  זמן 

רור ואיסוף עדויות מזקני ומיוצאי 
כיהנו  בה  באקוי,  הגדולה–  העיר 
גדולי עולם ברבנות העיר והמחוז, 
היהודי  העלמין  בית  אל  הגיעו 

במרכז  טולסטוי  ברחוב  השוכן 
ארוך  חיפוש  לאחר  אולם  באקוי, 
ומיגע לא נמצא מקום אהלו ומצ־

בת קברו, לאחר בירור מקיף עלה 
עלמין  בית  קיים  באקוי  בעיר  כי 
בפאתי  נמצא  אשר  נוסף,  עתיק 

העיר, ברחוב 'פיקטור אמן'. 
מספר  למקום"  "כשהגענו 
כא־ למצוא  "שמחנו  סלמון,  הרב 

לפיים מצבות וקברים עומדים על 
היותו  בשל  שני  מצד  אך  מכונם! 
וכנראה  בשימוש,  ולא  עתיק 
שרגל אדם כבר לא דרכה במקום 
שגויי  לכך  גרם  שנה,  כחמישים 
העלמין  בבית  עושים  המקום 
העלמין  הבית  רחבת  כבשלהם", 
העלמין  ובית  למגורים,  הפכה 
הרב  שלהם.  הפרטית  כחצר  נהיה 
למ־ ה'אגודה  חברי  וצוות  סלמון 

קומות הקדושים ברומניה' ששהו 
לפעולה,  נכנסו  ברומניה,  השבוע 
בית  מצבות  את  למפות  והחלו 
העלמין, בחיפוש אחר קברי רבני 

המקום, ואכן בחלקו השמאלי של 
נמצא  קצהו,  לקראת  בית העלמין 
בגרוטאות  ומלא  ליפול  מט  אהל 
נכנסו  החוקרים  שונים.  וחפצים 
ובין  הרעוע,  האהל  אל  בזהירות 
הפזורים  והתרנגולים  העצים 
של  קברו  מצבת  בצבצה  במקום, 
הגאון רבי משה אריה לייב אלטר 
בעל ה'מלחמות ארי'. ההתרגשות 
146 אחרי  למצוא  עצומה,  היתה 
ההילו־ ליום  בסמוך  וממש  שנים, 

 – הבא  בשבוע  שיחול  דיליה  לא 
שלימה  קברו  מצבת  את  תמוז  ח' 

וברורה!
פועלי  למקום  הובאו  מיד 
רוקנו  שעות  שלוש  ומשך  נקיון, 
נו־ האהל  חפץ.  מכל  האהל  את 

קדוש,  למקום  כיאה  ומורק  קה 
מסביב  חפרו  במלאכה  העוסקים 
למצבה את החול המיותר ומצבת 
צידיה  משתי  אלטר  הגרמא"ל 
אוירת  הדרה,  במלא  התגלתה 
היתה  במקום  שררה  הקדושה 

הגויים  ואף  אלוקים,  לחרדת 
השעה  גודל  את  הבינו  המקומיים 
כשהצטרפו לקריאות ההתפעלות 
למראה המצבה השלימה שנותרה 
כאמור  האהל  האדמה.  במעבה 
להמצא  סכנה  ומהווה  ליפול  מט 
פועלת  אלו  בימים  ואכן  בקרבתו, 
הקדושים  למקומות  ה'אגודה 
ובני  צאצאים  לאתר  ברומניה' 
אלטר  הגרמא"ל  של  משפחה 
חם,  לב  בעלי  יהודים  וכן  זצ"ל, 
זצ"ל  אלטר  הגרמא"ל  שמע  אשר 
נוגע  ובתפילה  בתורה  וגדולתו 
שות־ להיות  ומעוניינים  לליבם, 

פים למצוה נעלית זו, לסייע לגייס 
אלף   14 בסך  השיפוץ  עלות  את 
בשיקום  בקרוב  ולהתחיל  יורו, 
העטרה  והחזרת  המקום,  ושיפוץ 
העיר  ותפארת  רומניה  יהודי  של 
באקוי ליושנה. בסביבת קברו של 
עוד  נמצאו  זצ"ל  אלטר  הגרמא"ל 
ומשפחת  משפחתו  מבני  מצבות 
רבני העיר, ואף קברו של תלמידו 
הגאון  באקוי  ברבנות  וממשיכו 
(בן  שמחה  אהרן  רבי  המפורסם 
רבי חיים יהודה) ליבל זצ"ל נמצא 
מצבתו  נוסח  פי  ועל  גם,  ואותר 
שהתגלה זה עתה, התוודעו חוקרי 
האגודה ליום פטירתו – כ"ג תמוז 
תרס"ב, דבר שלא היה ידוע באר־

כיון 'מכון חכמי רומניה' עד עתה. 
יצויין כי יום פטירת בנו הגאון רבי 
של  רבה  זצ"ל  ליבל  יהודא  חיים 
פיאטרא ניאמץ אשר מנו"כ בעירו 
תמוז,  כ"ה  ביום  ניאמץ  פיאטרא 
ההילולות  ששתי  מתברר  ועתה 

של האב והבן סמוכים זה אל זה.
יצוין כי הרב מבאקוי שהתגלה 
של  מברכתו  נולד  קברו  השבוע 
הרה"ק בעל 'באר מים חיים' בעת 
היה  ואביו  בבוטושאן,  רב  שהיה 
מחבורת הסוד של הצדיק הנסתר 

רבי חיים איציקיל מהרלוי זצ"ל.

ח"כ גנץ: "ההגנה 
מתחילה בהרתעה"

סיעת כחול לבן יצאה לסיור באשקלון. גנץ לתושבים: 
"נשיב את ההרתעה, מגיע לכם לחיות בבטחון"

מאת מאיר ברגר

סיירו  לבן  כחול  סיעת  חברי 
אתמול באשקלון וקיימו בעיר את 

ישיבת הסיעה השבועית.
את הביקור פתחו חברי הסיעה 
התעשיה  אזור  עובדי  עם  במפגש 
לאל־ תעסוקה  המספק  באשקלון, 

סיירו  הח"כים  העיר.  מתושבי  פים 
במפעל רב בריח ושמעו מהעובדים 
כי בשעת חירום נותרים רבים מהם 
בשל  בו,  לשהות  ממוגן  מקום  ללא 
היעדר תמיכה כלכלית מצד המדי־

נה בעלויות המיגון.
הסיעה  חברי  המשיכו  משם 
בדרום  שמשון  בשכונת  לסיור 
אשקלון, אשר חשופה לירי טילים 
רבים  וחלקים  הסלמה  סבב  בכל 
ממנה כלל אינם ממוגנים. בשיחות 
על  הח"כים  שמעו  התושבים  עם 
בשכונה  מחיים  המתמיד  הפחד 

ללא מקום מחסה.
(מיל')  רא"ל  לבן,  כחול  יו"ר 

כי  הסיור  בפתח  אמר  גנץ,  בני 
פה  להיות  חשוב  כי  לכאן  "הגענו 
חיים  הארץ.  ברחבי  מקום  ובכל 
שיקשיבו  שמצפים  אזרחים  פה 
אותם.  שיראו  שמבקשים  להם, 
שניות   20-25 יש  כאן  לתושבים 
צרי־ הם  ולכן  מוגן,  למרחב  לרוץ 

ההגנה  את  להם  שיש  לדעת  כים 
שמגיעה להם".

מתחילה  "ההגנה  לדבריו, 
שעף  עפיפון  כל  על  בהרתעה. 
שעף  טיל  להיות  צריך  לכיווננו 
לח־ בחזרה  מדויקת  כתובת  עם 

היום  ישראל  במדינת  אבל  מאס. 
מטפלים  במשברים:  מטפלים  רק 
במ־ מטפלים  דב,  שדה  במשבר 
במשבר  מטפלים  הגרעון,  שבר 
משברים.  הכל  האתיופית,  העדה 
והוא  אחד  משבר  רק  פה  יש  אבל 
נת־ בנימין  של  המנהיגות  משבר 

ניהו ואת זה אנחנו הולכים לשנות 
לבן  כחול  של  בהנהגה  ולהחליף 

שבאה לעבוד עבור הציבור".
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איחודים בקרב מפלגות הימין?

'הימין החדש': אין שום 
סיכומים עם פייגלין

במפלגת 'הימין החדש' שבים על העמדה לפיה כל משא ומתן לחיבורים 
פוליטיים עם מפלגות אחרות ייפתח רק ב־15 ביולי

מאת מאיר ברגר

בתנועת 'הימין החדש' דחו את 
הדיווחים אודות סיכומים עם מפ־
השונות  הפניות  ואת  אחרות  לגות 
בנוגע לחיבורים אפשריים לקראת 

הבחירות הקרובות.
"בזמן האחרון, ואף היום, ישנן 
נכבדים  אישים  של  אלינו  פניות 
סמו־ ובצלאל  פייגלין  משה  כמו 
אול־ הודעות,  באמצעות  טריץ' 

טימטומים פומביים וכתבות סרק 
בתקשורת", נמסר מהמפלגה.

"כפי  מבהירים,  החדש  בימין 
עמדתנו  כחודש,  לפני  שהודענו 
אנו  ביולי  ה־15  עד  השתנתה:  לא 
ימין  מפלגת  בבניית  רק  עסוקים 

ליברלי לישראל".
לשיחות  ניכנס  ביולי  "ב־15 
הרלוונטיות  המפלגות  כל  עם 
בי־ טכני  גוש  יצירת  לטובת 

הצלחה  לוודא  מנת  על  מין, 
הפרסומים  שאר  כל  בבחירות. 
והכתבות – נטולי בסיס", טוענים 

במפלגה.
מוקדם יותר קרא שר התחבו־
רה בצלאל סמוטריץ' ליו"ר הימין 
על  לחזור  "לא  בנט  נפתלי  החדש 

טעויות" ולפצל את גוש הימין.
"עשית טעות קשה, גם אם לא 
קולות  לאבדן  שהביאה  מכוונת, 
חד־ בבחירות  שאנחנו  ולכך  גדול 

בממשלת  במקום  ומסוכנות  שות 
ימין טובה". 

הוא הוסיף, "שומע ממך בימים 
האחרונים שוב את אותן תיאוריות 
ואותן הבטחות שעל בסיסן הקמת 
את הימין החדש – שפיצול הימין 
למ־ שלא  כאילו  הגוש.  את  יגדיל 

דנו כלום. אתה יודע שאני מעריך 
עוד  לך  שיש  וחושב  מאוד  אותך 
המון מה לתרום בפוליטיקה. אבל 

לא בכל מחיר".
על  לחזור  לא  בפניך  "מתחנן 
הימין  את  שוב  לפצל  לא  טעויות, 
תיאורטית  יסוד  הנחות  בסיס  על 
ולא לקחת סיכון אדיר על עתידה 
אל  נפתלי,  ישראל.  מדינת  של 
ממשלת  הקמת  על  חתום  תהיה 

שמאל", הוא ביקש.

יו"ר  הבהיר  לכן  קודם  יממה 
להכריע  כדי  כי  פייגלין  זהות 
הראשון  במקום  יוצב  מי  בוויכוח 
עם  משותפת  מפלגה  בראשות 
לערוך פריימריז  יש  החדש  הימין 
שתתקבל  הכרעה  וכל  פתוחים 
שעה  לפי  בנט  עליו.  תוסכם 

מסרב. 

!
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מהפיכת הבריאות של 'מכבי' בעיצומה

עשרות מבוטחים הצטרפו למיזם החדש 'מהיום 
למחר- בריא' ודואגים כבר היום לבריאות של מחר

מבוטחי 'מכבי' בדרום נהנים ממיזם חדש ומקצועי -'מהיום למחר- בריא' שמזמין אותם 
לדאוג היום לבריאות של מחר • הגב' ק' שכטר: "שמירה על אורח חיים בריא מגיל צעיר 
וביצוע בדיקות תקופתיות, חיוניים ומסייעים למניעת וזיהוי מחלות כבר בראשית הדרך" 

שירותי  'מכבי'  מבוטחי  עשרות 
בריאות במחוז דרום משתתפים במיזם 
אשר  בריא'  למחר-  'מהיום  החדשני 
היום  "דואגים  הכותרת-  תחת  הושק 

לבריאות של מחר". 
המבוטחים  את  מעודדת  התוכנית 
למודעות והקפדה על אורח חיים בריא, 
סדיר  ומעקב  תקופתיות  בדיקות  ביצוע 
ובכך להקדים רפואה למכה ולקבל כלים 
כדי להיערך לשינויים המתרחשים- כבר 

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

רתיים.

הדרום  מחוז  ראש  שכטר,  ק'  הגב' 
חיוני  מהלך  מהווה  "התוכנית  במכבי: 
מכבי.  של  הבריאות  במהפכת  ומבורך 
כלים  רוכשים  המבוטחים  במסגרתה 
לשמירה על אורח חיים בריא כבר מגיל 
צעיר ובכך להקדים רפואה למכה, למנוע 
מחלות ולהיערך לשינויים כבר בראשית 

הדרך". 

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

חיים בריא".
השיווק  מנהל  שלזינגר,  משה  הרב 
"מכ־ מוסיף:  החרדי,  במגזר  מכבי  של 
לעידוד  רבים  משאבים  משקיעה  בי 
חיים  המציל  מוקדם,  לגילוי  המודעות 
פשוטו כמשמעו. נמשיך לפעול להגברת 
המודעות לשמירה על אורח חיים בריא 
וביצוע בדיקות תקופתיות ולתת מעטפת 
בריאותית ומקצועית לכלל המבוטחים".
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עמיר פרץ: "רק הגדלת 
הגוש תיצור סיכוי"

"העבודה בראשותי תוביל לחיבורים כדי שנוביל כח 
דמוקרטי ואידיאולוגי מול הימין בראשות נתניהו", 
אמר יו"ר מפלגת העבודה הנבחר ח"כ עמיר פרץ

מאת מאיר ברגר

לרא־ שנבחר  פרץ  עמיר  ח"כ 
שות מפלגת העבודה מקווה ליצור 
לה־ כדי  השמאל  במחנה  חיבורים 
בבחירות  הלאומי  המחנה  את  ביס 

הקרובות.
"אני חוזר להוביל את העבודה 
פוליטית  ממפלגה  שנהפוך  כדי 
לבית פוליטי לכל הישראלים, בני 
כל הדתות יוצאי כל העדות", אמר 

פרץ בהצהרה לכלי התקשורת.
הבו־ יוצאת  העבודה  "מפלגת 

ליישר  עלינו  חדשה.  לדרך  קר 
מוכנים  ולהיות  להתאחד  שורות, 
כל  הקריטיות  הכלליות  לבחירות 

כך לעתידה של מדינת ישראל".
הוא הבטיח: "בהנהגתי תהפוך 
מדינית  לאלטרנטיבה  המפלגה 
וחברתית, ותביא בשורה אמיתית 

לאזרחי ישראל".
מאז  שוחח  כי  סיפר  פרץ 

ותנועות  סיעות  ראשי  עם  נבחר 
ח"כ  עם  גם  ביניהם  פוליטיות, 
ברק.  ואהוד  אבקסיס  לוי  לשעבר 
האחרונים,  בימים  שאמרתי  "כמו 
לחי־ תוביל  בראשותי  העבודה 

דמוקרטי  כח  שנוביל  כדי  בורים 
מול  גדול  חברתי  ואידיאולוגי 
המטרה  נתניהו.  בראשות  הימין 
לסדר היום  שלנו ברורה: להחזיר 
את הנושאים החברתיים כלכליים 

והמדיניים של מפלגת העבודה.
"דחינו את חגיגת הנצחון שלנו 
והרחו־ סוערות  הרוחות  כי  אמש 

למנהיגות  העת  זו  בוערים.  בות 
החב־ המרקם  חברתית.  לאומית 

לקחת  הזמן  וזה  קורס  שלנו  רתי 
להקמת  מיד  קורא  אני  אחריות. 
ועדת חקירה ממלכתית עם מנדט 
רחב מעבר לנושא אלימות המש־

הרשויות  יחס  את  שתבדוק  טרה, 
אתיופיה  יוצאי  הישראלים  כלפי 

בכל התחומים".

תושב מזרח ירושלים נעצר בחשד 
שהתחזה לרופא וחילק מרשמים מזויפים

מאת חיים מרגליות

לחקירה  עצרה  המשטרה 
בחשד  ירושלים  מזרח  תושב 
והע־ מקומית  במרפאה  שעבד 
ומרשמי  שונים  טיפולים  ניק 
מתחזה  שהוא  תוך  תרופות 

לרופא.
החשוד  כי  עלה  מהחקירה 
בעין  פרטית  מרפאה  מפעיל 
אלוזה שבמזרח ירושלים, בה הוא 
שמתחזה  תוך  מטופלים  מקבל 
מעניק  בישראל,  מוסמך  לרופא 
להם  ורושם  שונים  טיפולים  להם 
כל  בלבד.  רופא  במרשם  תרופות 
חו־ הוא  החשד  פי  שעל  תוך  זאת 

מוסמך  אחר  רופא  של  בשמו  תם 
העובד במרפאה.

לדיון  והובא  נחקר  ה"רופא" 
בירוש־ השלום  משפט  בית  בפני 

בתנאי  החשוד  את  ששחרר  לים, 

הרחקה מהמרפאה ותנאים מגבי־
לים נוספים.

החקירה  כי  נמסר  מהמשטרה 

מתלוננים  לאתר  במטרה  נמשכת 
נוספים שיתכן ונפגעו עקב קבלת 

טיפול רפואי מהחשוד.

הגנב השאיר את 
תעודת הזהות ונתפס

מאת חיים מרגליות

ג'אסר  תושב  עצרה  המשטרה 
לבית  לפריצה  בחשד  א־זרקא 
חשמליים  אופניים  וגניבת  בכפר 
מזהה  תעודה  שאיבד  לאחר  זאת 

שלו בזירה.
משט־ של  התביעות  יחידת 
משפט  בבית  הגישה  ישראל  רת 
אישום  כתב  בחדרה  השלום 

לפריצה  בחשד  החשוד,  נגד 
וגניבה.

מכתב  עולה  כך  הגנב, 
שם  מגורים  לבית  נכנס  האישום, 
בשווי  חשמליים  אופניים  גנב 
משטרה  כוחות  שקלים.  אלפי 
להפתעתם  גילו  למקום  שהגיעו 
הגנב,  של  המזהה  התעודה  את 
אותה הוא השאיר בטעות בדירה. 
מכאן הדרך היתה קצרה למעצרו.

ח' בתמוז הולך ומתקרב:

ששה ימים אחרונים למבצעי חודש 
הספר האגדי של 'אור החיים'

הזדמנות אחרונה להיכנס להגרלת הענק השבועית ולזכות במה שליבכם חפץ
החיים'  'אור  בסניפי  ההמולה 
הימים  שעוברים  ככל  ומתגברת  הולכת 
אל  מתקרב  האגדי  הספר  וחודש 
לנצל  מבקשים  לקוחות  אלפי  סיומו. 
מעולם  היו  שלא  ההזדמנות  מחירי  את 
ולהצטייד במלאי חדש של ספרים מכל 

הקטגוריות. 
כולל  האגדי  הספר  חודש  קטלוג 
ספרים  על  משתלמים  מבצעים  אלפי 
מיוחדות  חבילות  עם  ההוצאות,  מכל 
שאי אפשר להשאיר על המדף. דוגמא? 

כולל  קאפ'  'א־אידישע  סדרת  בבקשה: 
ספרוני  סדרת  ש"ח,  ב־150  החדש  הכרך 
ב־100 וקסברגר'  'מלכות  מבית  קופל'ה 

ש"ח, כל ספרי חיים ולדר 3 ב־120 ש"ח, 
ועוד אינסוף מבצעים אגדיים. מי מדבר 
על אוהל העודפים שנפתח בחנות הדגל 
שם   – סנטר  החיים  אור   – הרשת  של 
רצפה,  במחירי  ספרים  אלפי  קיימים 

הנעים בין 30 ש"ח ל־ ש"ח בלבד!
מאות לקוחות זכו בהגרלות היומיות 
משניות  סט  כמו  ערך,  יקרי  בפרסים 

מפואר וסטים מהודרים של גדולי הסופ־
רים: משה גוטמן, קובי לוי, ר' רפפורט, ח' 
הרצברג, ועוד מארזים מפוארים של ספ־
רי בישול וספרי - ועוד זכיות משתלמות. 
ההגרלות מתקיימות מדי ערב בסניפים 
הענק  בהגרלת  הספר.  חודש  לסיום  עד 
הראשונים  הזוכים  שני  בחרו  השבועית 
בש"ס שוטנשטיין. עד יום חמישי הקרוב, 
ח' בתמוז, הדלת עדיין פתוחה לכל אחד 
ולהיכנס  שלו  הספר  חלום  את  להגשים 
להגרלה על זכיה עד שווי של 5500 ש"ח.

שר החוץ ישראל כץ ביקר 
באבו דאבי: "נרגש לעמוד כאן"
זוהי נסיעה ראשונה של שר ישראלי בכיר למדינה ערבית מיד לאחר ועידת בחריין

מאת מאיר ברגר

שר החוץ ישראל כץ ביקר בת־
חילת השבוע באבו דאבי במסגרת 
ועידת האו"ם לענייני סביבה. זוהי 
ישראלי  שר  של  ראשונה  נסיעה 
לאחר  מיד  ערבית  למדינה  בכיר 

ועידת בחריין.
את  גם  השר  פגש  זו  במסגרת 
את  בפניו  והעלה  האו"ם  מזכ"ל 
היש־ והנעדרים  השבויים  נושא 

ראליים.
פגישה  כץ  השר  קיים  בנוסף, 
האמי־ באיחוד  בכיר  גורם  עם 

ההיבטים  נידונו  בפגישה  רויות. 
המדינות,  בין  והיחסים  האזוריים 
איומי  מול  להתמודד  הצורך 
פיתוח  הגרעין,  בנושאי  איראן 
האזורי  בטרור  והתמיכה  הטילים 
נגד  איראן  שמפעילה  והאלימות 

האינטרסים האזוריים.
הפעילות  נידונה  כן  כמו 
הקשרים  לקידום  המשותפת 
הכלכליים בין המדינות בתחומים 
מתקדמת,  טכנולוגיה  כמו  שונים, 

אנרגיה, חקלאות ומים.
במסגרת זו הציג השר כץ את 
אזורי'  לשלום  'המסילות  יוזמת 
של  ואסטרטגי  כלכלי  לחיבור 

דרך  המפרץ,  ומדינות  סעודיה 
הישראלית  הרכבות  לרשת  ירדן, 

ולנמלי חיפה בים התיכון.
באבו  כאן  לעמוד  נרגש  "אני 
של  האינטרסים  את  ולייצג  דאבי 
המ־ מדינות  מול  ישראל  מדינת 
"זוהי  כץ.  אמר  הערביות",  פרץ 
בקשר  משמעותית  מדרגה  עליית 
האזור.  מדינות  לבין  ישראל  בין 
ראש  עם  ביחד  לפעול  אמשיך 

לקדם  נתניהו  בנימין  הממשלה 
מתוך  הנורמליזציה  מדיניות  את 
המבו־ מובילים,  שאנחנו  עוצמה 

ססת על יכולותיה של ישראל, הן 
והן  והמודיעין  הבטחון  בתחומי 

בתחומים האזרחיים השונים.
"אני רואה בזה את אחד האתג־

רים המרכזיים בתפקידי כשר החוץ 
ובכוונתי להמשיך ולהוביל מדיניות 

זו גם בעתיד", הוסיף השר כץ.
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דמות מופת
שנה לפטירת הרב החסיד ר' יחזקאל שיף ז"ל

בכל ביתי נאמן הוא
שנה לפטירת הרה"ח ר' נטע יצחק מושקוביץ ז"ל • משב"ק ומנאמני בית כ"ק 

מרן אדמו"ר בעל ה'ישועות משה' מויזניץ זי"ע 

לרגל יומא דהילולא קדישא החל בר"ח תמוז

מעמד כביר של התעלות והשראה רוחנית 
בעת תפילת תלמידי ישיבת 'משנת שמעון' 

בביתר על ציון קדשו של יוסף הצדיק
שעה של קורח רוח והתעלות רוחנית 
רבת השראה מאין כמותה היתה השבוע 
בליל יום רביעי ר"ח תמוז מנת חלקם של 
חסידית  הכלל  הגדולה  הישיבה  תלמידי 
'משנת שמעון' בביתר עילית בעת תפל־
תם על ציון קדשו של יוסף הצדיק זי"ע 
דהילולא  יומא  לרגל  שכם  בעיר  הטמון 

קדישא דיליה.
שלא  מיוחד  רוחני  מעמד  זה  היה 
התלמידים,  לבות  מקרב  לעולם  יימחה 
עת שפכו שיח וצקון לחשם בשיח ובת־
חנונים לפני צור העולמים במעמד כביר 

רבת השראה והתעלות רוחנית.
והנשגב,  העילאי  למעמד  קדם 
שעות רבות של הכנה רוחנית בקרב בני 
בהתמדה  למדו  כאשר  הגדולה  הישיבה 
המעמד  לקראת  דרבה  כהכנה  מיוחדת 

העילאי והק'.
לאחר לימוד התורה בשקידה ובהת־

מדה גדולה, נשא דברים לכבוד המעמד 
ר"מ  שליט"א  לור  יעקב  ר'  הרה"ג  הק', 
מעלתו  את  עורר  אשר  הק',  בישיבה 
מדברי  זי"ע  הצדיק  יוסף  של  הגדולה 
חז"ל הק' ועל כוחו הגדול להשפיע טובה 
קדשו  ציון  על  המשתטחים  לכל  וברכה 

ובמיוחד ביומא דהילולא דיליה.
כמו"כ נשא דברי חיזוק והתעוררות 
הרה"ג  הגדול,  התפילה  מעמד  לקראת 
משגיח  שליט"א,  הירשמן  אליהו  רבי 
הק'  חז"ל  מדברי  שהרחיב  הישיבה, 
אודות גדלותו וצדקותו של יוסף הצדיק 
לדורות  ומסילה  דרך  שסלל  ובכך  זי"ע 
לעמוד  איך  המשיח  ביאת  עד  הבאים 
איתן כצור חלמיש כנגד היצה"ר האורב 
להפילנו  תמיד  ומנסה  צד  מכל  עלינו 

ברשתו ח"ו.
ואכן התרגשות רבה ומיוחדת ניכרה 
לציון  בואם  עם  הישיבה  תלמידי  על 
קדשו של יוסף הצדיק, עת עמדו בחורי 

הישיבה בתפלה ובתחנונים לבורא עול־
מים על הכלל ועל הפרט.

הבחו־ יצאו  התהלים  אמירת  בתום 
רים לרחבת הציון הק' בהתרגשות והת־

וריקודים  לשירה  מיוחדת  רוחנית  עלות 
יחד עם הרה"ח ר' אריה ווינבך הי"ו רו"מ 
ומייסד הישיבה הק' מתוך תפילה והודיה 
לבורא עולם שיחוס בקרוב על עמו יש־

ושיתקבלו  הישועות  בכל  להיוושע  ראל 
תפילותינו לרצון לפני אדון הכל. 

בצ־ הבחורים  התפללו  מכן  לאחר 
וותא חדא תפלת שחרית כוותיקין מתוך 

התעוררות רוחנית מיוחדת.
יצוין, כי הנסיעה הנוכחית לציון יוסף 
הצדיק, היתה לקראת תקופת החזרה הש־
מדי  מתקיים  תמוז  בחודש  כאשר  נתית, 
שנה בשנה בין כתלי הישיבה מבצע חזרה 
בשנה האחרונה  על החומר שנלמד  כללי 
שוקדים  הישיבה  בחורי  כאשר  בישיבה, 
על תלמודם מתוך יעד לחזור על פרקים 
ולאחר  ראשונים,  עם  גפ"ת  בגמ'  שלמים 
מכן אף מקבלים הבחורים הנבחנים מלגה 
מיוחדת ומכובדת על כל דף שנבחנו אצל 

צוות רבני ור"מי הישיבה שליט"א.

כמו"כ יצוין, כי ההרשמה לזמן אלול 
נמ־ שמעון'  'משנת  לישיבת  הבעל"ט 

טובי  כאשר  בעיצומה,  אלו  בימים  צאת 
הבחורים בני עליה ויראי ה' מכלל עולם 
הק'  הארץ  ברחבי  החסידיות  הישיבות 
ואף מחוץ לארץ מתדפקים על דלתותיה 
מתוך בקשה ושאיפה להימנות על תל־

המרשימה  ההצלחה  לאור  וזאת  מידיה 
של הישיבה הק' מאז יסודה שזכתה לג־
דל ולהוציא מתוכה לגיונות של בחורים 
רואיהם  שכל  עליה  ובני  ת"ח  ואברכים 
יעידון כי זרע ברך ה' המה ושמה הטוב 
של הישיבה הק' אף יצאה לתהילה בכל 
העמלים  ייחודית  כישיבה  כולו  העולם 
בתורה בעיון וביגיעה מיוחדת לצד החי־

בבד  ובד  טהורה  ה'  ליראת  המיוחד  נוך 
למידות טובות ונאצלות.

מהנהלת הישיבה נמסר כי לאחרונה 
נוספים  פנימיה  חדרי  בניית  הושלמו 
הרבים  התלמידים  לתועלת  ומרווחים 
יוכלו  למען  בישיבה  ללמוד  המגיעים 
טהורה  ה'  ויראת  בתורה  להתעלות 
בתנאים נוחים ובכך יוכלו ללמוד מתוך 

ישוב הדעת הראוי בס"ד.

'פיתוחים' מגיע לבני ברק 
בשורה להורי החינוך המיוחד: לקראת שנת הלימודים הבאה פותח בית ספר 
'פיתוחים' לילדים עם בעיות קשות ומורכבות את הסניף החדש בעיר בני ברק 

רשת בתי הספר 'פיתוחים' שעל ידי 
רשת 'פתחיה' ממשיכה להתרחב: לקראת 
שנת הלימודים הבאה הרשת פותחת בית 
עם  מיוחדים  צרכים  בעלי  לילדים  ספר 
ברק.  בני  בעיר  ומורכבות  קשות  בעיות 
הקמת בית הספר התאפשרה לאחר זכיה 
של 'פיתוחים' במכרז העירוני להפעלתו. 
גבוהים  בסטנדרטים  נבנה  הספר  בית 
המעלה  מן  מקצוע  אנשי  בשילוב  ביותר 
הראשונה. המקום יפעל בפיקוח של מש־
רד החינוך ובליווי האגף לחינוך בעיריית 

בני ברק. 

בשורה  מהווה  הספר  בית  פתיחת 
זה  מסוג  בעיות  עם  לילדים  להורים 
חינוכית־ במסגרת  מענה  לקבל  שיכולו 
עבור  הראשונה  המעלה  מן  טיפולית 
צרכים  בעלי  היותם  שלצד  ילדיהם 
מיוחדים הם סובלים מכשלי התפתחות 

מורכבים ושונים.
היא  ברק  בבני  הספר  בית  פתיחת 
'פיתו־ של  ההתרחבות  למגמת  המשך 

הספר  בית  פתיחת  עם  שהחלה  חים' 
בעיר בית שמש. בית הספר בבית שמש 
זכה לשבחים רבים מצד אנשי המקצוע. 
ההצלחה של בית הספר עשתה לה שם 
גם בקרב המוסדות המכשירים את אנ־
הפרא-רפואיים.  בתחומים  המקצוע  שי 
לצפות  באים  אלו  במוסדות  התלמידים 
הצוות  של  העבודה  צורת  אחרי  מקרוב 

החינוכי-טיפולי, בבית הספר.
לידי  באו  'פיתוחים'  של  ההצלחות 
שהרופאים  ילדים  של  בהישגים  ביטוי 
כבר לא האמינו ביכולת שלהם. כך למ־

שמש  בבית  'פיתוחים'  הספר  בבית  של 
הגיע ילד שהרופאים אמרו שלהערכתם 
לא יכול ללכת. למרבה הפלא צוות בית 
הספר השכיל ללמד אותו בתוך תקופה 

קצרה לרכוש את מיומנויות ההליכה. 
קשורה  'פיתוחים'  של  ההצלחה 
שמפעי־ 'פתחיה'  מרשת  חלק  להיותה 

ילדים,  גני  בהצלחה,  שנה   30 כבר  לה 
חינוך  ומסגרות  שיקומיים  יום  מעונות 
החינוכיות  והיכולות  הניסיון  על  מיוחד. 
פורצות הדרך של 'פתחיה' זכתה הרשת 
'מגן  כמו  והוקרה  פרסים  של  לשורה 
ממשרדי  והוקרה  והכרה  הבריאות'  שר 

הממשלה השונים. 

נשיא  גולדקנופף,  יצחק  הרב 
בני  לעיריית  מודים  אנחנו  'פתחיה': 
אברהם  הרב  העיר  ראש  בראשות  ברק 
רובינשטיין, המנכ"ל הרב שמואל ליטוב 
בעירייה  החינוך  אגף  למנהל  והמשנה 
על  החינוך  ולמשרד  לוי,  יהודה  הרב 
ומאפשרים  בנו  נותנים  שהם  האמון 
שלנו  והניסיון  המיטב  את  להעניק  לנו 
הילדים  עבור  המיוחד  החינוך  בתחום 
המיוחדים בעלי הצרכים המורכבים. אנו 
בבני  החדש  הסניף  את  לפתוח  שמחים 
ברק וסמוכים ובטוחים שהוא ייתן מענה 

מקצועי מיטבי לילדים אלו. 
הרב ישראל גולדקונפף, מנהל רשת 
תודה  ההורים  באוזני  הביע  'פתחיה', 
עמוקה מעומק הלב על עמידתם האיתנה 
בכך שילדיהם ילמדו בשנה הבאה בבית 
הספר 'פיתוחים', וזאת באמצעות שיגור 
מכתבי הערכה והוקרה למחלקת החינוך 
בעיריית בני ברק, כדרישת המכרז. במכ־
תבם ציינו ההורים, כי הם סיירו במספר 
ואנושיות  מקצועיות  אך  חינוך,  מוסדות 
בבית  'פיתוחים'  הספר  בבית  שיש  כמו 
הפצירו  לכך,  אי  מקום.  באף  אין  שמש, 
ההורים בעירייה להקים מוסד שכזה בבני 
ברק. בתוך כך, נודע כי בימים אלו הת־
קבלו האישורים הנדרשים על פי המכרז 
הפיזי  והתכנון  האדריכלות,  ענייני  לכל 
לבית הספר והכל על פי כל התקן החוקי 

הנדרש על ידי הגורמים הרלוונטיים.
בימים אלו שההורים נערכים לקרת 
עבור  טיפולית  חינוכית  מסגרת  מציאת 
יכולים  הבאה  הלימודים  לשנת  ילדיהם 
בטלפון  הספר  בית  למנהלת  לפנות 

מספר 050-4150126.

אוצר החכמה גרסה 17.0 – 
מבצע הנחה של 50% נמשך!

הודעה משמחת לכל מי שנסה לבצע 
אבל  החכמה  אוצר  תוכנת  של  הזמנה 
לא הצליח. בשל הביקוש העצום להנחה 
התוכנה,  ממחיר   50% של  פעמית  החד 
ולאור הלחץ העצום, וזו לא מליצה, קווי 
הטלפון של משרדי ה'אוצר' היו תפוסים 

רוב הזמן. 
כל  את  רשמה  הטלפונים  מערכת 
הפניות, וצוות המשרד מבטיח להתקשר 
לכל מי שהשאיר הודעה טלפונית, בימים 

הקרובים. 
הגדול  הביקוש  ולאור  זאת  עם 
לצבור  הניתנת  פעמית  החד  והאפשרות 
האברכים, החליטו באוצר החכמה להמ־

שיך את המבצע עד שוך הסערה. 
מהרו והזמינו את התוכנה ששינתה 

הנגישות  ואת  התורה  לימוד  פני  את 
לספרי קודש בדורנו.

שיש  מאברכים  ה'שנור'  סדר  חסל 
רק  הזה,  הדף  רק את  לי  להם ("תדפיס 
את התשובה הזאת, רק את המקור הזה... 
לבתי  הרגליים  וכיתות  אחרונה")  פעם 
מדרשות וספריות: כל מי שחלם אי פעם 
שיצרה  המדהימה  התוכנה  רכישת  על 
מהפכה אמיתית בגישה ובזמינות לספרי 

קודש יוכל להגשים זאת. 
תשלומים   36 עד  נמכרת  התוכנה 
בכרטיס אשראי (תשלום ראשון 500 ₪) 

לזמן מוגבל בלבד. 
כדאי לנצל את ההזדמנות!

otzar@  02-5866078 להזמנות: 
otzar.biz

עיריית בני ברק ושיח סוד מובילים שינוי 
באיכות חייהם של אנשים עם מוגבלות בעיר

חברתיים  לשירותים  האגף  צוות 
של עיריית בני ברק הגיעו לסיור למידה 
במסגרות שיח סוד בירושלים, מתוך מט־
של  האפשרויות  את  ולהרחיב  לבסס  רה 
אנשים עם מוגבלות בבני ברק, לעיריית 
סוד,  שיח  עם  שוטפת  היכרות  ברק  בני 
גורמי הרווחה מפנים למסגרות שיח סוד 
בבני ברק מקבלי שירותים תושבי העיר.

מנהלת  לוי,  ס'  גב'  בראשות  הצוות 
האגף, הביעו את רשמיהם מהסיור: "המ־
טרה המשותפת שלנו היא לתת לאנשים 
שונות  מסגרות  מלא:  מענה  ברק  בבני 
עבור כל קבוצה וגיל ומסגרות מקצועיות 

שיתנו מענה נכון וקרוב לבית".
בירושלים  סיירו  העירייה  נציגי 
במסגרות החינוך והשיקום של שיח סוד, 
מתוך מטרה לראות את הרצף הטיפולי 
מאז  המוגבלות  עם  האדם  את  המלווה 

לידתו ועד לזקנותו.
"הצוות עושה עבודה מדהימה! ניתן 
הן  בצוות,  ההנהלה  השקעת  את  לראות 
יש  היחס.  מבחינת  והן  הכשרה  מבחינת 
שנמ־ והאנשים  והילדים  ענק.  לב  כאן 

חיים. החניכים  זוכים לאיכות  פה  צאים 
מתקדמים תפקודית בצורה שלא תאמן, 

תוך יחס מכבד ואוהב". 
המסיירים  התרשמו  כן  כמו 
"אנחנו  החניך.  לבית  מההתאמה 
ההורים",  של  ארוכה  כזרוע  משמשים 
סוד.  שיח  מנכ"ל  לוי,  שמעון  הרב  אומר 
הלי־ תכניות  הצוות,  במקום,  "האווירה 
מודים, הכל באווירה חרדית למהדרין".

אנשים  עבור  מוביל  כגוף  סוד,  שיח 
עם מוגבלות, נותן מענה הוליסטי. הטי־
איתו.  בקשר  מסתיים  אינו  בחניך  פול 
תמיכה  ומערך  שירותים  מגוון  במקום 
"הטיפול  המשפחות.  עבור  מתקדם 
נעשה  הוא  כאשר  אחרת  נראה  בחניך 
המשפחה",  עם  מלא  פעולה  בשיתוף 
"אנחנו  בסיור,  שהשתתפה  עו"ס  ציינה 

עדים לכך בעבודתנו עם שיח סוד".
ובבית  בירושלים  כמו  ברק,  בבני 
עבור  מענה  סוד  שיח  מספק  שמש, 
שלהם  מלא  שילוב  באמצעות  בוגרים 
בקהילה על ידי דיור ותעסוקה. "בירוש־

לים, עיר האם של שיח סוד, קיים הרצף 

אנו  פרידה.  ועד  מלידה  כולו  הטיפולי 
בשנים  שנפתחו  דירות  לעשרות  עדים 
האחרונות, ולמאה עסקים בקהילה המ־
עסיקים בוגרים עם מוגבלות, כשלאחרו־

נה חל שינוי גם בבני ברק בנושא הדיור 
והתעסוקה. יותר ויותר הורים מבינים את 
היתרון של מגורי הבוגר בקבוצת השווים 
שלו, ויותר ויותר מעסיקים בקהילה נפ־
תחים לרעיון של העסקת בוגרים עם מו־

גבלות. אני מברך על היוזמה המקצועית 
של עיריית בני ברק להגיע לסיור למידה 
יחד  הרצף.  כל  את  המספקת  במסגרת 
נמשיך אי"ה את שיתוף הפעולה לשיפור 
איכות חייהם של תושבים עם מוגבלות".

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

השתתפתם בהרצאות? קראתם את המאמרים? קבלו אותו בספר:

'לגדל' – פרקי חינוך ממשנתו 
של הרב פנחס ברייער

בין דפיו המחכימים של 'לגדל' ניתן 
המשפחה  של  ליבה  פעימות  את  לשמוע 
היהודית: את סדר יומה משחרית ועד עת 
ערב, את האירועים השונים במעגל הש־
נה, את ההתמודדויות המשחרות לפתחה, 
זוהר  המעניקה  השליחות  תחושת  ואת 
בשרשרת  חוליה  היותה   – היומיום  לחיי 

הדורות של עם הנצח.
הרב פנחס ברייער נוטל את הקורא 
הח־ במשימה  תחנות  עשרות  בן  למסע 
על  ובדורנו  זמן,  בכל  והעיקרית  שובה 
פנימה.  בבית  החינוך  וכמה:  כמה  אחת 
ההורות  עולם  עם  קרובה  היכרות  מתוך 

הגילאים  בכל  ההתמודדויות  והחינוך, 
ובפרט אתגרי גיל ההתבגרות, הוא מגיש 
המקורי  החינוך  לשימור  ערוכה  תוכנית 
נעלים  לערכים  שמיים,  וליראת  לתורה 

ולשאיפות יהודיות. 
באמרות  מתובלת  נעימה,  בשפה 
ובמשלים, משוחח הספר הזה עם האבות 
והאימהות, יורד לעמקי הנפש של הילד 
האמצעי  את  בתבונה  מנתח  הוריו,  ושל 
שהוא  ספר  תובנות.  ומחדד  והמטרה 
להשיג  יהודי.  בית  בכל  זכות  וגם  חובה 
הספרים  ובחנויות  החיים'  'אור  בסניפי 

המובחרות.

מסיבת סידור בגני 'פרח' מבית 
'ארחות חינוך' באלעד

חינוך'  'ארחות  מבית  'פרח'  גני 
מרגשת  סידור  מסיבת  קיימו  באלעד 
במיוחד בגן השפה בעיר. המסיבה לוותה 
והתלמידים,  הצוות  מצד  רבות  בהכנות 
אלתר,  ר'  הידוע  הילדים  אומן  בליווי 

ובהשתתפות האימהות המרוגשות.
שחרית  בתפילת  נפתח  האירוע 
שהתפללו  התשב"ר,  ילדי  של  מתוקה 
כגדולים מתוך סידורי התפילה. לאחריה, 
בתכנית  הילדים  את  אלתר  ר'  שימח 
סיפורים,  שכללה  מרתקת,  תורנית 
התפי־ בנושא  והצגות  ריקודים  שירים, 

כל  חברו  כאשר  נרשם  מיוחד  רגע  לה. 
הילדים ל'רכבת' ריקודים, עברו במתחם 

עשרות  הגדולה  לשמחה  וסחפו  הגנים 
נוכחים.

לסיום, הועלתה מצגת מיוחדת, בה 
נצפו הילדים מציגים סיפור מפעים בנו־
שא, ומקדישים שיר מיוחד לאמותיהם.

גננת גן השפה, הגב' ח' חרר: "זכינו 
איתם  ביחד  ולחוות  הילדים,  את  ללוות 
את ההתרגשות וההכנה לקראת האירוע 
המכונן. כל זאת לא היה מתאפשר לולא 
ומנהלת  הגן,  צוות  של  הרבה  השקעתו 
גני 'פרח' בעיר, הגב' ח' קיסוס, שהעניקו 
ומקצו־ רגשית  מעטפת  רבה  במסירות 

להגיע  לנו  התאפשר  באמצעותה  עית, 
לרגע המיוחד הזה".

תלמידי ת"ת עץ חיים בביתר עילית 
התקבלו במעונם של גדולי התורה

ספר מקרא העדה על 
התורה חלק ה'

על פרשות ויקרא-מצורע • מהגאון רבי אליהו גרינצייג שליט"א

ספר 'דולה ומשקה' שתיתאה
ליקוטי אמרים על פרשיות התורה והמועדים

רשת בתי הספר 'פיתוחים' שעל ידי 
רשת 'פתחיה' ממשיכה להתרחב: לקראת 
שנת הלימודים הבאה הרשת פותחת בית 
עם  מיוחדים  צרכים  בעלי  לילדים  ספר 
ברק.  בני  בעיר  ומורכבות  קשות  בעיות 
הקמת בית הספר התאפשרה לאחר זכיה 
של 'פיתוחים' במכרז העירוני להפעלתו. 
גבוהים  בסטנדרטים  נבנה  הספר  בית 
המעלה  מן  מקצוע  אנשי  בשילוב  ביותר 
הראשונה. המקום יפעל בפיקוח של מש־
רד החינוך ובליווי האגף לחינוך בעיריית 

בני ברק. 
בשורה  מהווה  הספר  בית  פתיחת 
זה  מסוג  בעיות  עם  לילדים  להורים 
חינוכית־ במסגרת  מענה  לקבל  שיכולו 
עבור  הראשונה  המעלה  מן  טיפולית 
צרכים  בעלי  היותם  שלצד  ילדיהם 
מיוחדים הם סובלים מכשלי התפתחות 

מורכבים ושונים.
היא  ברק  בבני  הספר  בית  פתיחת 
'פיתו־ של  ההתרחבות  למגמת  המשך 
הספר  בית  פתיחת  עם  שהחלה  חים' 
בעיר בית שמש. בית הספר בבית שמש 
זכה לשבחים רבים מצד אנשי המקצוע. 
ההצלחה של בית הספר עשתה לה שם 
גם בקרב המוסדות המכשירים את אנ־
הפרא-רפואיים.  בתחומים  המקצוע  שי 
לצפות  באים  אלו  במוסדות  התלמידים 
הצוות  של  העבודה  צורת  אחרי  מקרוב 

החינוכי-טיפולי, בבית הספר.
לידי  באו  'פיתוחים'  של  ההצלחות 
שהרופאים  ילדים  של  בהישגים  ביטוי 
כבר לא האמינו ביכולת שלהם. כך למ־

שמש  בבית  'פיתוחים'  הספר  בבית  של 
הגיע ילד שהרופאים אמרו שלהערכתם 
לא יכול ללכת. למרבה הפלא צוות בית 
הספר השכיל ללמד אותו בתוך תקופה 

קצרה לרכוש את מיומנויות ההליכה. 
קשורה  'פיתוחים'  של  ההצלחה 
שמפעי־ 'פתחיה'  מרשת  חלק  להיותה 

ילדים,  גני  בהצלחה,  שנה   30 כבר  לה 
חינוך  ומסגרות  שיקומיים  יום  מעונות 
החינוכיות  והיכולות  הניסיון  על  מיוחד. 
פורצות הדרך של 'פתחיה' זכתה הרשת 
'מגן  כמו  והוקרה  פרסים  של  לשורה 
ממשרדי  והוקרה  והכרה  הבריאות'  שר 

הממשלה השונים. 
נשיא  גולדקנופף,  יצחק  הרב 
בני  לעיריית  מודים  אנחנו  'פתחיה': 
אברהם  הרב  העיר  ראש  בראשות  ברק 

רובינשטיין, המנכ"ל הרב שמואל ליטוב 
בעירייה  החינוך  אגף  למנהל  והמשנה 
על  החינוך  ולמשרד  לוי,  יהודה  הרב 
ומאפשרים  בנו  נותנים  שהם  האמון 
שלנו  והניסיון  המיטב  את  להעניק  לנו 
הילדים  עבור  המיוחד  החינוך  בתחום 
המיוחדים בעלי הצרכים המורכבים. אנו 
בבני  החדש  הסניף  את  לפתוח  שמחים 
ברק וסמוכים ובטוחים שהוא ייתן מענה 

מקצועי מיטבי לילדים אלו. 
הרב ישראל גולדקונפף, מנהל רשת 
תודה  ההורים  באוזני  הביע  'פתחיה', 
עמוקה מעומק הלב על עמידתם האית־
הבאה  בשנה  ילמדו  שילדיהם  בכך  נה 
בבית הספר 'פיתוחים', וזאת באמצעות 
שיגור מכתבי הערכה והוקרה למחלקת 
כדרישת  ברק,  בני  בעיריית  החינוך 
הם  כי  ההורים,  ציינו  במכתבם  המכרז. 
מק־ אך  חינוך,  מוסדות  במספר  סיירו 
צועיות ואנושיות כמו שיש בבית הספר 
מקום.  באף  אין  שמש,  בבית  'פיתוחים' 
אי לכך, הפצירו ההורים בעירייה להקים 
מוסד שכזה בבני ברק. בתוך כך, נודע כי 
בימים אלו התקבלו האישורים הנדרשים 
האדריכלות,  ענייני  לכל  המכרז  פי  על 
והתכנון הפיזי לבית הספר והכל על פי 
כל התקן החוקי הנדרש על ידי הגורמים 

הרלוונטיים.
בימים אלו שההורים נערכים לקרת 
עבור  טיפולית  חינוכית  מסגרת  מציאת 
יכולים  הבאה  הלימודים  לשנת  ילדיהם 
בטלפון  הספר  בית  למנהלת  לפנות 
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לרווחת המאושפזים: ארגון 'מרפא ושמחה' חנך את 
פינת הקפה והכיבוד בבית החולים אסותא באשדוד

אסותא  בביה"ח  משמחת  בשורה 
הארגון  ושמחה',  'מרפא  ארגון  באשדוד: 
שקבע לו למטרה להביא שמחה לחולים 
ולבני משפחותיהם, חנך בימים אלו את 
החולים  בבית  המפוארת  הקפה  פינת 

אסותא באשדוד.
באשדוד,  אסותא  החולים  בבית 
הצורך  הורגש  שנים,  כ-3  לפני  שהוקם 
בני  לטובת  קפה  פינת  בהקמת  העז 
המשפחות המלוות את החולים בשעתם 
הקשה או השמחה. אלפי האנשים המ־
בקרים מדי יום בבית החולים, לא מצאו 
יוכלו  בה  לשמה  ראויה  מרגוע  פינת 
וטעימה  חמה  בשתייה  לבם  את  לסעוד 
מש־ ובני  המאושפזים  על  כאשר  קלה, 

פחותיהם עוברות שעות רבות שבהן אין 
כדי  מאכל  דבר  שום  לפה  מכניסים  הם 

לסעוד לבם. 
'מרפא  ארגון  עצמו  על  לקח  כך 
שנות  שבמהלך  הארגון   - ושמחה' 
עשרות  לקיים  הספיק  כבר  פעילות 
את  להקים   - ושבתות  טיולים  אירועים, 
פינת הקפה שבה יהיו במהלך כל שעות 
היום והלילה שתיה חמה ומתוקה וכיבוד 
ולאחר  חי,  כל  נפש  בהם  להחיות  קל, 
שעמלו קשות על כל הפרטים הטכניים 
הקפה  פינת  את  העמידו  והבירוקרטיים 

המפוארת בבית החולים.
בקומת  ממוקמת  הקפה  פינת 
בית  של  הכנסת  בית  של  בצדו  הכניסה 
עמדות  קיימות  הקפה  בפינת  החולים, 
לקפה, סוכר ותה ומיני מזונות 24 שעות. 
בזאת  מודה  ושמחה'  'מרפא  ארגון 
קיהן  יעקב  ולהרב  החולים  בית  להנהלת 
הי"ו  רביבו  מאיר  ולהרב  החולים  בית  רב 
לו  רב  שידיו  אסותא,  של  המשק  מנהל 

על  החולים,  בבית  הדת  צרכי  לכל  בסיוע 
עזרתם המיוחדת בהפעלת מיזם חשוב זה. 
שמחה  הבאת  של  הגדולה  והזכות  ד'  יתן 
תעמוד  משפחותיהם  ובני  החולים  בקרב 

להם לברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם.
החולים,  בבית  הרבים  המבקרים 

הקפה,  מפינת  ליהנות  הספיקו  שכבר 
ושמ־ 'מרפא  לארגון  מלא  בפה  מודים 

כל  מאחורי  העומד  המסור  ולמנהל  חה' 
המפעל הענק, הרב גבריאל יוסף ויז'ניצר 
לרווחתם  המיזם  הפעלת  על  שליט"א 

ולהנאתם.

ביום ב' בתמוז ימלאו שנה לפטי־
משפחתנו  ראש  וזקננו,  אבינו  של  רתו 
החסיד  הרב  נשכח,  והבלתי  האהוב 
מוה"ר אביגדור יחזקאל שיף עליו הש־
החסידים  ומחשובי  העיר  מטובי  לום, 

בבני ברק במשך קרוב לשבעים שנה.
איש חסיד היה, תלמיד חכם מופ־
לג ודמות מופת, משרידי הדור שלפני 
מהחו־ ניצל  ובחסדים  בניסים  החורבן. 
רבן בסייעתא דשמיא, וזכה להקים את 
משפחתנו המפוארת כ"י, זאת לצד חייו 
המלאים תורה ומצוות ומעשים טובים.

מטשערנאביל  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
התבטא  הסתופף,  שבצילו  שליט"א 
עליו כמה פעמים כי 'רבי יחזקאל הוא 
דוגמה אמיתית לפארצייטישע ערליכע 
רמז  שמצאו  וכפי  אידען'.  חסידישע 
בשם המשפחה - 'שיף' ר"ת יהודי של 
ללמוד  מה  היה  חייו  מהלך  בכל  פעם. 
ולקנות חכמה ומוסר, אולם להבין זאת 
בני  ואנו  בעיניים,  לראות  היו  צריכים 

המשפחה זכינו בס"ד לראות.
חייו היו חיים פנימיים, הכל נעשה 
בחיצוניות,  ולא  אמיתית  בפנימיות 
בשמחה, באהבת ד' ובלב חם, בכל הר־

צינות ובדקדוק המעשים, מתוך שמירת 
לכל  החמימות  בדיבור.  ומיעוט  הלשון 
דבר שבקדושה זרמה בדמו. כן הקפיד 
ושמר על מסורת ומנהגים, ודבק בצדי־

קים ובערליכע אידען.
בשמחה  פעם  לימים,  צעיר  בעודו 
בערל  רבי  חותנו  בבית  משפחתית 
פרנקל שהיה מחותנו של הרב מבריסק 
זצ"ל, זכה לדבר בלימוד עם הרב מב־

ריסק, והרב התבטא עליו אח"כ באוזני 
מקורבו הרב דוד פרנקל ז"ל 'הוא יהודי 

תלמיד חכם!'
קשאנוב  בעיר  תרפ"ה  בשנת  נולד 
שבגאליציה, לאביו הרה"ח מוה"ר יצחק 
צאנז  חסידי  מחשובי  שהיה  ז"ל  חנה 
וטשחויב, בנו של הרבני הנגיד החסיד 
ר' ירחמיאל שיף זצ"ל שזכה לברכת ד' 
יחזקאל'  ה'דברי  הגה"ק  מאת  בעסקיו 
משינאווא זי"ע, וחתנו של הרבני הנגיד 
שזכה  זצ"ל,  פרנקל  יצחק  ר'  החסיד 
הגה"ק  מאת  ימים  לאריכות  לברכה 

ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע.
יצחק  רבי  שהרה"ק  זכה  בלידתו 
ישעי' מטשחויב הי"ד בן הגה"ק מצאנז 
לו  הניח  אף  ולימים  הסנדק,  היה  זי"ע 

תפילין בבר מצוה. 
לאחר הגיעו למצוות נכנס ללמוד 
דראדומסק  תורה'  'כתר  בישיבת 
שהוקמה בקשאנוב, אצל ראש הישיבה 
ר'  זקנו  הי"ד.  טוביאס  חיים  ר'  הגאון 
הישיבה  בראש  תמך  שיף  ירחמיאל 
יחזקאל  הב'  נכדו  עם  שילמד  וביקשו 
באופן פרטי, ואמנם הגר"ח הי"ד התווה 
לו דרך בלימוד התורה ומילאו והעמיסו 

בתורה.
למרות היותו בחור צעיר עמל שם 
לט"ו  קרוב  עצומה,  בהתמדה  בתורה 
בעבודת  רוממו  אף  רבו  ביממה.  שעות 
אף  על  החסידות.  בדרך  מופלגת  ד' 
פרוץ  עד  כשנתיים  רק  שם  שלמד 
המלחמה, אצר בזכרונו המופלא חידו־

ובכשרונותיו  רבים,  ורעיונות  תורה  שי 
הברוכים זכה ששנים אלה נתנו לו את 
יסודות הלימוד ואת החשק לתורה, כך 
ש"ס  פנויה  שעה  בכל  למד  ימיו  שכל 

ושו"ע בהבנה וביסודיות.
כשמשפחתו  ט"ו  בן  בחור  בעודו 
לסיביר  גורשו  והם  לרוסיה  נמלטה 
כוחותיו.  התגלו  לסמרקנד,  גלו  ואח"כ 
הוא דאג לענייני היהדות, אף בנה סוכה 
ממנה.  נהנו  המקום  יהודי  וכל  במסי"נ 
בפרוס חג הפסח, כשכל הגברים לא היו 
במחנה כי נשלחו ליערות לחטוב עצים, 
עדיין,  צעיר  היה  כי  במחנה,  הוא  נותר 
החמץ  מכירת  את  ערך   16 בן  וכבחור 
עבור יושבי המקום, כזקן וכרגיל, אחר 

שבירר את ההלכות הקשורות בכך.
בימים  התפלל  בסמרקנד  בהיותו 
יהודה  רבי  הרה"ק  במחיצת  הנוראים 

לימים  שהתגורר  זצוק"ל  מסטיטשין 
הלוהטת  שתפילתו  ואמר  בארה"ב, 
כשבכל  ימים,  לאורך  עליו  השפיעה 
השנים בימים הקד' זכר את התפילות 
מס־ הרבי  עם  הקשר  ההם.  מהימים 

המלחמה,  לאחר  אף  המשיך  טיטשין 
כאשר אביו ר' יצחק חנה ז"ל שהתגורר 
הגבאי  והיה  בצילו  הסתופף  בארה"ב, 

בבית מדרשו. 
לארץ  לעלות  זכה  תש"י  בשנת 
ישראל לנישואיו, כאשר הסבא החסיד 
נכדתו  עם  שידכו  פרנקל  יצחק  ר' 
אימנו שתבלחט"א, בת בנו הרב החסיד 
הם  ברק.  מבני  ז"ל  פרנקל  בערל  ר' 
הקימו בית מפואר של תורה וחסידות, 
בגידול  לימינו  עומדת  כשהסבתא 
וחינוך הבנים והבנות ע"פ מסורת בית 

אבותיהם, לשם ולתהילה.
אל  להתקרב  זכה  ישראל  בארץ 
הרה"ק  אל  ובראשם  הדור,  גדולי 
נוסע  היה  זי"ע,  מבעלזא  מהר"א 
לסעודה  לת"א  מב"ב  שבתות  במוצאי 
שלישית אצל הרה"ק, כן היה מסתופף 
עם  יחד  ביו"כ  שנה  מדי  קדשו  בצל 
זצ"ל.  פרנקל  בערל  ר'  הרה"ח  חותנו 
אצל  מאוד  מקורב  והיה  הסתופף  עוד 
מטשערנא־ זושא'לי  רבי  אדמו"ר  כ"ק 

אצל  רבה  לקירבה  זכה  כן  זי"ע.  ביל 
חיים'  ה'אמרי  מרנן  ויזניץ  בית  צדיקי 
וה'ישועות משה' זי"ע, שכיבדוהו מאוד.
קבע  שנים  מיובל  יותר  במשך 
של  מדרשו  בבית  לתפילתו  מקום 
המרא דאתרא דבני ברק הגאון החסיד 
המרא  בנו  אצל  ואח"כ  לנדא,  יעקב  ר' 
מקורב  והיה  זצ"ל,  הגרמי"ל  דאתרא 
מאוד אצלם. הוא אף היה גבאי ביהמ"ד 
ונשא בעול ביהמ"ד בגופו ובממונו, דאג 
ולכל  הנוראים,  בימים  תפילות  לבעלי 
עליו  וקשתה  משנחלש  אף  הנדרש. 
ההליכה, שמר אמונים והתאמץ ללכת 

להתפלל בבית מדרשו של רב העיר.
 ,5 בשעה  כבר  השכים  בוקר  מדי 
כך יום יום ללא ויתורים. את יומו פתח 
בטבילה במקוה, ובלימוד לפני התפילה 
- כך היה סדר יומו חקוק בכל הזמנים. 
יום  מדי  מסר  לערבית  מנחה  בין 
טשערנאביל  בביהמ"ד  משניות  שיעור 
בב"ב, ובשעות הלילה עסק בתורה בח־

ברותא עם הרב אהרן חיים שוורץ ז"ל, 
כאשר בלימוד זה סיימו את הש"ס מס־

פר פעמים. בכלל היה מתמיד בתוה"ק 
היה  לנופש  כשנסע  גם  פנוי,  זמן  בכל 

יושב ועוסק בתורה שעות רבות.
בלב  חרותה  המיוחדת  החמימות 
על  לסעוד  שזכו  ואורחיו  צאצאיו  כל 
והזמירות  הקידוש   - בשבתות  שולחנו 
ברגש, הניגונים המרוממים שהיו מקו־
מאכלי  בגאליציה,  אבותיו  מבית  בלים 
השבת הקבועים, וספרי החסידות שנ־
למדו בשקיקה - כל זה הישרה אווירה 
מרוממת בסעודות השבת. אחר הסעו־

מרן  כ"ק  של  ב'טיש'  השתתף  עוד  דה 
ואח"כ  זצוק"ל  מטשערנאביל  אדמו"ר 

אצל בנו כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א.
קום,  השכים  דשבתא  בצפרא 
והתכונן לשיעור שמסר בכל שבת לפני 
העיר  רב  של  מדרשו  בבית  התפילה 
הרב לנדא זצ"ל. השיעור היה ב'מנחת 

אח"כ  הספר.  את  לסיים  וזכה  חינוך', 
את  וסיים  שבת  בהל'  השיעור  היה 
כך  והמג"א,  הט"ז  עם  בשו"ע  ההלכות 
בכמה  אחרות  בתקופות  השיעור  עסק 
בחיות  התפלל  אח"כ  התורה.  מחלקי 
וברגש, ובהגיעו ל'נשמת כל חי' פרצה 
לריבון  ההודאה  פנימה  לבבו  מעומק 

העולמים.
מצות  לרכוש  טרח  הפסח  לחג 
בכל ההידורים, והיה מקפיד על כשרות 
מיוחדת בחלב, בשמן, בסוכר - דברים 
לפני  נראים.  ולא  כמעט  כבר  שהיום 
בכפר  לרפתן  במיוחד  נוסע  היה  פסח 
חב"ד לקנות חלב לכל ימי הפסח. את 
בשמחה  ערך  מצוותיו  ואת  הסדר  ליל 
עצומה, ברגש עז ובדמעות בעיניו אמר 
לספר  דא  בתר  'פקודא  הזוה"ק  את 

בשבחא דיציאת מצרים'...
מצוות  את  קיים  מיוחד  בהידור 
אף  כוחו  על  חס  לא  בהכנתה  סוכה, 
כשכבר בא בימים. בכל ימי החג ממש 
כלי  את  לתוכה  והכניס  בסוכה,  דר 
הכסף ואת הכלים הנאים. גם בארבעת 
המינים לא חסך כוח, זמן וממון, טרח 
רגליו  וכיתת  מהודרים,  מינים  לחפש 

למצוא מיוחדים יותר ויותר.
ברגשי  התנהלו  החג  סעודות  אף 
קודש, והיה שר בחמימות 'מלך רחמן' 

בכל סעודה גם בחול המועד.
וב־ בגופו  וחסד  בצדקה  הרבה 

לעזור  טירחה  כל  חסך  לא  ממונו, 
חשובים  ביהודים  בממונו  תמך  לזולת. 
שמצבם הכללי היה דחוק מאוד. ביתו 
הכתובת  לאורחים,  לרווחה  היה  פתוח 
תלמידים  בין  נודעה  שיף  משפחת 
תורה  במוסדות  ללמוד  מחו"ל  שהגיעו 
וחינוך בבני ברק, ורבים מהם התארחו 

על שולחנם בשבתות.
יהודי  על  ששמע  לפעמים  אירע 
בכל  טרח  מיד  קרובים,  ללא  שנפטר 
כוחו להביאו בכבוד לקבורה, ופעם אף 
השנה,  ראש  של  שני  בליל  בדבר  טרח 
כשהוא אינו נח ושוקט ולא שב למעונו 

עד שסיים לדאוג לכבוד המת.
מן המפורסמות היה משאו ומתנו 
באמונה, כמו ששמענו מרבים שהתע־
סקו עימו במסחר כי האמינות והיושר 
ומלה  נדיר,  משהו  הם  שיף  הרב  של 
שלו היא מלה. היה דובר אמת בלבבו, 
לא  מסוים,  לדבר  מחיר  קבע  וכאשר 
שקבע  לו  התברר  אם  גם  אח"כ  שינה 

מחיר זול מדי.
אצילות  היה  בחייו  מיוחד  פרק 
נפשו המיוחדת, שהיתה אצלו בבחינת 
היה  גביהן'.  על  עולה  טוב  שם  'כתר 
השתיקה,  בפלך  ואחז  בדיבור  ממעט 
והליכותיו  דרכיו  כל  היו  זאת  עם  יחד 
עם בני אדם בנעימות ובחן, מתוך יישוב 
הדעת ורוגע מיוחד. בכל הזדמנות ויתר 
ולא עמד על שלו, היה בו כוח הבלגה 
שידעו  קמאי  חסידי  כאותם  ואיפוק 
במצ־ גם  המילים  את  ולעצור  לשתוק 
עולבים  ואינם  מהנעלבים  קשים.  בים 
מאידך  בו.  שפגע  למי  ומחל  היה, 
כשראה צורך להעיר על דבר מה, עשה 
זאת בעדינות וברחמים, ממש כמי שבא 

להתנצל.
במיוחד התגלו מידותיו המוזהבות 
היה  כשלא  לחייו,  האחרונות  בשנים 
בכוחותיו ונזקק לסיוע, את הכל קיבל 
מבלי  ובשלווה,  בסבלנות  בדומיה, 
לכעוס או להרים קול. וכאן יש להזכיר 
ובנותיו  בניו  ואת  החשובה  זוגתו  את 
בו  שטיפלו  שיחיו,  צאצאיו  וכל  וחתניו 
במסירות אין קץ בכדי להקל על מצבו.

זכה בס"ד לראות את כל צאצאיו 
ובי־ התורה  בדרכי  וממשיכים  הולכים 

הרוממה  והנהגתו  ד'  יתן  שמים,  ראת 
לרגלנו,  נר  יהיו  המוזהבות  ומידותיו 
עדי  בהם,  ולדבוק  לשאוף  שנשתדל 
יקיצו וירננו שוכני עפר בתחיית המתים 

במהרה בימינו, אמן.
המשפחה

חלפה שנה בלי שנשמע את המר־
גליות והפנינים מפי המספר הנפלא ר' 
נטע ז"ל, איך שמתאר ומספר בטוב טעם 
ודעת את השנים הקדמוניות, בצל הרבי 
'ישועות  בעל  והרבי  חיים'  'אמרי  בעל 
משה' זי"ע, שנה תמימה בלי כל חידוש, 
המים  מבאר  הנהגה  או  מאמר  סיפור, 
שהיה נובע ושופע תמידין כסדרן פניני 

חן ומרגליות יקרות.
חבל על דאבדין ולא משתכחין. ווי 
והמעיין  בארעא  בלי  שופרא  דהאי  לן 

כבר אינו מפכה כמימים ימימה.
חיבה יתירה היתה לו לר' נטע לכל 
חסיד, זקן, צעיר, נער ואברך, בלי הבדל 
גיל ומעמד, את כולם היה מזכה במאור 
פניו, בענוות חן ובצניעות, והיה מעניק 
בני  את  מורשה  ומנחיל  הטוב  מאוצרו 
הדור הצעיר. תמיד היה עומד מוכן ומ־
זומן לענות על כל סוגי השאלות, לפ־

שט ספיקות בבירור מנהגים והדרכות, 
את  מלהיב  היה  עליו  הטובה  ד'  וכיד 
שבדידיה  הנפלאים,  בסיפוריו  הלבבות 
ושמע  בעיניו  שראה  ממה  עובדא,  הוה 
במו אזניו בהיכלם הקודש של רבותינו 
הק' בעל ה'אמרי חיים' ובעל ה'ישועות 
עשרות  לשמשם  שזכה  זי"ע  משה' 

בשנים במסירות נפלאה.
נטע  ר'  נמשך  ילדות  טל  משחר 
אחרי האור הגדול, וכפי שמרן אדמו"ר 
איך  לתאר  הטיב  שליט"א  מויזניץ 
מתרגש  עצמו  הוא  היה  ההם  בימים 
לראות את המחזה הנפלא - ילד צעיר 
מהבית  המגיע  שנים  ועשר  תשע  כבן 
'בר  נראה  וכבר  ויזניץ,  הקודש  לחצר 
דעת' כמבוגר, נפשו נדבקת ומתקשרת 
בקשר של קיימא, קשר אמיץ ועבותות 
אהבה אל אביו כ"ק רבנו בעל ה'ישועות 
אב"ד  ורב  הישיבה  כר"מ  בכהנו  משה', 
שיכון ויזניץ. ר' נטע לא זז כמלא נימה 
ממנו בעת התפילות בבית המדרש, היה 
בתקוה  מצוא  עת  בכל  ידו  על  נעמד 
לעזר  להיות  בקודש,  לשמש  שיזכה 
אב"ד,  לרב  והנאה  רוח  קורת  ולהביא 
אותו אהב אהבה עזה, ויהא זה כל סוג 
היה  כמה  שתידרש.  וסיוע  עזרה  של 
שש ושמח כאשר היה מתבקש להביא 
עדיין  והוא  ענין,  איזה  לסדר  או  משהו 

נער צעיר לפני גיל הבר-מצוה.
רק  היה  הוא  הסדר,  בליל  זה  היה 
לתת  מאביו  וביקש  עשרה,  אחת  בן 
הק'  הסדר  שולחן  אל  ללכת  רשות  לו 
שערך הרבי בעל 'אמרי חיים'. האב לא 
לקיים  שעליו  יחיד  בן  בהיותו  הסכים, 
באמצע  אמנם  לבנך'.  'והגדת  מצוות 
משולחן  קם  התנמנם,  כשאביו  הסדר, 
הסדר, הגיע לבית המדרש של ה'אמרי 
משהבחין  הרבי.  יד  על  ונעמד  חיים' 
לחפשו  קם  איננו,  שבנו  וראה  אביו 
הרבי.  מאחורי  עומד  ומצאו  בביהמ"ד 
הורוביץ  יודא'לי  רבי  הרה"צ  בו  הרגיש 
זצ"ל, ואמר לאביו: 'למה אינכם מסכי־

מים למה שעשה? הוא הרי רק בא אל 
הרבי, ומה כל הרעש?' כך דיבר על לבו 
של האב ושכנע אותו כי טוב יעשה אם 
יניח לבנו להמשיך כאן את ליל הסדר.

לסייע  הצעיר  הילד  החל  אט  אט 
המפ־ בטלטול  אב"ד,  לרב  בקביעות 

המדרש,  לבית  מהבית  בשבת  תחות 
הבית  שערי  לפניו  ונפתחו  וכדומה, 
הגדול של הרבי ה'ישועות משה'. הרבי 
היה מוציא אותו בשמיעת 'הבדלה' בכל 
מוצאי שבת, אז היה מכניסו אל הריקוד 
חנוכה  בלילות  'המבדיל'.  שירת  בעת 
וכמעט  הנרות,  בהדלקת  משתתף  היה 
שנחשב כאחד מילדי הבית. והיה הלהב 
הבחרות  בשנות  גם  מאליו  עולה  הזה 
וגם אחר הנישואין, בקיץ, בחורף, בחום 
ובקור, יום ולילה לא ישבות, תמיד היה 
עשה  הקודש,  משמרת  על  מתייצב 
נפשו  להרוות  ובתבונה  בחכמה  ופעל 
של אותו צדיק. ר' נטע כבר ידע לחשב 
הק־ בשעה  יידרש  מה  מראש  צעדים 

רובה ובימים הבאים, במה יוכל להקל 
ואיך יגרום הנאה וקורת רוח.

הרבה  קלט  השנים  אותן  בכל 
ושיחות  תורה  דברי  הגדול,  מהאוצר 
באורחות  והדרכה  עצה  דברי  יקרות, 
החיים, בזכרון פנומנלי ובכשרון מיוחד 
שנתברך בו חקק את הכל על לוח לבו, 
והיו הדברים כמוסים באוצרותיו. בבוא 
היום - ובפרט בשנים האחרונות - נע־
שה כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוסק, 
בטוב לבו גילה את כל אוצרותיו ושש 

ושמח להנחילם לדורות הבאים.
את  ז"ל  נטע  ר'  תלה  בהזדמנות 
התמים  החסיד  אביו,  של  בזכותו  הכל 
שהורה  ז"ל,  העשיל  יהושע  ר'  במעשיו 
לו לדבוק ב'רב' (רבנו ה'ישועות משה' 
לקחת  ולא  בנאמנות,  לשמשו  זצ"ל), 
חלילה על הדבר כל תשלום שכר ושום 
טובת הנאה. אביו היה מזרזו ומעוררו כי 
ככל שידבק ויעמוד לשרת כן ייטיב לו 

בזה ובבא, והיינו דאהנו ליה.
בחצר  ומועד  שבת  לתאר  קשה 
טבי־ את  ולהרגיש  לראות  בלי  ויזניץ 

בכל  נטע  לר'  שהיתה  האצבעות  עת 
וסידור  ארגון  בכושר  היה  מיוחד  ענין, 
בעיה,  לכל  פתרונות  באיתור  אירועים, 
השתלשלות  סדר  את  מראש  לחשב 
הענינים הבאים, ולסדר הכל על מכונו, 

על צד היותר טוב.
נטע  ר'  ישב  השנה  ראש  בימי 
על  המדרש  בבית  התפילות  בכל 
גורע  שאינו  תוך  הקודש  ארון  מדרגות 
תפילת  אחר  הקודש.  מעבודת  עין 
היין  על  לקדש  בחזקתו  היתה  שחרית 
ולהוציאו  משה'  ה'ישועות  רבנו  לפני 
בקידוש היום. בסוכות היה טרוד להכין 
את המאווררים לצנן את החום השורר 
להכין   - רבה  הושענא  בערב  בסוכה, 
ולהקפות  לתפילה  המדרש  בית  את 
הפתרונות  מיטב  עם  תורה,  בשמחת 
הקהל  לרווחת  שיהא  כדי  והרעיונות 
הרבי  אם  הרבי.  של  לב  ולשמחת 
הדגלים  את  רואה  שאינו  פעם  העיר 
שהיה  כפי  הילדים  בידי  המסורתיים 
נטע  ר'  כבר  מצא  דנא,  מקדמת  נהוג 
לכל  ולחלקם  להמציאם  הדרך  את 
בשבט  עשר  חמשה  לקראת  הילדים. 
דאג לפירות חדשים לברכת 'שהחיינו', 
ופעם הרחיק עד לבית לחם כדי להביא 
בחג  הרבי.  של  לשולחנו  חיות  תאנים 
הפסח הרי לא היתה מציאות של בדי־
קת חמץ ושריפת החמץ בלעדי ר' נטע, 
ומזומן  ומוכן  הרבי  אל  צמוד  היה  הוא 
לכל דבר, מארגן ומסדר שהכל יבוא על 
רצה  בעומר  בל"ג  ואם  בשלום.  מקומו 
שוב  כראוי,  אש  מדורת  שתהא  הרבי 
למשימה,  שנתבקש  נטע  ר'  זה  היה 
שתהא  הכל  ולעשות  בחכמה  לפעול 
זה  והיה  רשב"י,  לכבוד  גדולה  הדלקה 
האש  הדלקת  בעת  לסייע  בחזקתו 

לכבוד התנא האלוקי.
ולפרט  להרחיב  אפשרות  כל  אין 
מפני  השנה,  במעגל  הענינים  כל  את 

קוצר היריעה.
בקודש'  'משמש  היה  לא  נטע  ר' 
הרבה־ בו  היה  אמנם  רשמי,  בתפקיד 
הרבה יותר ממשמש, כי נתן את כל לבו 

תמיד  מתייצב  היה  וביתו.  הרבי  עבור 
ללוות את הרבי לתפילות לבית המד־

רש, ולא ויתר לעולם על הזכיה הזאת 
(עד שהרבי החל ללכת עם נכדיו). גם 
הביא בכל ליל שבת את הצעיף והבגד 
העליון אחר התפילה, בשנים קדמוניות 
תפילה,  סידורי  עת  בכל  מביא  היה 
שיוכל  לנכון  שראה  מה  וכל  מחזורים, 
להרחיב את דעתו של הרבי, גם קיטל 
וזכה  במתנה,  זאת  והעניק  קנה  חדש 
לקבל את הקיטל הישן של הרבי (ומסר 
שביקש  העשיל  יהושע  ר'  לאביו  זאת 
וכך  היום,  בבוא  בקברו  עמו  להטמינו 

נעשה).
קרה פעם והרבנית מרת לאה אס־

כאשר  בחו"ל.  לניתוח  נסעה  ע"ה,  תר 
קם  הניתוח,  שעת  על  נטע  לר'  נודע 
הק'  רבותינו  ציוני  על  להתפלל  ויצא 
מוחלטת,  בהפתעה  לפתע,  לרפואתה. 
והנה הרבי ה'ישועות משה' הגיע לציון 
להתפלל. בראותו את ר' נטע עומד שם 
בתפילה, התרגש מאד לראות את רוב 
הנפשי  והקשר  והנאמנות  המסירות 

המקנן בו.
שוב  הקודש  בחצר  שמחה  ובזמני 
נפשו,  בכל  שהתמסר  נטע  ר'  זה  היה 
כי  אחד,  אף  ראהו  לא  כאן  אמנם 
ניהול  של  התפקיד  את  תמיד  לו  לקח 
את  להכין  לסעודה,  והדאגה  המטבח 
המנות ולדאוג להצלחת השמחה. שוב 
בנאמנות  המסור  החסיד  כאן  התגלה 
וב־ מרצון  המוותר  והנדירה,  המיוחדת 

שמחה להיות נוכח בשלבי החתונה כי 
נפשו שוקקה להרחבת דעתו של הרבי 
בלבד, ואינו חושב על עצמו ועל הנאת 
שבע  יהיה  שהרבי  והבין  ידע  כי  נפשו, 
המנות  את  יקבלו  האורחים  אם  רצון 
מביע  הרבי  היה  כמה  הראוי.  בכבוד 
לו ברכת תודה ויישר כח והכרת הטוב 
כל  עליו  מאציל  והיה  הזה,  הדבר  על 
הברכות והישועות על שהניח את דעתו 

בימי השמחה.
רבנו זצ"ל ידע והרגיש כי יש כאן 
אדם מסור ונאמן, ולא אחת הפקיד בי־

דו שליחויות שונות ומיוחדות ומשימות 
סודיות שלא היה יכול לבקש מאחרים. 
כך גם כשהזדקק הרבי לעזרה מיוחדת, 
היה מזעיק את ר' נטע ולבו רווח כאשר 

הגיע ונטל עליו את ביצוע המשימה.
למ־ אכזב  לא  מקור  היה  נטע  ר' 

היה  כאמור  כי  קודש,  והליכות  נהגים 
בר דעת והבנה, להבין ולקלוט ולשמור 
הדברים  והיו  טוב,  בזכרון  הדברים  את 
חקוקים בלבו למשמרת עולם. לא אחת 
התבקש להכריע בשאלות של הליכות 
אלו  בפרטים  הקפידו  ואם  ומנהגים, 
הרבה  נקבעים  פיו  על  כאשר  וכדומה, 
הרבה מהליכות החצר. ויש לציין שהיה 
דובר אמת בלבבו, ועל מה שלא שמע 
היה אומר לא שמעתי ולא ראיתי, ולא 

היה בוש להודות ולומר איני יודע.
כי  לשבח  מציינו  הרבי  היה  עוד 
אחד  כל  של  רוחו  לנגד  להלך  ידע 
ביקורת,  ולשמוע  סבלן  להיות  ואחד, 
כשפעלו  גם  לרצות.  ונוח  לכעוס  קשה 
היה  בדעתו,  התחשבו  ולא  רצונו  נגד 
ובש־ נפש  בשוויון  הדברים  את  מקבל 
מעריך  'אני  פעם:  לו  אמר  הרבי  לווה. 
לקבל  הנפשי  והחוסן  רוחך  חוזק  את 
לפעמים חיצים ובליסטראות, להתפייס 
הקפדה  כל  בלי  ולהבליג,  ולמחול  מיד 

וטינה חלילה'.  
זכו,  רבים  שלא  למה  נטע  ר'  זכה 
עמו  לומד  הרבי  היה  שנים  שבמשך 
בכל שבת שיעורים קבועים בגמרא וב־

משניות בין גברא לגברא בעת קריאת 
התורה, וזכה לסיים כמה פעמים ששה 
רעוא  יהא  זה.  בשיעור  משנה  סדרי 
כן  ומשמש,  כאן  עומד  שהיה  שכפי 
ימשיך להיות עומד ומשמש במרומים, 
משפחתו  כל  ועל  עלינו  טוב  להמליץ 

ידידיו ומוקיריו שומרי זכרו הטוב.

כבעל  ידוע  מקלף  תהילים  ספר 
עד  וישועה:  לרפואה  מיוחדת  סגולה 
מקומות  שני  ישראל  בארץ  היו  היום 
בכותל  מקלף-  תהילים  ספר  הוצב  בהם 
הגר"ח  מרן  של  מדרשו  ובבית  המערבי 
המרכז  זכה  השבוע  שליט"א.  קנייבסקי 
השלישי,  המקום  להיות  'הדסה'  הרפואי 
בספר  אותיות  כתיבת  השלמת  עם 
תהילים מקלף לזכותם של אהרון מרדכי 
בן שושנה ואדל מלכה בת רבקה אסתר. 
הספר הונח אחר כבוד סמוך לחדרי הני־

תוח ב'הדסה עין כרם'. 
ספר תהילים נכתב בידי סופר סת"ם 
בהוראת  ובטהרה.  בקדושה  שמים  ירא 
ובעצה  קליין  הרב  הרפואי  המרכז  רב 
אחת עם גדולי הדור הוחלט להציב את 
יוכלו  למען  הניתוח  לחדרי  סמוך  הספר 
ולזכות  בו  להתפלל  לישועה  הצריכים 
באמירת  שיש  והסגולות  הישועות  לכל 

תהילים מתוך קלף.
סיום  של  המיוחד  המעמד  לקראת 
כתיבת אותיות פקד רב המרכז הרפואי 
'הדסה' הרב משה קליין ביחד עם הנדיב 
קנייבסקי  הגר"ח  מרן  של  בתיהם  את 
אדל־ גרשון  רבי  הגאון  מרן  שליט"א, 
מויז'ניץ  האדמו"ר  מרן  שליט"א,  שטיין 
דוד  משולם  רבי  הגאון  מרן  שליט"א, 
הגאון  מרן  שליט"א,  סולובייצ'יק  הלוי 
מרן  שליט"א,  פוברסקי  דוב  ברוך  רבי 
יצחק  אברהם  מתולדות  האדמו"ר 
שיינר  יצחק  רבי  הגאון  מרן  שליט"א, 
רבי  הגאון  החסידי  המשפיע  שליט"א, 
שהתכבדו  שליט"א,  בידרמן  אלימלך 
ישראל  גדולי  בספר.  אותיות  בכתיבת 
שיבחו מאוד את היוזמה הברוכה שתהיה 
לבוא  קרובה  ורפואה  גדולה  לתועלת 

לכל חולי עמו ישראל.
בסיום  שהתקיים  חגיגי  באירוע 
הראוי  למקומו  והכנסתו  הספר  כתיבת 
הניתוח  לחדרי  הסמוך  הכנסת  בבית  לו 
התורה  גדולי  מועצת  חבר  דברים  נשא 
ששיבח  שליט"א  אזרחי  הגרב"מ  מרן 
עם  ל'הדסה'  שיש  המיוחד  הקשר  את 
המגזר החרדי: ''הרב קליין חולל מהפכה 
של ממש בקשר של 'הדסה' עם היראים 
לדבר ד' היום ב"ה כל מי שזקוק יש לו 
ב'הדסה''.  בתכלית  ומהודר  כשר  מענה 
בזכות הרב קליין שבת זה שבת - כשרות 

זה כשרות'. 
מנכ"ל 'הדסה' פרופ' רוטשטיין אמר 
אכסניה  לשמש  בזכות  גאה  'הדסה'  כי 

זמירות  נעים  שכתב  תהילים  לספר 
ישראל דוד המלך. אנחנו שמחים לראות 
את האמון שיש לרבנים ולגדולי ישראל 
במרכז הרפואי שלנו שמשרת את הצי־

את  הפך  קליין  הרב  נאמנה.  החרדי  בור 
העולמות  בין  שמגשר  למקום  'הדסה' 
ובית לכל החוגים והעדות בירושלים ומ־

חוצה לה. לצד המנכ"ל נוכחו באירוע גם 
מו־ יו"ר  בהם  ב'הדסה',  נוספים  בכירים 
עצת המנהלים, מנהלי אגפים ומחלקות. 
באירוע השתתפו חבר מועצת חכמי 
שליט"א,  יוסף  דוד  רבי  הגאון  התורה 
שאמר שירושלים מתגאה שיש לה מרכז 
ההלכה  משמר  שעל  הדסה  כמו  רפואי 
ירושלים  של  רבה  קליין.  הרב  עומד 
משה  שלמה  רבי  הגאון  לציון  הראשון 

עמאר שליט"א, רבה של ירושלים הגאון 
רבי אריה שטרן, שליט"א הגאון רבי יוסף 
אדומים  מעלה  גאב"ד  שליט"א,  אפרתי 
הגאון רבי אברהם דויטש שליט"א, הגאון 
הרב נריה שליט"א, רב העיר אור יהודה 
אלון  רב  שליט"א,  כהן  ציון  הרב  הגאון 
רימון  צבי  רבי  הגאון  לב  ומכון  שבות 
שליט"א, רב משרד הבריאות הרב פנחס 

פרנקל שליט"א. 
אישי  האירוע  את  כיבדו  כן  כמו 
ירושלים  עיריית  ראש  ובראשם  ציבור 
משה ליאון וסגן ראש העיר הרב צביקה 
אייכלר,  ישראל  הרב  הכנסת  חבר  כהן, 
סגן  הנדל,  יועז  יוגב,  מוטי  הכנסת  חבר 
שר הביטחון אלי בן דהן ומנכ"ל מועצת 

בתי העלמין הרב הלל הורוביץ.

חיים  עץ  בת"ת  ו'  שכיתה  אחרי 
אברהם  הרב  המחנך  עם  עילית  ביתר 
ברנד שליט"א הגיעו למעונם של הרב־
נים הדגולים מרבני העיר ביתר הגאון 
שליט"א  אויערבאך  שמחה  מאיר  רבי 
והגאון רבי אשר לעמיל הכהן שליט"א 
להיבחן על כל פרק 'המפקיד', הרבנים 
הביעו סיפוק רב, ואיחלו המשך הצלחה 

בתורה ובמידות טובות.
הג־ הכיתות  זכו  שעבר  בשבוע 

יצחק  חיים  הרב  המחנכים  עם  בוהות 
קרמר והרב אליהו סגל יחד עם מנהל 

והמנהל  שינברגר  מנחם  הרב  הת"ת 
להתקבל  קוגלמן  ברוך  הרב  החינוכי 
קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון  מרן  אצל 
'ארבעה  פרקי  על  למבחן  שליט"א 
ארשת  האומנין'.  את  ו'השוכר  אבות' 
פניו נהרה כששמע את התשובות של 

התלמידים.
לאחר כן נבחנו אצל ראש ישיבת 
פוברסקי  דב  ברוך  רבי  הגאון  פוניבז' 
של  קנין  דרכי  על  שדיבר  שליט"א, 
הרע,  מלשון  מאוד  להיזהר  התורה: 
לחזור על תלמודם ד' פעמים, וכן לכוון 

בברכת 'אתה חונן'.
לאחר מכן קיבלו ברכתו של מרן 
שאיחל  שליט"א,  אדלשטיין  הגרי"ג 
ולתלמי־ למחנכים  היקרים  למנהלים 

דים ברכת הצלחה.
בביתר  לת"ת  חזרתם  לפני 
זצוק"ל  החזו"א  מרן  של  לציונו  ירדו 
בתורה  להצלחה  ולהעתיר  להתפלל 
בהשתתפות המנהל הדגול הרב מנחם 
שינברגר המוסר נפשו על קיום הת"ת 
ועל כל המסייעים שיזכו לראות נחת 

בעמלם.

זכה עולם התורה 
של  לאור  בהופעתו 
בסד־ החמישי  החלק 
הנודעת  הספרים  רת 

מקרא העדה.
המפור־ אמנם 

צריכים  אינם  סמות 
אתמחי  וכבר  ראיה, 
גברא בחידושי תורתו, 
ובבקיאות  בגאונות 
חלקי  בכל  מדהימה 

התורה.
זרח  עתה  אך 
באותם  חדש  אור 

פר־ סדר  על  והביאורים  החידושים 
כיובל  במשך  שנכתבו  התורה  שיות 
גרינצייג  אליהו  רבי  הגאון  ע"י  שנים 

שליט"א.
הספר החדש, שחלקו הגדול על 
יסוד  ספר  להיות  יכול  קדשים,  עניני 
ללומדי ישיבת בריסק ולומדי קדשים. 
יש מאה סימנים על הפרשות בספר 
ויקרא מפרשת ויקרא עד מצורע. עיון 
הנידונים  הנושאים  ברשימת  קצר 
בספר מעלה התפעלות מחודשת על 

עומק והיקף השגותיו 
שליט"א.  המחבר  של 
לשמה  של  מחשבה 
קרבן  בקורבנות. 
סמיכה  דוקא.  משלו 
בכל  סמיכה  לנשים. 

כוחו.
כשירה  שחיטה 
בזר. עמידה על הקר־

בן. עיר שכולה כהנים. 
תרו־ קדשים.  חלוקת 
מת הדשן ועוד ועוד.

התורה  עולם 
ענין  ימצא  ולומדיה 
ומוסיף  העדה  במקרא  בלימוד  רב 
כרכים  של  לאור  להוצאתם  לצפות 
ובקרוב  התורה,  פרשיות  על  נוספים 
ויקרא  חומש  של  השני  חלקו  ממש 
ומברך את הגאון המחבר רבי אליהו 

גרינצייג שליט"א.
את  ולהאיר  להוסיף  שיזכה 
תורה  בחידושי  ישראל  של  עיניהם 

ויגדיל תורה ויאדיר. 
ובחנויות  נוף  יפה  ברשת  להשיג 

מובחרות.
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מקווה מהודר בכשרות וביופי נחנך 
בקיבוץ מירב בסיוע המשרד לשירותי דת
עלות השיפוץ כ-450,000 ש"ח והוא ישרת את 100 המשפחות הגרות בקיבוץ • 
השר לשירותי דת ח"כ יצחק וקנין: "זהו אחד מהמקוואות היפים והמהודרים 

שראיתי עד כה" • מנחם יוסף, יו"ר המועצה הדתית: "על המקווה של קיבוץ מירב 
ניתן לומר תורה מפוארת בכלי מפואר"

בשורה לתושבי קיבוץ מירב שבעמק 
נפתח  ומפואר  מהודר  מקווה  המעיינות: 
בקיבוץ בסיוע המשרד לשירותי דת, תו־
שבי קיבוץ מירב והמרכז הארצי לטהרת 
המ־ את 100  יישרת  המקווה  המשפחה. 
שפחות המתגוררת בקיבוץ ויספק עבורן 
של  המקווה  "על  ואיכותי.  מהודר  מענה 
מפוארת  תורה  לומר  ניתן  מירב  קיבוץ 
הד־ המועצה  ראש  אומר  מפואר",  בכלי 
תית עמק המעיינות מנחם יוסף, "במקווה 

קיימים כל ההידורים והשיטות". 
שיפוץ המקווה שנאמד בכ-450,000

המשרד  לסיוע  הודות  התאפשר  ש"ח 
תק־ מעניק  אלו  שבימים  דת,  לשירותי 

ובניה  לשיפוץ  שקלים  במיליוני  ציבים 
מנהלת  אייפרמן,  ד'  הגב'  מקוואות.  של 
דת,  לשירותי  במשרד  דת  מבני  אגף 

לחלק  נערכים  אנו  אלו  "בימים  אמרה: 
של  ובניה  לשיפוץ  המשרד  תמיכות  את 
מקוואות נוספים לשנת 2019. הסכומים 

עומדים על מיליוני שקלים". 
חנוכת  לאירוע  נערכו  בקיבוץ 
שלישי  ביום  השבוע  שהתקיים  המקווה 
יצחק  הרב  דת  לשירותי  השר  במעמד: 
וקנין, מנכ"ל המשרד לשירותי דת עו"ד 
עודד פלוס, נציגי המועצה האזורית עמק 
רבנים  מירב  קיבוץ  תושבי  המעיינות, 

ואישי ציבור. 
של  הפנים  מעצבת  רווק,  ש'  הגב' 
מי־ הקיבוץ  תושבת  גם  שהיא  המקווה, 

רב, אמרה: "העיצוב המיוחד של המקווה 
הוא ניסיון עדין להציע זווית ראיה נוספת 
מול ה'מקובל והסטנדרטי'. עיצוב שאינו 

תלוי באופנה או סגנון בר חלוף".

וקנין  יצחק  ח"כ  דת  לשירותי  השר 
נמצא  שאני  הקצר  הזמן  "בפרק  אמר: 
מקוואות  לחנוך  זוכה  אני  בתפקידי 
הוא  הזה  המקווה  אולם  הארץ  ברחבי 
אחד היפים והמהודרים שראיתי עד כה". 
יוסף  מנחם  הדתית  המועצה  יו"ר 
בכשרותו  מהודר  במקווה  "מדובר  אמר: 
נעשה  הטבילה  בור  בעיצובו.  ומיוחד 
מטיח מיוחד שעומד בקריטריונים הלכ־
תיים קפדניים ומחמירים. העיצוב משרה 
אווירה של ימי קדם. אני מבקש להודות 
למשרד לשירותי דת על הסיוע. לתושבי 
בממונם,  לסייע  שנרתמו  מירב  הקיבוץ 
הארצי  המרכז  מארגון  לוי  חיים  ולרב 
וההכוונה  הסיוע  על  המשפחה  לטהרת 

ההלכתית". 

היענות רבה למיזם החיבורים 
של מפעל הפיס

נושאי התחרות - לגברים: "בית מקדש מעט" - הלכות בית הכנסת ושליח ציבור. 
לנשים - מאמרי הגות ומחשבה בנושא "שלי שלך" - כוחה של נתינה בראי 

היהדות. הפרס הראשון 25,000 ש"ח • מועד אחרון לשליחת חיבורים: כ"ד אב 
חודש בלבד לאחר שתחרות החיבו־
רים יצאה לדרך ובמפעל הפיס מציינים 
הגיעו  כבר  רבות  'חבורות'  כי  בסיפוק 
הגות  מאמרי  במקביל,  המיזם.  לתיבת 
ומחשבה רבים הגיעו לתיבת מיזם החי־

בורים לנשים של מפעל הפיס.
מיזם החיבורים התורניים של הפיס 
להקמתו,  שנים  תשע  אלו  בימים  מציין 
במסגרת המיזם הזוכה להערכה מרובה 
ישיבות,  בחורי  מוזמנים  התורה,  בעולם 
אברכים, רבנים ודיינים, לכתוב חיבורים 
על  מראש.  מוגדר  נושא  לפי  תורניים 
השיפוט  ועדת  חברי  עוברים  החיבורים 
ישראל,  גדולי  עומדים  כשבראשם 
החיבורים הנבחרים שמגיעים למקומות 
הראשונים זוכים בפרסים כספיים נכב־

דים בשווי עשרות אלפי שקלים.
הנושא שנבחר השנה ע"י גדולי יש־

ראל העומדים בראש המיזם הוא: "בית 
לבית  הנוגעים  בדינים   - מעט"  מקדש 
הכנסת ושליח ציבור. ראשי מפעל הפיס 
של  ברכתם  את  השנים  לאורך  קיבלו 
מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א שציינו 
בני  את  שמזרז  המיזם  מעלת  גודל  את 
התורה להעלות את חידושי התורה עלי 

כתב עם מתן שכר נאה בצידה. 
התורניים  החיבורים  מיזם  בראש   
עומד  החרדי  במגזר  הפיס  מפעל  של 

פובר־ דב  ברוך  רבי  הגדול  הגאון  מרן 
מועצת  וחבר  פוניבז'  ישיבת  ראש  סקי 
הוועדה,  כנשיא  שמכהן  התורה  גדולי 
רבי  הגאון  הגדולים,  הגאונים  כשלצידו 
הגאון  מיר,  ישיבת  מראשי  אזרחי  יצחק 
אור  ישיבת  ראש  שמעון  בן  מסעוד  רבי 
שאול  אבא  אליהו  רבי  הגאון  אליצור, 
ראש ישיבת אור לציון בירושלים, הגאון 
חיי  ישיבת  ראש  נוסבוים  נפתלי  רבי 
משה ואב"ד אהבת שלום, הגאון רבי בן 
ציון הכהן קוק ראש בית הוראה הכללי 
ברמן  פרץ  חיים  רבי  והגאון  בירושלים 

מראשי ישיבת פוניבז'.
בכתיבת  לנשים  התחרות  מסלול 
השנה  יתקיים  ומחשבה,  הגות  מאמרי 
נתינה  של  כוחה   - שלך"  "שלי  בנושא 

בראי היהדות. 
השנה  גם  יעמוד  הראשון  הפרס 
על סך 25,000 ש"ח, הפרס השני על סך 
בפ־ יזכה  השלישי  המקום  ש"ח,   20,000

הרביעי  המקום  ש"ח,  בסכום 15,000  רס 
ב-5,000 החמישי  המקום  ש"ח,   10,000
בזכות  זוכים  שבעה  עוד  ולצידם  ש"ח 
החיים'  'אור  ברשת  קודש  ספרי  לקניית 

בסך של 1,000 ש"ח. 
עד  לשלוח  ניתן  החיבורים  את 
מוקלדים   ,(25.8.19) תשע"ט  אב  לכ"ד 
לכתובת  עמודים,   3-5 באורך  בלבד 
או   www.nativ.co.il/pais הכשרה 
chiburim2019@gmail.com לדוא"ל 

ולפעול עפ"י ההנחיות. לפרטים נוספים 
02- מאויש:  טלפוני  למוקד  לפנות  ניתן 
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החיבורים  את  לשלוח  ניתן  בנוסף, 
טפסי  באמצעות  ברק  בני   364 לת.ד. 
ברשת  להשיג  ניתן  אותם  ההצטרפות 
החר־ הריכוזים  בכל  החיים'  'אור  ספרי 

דיים.

היערכות נרחבת במוסדות שע"י עמותת 
'מגן אברהם' לקראת שנה"ל הבעל"ט

בתלמוד תורה 'תפארת בנים' נערכים מאמצים לחיפוש מבנה רחב ומותאם

בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מקאליב שליט"א 
נערך מסע קודש לציון 'יום ההצלה' ז"ך סיון

מסע  נערך  סיון  ז"ך  ראשון  ביום 
לציון  בצפון,  הקדושים  למקומות  קודש 
'יום ההצלה' ה־75 של כ"ק מרן אדמו"ר 
זצוק"ל, אותו נהג לציין מידי שנה בערי־

כת השוה"ט וגם בנסיעות לתפילה.
ואנ"ש  החסידים  מקרב  נכבד  קהל 
ברא־ זה  למסע-קודש  הצטרפו  שיחיו, 
שותו של ממשיך דרכו כ"ק מרן אדמו"ר 
היה  הראשון  היעד  כאשר  שליט"א, 
על  התקבצו  כאן  מירון,  קדישא  אתרא 
ציונו של התנא הא' רשב"י זיע"א לאמי־

חדא,  בצוותא  בתהילים  רביעי  ספר  רת 
קודש  וחרדת  התעלות  של  כשאוירה 
פרחי  ובהם  הק',  הקהל  פני  על  ניכרת 
העומדים  שיחיו,  החצר  וילדי  הכהונה 
והכלל  הפרט  לישועת  תפילה  ונושאים 
בישראל, בהמשך התקיימה כאן בסמוך 
ונראה לציון הק' תפילת מנחה, ולאחריה 
בחצר הציון מעגל ריקוד גדול ללחן "בר 
מאירת  היא  לנו  מגן  ו"תורתו  יוחאי", 
עינינו", כשבאי הציון ניגשים לבקש את 
לב  שבחפץ  שליט"א,  האדמו"ר  ברכת 
מברך גדולים וקטנים כאחד בזכות כ"ק 

מרןאדמו"ר זצוק"ל .
לעיה"ק  הכבודה  כל  נסעה  בהמשך 
צפת ת"ו אל ציונו של הס"ק רבנו משה 
דוד אשכנזי זצוקלה"ה ה'טאלטשווא רב' 
כאן  גם  במקום,  הטמון  צפת  של  רבה 
כאשר  תהילים,  מזמורי  בצוותא  נאמרו 
מבין פוקדי המקום נזכרים שרבנו זיע"א 
נהג מידי ראש חודש לערוך עבור אברכי 
הכולל בוקר שהתפללו עמו סעודת ראש 
חודש לע"נ סבו מצד אמו ה'טאלטשווא 
רב'. כאן ליד הציון כובד המשב"ק הנאמן 
שליט"א  קירשנבוים  בנימין  חיים  רבי 

באמירת קדיש.
עבר  אל  ההר  במעלה  טיפסו  מכאן 
'המ־ קארו  יוסף  רבי  של  המצוינת  ציון 
חבר' זיע"א, כשלאחר אמירת התהילים 
ע"י הדומ"צ דקהל חסידי קאליב בארה"ק 
שליט"א,  מנדלוביץ'  שמעון  ר'  הרה"צ 
ר'  הגה"ח  האדמו"ר  בית  נאמן  כובד 
יצחק יעקב ברונשטיין שליט"א באמירת 
קדיש, בהמשך עלתה הכבודה אל ציונו 
באמירת  חתמו  כאן  הקדוש,  האר"י  של 
ספר התהילים ואמירת התפילות הנלוות, 
למרומים  עיניו  נושא  הק'  הקהל  כשכל 
ורחמים  ישועה  בדבר  תחנונים  בבקשת 
הטמונים  הקדושים  הצדיקים  בזכות 
רבי  הקדיש  באמירת  כובד  כאן  במקום, 

דוד הרמן שליט"א.
מסע קודש זה העלה זכרונות אצל 
זקני החסידים וגם צעירים יותר בחבורה, 
היה  זיע"א  רבנו  שכ"ק  ימים  אותם  על 
לאבינו  ליבו  צקון  לשפוך  לכאן  מגיע 

שבשמים, וחבל על דאבדין.
נערכה  היום  לנעילת  מצוה  סעודת 
לח־ ונכבד  נאמן  ידיד  של  מעונו  בחצר 

אדרת  בן  אברהם  ר'  הרה"ח  קאליב  צר 
לכל  המלך  כיד  סעודה  שהכין  שליט"א, 
מנעים  כשהוא  שיחיו,  המסע  משתתפי 
ועובדות  בסיפורים  החשובים  לאורחים 
רבנו  כ"ק  את  לארח  נהג  בה  מהתקופה 

זצוק"ל במעונו.
כ"ק  דברים  נשא  הסעודה  במהלך 
על  עמד  בהם  שליט"א,  אדמו"ר  מרן 
של  האדם  בחיי  והחשוב  הגדול  היסוד 
הכרת הטוב, ובד בבד כמה עלינו ללמוד 
הביא  כאשר  זיע"א,  רבנו  של  מדרכיו 

לדוגמא צילום מספר שניתן לו במתנה 
עשור  לפני  צעיר,  אברך  המחבר,  ע"י 
מקום  מראה  ציין  כבר  ובכריכה  שנים, 
כל הספר,  על  שעבר  אחרי שכבר נראה 
קנין  לכל  לשאוף  להיות,  צריך  כך  כי 
רוחני שהוא נדבך לחיזוק אושיות הבית. 
של  בנסיעה  החשיבות  את  ציין  כן  כמו 
בהתלכדות  שהרי  יחד,  גם  אחים  שבת 
ביאת  עד  בדרכיו  להמשיך  בעזה"י  נוכל 

גוא"צ בב"א.
כמו כן נשא מנועם דבריו המשב"ק 
שליט"א,  קירשנבוים  בנימין  חיים  הרב 
התא־ בה  האכסניא  חשיבות  את  שציין 

ר'  כאשר  זיע"א,  רבנו  רבות  פעמים  רח 
אברהם נ"י היה מסיעו הלוך וחזור מתוך 

שמחה של מצוה, ועשה הכל להיטיב עמו 
בהיותו במעונו, דבר שצריך ללמוד כיצד 
על  עמד  עוד  בשלימותה.  מצוה  לקיים 
יסוד השלום ובריחה מכל מחלוקת, שה־
רי זה היסוד לכל הצלחה בחיים בעזה"י.

הפתעה נעימה ציפתה  לכל הבאים 
העמק  ממגדל  חמד  בחורי  צמד  כאשר 
ערכו סיום על מסכת חגיגה וריגשו את 
למארח,  לב  מקרב  שהודה  הק',  הקהל 
הקודש  מסע  על  רוח  קורת  והביעו 
לילה  חצות  לאחר  שהסתיים  הנפלא 
בתחושה של התעלות והתרוממות הרוח, 
להמשך העשיה בעזה"י ביתר שאת ובי־
תר עוז, כשאיפת ליבו הטהורה של מרן 

רבנו האדמו"ר זיעוכי"א.

ההתוועדות ההיסטורית של חסידות חב"ד ערב יומא דהילולא 
העשרים וחמש של כ"ק מרן האדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל

קרוב ל־15,000 חסידי חב"ד מכל רחבי הארץ השתתפו בהתוועדות ענק בהיכל ארנה בירושלים • רבנים, שלוחים, משפיעים, אנ"ש ומקורבים עלו ונשאו דברים 
מרגשים, המעידים על ההמשכיות של השפעת וברכותיו הקדושות של הרבי זצוק"ל • סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש סיפר על קשרי אביו עם הרבי 

הע־ דהילולא  יומא  תמוז,  ג'  ערב 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  וחמישה  שרים 
השבוע  התכנסו  זצוק"ל,  מליובאוויטש 
קרוב ל־15,000 אלף חסידי חב"ד, בהיכל 
התעוררות  לעצרת  בירושלים,  'ארנה' 
רבה  ההילולא  יום  לקראת  והתקשרות 

שיחול בשבת הקרובה ג' בתמוז.
של  בנאום  נפתחה  ההתוועדות 
שליח חב"ד בצפון תל אביב, הרב מנחם 
בשאלה  הקהל  את  ששיתף  גערליצקי, 
הרבי  ההסתלקות  ביום  מפיו  שפרצה 
העלייה  בשער  ממתין  בעודו  זצוק"ל, 
בניו  שהתקיימה  להלוויה  בדרך  למטוס 
טאטי,  שלי:  אבא  את  "שאלתי  יורק: 
להתמודד  נצליח  כיצד  כעת?  יהיה  מה 

ולהתגבר על החושך הזה הלאה".
"אבא שלי לא השיב לי באותו רגע", 
האמת  "למען  גערליצקי.  הרב  שחזר 
על  לתת  זמן  באותו  היה  יכול  לא  איש 
כך תשובות. את התשובה קיבלתי מהרבי 
עצמו רק כמה שנים מאוחר יותר, כאשר 
למדתי את השיחה שנשא במלאות עש־

רים וחמש שנה מאז הסתלקות אדמו"ר 
הריי"צ זצ"ל, ובה הביא את סיפור הזוהר 
שלאחר  רשב"י,  של  ותלמידו  בנו  על 
את  שהאיר  נפלא  ביאור  ממנו  ששמעו 
עיניהם והיו אחוזי התפעלות ומרוממים 
רשב"י  את  ושאלו  בוכים  החלו  ביותר, 
יהיה  מה  בדיוק:  השאלה  אותה  את 
התוועדות  באותה  הסתלקותו?  אחרי 
תלוי  שהכל  התשובה,  את  הרבי  הביא 
שנמצאים  נזכור  אחד  מצד  כאשר  בנו! 
עם  נשלים  לא  ומאידך  והסתר,  בהעלם 
המצב אף לא לרגע ונחיה מתוך תחושת 
להתמודד  נצליח  אזי   - כבדה  צימאון 

ולהחזיק מעמד".

הנאום ההיסטורי באו"ם
המרקע  על  האירוע,  של  זה  בשלב 
קליפורניה  בפאווי  חב"ד  שליח  נראה 
הרב ישראל גולדשטיין, בעת נאומו בע־

צרת הכללית של האו"ם על אודות שבע 
אחדים.  ימים  לפני  אך  נח  בני  מצוות 
גולד־ הרב  נשא  שאותם  הדברים  תורף 
שטיין בפני נציגי המדינות הוגהו על ידי 
האדמו"ר זצוק"ל לפני שלושים־ושתיים 
שנה, במיוחד כדי שיישאו אותם באו"ם, 
ואולם מסיבות שונות לא יצא אז הדבר 

לפועל עד לשבוע שעבר.
יו"ר  הבימה  על  עולה  זה,  בקטע 
צעירי אגודת חב"ד הרב יוסף יצחק הכהן 
אותו  בהכנת  בזמנו  שהתעסק  אהרונוב, 

נאום, ושיתף את הקהל בתחושותיו אח־
רי סגירת המעגל המרגשת. "רואים אנו 
לוקח  אם  גם  קורה,  רוצה  שהרבי  שמה 
הרב  אמר  שנים",  ושתיים  שלושים  לזה 
אהרונוב. "גם כעת כאשר נמצאים עש־
אנו  ההסתלקות,  אחרי  שנה  וחמש  רים 
להמשיך  ניתן  כיצד  עצמנו  את  שואלים 
הלאה ואין לנו תשובה על השאלה הק־
שה הזו. אבל דבר אחד בטוח: הבטחתו 
של הרבי ש'הנה זה משיח בא' לא תשוב 

ריקם".

דבר סגן שר החינוך
החינוך,  שר  סגן  פרוש,  מאיר  הרב 

מיוחדת  בעצרת  דברים  לשאת  התכבד 
על  בקפידה  תוכננה  בה  דקה  שכל  זו 
את  גולל  פרוש  הרב  חב"ד.  צעירי  ידי 
מרן  כ"ק  עם  אביו  של  הקשרים  מסכת 
זצוק"ל  מליובאוויטש  הקודם  האדמו"ר 
מליובאוויטש  האדמו"ר  מרן  כ"ק  ועם 
זצוק"ל. במשך דקות רצופות חשף הרב 
לדבר  עבר  ואז  מרתקים  פרקים  פרוש 
חסידות  של  השמימית  התפתחותה  על 
שמים  וחמש  עשרים  כיום,  גם  חב"ד, 

לאחר ההסתלקות.

התוועדות ספונטנית
השלב השני של האירוע, כבר היה 

דיברו  המתוועדים  'רשמיות'.  נטול 
על  עצמם,  על  סיפרו  הקהל,  מתוך 
יום,  ביום  מקרוב,  שחווים  התחושות 
זצוק"ל  הרבי  של  השפעתו  בהמשך 
הס־ מאז  יובל  חצי  כמעט  גם  עליהם 

תלקותו. הרב עקיבא גולדשמיד, ראש 
ישיבת 'הזאל הקטן' לחוזרים בתשובה 
במגדל העמק, עורר את הקהל בשפתו 
המיוחדת. "בג' תמוז תשנ"ד כולם כבר 
הרב  נזכר  ליובאוויטש",  את  הספידו 
הסתיימה  שחב"ד  "אמרו  גולדשמיד. 
ותהפוך להיסטוריה, והסבירו גם מדוע: 
חב"דניקים לא יכולים לחיות בלי הרבי. 
אני חושב שהם כל כך צדקו. זה באמת 

נכון - חב"דניקים לא יכולים לחיות בלי 
הרבי". וכמו כדי להמחיש את הדברים, 
עבר הרב גולדשמיד לספר על עבודתו 
הבחו־ במחיצת  השוטפת  היום-יומית 
שבמגדל  תשובה  לבעלי  בישיבה  רים 
העמק. "במהלך השנים יצאו מהישיבה 
מאות רבות של חסידים ברמ"ח ושס"ה, 
ולא  אני  שלא  בכנות  לומר  יכול  ואני 
אף אחד מאנשי הצוות היה זה שבא־
מת 'קירב' אותם. את כולם קירב הרבי 

ורואים את זה בחוש ממש".
את  גולדשמיד  הרב  מסיים  אך 
נשמע  האולם  של  השני  ובצדו  דבריו, 
חב"ד  מחסידי  קוסשאשוילי,  הרצל  ר' 

לחיים  גולדשמיד,  הרב  "לחיים  בלוד. 
חסידים. דיברת על ההשפעה של הרבי 
וחמש  עשרים  תמוז,  ג'  אחרי  בעולם 
משהו".  לך  לספר  רוצה  אני  אז  שנה, 
סיפור  את  לגולל  הרצל  ר'  עבר  וכאן 
ראיון  באמצעות  והמרגש,  האישי  חייו 
שצולם מראש והוקרן על גבי המסכים. 
בקצרה: במשך שנים ארוכות לא זכו ר' 
הרצל ורעייתו לפרי בטן. הרופאים לא 
נתנו שום סיכוי. לפני שנים אחדות נסע 
אל ה'אוהל', ציונו של האדמו"ר זצוק"ל 
שהרגיש  עד  אותו  עזב  ולא  בקווינס, 
ששמע הרבי את תפילתו. שנה בדיוק, 
נולדה  תפילה,  אותה  מאז  ליום  יום 
"תמיד  הסיפור.  תם  לא  בזה  אך  בתו. 
הרצל,  סיפר  הרבי",  אצל  התפללתי 
שיהיו  יחידה.  בת  תהיה  לא  "שהיא 
וכעת  עמם.  ולשחק  לריב  אחים  לה 
לקהל,  פנה  לכם",  לבשר  יכול  אני 
במלואה,  התקיימה  זו  ברכה  "שגם 
בן  חבקתי  האחרונה  בשבת  כאשר 

זכר נוסף".

הדור הצעיר
פתח  הכינוס  של  השני  חלקו  את 
של  הרוחני  המנהל  קעניג,  מנחם  הרב 
ישיבת תומכי תמימים המרכזית בלוד, 
הצעירים  התלמידים  דור  על  שסיפר 
של החסידות, שחרף הולדתם וגדילתם 
בשנים שלאחר הסתלקות הרבי - מקו־
שרים הם אליו בלב ונפש, לומדים את 

תורתו ומקיימים את הוראותיו.
שיאו של הכנס היה מעמד הכניסה 
המשותף לציון הרבי, באמצעות שידור 
בכינוס.  הנוכחים  לרבבת  שהועבר  חי 
נציג המשתתפים, שליח חב"ד בניו־לו־
שטרנברג,  אברהם  הרב  קונטיקט  נדון 
עליו   - הכללי  הנפש  פדיון  את  קרא 
מיוחדים  בדלפקים  הנוכחים  חתמו 
שהוצבו בפתח כניסה לכינוס - כאשר 
רגליו,  על  עומד  באולם  כולו  הקהל 

ונכנס במוחו וליבו אל הקודש פנימה.
האירוע  של  האומנותי  החלק  על 
עם  יחד  'המנגנים',  תזמורת  הופקדה 
כאשר  הרוש,  נמואל  ר'  הבעל־מנגן 
אליהם הצטרף הקהל הרב כולו בשירה 
רמה שפילחה את האולם הגדול מקצה 

לקצה.
העצרת המוצלחת של צעירי חב"ד 
נחתמה עם התחזקות בקיום הוראותיו 
בלי־ ובהתחזקות  הרבי  של  הקדושות 

מוד תורתו המופלאה.

נערך  לשנה"ל  היערכות  במסגרת 
ביקור מרגש ורב רושם בת"ת 'תפארת 
בנים' שע"י עמותת 'מגן אברהם' בהנה־

לת הרב חיים פרקל
שע"י  בנים'  'תפארת  בת"ת 
לביקור  הוזמנו  אברהם'  'מגן  עמותת 
הסיור  את  עירוניים,  גורמים  מקצועי 
אברהם'  'מגן  עמותת  מנכ"ל  הוביל 
מכן  כשלאחר  פרקל  חיים  הרב 
מקצועית  היערכות  ישיבת  התקיימה 
קבע  פתרון  יימצא  כי  סוכם  ובסיומה 

כיאה לתשב"ר.
עמו־ שע"י  בנים'  'תפארת  ת"ת 
רחב  מענה  מעניק  אברהם'  'מגן  תת 
קידום  תכניות  היתר  בין  ומקצועי, 
על  רב  דגש  ניתן  וכן  שונים  בנושאים 
אישית,  בין  תקשורת  ותרגול  הנחלת 
לילדים  בתחומו  ייחודי  הינו  הת"ת 

דוברי אידיש, וכמו"כ גם אנשי הצוות 
יראי  קהילות  עם  נמנים  המקצועי 
טהור  יהודי  חינוך  על  המקפידים  ה' 
וערכי, הלימודים בת"ת מתקיימים עד 
לשעות אחה"צ המאוחרות כשהילדים 
מזינה  צהריים  מארוחת  נהנים  אף 

ומשביעה.
במהלך הסיור הציג בפני האורחים 
ציוני  גולד  אברהם  הרב  הת"ת  מנהל 
דרך והישגים חינוכיים של התלמידים 
וציין את ההשקעה האישית של הצוות 
המקצועי בכל תלמיד ותלמיד על מנת 
גבוהה,  לימודית  יכולת  להם  להקנות 

אהבת תורה, יראת שמים ודרך ארץ. 
האורחים  התכנסו  הסיור  בתום 
לישיבת  ההנהלה  חברי  עם  יחד 
שנה"ל  לקראת  מקצועית  היערכות 
תכ־ נסקרו  הישיבה  במהלך  הבעל"ט, 

הצורך  עלה  וכן  השונות  הלימוד  ניות 
מידיים  פתרונות  במציאת  הדחוף 
שיוכל  ומותאם  ראוי  קבע  למבנה 
לספק מענה מתאים לצרכים ולגידול 

המבורך. 
התרגשו־ את  שהביעו  האורחים 

תם לראות את ילדי החמד מקודמים 
ומיוחדת  מותאמת  רוחנית  במסגרת 
אמרו  מגיעים,  אליהם  ההישגים  ואת 
כי ייעשה מאמץ נרחב על מנת למצוא 
פתרון מתאים שיוכל לתת מענה לצר־

כי הת"ת כבר לשנה"ל הקרובה.
עמותת  מנכ"ל  פרקל,  חיים  הרב 
נפעם  הוא  כי  אמר  אברהם',  'מגן 
היכולת  את  לגלות  פעם  בכל  מחדש 
המהירה של הנציגים החרדיים ללמוד 

באופן יסודי את צרכי עמך המרובים.
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אל על זכתה במעמד פלטינה פלוס 
ברשימת דירוג מעלה ל־2019

אל על דורגה במקום הראשון מקרב החברות הציבוריות בענף התשתיות, אנרגיה ותחבורה 

אל על זכתה במעמד פלטינה פלוס, 
דירוג  ברשימת  ביותר,  הגבוה  המעמד 
מעלה ל־2019. זו השנה השניה ברציפות 
ביותר  הגבוה  במעמד  זוכה  על  אל  בה 
היא  כאשר  החברתית,  האחריות  במדד 
הציבו־ החברות  מקרב  היחידה  החברה 

ותחבורה  אנרגיה  התשתיות,  בענף  ריות 
שזכתה במעמד פלטינה פלוס ומדורגת 
כמו  כללי.   94 ציון  עם  ביותר,  כגבוהה 
התעופה  מענף  היחידה  היא  על  אל  כן 

שמופיעה בדירוג מעלה.
"דירוג מעלה", בוחן ומודד את פעי־
לותן של חברות מובילות במשק בתחומי 
ליבה במסגרת העשייה אשר כוללים, בין 
עבודה,  יחסי  ושקיפות,  אתיקה  היתר: 
התנדבות,  סביבה,  איכות  והכלה,  גיוון 
תרומה לקהילה, ממשל תאגידי, נגישות, 

אחריות ברכש ועוד.

משאבי  חטיבת  סמנכ"ל  גריסרו,  י. 
הח־ את  ייצגה  על,  באל  ומינהל  אנוש 

שהתקיים  הדירוג  חשיפת  בטקס  ברה 
וציינה  בתל-אביב  ערך  לניירות  בבורסה 
הזכייה  על  וגאים  שמחים  "אנו  כי 
ה-2  השנה  זו  פלוס,  פלטינה  במעמד 
מעיד  זכינו  לו  הגבוה  הדירוג  ברציפות. 
שהחברה  החשיבות  על  רבה  במידה 
התאגידית  האחריות  לתחום  מקדישה 

והפעילות למען הקהילה".
דירוג מעלה, שנוסד ב־2003, משמש 
אחריות  להערכת  הראשי  כמדד  כיום 
תאגידית בישראל. הציון הגבוה בו זכתה 
אל על, מדגיש את החשיבות הרבה שה־

הלקוחות,  עם  לקשריה  מקדישה  חברה 
אתיקה  על  בדגש  והספקים,  העובדים 
והתנדבות בקהילה, באופן קבוע ולאורך 

כל השנה. 

בזכות השירות, המקצועיות 
והאמינות של 'אלדן'

90% מלקוחות אלדן הצהירו: "מרוצים מהשירות ונמליץ לחברים לקנות רכב באלדן"

אלדן, חברת הליסינג וההשכרה מה־
מובילות בישראל מזה 50 שנה, מספקת 
בסטנדרטים  שירות  חוויית  ללקוחותיה 
רשמי:  גם  זה  עכשיו  ביותר.  הגבוהים 
מחקר מקצועי שנערך ע"י מכון 'שילוב' 
מגלה כי 90% מלקוחות אלדן השיבו כי 
בחברה  שקיבלו  מהשירות  מרוצים  הם 
לקנות  לחבריהם  להמליץ  בכוונתם  וכי 

רכב באלדן.
כלי  בענף  תקדים  חסר  נתון  זהו 
לעובדה  ניצחת  הוכחה  ומהווה  הרכב 
מהווים  ואמינות,  מקצועיות  ששירות, 
הלקוחות.  של  בבחירה  מנצח  פקטור 
לקוחות  של  המכריע  שהרוב  העובדה 
הע־ את  מקצועי  במחקר  הביעו  אלדן 

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

שהיה עד כה.
שרוכש  מי  כל  כי  מציינים  באלדן 
שקט  בטוחה,  מקניה  נהנה  באלדן  רכב 
'הקניה  מדיניות  הוגן.  ומחיר  נפשי 
תעודת  כוללת  אלדן,  של  הבטוחה' 
לפעולות  מלאה  שקיפות   – לרכב  זהות 
שנעשו ברכב, כולל טיפולים תקופתיים, 
בדי־  – אלדן  מבחן  וביקורות,  תיקונים 

ליקויים  תיקון  חיצוני,  במכון  קנייה  קת 
כללי,  וניקיון  ומכניים  בטיחותיים 
ועשרת  המנוע  על   – מורחבת  אחריות 
כל  וללא  ברכב  העיקריים  המכלולים 
מתאים  לא  ושירות  עצמית  השתתפות 
תו־ זה  שירות  במסגרת   – תחזיר!  לך? 
כלו לרכוש את הרכב, לנסוע, להתנסות 
ולבדוק ואם תחליטו שאתם מתחרטים, 

פשוט  בסדר,  הכל  שהיא,  סיבה  מכל 
פלא  לא  כזו,  מדיניות  עם  מחזירים! 
מרו־ רק  לא  החברה  מלקוחות  ש-90% 

להמליץ  מבטיחים  אלא  מהשירות  צים 
לחבריהם על אלדן כחברה הטובה ביותר 

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

איכות ומקצועיות גבוהים ביותר.

מי אמר שצריך ללמוד לחיות עם חרדות?
ב'אלפא בריין סנטר' מצליחים למגר את החרדה

 .19 בן  ישיבה  תלמיד  הוא  שמואל 
והם  הוריו  אותו  כינו  כך  ומבריק'  'חרוץ 
צדקו, אלא שחרדה קשה שבה היה נתון 
כבלה וגררה אותו למערבולת של חוסר 

אונים וייאוש. 
החרדה לא עזבה אותו לרגע, בתפי־

במבחנים,  החברותא,  עם  בסדרים,  לות, 
היא לא נתנה לו מנוח. והוא, מה הפלא 
שלא הצליח לממש את הפוטנציאל שלו 
ודפיקות  שיתוק  תחושת  רעידות,  תחת 
לב מואצות שהפכו לחלק משגרת החיים 

שלו.
או  זו  ברמה  חרדה  חשים  כולנו 
כש־ אך  בחיים,  שונים  במצבים  אחרת 

הפוגעת  גבוהה  בעוצמה  בחרדה  מדובר 
בתפקוד התקין ומשבשת את סדר היום 

צריך לטפל בה.
לטפל  ניסו  שמואל  של  ההורים 
שונים.  וטיפולים  בתרופות  בחרדה 
שהמ־ נראה  היה  כשכבר  פעם  בכל 
וחוזר  התדרדרות  חלה  טוב  יותר  צב 

חלילה. 
הוביל  חדש  פתרון  אחר  החיפוש 
אותם אל המרכז לשיפור תפקודי המוח 
בהפרעת  שמטפל  סנטר',  בריין  'אלפא 
חרדה באימון מוחי. דווקא משם צמחה 

הישועה. 

של  המוחית  שהפעילות  "הבנו 
שמשפיע  מה  וזה  תקינה  אינה  שמואל 
שלו",  הקשה  החרדה  על  היתר  בין 
"השתתפנו  שמואל.  של  אבא  מספר 
שלה  ובפיענוח  לו  שנעשתה  בבדיקה 
ברגשות מעורבים. מחד, לא ידענו האם 
שהעובדה  ידענו  ומנגד  יעזור,  הטיפול 
כבר  היא  לבעיה  המקור  את  שמצאנו 
לשמואל  התאימו  במרכז  פתרון.  חצי 
בתקווה  לדרך  ויצאנו  טיפולים  תכנית 

ותפילה"
טיפולים  לסדרת  נכנס  שמואל 
באימון מוחי בנוירופידבק ו-CBT - טי־

הגיע  והשינוי  קוגניטיבי  התנהגותי  פול 
מהר מן הצפוי. עם התקדמות הטיפולים 
שמואל  ופחתה,  הלכה  החרדה  עוצמת 
שלם,  בסדר  ישיבה  יותר,  רגוע  נעשה 
למידה עם חברותא וביצוע מבחנים בעל 
פה ובכתב הפכו לאפשריים בהחלט. לק־
ראת סיום הטיפול, החרדה כבר נעלמה.
צוות הישיבה נותר נפעם נוכח השי־
משנתיישבה  "כעת  בשמואל:  שחל  נוי 
חזרו  הלימוד  וחדוות  השמחה  דעתו, 

אליו".
מרכז  מנהלת   Ph.D נתנאל  ד"ר 
של  ניסיון  ובעלת  סנטר'  בריין  'אלפא 
קשורה  "חרדה  בחרדה:  בטיפול  שנים 

לטפל  וצריך  המוחי  בתפקוד  להפרעה 
בה כמה שיותר מהר כדי שלא תתפשט. 
בנוירופידבק  מוחי  אימון  של  שילוב 
קוגניטיבי  התנהגותי  טיפול   -  CBT -ו
מצליח למגר את החרדה. מדובר בשיטה 
שהוכחה מדעית ומחקרית ומטפלים בה 

במרכזים רפואיים בעולם".
במרכז  המוחי  האימון  כן,  אמנם 
טיפול  מחליף  אינו  סנטר'  בריין  'אלפא 
תרופתי כפי שניתן על ידי רופא מטפל, 
הפרעות  ולמגר  לשפר  מצליח  הוא  אך 
כמו חרדה, ברמה כה משמעותית שטי־

פולים אחרים לא הצליחו. 
תוצאות  עובד.  זה  עובד,  כשזה 
ארוך,  לטווח  נשמרות  המוחי  האימון 
גם לאחר שעבר זמן רב מסיום הטיפול 
וטיפולים  בתרופות  כמו  ושלא  במרכז, 
אחרים שבהם הפסקת הטיפול משמעו־

תה הפסקת ההטבה. 
מרכזי 'אלפא בריין סנטר' בבני ברק 
ובירושלים פועלים בהתאמה מלאה למ־

גזר החרדי ובברכת גדולי ישראל. חיסיון 
לפעילות  וראשון  ראש  הם  ודיסקרטיות 
השקי־ המקצועיות,  בבד  ובד  המרכזים, 

המקצוע,  ואנשי  הרגישות  המלאה,  פות 
כולם בחזית מאוחדת לטובת המטופלים 

והשיפור במצבם.

בהוראת מרנן ורבנן: יש לדרוש מזגן מאושר 
לשימוש בשבת קודש על ידי בד"ץ מהדרין

שביעי,  מקדשי  עם  דרישת  לאור 
כהלכתה,  שבת  לשמירת  והתעוררות 

ברחבי  חשמל  בחנויות  חולקו 
הנו־ כשרות  תעודות  הארץ 

למזגנים  שיווק  אישור  שאות 
בת־ מהדרין.  בד"ץ  בכשרות 
חותמת  את  הנושאות  עודות, 
בד"ץ מהדרין של הרה"ג רובין 
שליט"א, נכתב: כידוע, הקדמה 
הטכנולוגית מכתיבה אתגרים 
בכל  בעיקר  רבים  הלכתיים 
הנוגע לשימוש במוצרי חשמל 
בזה  הננו  ע"כ  קודש.  בשבת 
'אלקטרה'  חברת  כי  לאשר 
וייצרה  לדרישתנו  נענתה 
מזגנים אשר מותרים לשימוש 
בשבת ללא חשש ח"ו ובאופן 
המהודר ביותר. עסק זה מור־
שה לשווק מזגני אלקטרה עם 
התקן  וכן  מובנה  שבת  התקן 
בכשרות  היחידים  'שבת-טק', 
בד"ץ מהדרין בראשות הרה"ג 

אברהם רובין שליט"א.
אוויר  מזג  בתקופת 
והלחות  שהחום  קשה,  כה 
מאיימים על כל אזור בארץ, 
למוצר  מזמן  הפך  והמיזוג 
בגדר  שאינו  בסיסי  צריכה 
הציבור  מגיב  כלל,  מותרות 
בהוקרה ובהערכת תודה את 
להשתמש  שאפשר  העובדה 
חשש  ללא  במזגנים  היום 
זה  אין  כלל.  שבת  חילול 

השבת  חילולי  ריבוי  לאור  מאליו,  מובן 
מחוץ, שאנו עדים להם ועומדים חוצצים 
בינם ועושים הכל על מנת לחזק אצלנו 

מצד  מפורשת  בהוראה  גם  השבת,  את 
רבנים. בתקופה זו מחפש כל יהודי ירא 

ה' להחמיר ולדקדק היכן שרק ניתן על 
מנת לחזק את כבוד השבת.

בי־ כי  האוויר,  במיזוג  וראינו  ומצאנו 

ציאתם לשוק של עשרות דגמים חדישים 
ביותר של מזגנים, הכוללים חיישן הפעלה 
של  וסגירה  לפתיחה  המגיב 
חלונות/דלתות, מספר אנשים 
של  חשש  נוצר  וכד'.  בחדר 
כן  על  בגרמא.  שבת  חילול 
'אלקטרה',  המיזוג,  בענקית 
עמלו על פיתוח ייחודי שמא־
פשר טכנולוגיה חדשנית ומת־
קדמת, בה הידור המצווה הוא 
בעיות  כל  וללא  מלכתחילה, 
גרמא, והוסיפו לצד אישור של 
להלכה  טכנולוגי  מדעי  מכון 
יצחק  לוי  הרה"ג  של  מיסודו 
הלפרין זצ"ל, את כשרות בד"ץ 
אברהם  הרה"ג  של  מהדרין 

רובין שליט"א.
ונחתמה  נכתבה  וכך 
"רבני  הכשרות:  תעודת 
בד־ בדקו  שליט"א  הבד"ץ 

בלתי  מעבדות  וע"י  קדקנות 
פעולת  אופן  את  תלויות 
השבת  והתקני  אלו  מזגנים 
במזגנים,  שיושמו  המיוחדים 
ע"ע  קיבלו  אלקטרה  בעלי 
הללו  המזגנים  את  לייצר 
עפ"י הוראות הבד"ץ שליט"א 
לאור זאת ובהתאם להוראות 
לחזק  שליט"א  ורבנן  מרנן 
למען  והמעשים  העושים  ידי 
שומרי השבת, הננו בזה בק־

ריאה לציבור יראי ה' לדרוש 
מזגן  ורק  אך  הקניה  בעת 
המאושר לשימוש בשבת קודש ע"י בד"ץ 
קדושת  למען  עה"ח  באנו  וע"ז  מהדרין. 
השבת – מחלקת כשרות בד"ץ מהדרין".

בשורה רפואית קרוב לבית: הסיור 
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 

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

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

בבית החולים. 
במ־ סיור  פישר  הרב  ערך  כן  כמו 

מטופלים  עם  ושוחח  השונות  חלקות 
ההתנהלות  על  מקרוב  עומד  שהוא  תוך 

בשטח. 
הביע  ובסיומו  הביקור  כל  לאורך 
והתרשמותו  התפעלותו  את  פישר  הרב 
הר־ הצוות  של  מהמקצועיות  העמוקה 

פואי ותודעת השירות שלו.
מרמת  הופתע  כי  ציין  פישר  הרב 
הרפואי  המרכז  של  הגבוהה  ההתאמה 
מהמ־ רפואי  "כשמרכז  החרדי.  לציבור 

שממוקם  בארץ,  והמובילים  קצועיים 
החרדיים  והריכוזים  לערים  מאוד  קרוב 
חייו  לאורחות  עצמו  מתאים  הגדולים, 
ממש  של  בשורה  זו  החרדי,  המגזר  של 

לכלל הציבור החרדי".
הרב פישר הסביר עוד כי על המק־

צועיות וההובלה הרפואית של שמיר אין 
עוררין, ועתה – לאור מהפכת ההתאמה 
– הציבור החרדי יכול להרגיש בו בבית 

שלו  הדופן  יוצאת  מהקרבה  וליהנות 
ומכל מה שיש לבית החולים להציע. 

בית  של  והרפואי  הניהולי  הצוות 
החולים הודה מצדו לרב פישר על פועלו 
החרדי,  במגזר  רפואה  בנושאי  הגדול 
שי־ על  הצדדים  סיכמו  בהמשך  כאשר 

תופי פעולה בעתיד. 
בצל  התקיים  הביקור  שציינו,  כפי 
הרפואי  המרכז  של  ההתאמה  מהפכת 
לציבור החרדי, בדגש על מחלקת היול־

דות. כחלק מהמהפכה המתוארת הוכשר 
רוב שטח בית החולים מפני טומאת כה־
נים והותקנו פתרונות טכנולוגיים המונ־

עים חילולי שבת ממי ששובת במקום. 
היולדות  נהנות  היולדות  במחלקת 
 – משפחותיהן  בני  גם  כמו   – החרדיות 
מהתאמה מוחלטת לאורח החיים החרדי 
מנות  לרבות  ההלכה,  דקדוקי  כל  ע"פ 
והתחשבות  אישי  יחס  למהדרין,  גורמה 

בכל דרישה ובקשה במהלך האשפוז. 
המתוארים  המהלכים  תוצאות 
יולדות  מאות  עם  בשטח  ניכרות  כבר 
חרדיות שבחרו ללדת ב'שמיר' בחודשים 
האחרונים, מספר שהולך וגדל כל העת 
לנוכח האמון הרב והשם הטוב של שמיר 

ברחוב החרדי.

מינוי חדש לתפקיד יו"ר בנק לאומי
ד"ר סאמר חאג' יחיא יחליף את דוד ברודט, שכיהן בתפקיד ב-9 השנים האחרונות

נבחר  לאומי  דירקטוריון  בישיבת 
יו"ר  לתפקיד  יחיא  חאג'  סאמר  ד"ר 

דירקטוריון הבנק.
על  הפיקוח  לאישור  כפוף  המינוי 
לתוקף  וייכנס  ישראל  בבנק  הבנקים 
ביום קבלת האישור, אך לא לפני ה-21 
דוד  של  כהונתו  סיום  מועד  ביולי 2019, 
השנים   9 במהלך  לאומי  יו"ר  ברודט, 

האחרונות.
רו"ח,  עו"ד,   ,(48) יחיא  חאג'  ד"ר 
משנת  החל  בלאומי  כדירקטור  מכהן 
2014. כמו כן, הוא מכהן כדירקטור בחב־

רות רבות, ביניהן המרכז הרפואי הדסה, 
להשכלה  המועצה  שטראוס,  קבוצת 

לפני   .BondIT הפינטק  ומיזם  גבוהה 
העסקי  בשוק  משרות  במגוון  כיהן  כן 
פי־ להנדסה  נשיא  סגן  בהן  בארה"ב, 
 Fidelity Investments ננסית בחברת
גלובלי  מסחר  אסטרג   ,((2006-2012
 (GMO-Investments (2012-2013-ב
ויועץ פיננסי, כלכלי, אסטרטגי ורגולטורי 

 .(Analysis Group (2004-2006-ב
בבתי  מרצה  יחיא  חאג'   1990 מאז 
ומשפטים  כלכלה  עסקים,  למנהל  ספר 
 ,MIT בהן  מובילות,  באוניברסיטאות 
הרווארד, האוניברסיטה העברית והמרכז 

הבינתחומי הרצליה.
דוקטורט  בעל  הינו  יחיא  חאג' 

ארה"ב,  שבבוסטון,   MIT-מ בכלכלה 
פיננסים  כלכלה,  במאקרו  התמחות  עם 
המשך  לימודי  בוגר  ואקונומטריקה, 
מאוניברסיטת   (PGD) חשבון  בראיית 
עסקים  במנהל   MBA בוגר  אביב,  תל 
(בהצטיינות יתרה) מהאוניברסיטה העב־

רית, עם התמחות בבנקאות ומימון, בוגר 
הע־ מהאוניברסיטה  במשפטים   LLB

(בהצטיינות)  בכלכלה   MA בוגר ברית, 
התמחות  עם  העברית,  מהאוניברסיטה 
במאקרו-כלכלה ומסחר בינלאומי, ובוגר 
(בהצטיינות)  וכלכלה  בחשבונאות   BA

מהאוניברסיטה העברית.

גולדיס מציגה: תפריט הרינג חדש
רגע לפני שאתם קונים דגים לשבת, אתם חייבם להכיר את תפריט ההרינג החדש של 

גולדיס - מבחר עצום הכולל מגוון רחב של דגים מעושנים במגוון סגנונות וטעמים
יש  משפחתי?  אירוע  עורכים 
קידוש  עושים  בשבת?  אורחים  לכם 
ההכנות  את  תתחילו  הכנסת?  בבית 
היוקרתית,  המעדנייה  ב'גולדיס', 
תכירו את תפריט ההרינג החדש ותו־

כלו לבחור מתוך המגוון הרחב הרינג 
מעושנים  דגים  מארזי  או  בטעמים 

ויוקרתיים.
סוגי  כל  את  תמצאו  ב'גולדיס' 
ומגוון  עשיר  תפריט  מתוך  הדגים 
שכולל מטיאס אמיתי מקורי, מטיאס 
השף, מטיאס פיקנטי, מטיאס בחרדל, 
בעגבניות  מטיאס  המעניין,  מטיאס 
במיונז,  אמריקאי  מטיאס  פולני, 
ירוק,  בצל  עם  ישראל  בית  מטיאס 
מטיאס מפולפל, מטיאס אנשובי, קו־
ביות סלמון בעישון קר, סלמון בעישון 
סלמון  סלט  במיונז,  סלמון  סלט  חם, 
מקרל  מעושן,  טונה  סלט  אירופאי, 

מעושן ועוד.
בנוסף, ב'גולדיס' הממוקמת בלב 
תמצאו   ,18 תורה  עזרת  ברחוב  העיר 
פלטות מעושנים, פלטות סלמון ופל־

טות דגים שלמים בגדלים ובעיצובים 
שנים. וכמובן, מבחר עצום של בשרים, 

עונג  בשביל  שצריך  מה  וכל  תוספות 
שבת אמיתי. 

מהודרת  כשרות  תחת  המעדנייה 
של בד"צ העדה החרדית ירושלים.

02- בטלפון:  להזמין  גם  ניתן 
.5384534

בפתח החופש הגדול: חברת דואר ישראל 
משיקה לראשונה בישראל כרטיסים 
נטענים בשקלים ובמט"ח לבני נוער

חברת דואר ישראל פונה לראשונה לצעירים ומציעה כרטיסים נטענים מגיל 16, 
הנטענים עד 2,500 שקלים בחודש ואינם מקושרים לחשבון בנק או לכרטיס אשראי 

חברת דואר ישראל משיקה, בא־
מצעות בנק הדואר, לראשונה בישראל 
16- מגיל  לצעירים  נטענים  כרטיסים 
בני  ובמט"ח.  בשקלים  הנטענים   ,18
כרטיסים  מעתה  לרכוש  יוכלו  הנוער 
תעודת  בהצגת  שמם,  על  נטענים 
דואר  סניפי  ממאות  אחד  בכל  זהות, 
מאסטר־ מבית  הכרטיסים  ישראל. 
כמו  נראים  העולמית  ויזה  או  קארד 
כרטיסי אשראי, וניתן להטעינם מראש 
(פריפייד) עד 2,500 שקל בחודש. עלות 
הכרטיסים 45 שקל לכרטיס באופן חד 
פעמי ותוקפם ל-5 שנים. בנוסף, החל 
צעיר  חשבון  לפתוח  ניתן   16 מגיל 
בבנק הדואר ולהחזיק בכרטיס חיוב. 

כר־ סוגי  שני  מציע  הדואר  בנק 
ויזה  מבית  האחד  נוער:  לבני  טיסים 
ומתאים  בדולרים,  הטעון  העולמית 
ליין  און  ולרכישות  לחו"ל  לנסיעות 
ברשת בדולרים, והשני – כרטיס מבית 
מאסטרקארד העולמית הטעון בשלו־
שה מטבעות: שקל, אירו וליש"ט לק־

ניות באתר ולשימוש במדינות אירופה. 
לבני  מאפשרים  הכרטיסים  סוגי  שני 
בתי  אלפי  במאות  שימושים  הנוער 
ברשת  קניות  וכן  ובעולם  בארץ  עסק 
ובינלאומיים.  ישראליים  באתרים 

הכרטיסים  עם  מזומנים  למשוך  ניתן 
ובחו"ל,  בארץ  אוטומטיים  במכשירים 
או  במזומן  הדואר  בסניפי  להטעינם 
בכרטיס אשראי, וכן בהעברה בנקאית 
להגיע  צורך  ללא  אחר,  מחשבון 
מוטענים  הכרטיסים  הדואר.  לסניפי 
בנק,  לחשבון  מקושרים  ואינם  מראש 
לכן אינם חושפים להונאות את פרטי 
באתרים.  הרוכשים  של  הבנק  חשבון 
הכסף  הכרטיס,  גניבת  של  במקרה 
עמלת  עלות  ללקוח.  ויוחזר  מבוטח 
הינה  שקלי  למטבע  לשקלים  טעינה 
בתי  בכל  התשלום   ,1% ולמט"ח   ,2%

העסק הינו ללא עמלה.
אבי בלו, מנהל בנק הדואר: "כר־

פתרון  הם  נוער  לבני  נטענים  טיסים 
פורץ דרך, מאחר והם מציעים כרטיס 
המשלב מספר מטבעות לקניות בארץ 
נוסעים  רבים  נוער  בני  כיום  ובחו"ל. 

קיץ, לחופשות,  לבדם למחנות  לחו"ל 
בחו"ל,  וספורט  מוזיקה  לאירועי 
למסעות  הספר  בתי  מטעם  ויוצאים 
הנטענים  הכרטיסים  בנוסף,  בפולין. 
קניות  לבצע  הנוער  לבני  מאפשרים 
ולמשוך  עמלות,  ללא  וברשת  בארץ 
במטבע  ובחו"ל  בארץ  מזומן  כסף 
של  הנטענים  הכרטיסים  להם.  הרצוי 
לחשבון  מקושרים  אינם  הדואר  בנק 
בנק ולכן מוגנים מפני פריצות לחש־

או  אובדן  מפני  ומבוטחים  העו"ש  בון 
גניבה, כך שהכרטיסים מקנים להורים 
ולבני  בהוצאות  ושליטה  נפשי  שקט 
לשמור  ניתן  מרבית.  עצמאות  הנוער 
לשימוש  בכרטיס  הסכום  יתרת  את 
מיום  שנים   5 עד  הבאה  לנסיעה  או 
הנפקתו. כך בני הנוער וצעירים ילמדו 
ואח־ נבונה  בצורה  פיננסית  להתנהל 

ראית ללא חריגה בהוצאות". 

ממשיכים להתמקצע: ימי 
העשרה ועיון של פרוג 

הלימודים  לחשוב,  למקובל  בניגוד 
הלי־ ביום  מסתיימים  לא  המקצועיים 

מודים האחרון. ההתקדמות הטכנולוגית 
את  מחייבים  המקצועיים  והחידושים 
אנשי המקצוע ללמוד כל הזמן ולהישאר 
פרוג'  'בית  שעורך  עיון  בימי  מעודכנים. 
פנים  מעצבות  יוכלו  הקרובים,  בימים 
מע־ ידע  לרכוש  מקצועיות,  וצלמות 
בתחומים  המובילים  מהמרצים  שיר 

אלה.
'בית פרוג' – הבית ליוצרים החרדים 
יוזם ומפיק שני ימי עיון מקצועיים, כח־
הידע  והעמקת  להנגשת  מפעילותו  לק 
המקצועי לעוסקים בתחום במגזר החר־

די, תוך התאמה מושלמת לצורכי הציבור 
החרדי. ימי העיון שייערכו בימים הקרו־
בים ויהיו פתוחים לבוגרות פרוג ולנשות 
מקצוע שמעוניינות להתעדכן בחידושים 
והטרנדים בארץ ובחו"ל במקצועות אלה. 
המשתתפות  תוכלנה  העיון,  ימי  במהלך 
להתייעץ ולשוחח עם המומחים לצילום 

ועיצוב פנים באופן אישי.
בעולם  שיעסוק  הראשון  העיון  יום 
הצילום, ייערך ביום רביעי ז' תמוז (10.7). 
ת'  המובילים  הצלמים  ישתתפו  באירוע 
עם  שירצו  פרץ  וה'  לביא  בועז  שי,  בר 
צילומי מזון, לייף סטייל, אופנה, סטודיו 

וגישות בצילום פורטרטים.
בעולם  שיעסוק  הנוסף  העיון  יום 
ייערך  הפנים,  עיצוב  בתחום  הצבעים 
יש־ באירוע   .(15.7) תמוז  י"ב  שני  ביום 

תתפו האדריכליות נ' יחיאב וא' זינגר וכן 
לתחום  מקצועי  יועץ  המשמש  חן  איתן 

האדריכלים בקבוצת טמבור.
"אנו  דיקמן:  חיים  פרוג  בית  מנכ"ל 
רואים חשיבות רבה בליווי אנשי הצילום 
להעשיר  מנת  על  לימודיהם,  לאחר  גם 

ולהעניק  בתחום  המתחדש  בידע  אותם 
כדי  המקצועי  הידע  מירב  את  להם 
העדכנית  בצורה  בתחום  לעסוק  שיוכלו 
לצרכים  מושלמת  התאמה  תוך  ביותר, 

של אדם חרדי".
בי־ פרוג  בבית  יתקיימו  האירועים 

רושלים (שטראוס 3 קומה 4) בירושלים, 
בין השעות 9:30-14:00. הכניסה מותנית 
ברישום מראש ובתשלום דמי השתתפות 

עם הטבה מיוחדת לבוגרות פרוג.

מאות במופע עוצמתי 
'אדמה ושמים' 

מאות נשים ונערות צפו ביום רביעי 
שעבר במופע 'מחול על גלגלים'. בשנים 
האחרונות זכו המופעים במוניטין ייחודי 

על היותם מבשרי בשורה של ממש. 
לה־ הצליח  ושמים'  'אדמה  המופע 

מרהיבים,  בביצועים  קודמיו  על  תעלות 
ופעלולי  מהפנטים  לד  מסכי  בשילוב 

תאורה יוצאים דופן. 
את המופע – שנערך במסגרת פס־

טיבל צמי"ד - הובילו הכוריאוגרפית מ' 
הברי בניהולה האמנותי של ש' ברוידא. 
להקת המחול - בתוכה אחדות בכיסאות 
גלגלים ייעודיים למחול - נעו על הבמה 
בקצב ובמומחיות, כשהן מפגינות שלי־
טה וחוש בימתי מושלם. מסרים של אד־
על  טקסטים  שביניהם,  ומה  מה-שמים 
מרוממת  ושירה  וגשם  רוח  וחול,  קודש 

חברו יחד לחוויה בלתי נשכחת. 
בידרה  לויטין  מ'  הסטנדאפיסטית 
את הקהל בקטעי קישור וגב' ע' הורוביץ 
שירת  את  שרו  חיות  מקהלות  בשיתוף 
הרוח בהשתתפותו הנלהבת של הקהל. 

הפרויקט  שצבר  המוניטין  לנוכח 
הכרטיסים  אזלו  האחרונות,  בשנים 

והאולם  שהתקיים  לפני  רב  זמן  למופע 
היה מלא עד אפס מקום. הנהלת מנהל 
רב  סיפוק  מביעה  שלמה  רמת  קהילתי 
בשנה  כי  ומבטיחים  האירוע  מהצלחת 
בעל  אולם  עם  כנדרש  ייערכו  הבאה 
את  לספק  כדי  יותר,  גבוהה  קיבולת 

הביקוש העצום. 

יו"ר קבוצת דיסקונט, יו"ר בנק מרכנתיל 
ומנכ"ל הבנק סיירו בירושלים וערכו 

ביקור במוסדות עמותת 'סולם'
שאול קוברינסקי, יו"ר קבוצת דיס־

קונט, עו"ד א' דויטש, יו"ר בנק מרכנתיל 
מרכנתיל  בנק  מנכ"ל  בורשטיין,  ושוקי 
ערכו לאחרונה סיור בירושלים ובמהלכו 
ביקרו במרכז למוסדות וארגונים במגזר 
ובסניפי  בירושלים  הבנק  של  החרדי 
הצטרפו  לביקור  העיר.  ברחבי  מרכנתיל 
דודי מימון, סמנכ"ל ומנהל החטיבה הק־
מעונאית בבנק, שאול בביש מנהל אזור 
למנכ"ל  ע.  הולצברג,  וחיים  והדרום  י-ם 
ומנהל המרכז למוסדות וארגונים במגזר 

החרדי.
במסגרת זו התקיים ביקור במוסדות 

עמותת 'סולם' ובפני נציגי הבנק הוצגה 
העשייה הרבה של העמותה למען ילדים 
מיוחדים ובני משפחותיהם. מנכ"ל הבנק 
בירך ואמר: "אנו רואים כאן פעילות שכל 
כולה שליחות. יש בעמותה הזאת עשרות 
ומאות של אנשים שבכל הווייתם רוצים 
לעזור ולהקל. לבנק מרכנתיל שחגג בש־

שיתוף  להקמתו,  שנים  החולפת 100  נה 
'סולם',  עמותת  עם  טווח  ארוך  פעולה 
העמותה  של  בפעילותה  מעורבים  ואנו 
וכך  החברתית  עשייתנו  במסגרת  גם 

נמשיך ונעשה גם בעתיד". 
וארגונים  למוסדות  המרכז  מנהל 
לאחר  אמר  הולצברג,  חיים  ר'  חרדיים, 
נרקם  ל'סולם'  מרכנתיל  "בין  כי  הסיור 
לאורך השנים קשר מיוחד וכולנו נהנים 
הדואלי  הפעולה  שיתוף  את  לראות 
והמצוין בפעילות העסקית לצד פעילות 
והארגון  הבנק  של  לקהילה  התרומה 

שאנו שמחים להיות חלק ממנו".

איזו מערכת שינה מתאימה ביותר 
לבני נוער? מומחי 'עמינח' מייעצים

מתלבטים  אתם  גדלים  כשהילדים 
למיטות  לעבור  כדאי  האם  אחת  לא 
להקפיד  מה  ועל  מתי,  אז  כן  ואם  נוער, 
מגישה  בשבילכם,  בדיוק  הקנייה.  בעת 
נבונה,  לרכישה  חשובים  טיפים  'עמינח' 

שתביא לשינה נוחה ובריאה של 
בני נוער:

הגב  על  שמירה   – בריאות 
גדילת  של  הקריטיות  בשנים 
כל  חשוב.  קריטריון  הוא  הילד 
של  וחצי  והמיטה  הנוער  ספות 
שינה  מצעי  מציעים  עמינח 
כולל  בריאותיים,  אורתופדיים 
מצע קפיצים 'המרכז הבריאותי' 
ונכונה  מיוחדת  תמיכה  המקנה 
במקום בו מתרכז מירב משקל 
גוף הילד המאושרים ומומלצים 

לכירופרק־ הישראלית  האגודה  ידי  על 
טיקה. 

התאמה לצרכים המשתנים – בגיל 
העת,  כל  משתנים  הילד  צרכי  הזה, 
סדרת  את  עמינח  פיתחה  כך  ולשם 
המאפשרים  UP&DOWN לצעירים 
והגב  הראש  אזור  של  והורדה  הרמה 

בקלות, ומנגנון טופ-אפ לכוונון ותמיכה 
תמיכה  המעניק  והצוואר,  הראש  באזור 
ממוקדת לאזור הראש ושומר על תנוח־

תו הטבעית של הצוואר בכל עת.
תהיה  שהספה  חשוב   – פרקטיות 

במי־ כוללת  עמינח  ולכן  רב-שימושית, 
המאפשר  קל-על  מנגנון  הנוער  טות 
פתיחת מצע שינה נוסף לילדים נוספים 
חשובה  תוספת   – מצעים  וארגז  בחדר 
במקרה של חדר קטן המקנה פתרון מו־

שלם לאחסון מצעים, צעצועים, קלסרים 
וכדומה.

כזו  היא  בריאה  מיטה   – נוחות 
משתמ־ בעמינח  נוח.  שינה  מצע  בעלת 
יכולת  בעל  טבעי  לטקס  ב-100%  שים 
של  האנטומי  למבנה  גבוהה  התאמה 
שכבות  נוחות,  אזורי  חמישה  עם  הגוף 
ואקרילן,  גמיש  מפוליאוריתן  נוחות 
המיטה  בדופן  פוליאוריתן  שכבת 
עם  הרגליים  מגע  את  המונעת 
הבריאותית'  ו'השדרה  העץ  משטח 
לתוספת  גמישים  עץ  שלבי  מצע   –

נוחות.
גודל – חשוב שהמזרן יהיה גדול 
מספיק ומתאים לגובהו ומשקלו של 
הילד ומאפשר לנוע בנוחות במהלך 

הלילה.
נראות – גם בתחום חדר השינה 
קיימים מותגים המשדרים אופנתיות 
והמיטה  הנוער  ספות  כאשר  ועדכניות, 
עי־ כרהיט  גם  לעיתים  משמשות  וחצי 

הצבעוניות  את  לו  המעניק  בחדר  צובי 
והנוחות המתאימים.

'עמינח',  ברשת  להשיג?  ניתן  איפה 
המור־ והמשווקים  המובחרות  בחנויות 

שים

ביוזמת 'קבוצת מישור' ובחסות 'פאגי' – הבנק הבינלאומי:

מאות מנהלי מוסדות ועמותות במגזר 
החרדי השתתפו ביום עיון והעשרה

בפאנלים שהתקיימו בכנס השתתפו סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש, ח"כ הרב 
יצחק פינדרוס, ח"כ הרב יעקב מרגי ובכירי פאגי • ינון שוויקה, מנהל מערך פאגי 

וסמנכ"ל הבנק הבינלאומי: "בפאגי מכירים היטב את הצרכים המיוחדים של מנהלי 
המוסדות החרדיים, ונותנים את המענה המהיר והמקצועי לכל פנייה"

פאגי - הבינלאומי, הבנק המוביל 
עם  הבנקאות  בתחום  החרדי  במגזר 
חדשניים  מקצועיים,  שירותים  מגוון 
ועדכניים, השתתף בכנס ייחודי למאות 
מנהלי מוסדות ועמותות. הכנס ביוזמת 
קבוצת מישור, התקיים בבנייני האומה 
השתתפו  בכנס  רבה.  להצלחה  וזכה 
לכנס  העמותות  רשם  ציבור,  אישי 
והמתמחה במתן שירות מקצועי ומהיר 

למאות מוסדות ועמותות.
הרב שלמה ברילנט, מזכ"ל איגוד 
מנהלי הישיבות ואיגוד מנהלי הת"תים, 
הנחה את המושב הראשון שעסק בדיני 
עובדים, ספקים ותביעות. במושב נשא 
דברים ינון שוויקה, סמנכ"ל הבנק הבי־

את  שציין  פאגי  מערך  ומנהל  נלאומי 
הקשר האמיץ של כלל סניפי פאגי עם 
מנהלי המוסדות והעמותות בכל רחבי 
בזיהוי  ביטוי  ליידי  שבא  קשר  הארץ, 
צרכים והתאמה מלאה לצרכי המוסד. 
מטופלת  אלינו,  שמגיעה  פניה  "כל 
במהירות ובמקצועיות", אמר שוויקה. 

הרב  ברכה  דברי  נשא  מכן  לאחר 
גני  רשת  מנכ"ל  גולדקנופף,  יצחק 
ילדים בית יעקב. עו"ד אהרן הלוי מסר 
ומשרד  זרים,  עובדים  בנושא  הרצאה 
לצד  עדכניות  סוגיות  הציג  מישו"ר 
פתרונות אופטימליים שהוצגו במצגת 
זרים  "עובדים  בנושא  אינטראקטיבית 
פרי־ עם  בהתקשרות  וזכויות  וחובות 

לנסרים".

מימרן  אבי  ר'  התקשורת  איש 
ציבור  אישי  עם  מיוחד  מושב  הנחה 
בנושאים האקטואליים שעל סדר היום 
לאן".  פנינו   – שאחרי  "היום  בסימן 
סגן  הציבור:  אישי  השתתפו  במושב 
שר החינוך הרב מאיר פרוש, ח"כ הרב 

יצחק פינדרוס וח"כ הרב יעקב מרגי.
במהפכה  שעסק  המושב  את 
הבקרה  ואכיפת  השקיפות  בתפיסת 
יוסקוביץ,  יוסף  הרב  הנחה  בעמותות, 
השתתפו  בפאנל  למלכ"רים.  מומחה 
עו"ד עמית חדד, עו"ד אשר דובב ורו"ח 

ישראל שוויבל.
עשירה,  צהריים  ארוחת  לאחר 
שלמה  הרב  בהנחיית  פאנל  התקיים 
"מקסימום  הכותרת  תחת  ברילנט 
השתתף  בפאנל  בעמותה".  הכנסות 

פאגי  תחום  מנהל  פוגלמן –  מוטי  מר 
לשאלה:  שהתייחס  הבינלאומי  בבנק 
למלכ"רים,  אשראי  מקצה  הבנק  איך 
קריכלי  מוטי  ההקצאה?,  נקבעת  כיצד 
סרברניק  יהודה  והרב  צ'רידי  מחברת 
הכספים.  בגיוס  המהפכה  על  דיברו 
הפאנל  את  חתם  סגל  מיכאל  עו"ד 
עם דגשים מעשיים למלכ"רים בתחום 

ביטול והפחתת חיובי ארנונה.
העמותות  רשם  חתם  האירוע  את 
מנהלי  מאות  את  ישירות  שפגש 
בצורה  לפעול  כיצד  והסביר  העמותות 

המיטבית מול הרשם.
שהשתתפו  המנהלים  מאות 
באירוע המעשיר, הודו לקבוצת מישור 
של  לאירוע  חסותו  את  שנתן  ולפאגי 

העברת ידע מקצועי ומועיל.

יריד עודפים משולב של סאוטר ופוד אפיל:

כלי המטבח שתמיד רצית עד 70% הנחה
להזדמנות  האחרונים  הימים  אלו 
להגשים את החלום בהנחת ענק – כלי 
מטבח של פוד אפיל ומוצרי חשמל של 

סאוטר עד 70%!
פוד  של  המקצועיים  המטבח  כלי 
הקולינרית  הרמה  את  משדרגים  אפיל 
לאין  ומקלים  הכר,  לבלי  המטבח  של 
על  גם  כמו   – הארוחה  הכנת  על  ערוך 
של  הסירים  סדרות  שלאחריה.  הניקיון 

האוכל  הידבקות  את  מונעות  אפיל  פוד 
בבישול  מיוחדת  חוויה  ומעניקות  לכלי, 
במטבח. תשאלו את אלו שכבר מבשלות 

פוד אפיל.
עזר  כלי  של  שורה  אפיל  לפוד 
מסכינים,  החל  למטבח,  מעוצבים 
למיניהם  ייבוש  ומתקני  חיתוך  משטחי 
בנראות  מקצועיים  יין  לפותחני  ועד   –

מרשימה. 

נצלו את הימים האחרונים להכניס 
למטבח את הכלים שקרצו תמיד, פלוס 
סאוטר  מבית  איכותיים  חשמל  מוצרי 
למ־ כעת  שעומדים  ועודפים  מתצוגות 

כירה עד 70% הנחה. המלאי מוגבל, ואם 
לעצמך  לטפוח  בצדק  תוכלי   – תזדרזי 
אש:  עודפים  ליריד  היכנסי  הכתף.  על 
בני   12 אהרונוביץ  רח'  רימונים,  מרכז 

הצלחה ליום הפתוח למנהלי ארגונים ועמותות ברק.
שנערך באולם התצוגה של 'שמחונים' בירושלים

ביום הפתוח שהתקיים הוצעו מבצעים מיוחדים והתאמה בטאצ' אישי לפי צורכי 
הארגונים • לאור הביקוש הרב ייערך בקרוב יום פתוח לקהל הרחב

למ־ הפתוח  ליום  מרשימה  הצלחה 
באולם  שנערך  ועמותות  מוסדות  נהלי 

התצוגה של 'שמחונים' בירושלים. 
שהתקיים  הפתוח  היום  במהלך 
מוסדות,  מנהלי  הגיעו  שעבר  בשבוע 
להתרשם  מנת  על  וארגונים  עמותות 
באופן בלתי אמצעי מהקולקציות המג־

וונות שמציעה רשת 'שמחונים' כמזכרות 
לאירועים בלתי נשכחים.

עם  המנהלים  נפגשו  הפתוח  ביום 
ההתאמה  את  שהציעו  'שמחונים'  נציגי 
המושלמת בטאצ' אישי לכל ארגון על פי 
ערבי  חומש,  סידור,  מסיבות  כגון  צרכיו, 
הורים, מסיבות בת מצווה, סיום, שבתות 

התאחדות, דינרים ועוד.
הפ־ היום  לרגל  הציעו  ב'שמחונים' 
והמו־ לארגונים  מיוחדים  מחירים  תוח 
סדות והכול באווירה יוקרתית ואישית.

והביקוש  הגדולה  ההצלחה  לאור 
הרב הודיעו ברשת 'שמחונים' כי יקיימו 

בקרוב יום פתוח לקהל הרחב. 
ביצירותיה  ידועה  'שמחונים'  רשת 
לכל  עצמן  את  המתאימות  המשובחות 
אירוע לפי סגנון וצבע: מזכרות לחתונה, 
לחתן  מתנות  ברכות,  שבע  חתן,  שבת 
לברית,  מזכרות  מצוה,  ובת  לבר  ולכלה, 

לאירועים  מזכרות  וכן  וכנסים  לדינרים 
הנערכים בסמיכות לחגים וימים טובים 

אחרים.
בבני  'שמחונים'  רשת  חנויות  לצד 
מפעילה  פארק  ובורו  ירושלים  ברק, 
'שמחונים  קונספט  חנות  'שמחונים' 

גיפט' בפנינת חמד בירושלים בה תוכלו 
למתנות  ורעיונות  הצעות  מגוון  למצוא 
שונות לצד מיטב הקולקציות הייחודיות 
ניתן  בחנות  'שמחונים'.  של  והיוקרתיות 
המדוברת  האנגלית  בשפה  גם  השירות 

בקרב תושבי השכונה.

מאות נופשים במחנות נופש מטעם 
האגף לבריאות הנפש של 'עזר מציון'

'עזר  עמותת  של  המסורת  כמיטב 
נופש  מחנות  נערכים  השנה  גם  מציון', 
ובהן  בישראל,  מתמודדות  לאוכלוסיות 
הנעזרים  מתמודדים  מאות  לכשבע 

באגף לבריאות הנפש של 'עזר מציון'.
בימים אלו הסתיימו שלושה מחזורי 
נופש לבריאות הנפש – לגברים, לנשים 
כו־ אגרו  שמשתתפיהם   – ולמשפחות 
קיי'  'בית  הארחה  בבית  מחודשים  חות 

בנהריה.
והחשובים  הייחודיים  הנופשונים 
'עזר  של  הנפש  בריאות  אגף  מבית 
מערכתית  ראייה  מתוך  נערכים  מציון' 
הבנת  ומתוך  ומשפחתו  המתמודד  של 
הצורך ביציאה לחופשה והחלפת אווירה, 
השיקום  בתהליך  מאוד  המשמעותיות 

כל  של  הכוחות  ובחיבור  המתמודד  של 
בני המשפחה.

מציון',  'עזר  יו"ר  צ'ולק,  חנניה  הרב 
שהה עם הנופשים בימי החופשה, מסר 
אישיות  שיחות  קיים  ואף  חיזוק  שיחות 

עם המתמודדים ובני משפחותיהם.
משתתפי הנופשים זכו לימים מלאי 
טיולים  מרתקות,  תוכניות  שכללו  הווי, 
בחיק הטבע, שחייה בבריכה, ערבי שירה 
רבי  התנאים  ציוני  על  ותפילה  מגבשים 
בן  יונתן  ור'  במירון  יוחאי  בר  שמעון 

עוזיאל בעמוקה.
המנחה  החשיבה  ממערך  כחלק 
נערכו  אלה,  נופשים  של  תכנונם  את 
וחווייתיות  מקצועיות  סדנאות  בהם 
ומגוון רחב של הרצאות להעשרת הידע 

השירותים,  במגוון  להסתייע  והיכולת 
וכן ליצירת קשרים חברתיים והתנסויות 
על  דגש  במתן  מעשירות,  חברתיות 
העצמה, על מנוחה ועל חיבור לקבוצות 

השווים.
מתוך ראייה של צורכי המתמודדים 
של  היגוי  לוועדת  העמותה  אפשרה 
לבחור  משפחותיהם  ובני  המתמודדים 
שייערכו  התוכניות  מערך  את  ולהציע 
של  המשובים  למידת  תוך  בנופשונים, 

מחזורי נופשים קודמים.
משתתפי  של  החמות  תגובותיהם 
הרבה  חיוניותם  על  מעידות  הנופשים 
הן  למתמודדים  הן  אלה,  זמן  פסקי  של 
משחררת  להפוגה  משפחותיהם,  לבני 

מההתמודדות ולאגירת כוחות להמשך.

מדבקות ופגמים קלים על האריזות 
גרמו להנחות של עד 70% על סירים 

ומחבתות של 'פוד אפיל'
מה יכול לגרום ליצרן מכובד להוריד 
העיקרי  הגורם  טוב:  תקשיבו  מחירים? 
את  למכור  אפיל'  'פוד  את  שהוביל 
הנחשקות  והמחבתות  הסירים  מערכות 
אריזה  פגמי  הוא  כזאת  ענק  בהנחת 
ארגונים  עם  המזוהות  מדבקות  קלים - 
והמוצרים  לאריזות,  הוצמדו  שונים 
מוצעים  בתוכן  ששוכנים  המושלמים 
לקהל הרחב בהנחה של עד 70% ביריד 
רימונים  במרכז  אלו  בימים  שמתקיים 

בבני ברק.

המבצעים  אוהל  במיוחד  בלוט 
לצפות  ניתן  ובו  לחנות,  מחוץ  שהוקם 
בציוד למטבח כמו סירי שיש שחור, סד־

נוספות  איכותיות  ומחבתות  סירים  רות 
לצד  אפיל',  'פוד  מבית  בישול  ואביזרי 
עם  'סאוטר' –  של  חשמל  מוצרי  מבחר 
פגמי אריזה או מתצוגה. היריד המשולב 
מאפשר לעדכן את כלי המטבח השימו־

שיים למלאי חדש שיהפוך את התפקוד 
הבישול  את  וישדרג  לחוויה  במטבח 

לכמה רמות מעל.

'פוד אפיל'  סירי השיש השחור של 
בעולם  כבוד  של  מקום  להם  כבשו 
ממוצעת  בית  עקרת  וכל  הבישול, 
סיר  לפחות  חלומותיה  בין  כומסת 
הגדול  העודפים  יריד  הסדרה.  מן  אחד 
סירי  מאות  החלום:  התגשמות  הוא 
ומשתלמים  מפתיעים  במחירים  איכות 
במר־ היריד  במתחם  ממתינים  במיוחד 

בבני   12 אהרונוביץ  ברחוב  רימונים,  כז 
לנצל  הנכון  הזמן  זה  עכשיו   – ברק 

אותם.  
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קחו לכם רגע של פינוק מול הים
במלון הבוטיק 'גלי צאנז' המחודש, נחנך בימים אלו בר קפה עם תפריט חלבי 
מגוון ועשיר • הקפיטריה פתוחה לקהל הרחב • אתם מוזמנים לקחת פסק זמן 

מפנק ועסיסי מול הים בנתניה בכשרות מהודרת
העיר  בנתניה?  לטייל  אוהב  לא  מי 
הארוכה  הטיילת  והצבעונית,  התוססת 
המרהיבה והחוף הנפרד. מלון גלי צאנז 
הים  חוף  בקו  השוכן  היחיד  המלון  הוא 
ומאפשר  מהודרת  בכשרות  התיכון 
לחוות  המעוניינים  בהלכה  למדקדקים 
חופשה חלומית מול הים להתפנק במלון 

לעילא ולעילא.
של  הראשונים  התכנון  בשלבי  כבר 
הקמת  תוכננה  צאנז',  'גלי  מלון  שיפוץ 
מתחם של בר קפה חלבי בלובי להנאת 
לטייל  המגיעים  ותיירים  המלון  אורחי 
ולהתפנק  לעצור  ומעוניינים  בנתניה 
בכשרות  הים  למול  ומאפה  קפה  עם 

מהודרת.
ההכנות  בימים האחרונים הסתיימו 

הלוגיסטיות ובר הקפה נפתח לקהל הר־
חב, עם התפריט המפנק והעשיר הכולל: 
סלטים, כריכים, מאפים, קינוחים ושתיה 
המלון  של  המרווח  בלובי  קרה  או  חמה 

הצופה אל הים.
הפתיחה של שירותי בר הקפה הח־

נתניה  לתושבי  אדירה  בשורה  היא  לבי 

לביקור  המגיעים  ולתיירים  החרדים 
בנתניה ויכולים לעצור וליהנות באווירה 

מתאימה.
גם בבר הקפה בלובי המלון נשמרת 
המא־ פשרות  ללא  החרדית  האווירה 

פיינת את מלון 'גלי צאנז' והתפריט כולו 
יהודית  אווירה  לצד  מהודרת  בכשרות 
אדיב  צוות  עם  ושמורה  מכובדת  חמה, 
ומקצועי יר"ש המעניק שירות מכל הלב.
בנ־ טיול  מתכננים  אתם  אם  אז 

בקפיטריה,  ותעצרו  תוותרו  אל  תניה, 
וחוויה  טוב  אוכל  טובה,  מאווירה  תיהנו 

מושלמת.
הש־ בין  יום  מידי  פתוח  הקפה  בר 

עות 11:00-23:00, במלון 'גלי צאנז' רחוב 
המלכים 6, נתניה. 

מתחם העיצוב הגדול ביותר באזור ירושלים 
יוקם בהשקעה של 450 מיליון שקלים

לאחר שנים של דרישה אחר מרכזי 
תשובה  מגיעה  ירושלים,  באזור  מסחר 
הבית.  עיצוב  תחום  לכל  מענה  שתתן 
במישור אדומים מצפון לירושלים, יוקם 
בהשקעה  באזור,  הגדול  העיצוב  מתחם 
על  שיתפרס  שקלים,  מיליון  כ־450  של 
אחת,  בקומה  מ"ר  אלף  כ־55  של  שטח 
אחד.  במפלס  חניה  מקומות   1,400 עם 
האדריכלים  מיטב  תכננו  המתחם  את 

מהארץ ומחו"ל. 
שקלים,  מיליארד  של  בהשקעה 
אחד  בניית  את  התחבורה  משרד  החל 
עד  שנבנו  ביותר  הגדולים  המחלפים 
הצרפתית,  גבעה  מחלף  בירושלים,  כה 
אשר יקצר את ההגעה למישור אדומים 
ל-10 עד 15 דקות מכל קצוות העיר ואף 
צומת  סובל  מהם  הפקקים  את  יפתור 

מרכזית זה.
לקום  שעתיד  הפרויקטים  ראשון 
הוא  אדומים  במישור  המתוכנן  במתחם 
הת־ בכל  מותגים  עיר   - סיטי'  'דיזיין 

הבית,  ועיצוב  בריהוט  הקשורים  חומים 
של  העתק  ובמרכזה  אמריקני,  בסגנון 

המלון הוונציאני בלאס וגאס.
שיציעו  חנויות  מאות  יהיו  במקום 
את מכלול המוצרים השונים לבית, ובהן 
ומוצרי  עיצוב  ריהוט,  קרמיקה,  חנויות 
מסעדות  מתחם  יוקם  בבד,  בד  חשמל. 
שלב  מ"ר.  כ־5,000  פני  על  שישתרע 
שיווק שטחי המסחר ב'דיזיין סיטי' כבר 
בעוד  להתרחש  צפויה  והפתיחה  החל 

כשנתיים.

ירושלים  סובלת  שנים  עשרות 
ממצוקת מסחר, בניגוד לערים הגדולות 
ברחבי הארץ. עד לפני עשר שנים שכונת 
ותע־ ענק  קניות  מתחם  הייתה  רוממה 

שייה כמו תנובה ועוד רבים שהיו נוכחים 
במקום אז, מי שיגיע היום למקום ייווכח 
מסחר  אזור  מאותו  כלום  נשאר  שלא 
מפוארים  מגורים  מגדלי  קיימים  אלא 
שהחליפו את מה שהיה אך לפני עשור 
לאחד ממתחמי הקניות הגדולים ביותר 

בישראל.
מזמן  לא  שעד  שאול  גבעת  גם  כך 
אט  אט  שוקק,  מסחרי  אזור  היתה 
נהפכים  המסחר  ואזורי  ומשתנה  הולך 
המסחר  שכונת  תלפיות,  גם  למגורים. 
עם  בירושלים,  שנשארה  האחרונה 
הכ־ והכדאיות  בירושלים  הדיור  מצוקת 
בקרקעות  מגורים  מגדלי  לבנות  לכלית 

מסחר, רחוב אחר רחוב הופכים לאזורי 
מגורים. ראש העיר אף הכריז לאחרונה 
שתלפיות תהפוך לאזור מגורים בשילוב 
עוד  רואים  כיום  כבר  טק.  היי  מתחמי 
עם  שעריהם  את  הסוגרות  חנויות  ועוד 

בנייתם של מגדלי מגורים.
שיבנו  במקום  אבסורדי,  מצב  נוצר 
שישנה  ענפה  לבנייה  מסחר  מקומות 
אזורי  ונעלמים  הולכים  בירושלים,  כיום 

המסחר בעיר.
הכלכלה  במשרד  כי  פלא  אין  לכן 
מה־ רבה  התלהבות  נרשמת  והתעשייה 

"האזור  אדומים.  מישור  של  תפתחותה 
ביקושים  ויש  אדירה,  הצלחה  הוא  הזה 
עליה  לבנות  שהצענו  קרקע  לכל  רבים 
גדול",  מסחרי  מרכז  או  תעשייה  אזור 
סיור  שערך  לאחר  כהן  אלי  השר  סיפר 

באזור.

כך תשמרו על כפות רגליים בריאות בקיץ

הפתרון הבדוק של ד"ר פישר: יו-לקטין
סדרת תכשירים ייעודית לטיפול אינטנסיבי בעור יבש בכפות הרגליים

להתמודד  נוטים  אנו  החמה  בעונה 
עם חום, יובש, עור קשה, נפיחות והזעה 
בכפות הרגליים. על מנת להקנות לכפות 
הרגליים מראה אסתטי ובריא, יש להק־

ובציפורניים,  הרגל  כף  בעור  לטפל  פיד 
שכן הן אלה שנושאות את מעמסת פעי־
לות גופנו במהלך היום. מצבן הבריאותי 
משפיע  הרגליים  כפות  של  והאסתטי 
הגופנית  התחושה  על  גם  ישיר  באופן 
ומאומצות  עייפות  רגליים  והנפשית. 
לחו־ כללית,  עייפות  לתחושת  גורמות 

רגליים  בנוסף,  נפשי.  ולמתח  מרץ  סר 
הכללית  היציבה  על  משפיעות  כואבות 
של הגוף, על קצב ההליכה ועל הפעילות 

היומית. 
פישר  ד"ר  של  המחקר  במעבדות 
תכשירים  סדרת  לקטין,  יו-  את  פתחו 
והקלה  אינטנסיבי  לטיפול  ייעודית 
מיידית ביובש עור בכף הרגל. תכשירי יו- 
לקטין נבדקו במחקר מדעי ורפואי מקיף 
מהמשתמשים   91% כי  נמצא  במסגרתו 
השימוש  לאחר  כבר  שיפור  על  דיווחו 
מומלצים  אף  הסדרה  תכשירי  הראשון. 

ע"י א.י.ל - אגודה ישראלית לסוכרת.
המ־ בבתי  להשיג  ניתן  הסדרה  את 

רקחת ובחנויות הפארם הנבחרות, והיא 
מכילה 2 מוצרים:

יו- לקטין קרם פורטה טיפולי לכף 
במיוחד  יבש  לעור  טיפולי  קרם   - הרגל 

והקלה  אינטנסיבי  לטיפול  ומחוספס, 
חומצה   5% אוראה,   10% מכיל  מיידית. 
את  מרכך  סליצילית.  וחומצה  לאקטית 

העור ומעניק לחות וגמישות.
יו- לקטין ג'ל פילינג לכף הרגל לה־
סרה, ריכוך וחידוש מראה העור. לטיפול 
אינטנסיבי והקלה מיידית. מיועד לניקוי 
מחוספס  עור  אזורי  של  ומהיר  יסודי 
ויבש בכף הרגל. מכיל שילוב מיוחד של 
ושמן  צמחים  תמציות  טבעיים,  גרגרים 

ארומטי, למראה עור בריא וצעיר.  
שגרת  על  לשמור  הדרכים  מהן  אז 

טיפול נכונה של כפות הרגליים בקיץ?
מרובה-  ושתייה  תזונה  על  הקפדה 
יש להקפיד על תזונה נכונה ושתיית מים 
מרובה על מנת למנוע היווצרות של עור 

יבש בכל הגוף וברגל בפרט. 
בציפור־ טיפול  על  לשמור  חשוב 
הציפו־ את  ולשייף  לגזור  לדאוג  ניים- 
רניים לעיתים תכופות. פטרת ציפורניים 
ביותר  הנפוצים  מהזיהומים  אחד  הינה 

בקרב מבוגרים וילדים כאחד.
מת־ הרגליים  בכפות  טיפול  שגרת 

חילה בשמירה על היגיינת הרגליים, יש 
לדאוג לרחוץ היטב את הרגליים עם מים 
ולהק־ ביום  פעם  לפחות  היגייני  וסבון 
למרוח  יש  הרחצה  לאחר  לייבשן.  פיד 
יו- לקטין קרם טיפולי לכף רגל בכפות 
יש  והגנה.  לחות  להוספת  הרגליים 
למרוח את הקרם על כף הרגל ולעסות 
אפקטיבי  לטיפול  מלאה.  לספיגה  עד 
במיוחד מומלץ למרוח את הקרם ולגרוב 

גרביים במשך השינה.
פע־ הטיפול  את  להשלים  מנת  על 
מיים בשבוע מומלץ לעשות שימוש ביו-
לקטין ג'ל פילינג טיפולי לכף הרגל לה־

מתים  תאים  הסרת  הדם,  מחזור  מרצת 
לקראת  ביסודיות.  העור  וניקוי  ריכוך 
כפות  את  להשרות  רצוי  בג'ל  השימוש 
דקות,  למספר  חמימים  במים  הרגליים 
טיפולי  פילינג  ג'ל  יו-לקטין  את  למרוח 
בעדינות על כפות רגליים (יבשות/רטו־

בות), לעסות בתנועות סיבוביות ולשטוף 
היטב. לאחר ייבוש כף הרגל יש למרוח 
יו- לקטין קרם פורטה טיפולי לכף הרגל. 

מחירים מיוחדים לתקופת יולי
מחירים מיוחדים ליציאה בתאריכים מוקדמים • נותרו מקומות אחרונים בחודש 
אוגוסט • זוהי הזדמנות להזמין את החופשה המושלמת בשבילכם • אז תגביהו 

ציפיות, תכוונו גבוה ותתחילו לארוז
הבחירה  את  עשו  משפחות  עשרות 
המצוינת לשנה זו ובחרו ב'ורשנר' לחו־

הזדמנות  ומפנקת.  מושלמת  קיץ  פשת 
אחרונה נותרה עבור מי שמעונין בחוויית 
אחרונים  מקומות  אחרת.  ברמה  נופש 

נותרו בחודש אוגוסט.
יולי!  לחודש  מיוחד  מבצע  וכעת, 
לי־ מיוחדים  מחירים  מרוויחים-  זריזים 
ציאה בתאריכים מוקדמים- -18/07 ט"ו 

בתמוז ו--25/07 כ"ב בתמוז.
הקסומה  טורנס'  'ואל  בעיירה 
משו־ על  האלפים,  הרי  בלב  השוכנת 
צרפת  שוויץ,  האלפיני  הגבולות  לש 
מ-2,000 יותר  של  בגובה  ואיטליה, 
שבו  במקום  טאראנטז,  בעמק  מטר 
יחד  מתמזגים  וטבע  צבע  של  הרמוניה 
את  תמצאו  מרהיב,  נופים  לפסיפס 
התשובה לנופש מושלם וחלומי במיוחד 

בשבילכם.
התיירות  חברת  תיירות',  'ורשנר 
בעלת ותק וניסיון רב בשנים, אמונה על 
חווית קיץ מושלמת ומפנקת בסטנדרט 
הגבוה ביותר ובתכנון מירבי של כל הפר־

טים הקטנים והגדולים שיוצרים תמהיל 
מדויק של חופשה חלומית. 

על  אל  מטיסות  ייהנו  הנופשים 
ובתנאים  גבוהה  ברמה  מלון  סדירות, 
בכשרות  גורמה  שף  ארוחות  מפנקים, 
אטר־ נשכחים,  בלתי  טיולים  מהודרת, 
החופשה,  ימי  כל  לאורך  וחוויות  קציות 

אווירה מושלמת ושירות VIP אישי.
הרמה  את  לעצמכם  תפרגנו  אז 
תכוונו  ציפיות,  תגביהו  ביותר.  הגבוהה 
קיץ  לחופשת  אלינו  ותצטרפו  גבוה. 

בלתי נשכחת.
02-5704444 חייגו:  להזמנות 

office@wreschner.net

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

זמרים, מופעים, הצגות, פעילויות לילדים, תחרויות והרצאות • מלון כינר מציג: 
חופשת בין הזמנים המגוונת והמהנה למשפחות בישראל

בין הזמנים ה'תשע"ט בפתח ואתם 
שלכם.  הבאה  החופשה  את  מתכננים 
שאתם  המלונות   / היעדים  רשימת  בין 
שוקלים, נמצא כרגיל גם מלון כינר שעל 

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

שזו תהיה הבחירה היחידה שלכם. 
הח־ למשפחה  לספק  מטרה  מתוך 
אורחי  ייהנו  המושלם,  הנופש  את  רדית 
הז־ בין  של  השבועות  בשלושת  המלון 

מנים מהופעות ותוכניות כמותן לא ניתן 
למצוא בשום מקום אחר. 

הזמרים  במלון:  יופיעו  היתר  בין 
טו־ שמעון  הרמן,  מנחם  קמפה,  נפתלי 

בול, נתן דעי ואבי מילר. בנוסף יתקיימו 
תחרויות מוזיקה ושירה נושאות פרסים 
מפורסמים  מוזיקאים  בהשתתפות 

ואורחי המלון.
למ־ מזרח  'בין  מופע  בתכניה:  עוד 
ההצגה  וקפוארה,  אש  קצב  מופע  ערב', 
'הנרדף' מבית היוצר של עופר לוי, סיפור 

מלווה בקריקטורות. 
שוקרון  יהודה  והחקיין  הבדרן  גם 

יעביר במלון מופע. 
ימי  ככל  לאורך  הכל.  לא  עוד  וזה 
אומנות  קרקסים,  במלון  יהיו  החופשה 
בחול, מתנפחים רטובים, מיני לונה פא־
רק ועוד תכניות והפעלות רבות וטובות. 
זה  התלבטות,  לכם  היתה  אם  אז 
הזמן להירשם לנופש בין הזמנים במלון 
כינר, וליהנות מחוויה בלתי נשכחת לכל 

המשפחה.
כידוע, מלון כינר שעל שפת 'הכנרת' 

ניצב מזה שנים ארוכות בצמרת היעדים 
הנחשקים של הנופשים החרדים בארץ. 
התפרסם  האטרקטיבי,  למיקום  בנוסף 
המלון המפואר בזכות סטנדרט האירוח 
והכשרות  העשיר  התפריט  הגבוה, 
לאל־ אותו  שהפכו   – שלו  המהודרת 

נופשים  עבור  האידיאלית  טרנטיבה 
מושלמת  חופשה  לשלב  שמעוניינים 
ואורח  ההלכה  כללי  כל  על  הקפדה  עם 

החיים החרדי.

מטרנה מציגה: 5 המיתוסים 
שלא מחזיקים מים

מאת: ר' מזרחי, דיאטנית קלינית ומנהלת מדעית מטרנה
אנחנו בעיצומו של הקיץ, מרגישים 
היטב את החום והלחות ולכן חשוב לש־
בכל  ילדינו  ובריאות  בריאותינו  על  מור 

הקשור לשתיית מים. 
מתי מתחילים לתת לתינוקות לש־
תות? איך להרגיל את התינוק למים? מה 
לעשות אם הוא לא אוהב מים? לפניכם 

5 מיתוסים בנושא שתייה של תינוקות:
1. חשוב לתת לתינוק מים לשתייה
נכון, אבל רק החל מגיל חצי שנה

הבריאות,  משרד  המלצות  לפי 
החו־ בששת 
הרא־ דשים 

לחיים  שונים 
מקבל  התינוק 
צרכיו  את 
האם  מחלב 
מתחליף  או 
כו־ וזה  החלב 

כל  את  גם  לל 
להם  הנוזלים 
זקוק.  הוא 
התקופה  זוהי 
בחיים  היחידה 
יחיד  מזון  בה 
את  מספק 
הת־ הצרכים 

זונתיים (מלבד 
D ויטמין 

אותם  וברזל 
להוסיף  יש 

בטיפות).
והתחיל  שנה   1/2 בן  שלך  התינוק 
פירות  ירקות,  כגון  מוצק  מזון  לאכול 
וכד'? זה הזמן להתחיל לתת לו גם מים 
מתחיל  התינוק  בו  הזה  בשלב  לשתייה. 
לאכול מזונות מוצקים ונחשף לטעמים 
צמא  להיות  מתחיל  גם  הוא  חדשים, 

וזקוק להשלמת נוזלים ממש כמונו.
ממתקני  מים  להרתיח  צורך  אין   .2

טיהור ומים מינרלים 
לא נכון!

את  ולהרתיח  להקפיד  מאד  חשוב 
לפחות,  דקות   2 למשך  המים  סוגי  כל 
לקררם לפני השימוש ולהמשיך בכך עד 
שקוררו  הרתוחים  המים  את  שנה.  גיל 

במשך  החדר  בטמפרטורת  לשמור  ניתן 
(עבר  מעוקר  והמיכל  במידה  שעות   24
הרתחת  הרמטית.  וסגור  סטריליזציה) 
המים:  סוגי  כל  עבור  חשובה  המים 
מבוקבקים  מים  ברז,  מי  מינרלים, 
חשוב  ביתיים.  טיהור  ממתקני  ומים 
אינם  ביתיים  שתייה  שמתקני  לזכור 
מעלות   100 של  רתיחה  לטמפ'  מגיעים 
ולכן  מעוקרים  אינם  מינרלים  ומים 
או  חשמלי  לקומקום  להעבירם  חייבים 
לפחות.  דקות   2 למשך  בסיר  להרתיחם 

טיפ חשוב - כשמשתמשים במי ברז יש 
לקצר  לנסות  ולא  קרים  מים  להרתיח 
חמים  במים  שימוש  ע"י  התהליך  את 
העלולים להכיל מתכות המגיעות מדוד 

החימום ומהצנרת.
3. אם הילד לא שותה מים, שישתה 

משקה ממותק – העיקר שישתה
לא נכון!

התלה־ מראה  אינו  התינוק  אם  גם 
בות משתיית מים אל תמהרו להציע לו 
הינקות  שבגיל  זכרו  ממותקת.  שתיה 
שמלווים  ושתיה  אכילה  הרגלי  נרכשים 
אותנו אחר כך בהמשך החיים. אם נרגיל 
את התינוק מגיל צעיר לשתות משקאות 

גם  שלו  ההעדפה  תהיה  זו  ממותקים, 
מכילים  ממותקים  משקאות  בהמשך. 
כמויות גדולות של סוכר ומביאים לצרי־

כה עודפת של קלוריות 'ריקות' ועלולים 
להוביל לעודף משקל ולהשמנה. בנוסף 
השי־ לעששת  הסיכון  את  מגבירים  הם 
ולפ־ שובע  תחושת  ליצור  עלולים  ניים, 
תוספות  מכילים  ולעיתים  בתיאבון  גוע 

מיותרות כגון צבעי מאכל. 
4. התינוק שלי לא אוהב מים 

האמנם?
תינוקות  יש 
לשתות  שמסרבים 
מים כאשר מציעים 
להם מים מבקבוק 
שזה  מאד  ויתכן 
בגלל שהם מצפים 
או  חלב  לתחליף 
אליהם  אם  לחלב 
לכן  מורגלים.  הם 
לנסות  אפשר 
עם  כוס  להציע 
וידית  שתייה  פיית 
שתאפשר  אחיזה 
שתייה  חווית  להם 
בנוסף,  אחרת. 
אינו  התינוק  אם 
מלשתות  מתלהב 
תמהרו  אל  מים 
אינו  שהוא  לקבוע 
תנו  ופשוט  אוהב 
לו עוד ועוד הזדמ־

נויות והתנסויות. מחקרים מראים כי יש 
חוזרת  להצגה  הזקוקים  רבים  תינוקות 
ונשנית אפילו עד כ-17 פעמים עד אשר 
הם מתרגלים לטעם החדש וזה נכון גם 
בנוגע למים. הניחו לו את המים בין המ־

שחקים שלו, ותנו לו 'לשחק' עם הבקבוק 
או הכוס.

5. תה אינו מומלץ לתינוקות
נכון!

תה  לתינוק  להציע  שלא  עדיף 
מסוגים שונים מכיוון שהוא עלול לפגוע 
מאד  חשוב  שכידוע  הברזל  בספיגת 

להתפתחות תינוקות. 
אז שיהיה לרוויה!

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!

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

שפחה?
כך  שעברה  בשנה  כמו  בדיוק  אבל 
גם השנה. אין יותר התלבטויות וההחל־
טה היא ברורה: בוחרים בהכל, לא מתפ־
שרים על כלום. מזמינים חופשה במלון 
כינורות בטבריה ונהנים גם מרוגע ונופש, 
גם משפע פעילויות לכל המשפחה וגם 

מחוויה קולינרית גבוהה.
המלון  אורחי  ייהנו  השנה  בנוסף, 
מחוויה מוזיקלית בלתי פוסקת עם מו־

חיים  ותזמורתו,  בנט  רובי  שטיינמץ,  טי 
יעקב  של  בניצוחו  ידידים  מקהלת  בנט, 
לאופר,  אלי  גריינמן,  שמואל  רוטבלט, 
יענקי רובין וקובי גרינבוים. כי המנגינה 
הקסומה של כינורות תלווה אתכם בכל 

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

ראוי.  במקום  ומרגוע  נופש  למצוא  שים 
מחופשה  ליהנות  לאורחיו  מציע  המלון 
חמישה  של  ברמה  חלומית,  משפחתית 

פרמיום,  סוויטות  חדרים,   112 כוכבים, 
מקורה,  שחיה  בריכת  אירועים,  אולמות 
ג'קוזי  סאונות   2 הכולל  ספא  מתחם 
ענק  משחקיית  כושר,  חדר  מפנק, 
טרמפולי־ ענק  מתחם  לילדים,  מיוחדת 

ענק  שעשועים  וגן  שולחן  משחקי  נות, 
בצמוד למלון.

ימות  בכל  עומד  גם  כינורות  מלון 
השנה תחת הכשרות המהודרת של בד"ץ 
העדה החרדית ירושלים ומציע לאורחיו 
גורמה  מנות  שפע  עם  מושלם  מטבח 

מעשה ידי השף מאיר איפרגן.
כמיטב המסורת, הנופש ייערך במ־
סדנאות  פנוי...  רגע  ללא  עשירה,  תכונת 

המשפ־ לכל  ומגוונות  עשירות  ותכניות 
עם  חיימוביץ  ניר  יופיעו  היתר  בין  חה. 
טורצקי  אבא  ר'  מרהיב,  טלפתיה  מופע 
מופע  אפ,  סטנד  במופעי  הלוי  עופר  ור' 
בחמי  חווייתיות  תכניות  וכן  קלקרים 

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

חופשה הזאת תיגמר!
חייגו עכשיו: 04-950-9000.

בשבוע הבא זה קורה!

שבת של עונג בסופ"ש פרשת בלק במלון 
לאונרדו קלאב ים המלח (נירוונה לשעבר) 

בהשתתפות החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט והפתעות נוספות. כמיטב המסורת מציעים 
ב'אפקטיב תיירות ונופש' חבילות נופש לסוף שבוע מופלא או לחופשת אמצ"ש נעימה ומלבבת 

במתכונת הכל כלול עם שפע של פינוקים ואטרקציות • חדרים אחרונים לאמצע שבוע
חופשות  ויש  נוחות  חופשות  יש 
בסופ"ש  ועשיר.  גדוש  תוכן  מלאות 
מעונג  תיהנו  בלק,  פרשת  שב"ק  הבא, 
שבת צרוף: חבילת נופש מיוחדת במלון 
לש־ (נירוונה  המלח  ים  קלאב  לאונרדו 

מאיר  יצחק  ר'  העולמי  החזן  עם  עבר) 
הלפגוט ושורת הפתעות נוספת.

בליל שישי תיהנו ממופע ליל שישי 
יצחק  העולמי  החזן  עם  ומרהיב  ענק 
לינקר,  דודי  הפלא  ילד  הלפגוט,  מאיר 
שייע  הקלידן  אוזן,  אליהו  ר'  הפייטן 
מובחרים.  מנגנים  ובעלי  מבלגיה  ברים 
ילווה  השבת  וסעודות  תפילות  את 
החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט בליווי 
מקהלה, יימסרו הרצאות מרתקות מאת 
גורמה  שבת  סעודות  שוורץ.  מאיר  הרב 
עשירות כיד המלך ברמה ובחוויה קולי־

נרית יוצאת דופן!
הנופשים  ייהנו  השבת  ואחרי  לפני 
המשפחה,  לכל  מפעילות  גם  בנירוונה 
מים  בריכת  נפרדים,  רחצה  חופי  שני 
סול־ מיוחד,  קירוי  עם  ענקית  מתוקים 
הכו־ לספא  חופשית  וכניסה  נפרד  ריום 

ג'קוזי,  מקורה,  המלח  ים  מי  בריכת  לל 
סאונה רטובה ויבשה וחדר כושר. בנוסף, 
במחירים  טיפולים  חדרי   32 לנירוונה 

אטרקטיביים.
מלון נירוונה (לאונרדו קלאב) שוכן 

לאורכה של רצועת חוף מרהיבה לחופה 
של ים המלח, במיקום נגיש ושקט. לח־

ברת 'אפקטיב' ניסיון רב בתחום הנופש 
למשפחה החרדית ומתאימה עבורה את 
לצרכיה  בהתאם  המקסימלי  השירות 
וציפיותיה, תוך דגש חסר פשרות במתן 

השירות, החדרים, האוכל והתכנים.
בתקופת הנופש של 'אפקטיב' ו'תור 
פלוס' עומד המלון בפיקוח מלא וצמוד 
בהשגחתם  יר"ש  משגיחים  צוות  של 

שליט"א,  נחשוני  משה  רבי  הרה"ג  של 
והרב  שליט"א  כץ  אנשיל  אשר  הגה"צ 
מיוחד  ובפיקוח  שליט"א  לנדאו  שלמה 

על טהרת הקודש.
מיום  תתתקיים  סופ"ש  חבילת 
חמישי ח' תמוז ועד יום ראשון י"א תמוז 
אחרונים  חדרים   (11-14.7.2019) תשע"ט 
ביום  שתחל  אמצ"ש  לחופשת  נותרו 
ניתן  נוספים  לפרטים  הבעל"ט.  ראשון 

לפנות למוקד ההזמנות 03-9050505.

התקדמות משמעותית בפרויקט 
ההתחדשות העירונית של 'נתיב פיתוח' 

במתחם 'ביאליק' בבית שמש
בפרויקט שמתוכנן בלב העיר הוותיקה בבית שמש ייבנו כ-2,000 דירות בסטנדרטים 

הגבוהים של 'נתיב פיתוח' שכבר בנתה אלפי דירות בשורה של פרויקטים ברחבי הארץ 
ב-30 השנים האחרונות • חברת 'עמידר' הודיעה כי סמכויות החתימה של דירה הן 

בידה – ולנוכח התרת הבירוקרטיה צפוי הפרויקט להתקדם מהר עוד יותר
'נתיב פיתוח', חברת הנדל"ן הוותי־

קה והאמינה, מתקדמת בימים אלו שלב 
פינוי-בינוי  פרויקט  ביצוע  לקראת  נוסף 
ראשון מסוגו שמקדמת החברה במתחם 
בבית  הוותיקה  העיר  בלב  'ביאליק', 
אלפי  להיבנות  צפויים  בפרויקט  שמש. 
הוותיקה  השכונה  פני  את  שישנו  דירות 
ולהעניק לתושבים, הוותיקים והחדשים, 
בסט־ ביותר,  הגבוה  ברמה  חיים  איכות 

מגורים  ובסביבת  מתקדם  בנייה  נדרט 
חדשה מהתשתית – במיקום הנוח ביותר 

במרכז העיר!
המ־ אושרה,  שכבר  התב"ע  פי  על 

תחם יכלול כ-2,000 יחידות דיור שייבנו 
בשיטת פינוי-בינוי, עם האמינות, הניסיון 
ואיכות הבנייה הגבוהה של 'נתיב פיתוח' 
בתכנון ועיצוב האדריכל הנודע עדן בר. 
מאושרת,  כבר  למתחם  שהתב"ע  כיוון 
יוכלו  הדיירים  אישורי  קבלת  תום  עם 
מהיר  לאישור  להתקדם  פיתוח'  ב'נתיב 
כך  ובנייה,  לתכנון  המקומית  בוועדה 
שהצפי לבניית הפרויקט ולהשלמתו הוא 

בתוך שנים בודדות בלבד.
בימים האחרונים אף נודע כי חברת 
'עמידר' הממשלתית החליטה שלא לה־
צטרף כיזם לפרויקט, כך שהבירוקרטיה 
של  מעורבותה  בשל  צפויה  שהייתה 
חברה ממשלתית – פחתה. עוד הודיעה 
'עמידר' כי היא מחזיקה בהסכמות לח־

תום בפני היזמים על הסכם התקשרות 
לביצוע הפרויקט עבור הדירות הנמצאות 
בחזקת הדיור הציבורי ואין להחתים את 
הדיירים עצמם באופן פרטני, כך שכעת 
רבה  במהירות  להתקדם  יהיה  ניתן 
כך  השכנים.  אישורי  כלל  לקראת  יותר 
שיחות  מקיימים  פיתוח'  ב'נתיב  כך,  או 

מעמיקות עם אנשי 'עמידר' כבר תקופה 
ארוכה, וגם היא צפויה להצטרף ולחתום 
על הסכמתה לביצוע הפרויקט, כך שגם 
דיירי הדיור הציבורי יזכו בדירות חדשות 
ומרווחות במסגרת פרויקט ההתחדשות 

העירונית.
האחרונים  בשבועות  כללי,  באופן 
בחתי־ משמעותית  התקדמות  נרשמת 

ביאליק  במתחם  דיירים  והסכמות  מות 
 – העירונית  ההתחדשות  תוכנית  על 
תכנונית,  התקדמות  המאפשרת  עובדה 
ומעורבות  לפרויקט  הוודאות  הגדלת 
כך  לשם  בתכנון.  העירייה  של  גדולה 
קוראים ב'נתיב פיתוח' לשכנים במתחם 
שטרם השלימו את חתימתם והסכמתם 
כל  שכן  בקרוב,  זאת  לעשות  לפרויקט 
עיכוב בחתימה מאפשר לגופים הרגול־

טורים לעכב התקדמות הפרויקט.

פרויקט  הינו  'ביאליק'  "פרויקט 
בבית  ל'פינוי-בינוי'  הקשור  בכל  הדגל 
ותיקה  כחברה  פיתוח',  ו'נתיב  שמש, 
דירות  של  רבות  מאות  ובונה  שבנתה 
על  שמחים  אנו  שמש,  בית  רחבי  בכל 
שותפים  להיות  והיכולת  ההזדמנות 
מציינים  הזה",  המשמעותי  בפרויקט 

ב'נתיב פיתוח'.
חברה  היא  פיתוח'  'נתיב  חברת 
כ-30 במשך  כבר  הבונה  ומנוסה  אמינה 

עד  הארץ.  רחבי  בכל  פרויקטים  שנה 
כאשר  דירות,  אלפי  החברה  אכלסה  כה 
בשנים האחרונות היא מובילה בנייה של 
רמת  בשכונות  גם  דיור  יחידות  מאות 
על  הקפדה  תוך   – וד'  ג'  א',  שמש  בית 
מקצועיות,  איכות,  של  גבוה  סטנדרט 
שאפשר  ואחריות  ביצוע  תכנון,  שירות, 

לבנות ולסמוך עליה.

בפאגי מחוברים לשטח:

עשרות נציגי קהילות בשכונת רמות בירושלים 
נפגשו עם הנהלת פאגי וצוות סניף רמות

אמיתי כץ, מנהל סניף פאגי רמות: כל קהילה תמצא אצלנו דלת פתוחה לכל בקשה ויוזמה
עשרות נציגי קהילות בשכונת רמות 
האחרון  שישי  ביום  השתתפו  בירושלים 
במפגש מיוחד שנערך בשכונה עם צוות 
פאגי.  מערך  הנהלת  ונציג  רמות  סניף 
פאגי - הבינלאומי, הבנק המוביל במגזר 
החרדי בתחום הבנקאות, יזם את הכינוס 
הקהילות  צרכי  את  מקרוב  להבין  כדי 

בשכונת רמות. 
ברמות,  הסניף  מנהל  כץ,  אמיתי 
קצרים  תורה  בדברי  הכינוס  את  פתח 
הסניף  של  הענפה  לפעילות  והתייחס 
פאגי  של  "הקשר  האחרונות,  בשנים 
רמות עם כלל הקהילות ועמותות השו־

נות, חזק מאוד. באנו לכאן כדי לשמוע 
כלל  של  המתפתחים  הצרכים  על  עוד 
הקהילות וכל קהילה לחוד. החזון שלנו 
הוא המשך קשר ומתן שירות מקסימלי 
השתתף  בכינוס  ובקשה".  קשה  לכלב 
ומשאבי  סניפים  רכז  רוזנברג,  אלעזר 
נציגי  בפני  שפרס  פאגי,  במערך  אנוש 
הקהילות את החזון של פאגי בכל הנוגע 
לציבור החרדי והתאמה מלאה של כלל 
רואה  "פאגי  לקוח.  כל  עבור  השירותים 
סניפיו  של  מרכזי  עוגן  רמות  בסניף 
פעילותו  את  להרחיב  וחפץ  בירושלים 
הנוכחים  בפני  חשף  רוזנברג  בשכונה". 
כי הבנק בוחן הקמת דלפק משכנתאות 

לטובת תושבי רמות.
שלומי קרן, מנהל סניף פאגי בכנפי 
בהרצאה  הנוכחים  את  ריתק  נשרים, 
אשראי  למתן  שנוגע  מה  בכל  שעסקה 
בנקאי, למנהלי עמותות, מוסדות חינוך, 

מצ־ אנו  "כבנק,  וכדו'.  כנסת  בית  גבאי 
בלתי  אירוע  בכל  אותנו  שתשתפו  פים 
מתוכנן שמתרחש, כדי שנוכל לתת את 
המענה היעיל והמקצועי ולא לגרום לעו־
אמר  הצדדים",  לשני  חלילה  נפש  גמת 

שלומי.
בחלק האחרון והמסכם של האירוע, 
לבין  הנוכחים  בין  ער  שיח  רב  התקיים 
בפני  הציגו  הקהילות  נציגי  פאגי.  נציגי 
של  המגוונים  הצרכים  את  פאגי  צוות 
חשבונות  כמו  רמות,  שכונת  תושבי 
מותאמים, בינוי רחב היקף של מוסדות 

הבטיחו  פאגי  נציגי  ועוד.  וחינוך  תורה 
למשתתפים לעשות "שיעורי בית" ולתת 
מנהל  רמות.  תושבי  עבור  המירב  את 
האירוע  את  סיכם  כץ  אמיתי  הסניף 
ולקדם  להיפגש  הקהילות  לנציגי  וקרא 
את צרכי הקהילה במהירות ובמקצועיות. 
ירושלים  עיריית  נציג  השתתף  בכינוס 
גרוסבוים  אלחנן  הרב  התורה  בדגל 
תושבי  כלל  של  הצרכים  את  שהציג 
על  לפאגי  הודו  הקהילות  נציגי  רמות. 
האוזן הקשבת ועל ההבנה לכל הצרכים 

שהעלו. 

ח"כ פינדרוס: "כדי למנוע קטסטרופה 
כלכלית, צריך להפסיק לדבר על 'השתלבות' 

והתערות של החרדים בחברה הישראלית"
הרב פינדרוס אמר את הדברים במהלך דיון שנערך במשרדי קמח עם בכירי בנק 
ירושלים על אתגרי הכלכלה הישראלית ועל חלקם של החרדים בשוק התעסוקה

"שילוב או השתלבות?", זאת השא־
לה שעמדה במרכזו של יום עיון לבכירי 
בתעסוקת  האתגרים  על  ירושלים  בנק 
הישרא־ הכלכלה  על  וההשפעה  חרדים 

ביזמקס  במתחם  נערך  העיון  יום  לית. 
ירו־ בנק  בכירי  בהשתתפות  בירושלים, 

טופז,  גיל  הבנק  מנכ"ל  בראשות  שלים 
הנהלת קרן קמ"ח ובהשתתפות ח"כ הרב 

יצחק פינדרוס מסיעת יהדות התורה.
שיאו של היום, היתה הרצאה מקי־
החר־ הכלכלה  של  הסוציולוגיה  על  פה 
קמ"ח  קרן  סמנכ"ל  ע"י  שהועברה  דית 
נושאים  נדונו  בה  יוסטמן,  אברהם  עו"ד 
כמו עתיד עולם התעסוקה, ההשפעה של 
מצב תעסוקת הציבור החרדי על כלכלת 
של  סיכוייו  הקרובים,  בעשורים  ישראל 
ושילובו  מתפתח  בשוק  החרדי  הציבור 
של ציבור זה במארג הכולל של הכלכ־

לה הישראלית. בדבריו עמד יוסטמן על 
ל'השתלבות'  טכני  'שילוב'  בין  ההבדל 
הזהות  ולאיבוד  להיטמעות  שמובילה 

החרדית. 
במהלך הדיון הער שהתפתח, השיב 
חבר הכנסת יצחק פינדרוס לשאלותיהם 
הרבות של בכירי הבנק, תוך שהוא מחדד 
את נטל אחריותם של המעסיקים לשי־

לוב ראוי של עובדים חרדים. "כדי למנוע 
קטסטרופה כלכלית בשנת 2065, האתגר 
הוא דו צדדי. גם של הציבור החרדי וגם 

של המעסיקים שצריכים להפסיק לנסות 
לכפות על החרדים השתלבות והתערות 
בחברה הישראלית. כשכל חברה תפסיק 
אסטרטגית  מבחינה  מאוימת  להרגיש 
בקלות  לפתור  נוכל  השניה,  מהחברה 

את האתגרים הכלכליים". 
מנכ"ל קרן קמ"ח מרדכי פלדשטיין 
הדגיש להנהלת הבנק את העובדה שכל 
פעילות הקרן נעשית מתוך הבנה שניתן 

נאמן  ולהישאר  תחום  בכל  להשתלב 
לאורח החיים החרדי.

כיוון  מרכז  מנכ"ל  סיכם  הדיון  את 
יחיאל אמויאל שסקר בפני הנוכחים את 
האתגרים הרבים העומדים בפני המרכז 
מול אלפי המועמדים להשמה - מבקשי 
מדי  שעריו  על  המתדפקים  הפרנסה, 
שנה ואת שיתופי הפעולה שהוא מבקש 

לייצר עם המגזר הבנקאי והעסקי.

לראשונה בישראל:

המרכז הרפואי שיבא זכה 
בהצטיינות יתרה באקרדיטציה – 
תו התקן הבינלאומי לבתי חולים

המרכז  קורה:  זה  יום  בכל  לא 
הרפואי שיבא הוא הראשון מבין בתי 
ביש־ הגדולים  הממשלתיים  החולים 

במהדורה  באקרדיטציה  שנבחן  ראל 
השישית והמחמירה של הארגון הבי־

בהצטיינות  אותה  ועבר    JCI נלאומי
שיבא  לדירוג  מצטרף  זה  ציון  יתירה. 
– תל השומר בין עשרת בתי החולים 
הבינ־ פורבס  במגזין  בעולם  הטובים 

לאומי ולציוני שבח נוספים שמציבים 
מצ־ אקדמי  רפואי  כמרכז  שיבא  את 

טיין והמוביל בארץ. 
ההסמכה   – האקרדיטציה  הליך 
JCI= Joint-ה חיצוני,  גוף  ע"י  נעשה 

 -  -Commission International
ה-  של  לאומית  הבין  היחידה  שהוא 
Joint Commission שהיא הגדולה 
מבין החברות האמריקניות המבצעות 

הליכי אקרדיטציה בארה"ב.
במהלך האקרדיטציה נבחן המר־

כז הרפואי במשך שבוע על פרמטרים 
בטיחות  איכות,  של  בנושאים  רבים 
סו־ של  צוות  ע"י  וזכויותיו,  המטופל 

ובודק  בשטח  שנמצא  מומחים  קרים 
הפרוטוקו־ רמת  את  היתר  בין  וסוקר 

לים הטיפוליים, רמת הטיפול הקליני, 
הנהלים בנושא זיהוי המטופל, העברת 
תרופות  מתן  מטפלים,  בין  מידע 
המטו־ רצון  שביעות  מידת  בסיכון, 

בתוך  איכות  של  פרוייקטים  פלים, 
והתערבות  מדידתם  אופן  המערכת, 
המרכז  עובדי  גם  ועוד.  הצורך  בשעת 
הרפואי וההכשרה שלהם נבדקת, החל 
מהמנכ"ל ועד עובדי הניקיון. כל אחד, 

כל דבר.
חלק  להיות  ממש  של  זכות  "זו 
הצוות  כל  כולנו,  בו  כזה  ממקום 
הרפואי, הסיעודי, מקצועות הבריאות, 
והאדמיניסטרציה  הלוגיסטיקה  צוותי 
אמי־ שליחות  תחושת  מתוך  פועלים 

תית", אומר ד"ר עמיר גרינברג – סגן 
מנהל המרכז הרפואי להפעלה ומנהל 
האק־ של  "התוצאות  הסיעוד.  מערך 

עשרת  בין  שיבא  דירוג  ושל  רדיטציה 
בתי החולים הטובים בעולם וכל שאר 
הציונים הגבוהים שאנחנו מקבלים כל 

הזמן הם רק עוד הוכחה לכך שאצלנו 
והנשמה  הלב  כל  עם  עובדים  בשיבא 
תוך  אמיתית  שליחות  תחושת  ומתוך 
וגם–  מקצועית  רפואית  התייחסות 

אנושית! 
מק־ הארגונית  מהתפיסה  כחלק 

משאבים  שיבא  הרפואי  המרכז  דיש 
הטוב  הטיפול  את  להנגיש  כדי  רבים 
והמגזרים  האוכלוסיות  לכלל  ביותר 
בישראל כמו המהפכה שבוצעה לטו־

בת ציבור שומרי המצוות באגף הנשים 
אפשרות  ישנה  במסגרתה  והיולדות, 
לאווירת  למהדרין,  כשר  לאוכל  כיום 
המו־ הלכתי  ולמענה  כהלכתה  שבת 

המהפכה  בע"ה  המערכת.  בתוך  טמע 
גם  הדרגתי  באופן  ותתרחב  ממשיכה 

למחלקות נוספות".

גם לכם יש טיפ מנצח לכביסה נקיה וריחנית?

תחרות הטיפים של 'סנו מקסימה' בעיצומה
הפרס הראשון בכל שבוע: מכונת כביסה יוקרתית במתנה!

מאות טיפים לכביסה נקיה וריחנית 
של  הטיפים  תחרות  לתיבת  הגיעו  כבר 
נותרו  כי  מזכירים  ובסנו  מקסימה,  סנו 
רק עוד שבועיים עד לתום המבצע. אם 
ואולי  לנו  כתבו  שווה,  טיפ  יש  לכם  גם 
גם אתם תזכו במכונת כביסה יוקרתית 
במתנה בכל שבוע! הפרס השני: ערכות 

מוצרי כביסה מבית מקסימה.
איך משתתפים? פשוט מאוד! 

מקסימה'  'סנו  מוצרי  ממגוון  קונים 
הח־ את  ושומרים  ומעלה   ₪ ב-49.90 

שלכם  הטיפ  את  לנו  כותבים  שבונית, 
למייל  שולחים  וריחנית,  נקיה  לכביסה 
לפקס  או   sanotipim@gmail.com
מוצ־ הכי  היה  שלכן  הטיפ   .03-5797774
לח? אולי אתם תהיו הזוכים המאושרים!

התאריכים  בין  יתקיים  המבצע 
תמוז  ל-י'  ועד  תשע"ט 26.6.19  סיון  כ"ג 

תשע"ט 13.7.19. בכפוף לתקנון המבצע.
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חדד כסף טהור מעצבת ביד אמן מתנה 
לחתונה, מתנה לחיים

הבן  חיכיתם:  שלו  הרגע  הגיע  טוב  ובמזל  טוב  בסימן 
החשובה,  לשאלה  מתחתנת.  החברה  מאורסת/  הבת  מתחתן/ 
כסף  חדד  המרגש,  לאירוע  שנעניק  האידיאלית  המתנה  מה 
נבחרת  מציעה  טהור,  כסף  לייצור  החברות  מוותיקות  טהור, 
של כלי כסף טהור שעוצבו בעבודת יד עם אחריות לכל החיים 

שכל זוג טרי ישמח לקבל.
סט  ומרגשת:  פרקטית  מסורתית,  מתנה  מהווה  כסף  כלי 
אומנותיים  פמוטים  תואמת,  ותחתית  כוס  עם  לחתן  קידוש 
אתרוג,  קופסאות  חנוכה,  מדי  שתככב  חנוכייה  הטריה,  לכלה 
האיכות  חותמת  עם  גבוהה  גימור  ברמת  יפים  וכלים  מזוזות 

.925SilverSterling היוקרתית
שיהיה   Gift Card החברה  מציעה  החתונות  עונת  לרגל 
הכרטיס  הטרי.  לזוג  לבחור  כלי  איזה  למתלבטים  אידיאלי 
האלגנטי והמעוצב שיוענק כמתנה יטען בסכום הרצוי ויאפשר 
למקבל המתנה את האפשרות ליהנות ולבחור עצמאית את כלי 
המהודר  קארד  הגיפט  לו.  המתאים  בזמן  לו,  המתאים  הכסף 
ברית  ועד  אירוסין  מחתונה,  אירוע  ולכל  מתנה  לכל  מתאים 
והוא תקף עד שנתיים מיום רכישתו. למתלבטים זוהי המתנה 
הבחירה  אפשרות  את  מעניקה  אחד  שמצד  האולטימטיבית 

למקבל ומצד שני היא כולה משמעות, יוקרה וכוונה.
www.hadadbros.com 'רשת 'חדד כסף טהור

הגלידה הרבה יותר טעימה
עם גביע מעולה 

לא  היא  גביע  בלי  וגלידה  קיץ.  לא  זה  גלידה  בלי  קיץ 
גלידה. על מנת לשדרג את הגלידה בימי הקיץ, חברת 'מעולה' 

יצרנית מוצרי מזון איכותיים, 
מציגה גביעי גלידה מיוחדים 
גלידה  גביעי  ביתי.  לשימוש 
ממותקים במארז של 24 יחי', 
במארז  אמריקאיים  וגביעים 

של 30 יחי'.
גביעי  למעולה  בנוסף, 
של  במארז  מיוחדים  גלידה 
12 יחי', הם נחשבים לגביעים 
והמשובחים  האיכותיים 
בגלידריות  כמו  ממש  ביותר. 
משכבות  מורכבים  הגביעים 
ועשירות.  מגולגלות 
בטכנולוגיה  ומיוצרים 

ייחודית וברמת בטיחות ואיכות 
בעולם.  מהגבוהים  המזון 
באירוח  לשימוש  נפלאים 
וכקינוח בתוספת גלידה להנאת 

המשפחה בימי הקיץ החמים.
'מעולה'  של  הגלידה  גביעי 
והביקוש  מהמדפים  נחטפים 
מוצרי  מאד.  גדול  זה  למוצר 
באיכותם  מתאפיינים  מעולה 
שאין  טריות  מתפשרת,  הבלתי 
מובחרים  וטעמים  לה  שני 
את  שהופך  מה   – לחך  וערבים 
למוצרי  'מעולה'  מוצרי  סדרות 

חובה בכל בית. 
המובחרות.  השיווק  ברשתות  להשיג  ניתן  הגביעים  את 

כשר פרווה בהשגחת בד"צ העדה החרדית ירושלים.

חדש: מעדן גבינה 'סקי' בטעם דובדבן
מחלבת שטראוס ממשיכה לגוון בטעמי סדרת מעדני 'סקי' 
בטעם  פרי  מחית  עם  גבינה  מעדן  דובדבן';  'סקי  את  ומשיקה 

לסקי  ומצטרף  האפרסק  את  מחליף  החדש  הטעם  דובדבן. 
מצטיינים  בסדרה  המעדנים  כל  הצרפתי.  ולווניל  תות  בטעם 
מרקם  בשילוב  בלבד,  שומן  עם 3%  גבוה,  וחלבון  סידן  ברמת 

חלק וטעם מצוין.

מוצרים  של  והחדשנות  הייצור  פיתוח  ממגמת  כחלק 
מאוזנים, בריאים וטעימים, השיקה 'שטראוס' את סדרת מעדני 
רבה  באהדה  התקבלה  הסדרה  חודשים.  מספר  לפני  'סקי' 
המוצר  את  שמחפשים  מהצרכנים,  נלהבות  לתגובות  וזכתה 

המושלם שכולל הכל – גם טעים וגם מאוזן. 
רובין  הגר"א  בראשות  למהדרין  בד"צ  בכשרות  כשרות: 

שליט"א.

לכבוד שבת קודש:
חד פעמית משנה את הכללים

אל  נמשכת  שבת  ליל  סעודת  ארוכים,  כבר  שישי  ימי 
לשנות  הזמן  זה  מתמיד.  מאיימת  הכלים  וערימת  הלילה  תוך 
דאגות,  ונטולת  נינוחה  בסעודה  השבת  את  ולכבד  הרגלים, 

המעוטרת בכלי אירוח אקסקלוסיביים ו...חד פעמיים.
אל תדאגו, לא מדובר בסכומי עתק וסיבובי קניות מתישים. 
בכל סניף של 'חד פעמית' תמצאו שפע עצום של כלים, סטים 
לאירוח, מפיות ואביזרים משלימים, שיעצבו לכם שולחן שבת 

מהודר, במחירים אטרקטיביים במיוחד, ותחת קורת גג אחת.
חוסך  פעמי  חד  בכלי  השימוש  כי  לכולם  ברור  "כיום 
פעמיים – גם בהוצאות וגם במאמץ", אומרים בהנהלת החברה, 
כלי  מבחר  ללקוחותיה  להביא  למטרה  לה  שמה  פעמית'  "'חד 
חד פעמי במחיר הטוב ביותר, מבלי להתפשר על איכות וסגנון, 
ואנחנו מזמינים את ציבור הקונים להגיע לסניפים ולגלות את 

עולם האירוח מחדש, בנוחות ובזול".
סניפי 'חד פעמית' בירושלים: רחוב גבעת שאול 23, גבעת 

שאול. רחוב שמואל הנביא 97, צומת סנהדריה. 
שמואל.  גבעת  נתניהו 29,  יוני  רח'  האירוח':  'עולם  חנויות 
מוזמנים  אתם  שאלה  לכל  תקווה.  פתח   ,65 העצמאות  רחוב 

להתקשר:1599-561-777.

גם השבוע - קיץ של חיסכון
בשוק מהדרין!

את  מצילות  הקייטנות  רשמי.  באופן  החלה  הקיץ  חופשת 
תחושת  כי  אם  הקרובים,  השבועות  שלושת  למשך  ההורים 
המובילה  החרדית  ברשת  מורגשת.  בהחלט  האווירה  שינוי 
'שוק מהדרין' מבינים את החשש המוצדק של ההורים, ומנסים 
את  לפחות  החם,  האוויר  מזג  את  לא  אם  הניתן,  ככל  להקל 
גדול  יותר  להרבה  שהופך  הקבוע,  המזון  סל  ברכישת  ההקלה 

בתקופת חופש. 
הקיץ  מבצעי  את  להמשיך  ברשת  הוחלט  לכך  בהתאם 
החרדי  הצרכן  לקראת  לבוא  במטרה  נוספת,  זמן  לתקופת 

הכלכלי  כשהעומס  יותר,  לקלה  החופשה  חוויית  את  ולהפוך 
מתאזן בקופה הרושמת. 

במבצעי הרשת תמצאו שניצל עוף טרי ארוז, רובין, שארית 
ל-2 מוגבל  ש"ח,  מעל 75  (בקניה  ש"ח.  ב-100  ק"ג   3 ישראל, 

מימושים) כרעיים/ירכיים טרי ארוז, מחפוד, 24.90 ש"ח לק"ג 
טונה  שישיית  מארז  ק"ג)  ל-3  מוגבל  ש"ח   75 מעל  (בקניה 
סטארקיסט ב-26.90 ש"ח למארז. (בקניה מעל 75 ש"ח מוגבל 

ל-2 מימושים).
אורז  ליחידה.  ש"ח  ב-22.90  מיה,  מ"ל,   750 זית  שמו 
בשקיות  תבלינים  ש"ח.  ב-10  יחידות  סוגת, 3  ק"ג  תאילנדי 1 
כמון/כורכום/פפריקה מתוקה/מרוקאית בשמן 80 גרם, מיה, 4
יחידות ב-10 ש"ח. נס קפה טייסטרס צ'ויס 200 גרם, ב-24.90
ש"ח ליחידה (בקניה מעל 75 ש"ח מוגבל ל- 2 מימושים) כריות 
קוקיס  מיני  עוגיות  ליחידה.  ש"ח  ב-17.90  גרם,  בטעמים 750 

600 גרם כרמית, 2 יחידות ב-25 ש"ח בלבד. 
סימילאק למהדרין שלבים 1-3, 900 גרם, 2 יחידות ב-130
ב-35 יחידות   2 סנו,  ליטר,   4 מקסימה  כביסה  מרכך  ש"ח. 

ש"ח  ב-39.90  סנו  ק"ג,   1 6+ מקסימה  כביסה  אבקת  ש"ח. 
ליחידה. ועוד מגוון שמפו, מרכך, סבונים, נוזל לניקוי רצפות, 
מוצרי  וכן  ושווים  מיוחדים  מבצע  מחירי  במגוון  אקונומיקה, 

מזון במחלקות השונות.
החרדי,  בציבור  והמובילה  הגדולה  מהדרין'  'שוק  רשת 
מרווחים  הארץ,  ברחבי  סניפים  עשרות  לרשותכם  מעמידה 
וקפואים,  טריים  ודגים  בשר  של  גדולות  מחלקות  ומטופחים, 
בכשרות  טריים  וירקות  פירות  מחלקת  מהודרים,  בהכשרים 
מהודרת, ודואגת למגוון הרחב והזול ביותר עבור סל הצריכה 

של המשפחה החרדית.
המבצעים בין התאריכים: כ"ז סיון-י' תמוז תשע"ט, -30.6
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מתוק, מרענן ואהוב במיוחד על 
הישראלים: ופל בטעם לימון של מן

אם בישראל חל גידול מתמיד בצריכת ופלים וכמעט בכל 
בית נהנים מהעלים הפריכים הממולאים בשכבת המילוי הרכה 
ספק  אין  האהובים.  לטעמים  מדויק  דירוג  גם  יש  והנימוחה, 
שטעם השוקולד הקלאסי תופס את המקום הראשון, אך הנתון 
המקום  את  שלוקח  הלימון  לטעם  בנוגע  דווקא  הוא  המעניין 
בעולם)  יותר  הפופולרי  וניל  טעם  (לעומת  בישראל  השני 
ומתברר כאהוב במיוחד על הישראלים עד כי ניתן להעריך כי 

ישראל היא שיאנית העולם בצריכת ופלים בטעם לימון.
אתם  וטעים,  טרי  פריך  לימוני  ופל  לכם  מתחשק  כבר  אם 
המובילה   – מן  של  לימון  בטעם  ופלים  עם  להתרענן  מוזמנים 
נוסטלגיים  טעמים  עם  החרדי  במגזר  הופלים  קטגוריית  את 

וכשרות מהודרת של הרב לנדא.
לנדא,  הרב  של  מן בכשרות המהודרת  של  סדרת הוופלים 
מציעה ופלים בטעמי: שוקולד, לימון, וניל, חלבה, קפה ועוד, 

וכן ופלים מצופים שכולם אוהבים. 
בתיאבון!

כיצד תשמרו על הלבן לאורך זמן? סודות 
הכביסה הלבנה עם ווניש קליה גולד

מצהיבים  הלבנים  הבגדים  קופחת,  השמש  בעיצומו,  הקיץ 
ולך חשוב לשמור על הלבן הבוהק כמו במצב החדש שלהם.

בנקיזר  ברקיט  הכביסה  תחום  מנהלת   – מיכנובסקי  נ' 
לך  שיעזור   – גולד  קליה  ווניש  של  המיוחד  בסוד  משתפת 

לממש את החלום:
כאשר לובשים בקיץ חולצות לבנות או כל פריט לבוש אחר 
בצבע לבן, עצם החשיפה לשמש עלולה לגרום לבד לקבל צבע 
כן,  כמו  צהבהב. 
אבקת ווניש קליה 
לכביסה  גולד 
מציעה  לבנה 
מיוחד  פתרון 
הללו  לבעיות 
מוסיפים  וכאשר 
אותה באופן קבוע 
לבנה  לכביסה 
הכביסה,  במכונת 
שומרים  הבגדים 
הלבן  צבעם  על 
לאורך  הבוהק 

זמן. 
נשים  בנוסף, 
מאמינות  רבות 
שהמעלות  שככל 
הכביסה  במכונת 
 – יותר  גבוהות 
הכביסה תצא נקיה ולבנה יותר. האם זה נכון? בניגוד למיתוס 
הרווח כי כיבוס במעלות גבוהות גורם לכביסה להיות צחורה 
יותר, העובדה היא שהמעלות הגבוהות דווקא פוגעות בתהליך 

הכביסה. הן גורמות לשחיקת הבדים והצבע הלבן.
לכל  לבנה  לכביסה  גולד  קליה  ווניש  אבקת  של  תוספת 
כיבוס של בגדים לבנים מביאה לתוצאות מעולות ולבנות יותר 

גם בכיבוס במעלות נמוכות!
כך ניתן ליהנות מכביסה לבנה יותר במינימום מאמץ. 

סניף נאמן בקניון עזריאלי: אתם יכולים 
לגרד הרבה הרבה יותר משקל

בסניף נאמן בקניון עזריאלי מלחה מאמינים שאתם יכולים 
יותר  הרבה  לגרד 

משקל.
עובד?  זה  איך 
למסעדה  הגעתם 
בוקר,  ארוחת  הזמנתם 
פסטה  או  מפנק  סלט 
החלטתם  טעימה. 
ומאפה  קפה  על  ללכת 
והזמנתם  בסיום 
החשבון  לצד  חשבון. 
או  סוכריה  במקום 
כרטיס  תקבלו  עוגיה 

גירוד.
בנאמן  כי  למה? 
אתכם  לראות  רוצים 

שוב גם בערב.
הגירוד  כרטיסי 
כוללים מנות פסטה של 

אחד פלוס אחד. קפה ומאפה ועוד. את הכרטיס ניתן לנצל החל 
מהשעה 16:00 ועד לסגירה.

ולחשוב שכל הטוב הזה בכשרות הבד"ץ אגודת ישראל. 
את  תנו  בצהריים  או  בבוקר  נהנתם  לבד?  ליהנות  למה  אז 
אתם  שוב.  בואו  פשוט  או  לחברה  לילד/ה  הגירוד  כרטיס 

יכולים לגרד הרבה הרבה יותר משקל. אז קבענו?

סנו K-300 המדביר הפרטי שלכם...
 סובלים מתיקנים וחרקים זוחלים אחרים? סנו 
K300 קוטל עבורכם את כל סוגי החרקים הזוחלים 

בטיפול מהיר ותכליתי.
סנו K300 מכיל תרכובת יעילה לטיפול תקופתי 
מונע וקוטל ביעילות את החרקים הזוחלים ובעיקר 
ובחוץ,  בבית  לריסוס  מיועד   K300 סנו  תיקנים. 
אפקט  ובעל  זוחלים  חרקים  מיידית  משמיד 

המשפיע לטווח ארוך ודוחה חרקים זוחלים.
סנו K300, קוטל החרקים הנמכר והיעיל ביותר 

בישראל, מאפשר לכם ליהנות מקיץ נקי מחרקים.

איקאה משיקה קולקציה חדשה שתכניס 
FÖRNYAD :לכם צבע לחיים

צבעונית,  חדשה,  קולקציה  אלה  בימים  משיקה  איקאה 

 .FÖRNYAD :קיצית וצעירה
המוצרים המרכיבים את קולקציית FÖRNYAD שיוצאת 
קצת  להוסיף  שמעוניין  מי  לכל  מיועדים  מוגבלת  במהדורה 

כיף בחיי היום-יום. הקולקציה כוללת ציוד משרדי, מחברות, 
ועוד.  שטיח,  דוושה,  עם  אשפה  פח  שרפרף,  שולחן,  תאורת 
בלתי  וגדלים  צבעים  מעוצבים,  בהדפסים  מגיעים  המוצרים 
ששם  וכפי  העבודה".  את  ש"עושות  הפתעות  וכמה  צפויים, 
הקולקציה מרמז (FÖRNYAD = מחודש), הקולקציה מביאה 
איתה כמה חידושים למוצרים קלאסיים ואהובים של איקאה. 
קולקציית FÖRNYAD זמינה לזמן מוגבל בכל חנויות איקאה. 

:FÖRNYAD מוצרים נבחרים מקולקציית
ספה דו-מושבית  KLIPPAN- Fornyad צבעוני. 1,100

ש"ח.
סט כלי אוכל/4 חלקים FORNYAD – לבן. 59 ש"ח.

שרפרף FÖRNYAD - בוק/לבן. 195 ש"ח.
צעצוע רך FORNYAD – שחור. 35 ש"ח.

קלמר  FORNYAD- כחול 22 ש"ח.

סנו די לתינוקות וילדים: תחליב דוחה 
יתושים ברשיון משרד הבריאות!

מציגה  הקיץ,  עונת  תחילת  עם 
 – און  רול  די  סנו  את  סנו  תשלובת 
תחליב דוחה יתושים לתינוקות וילדים 

להגנה מפני עקיצות למספר שעות.
על  להגנה  במיוחד  פותח  התכשיר 
של  עקיצות  מפני  והילד  התינוק  עור 
אחרים.  מעופפים  וחרקים  יתושים 
של  הרגיש  לעורם  מותאם  המוצר 
תינוקות מגיל חצי שנה ומעלה, מאושר 
הבריאות  משרד  ברישיון  לשימוש 

ובעל ניחוח נעים במיוחד.
בנסיעות,  בגינה,  הטיול  לפני  יומי   – יום  לשימוש  מתאים 

בפיקניקים ועוד.
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איקאה SALE חוזר

איקאה פותחת את הקיץ 
עם איקאה סייל

הסייל יתקיים בין התאריכים ל' סיון-י"ט תמוז 3-22.7
סייל  איקאה  עם  הקיץ  את  פותחת  איקאה 
תמוז  סיון-י"ט  ל'  התאריכים  בין  שיתקיים 
חנויות  ארבע  בכל  יתקיים   SALE-ה  .3-22.7
הרשת בבאר שבע, קריית אתא, ראשל"צ ונתניה 
איקאה  חנות   –  IKEA KITCHENS-ב וכן 

למטבחים בלבד בנמל ת"א.
אלפי פריטים מכלל מחלקות החנות ישתתפו 
בנוסף,   .70%-10% של  בהנחות   SALE-ב
מציעה  למהדרין  הכשרות  החנות  במסעדות 

איקאה מגוון מנות ב-10 ש"ח בלבד.
"אנו  ישראל:  איקאה  מנכ"ל  קובלנץ,  שוקי 
IKEA SALE עם  הקיץ  את  לפתוח  שמחים 
בכל ארבעת חנויות הרשת ולראשונה גם בחנות

IKEA KITCHENS – חנות המטבחים בנמל תל 
אביב שתציע הנחות נקודתיות על חזיתות, ברזים 
ואבזור פנים. כל החנויות תוגברו על מנת להעניק 
חוויית שירות מהנה וטובה ומענה לוגיסטי רחב. 
ובמוקד  בחנויות  השירות  צוותי  את  תגברנו 

הטלפוני וכן את מערך ההובלות וההרכבות. 
של  רחב  תמהיל  למצוא  ניתן  הקיץ  בסייל 
ממגוון  ואביזרים  ריהוט  מוצרי  ביניהם,  מוצרים, 
מחלקות, שיימכרו בהנחות בטווח של 10%-70%, 
כך שכל אחד יוכל למצוא מענה לצרכיהם. לצד 
ללקוחות  נציע  אנו  והאביזרים,  הריהוט  מוצרי 
והבשרית  החלבית  מהמסעדות  מנות  מגוון 
משתלמים  סייל  במחירי  למהדרין  הכשרות 

בחנות". הביקור  חוויית  את  שישלימו  במיוחד 
מגוון  וסמנכ"ל  למנכ"ל  משנה  בר,  אבי 
ומכירות : "סייל הקיץ יכלול מעל 2,000 מוצרים 
מחלקות  יבלטו  השנה  החנות.  מחלקות  מכלל 
ופינה  נוי  טקסטיל  תאורה,  קיץ,  ריהוט  ספות, 
שנוכל  כך  זה,  למועד  נקבע  הסייל  עיתוי  ירוקה. 
לקראת  חדשים  מוצרים  אלפי  לקליטת  להיערך 

השקת הקטלוג ופתיחת השנה הקטלוגית 
גם  השנה  ניהנה  בה   ,2020 החדשה 
פעולה  ושיתופי  זמן  תחומות  מקולקציות 

עם מעצבים מובילים מהעולם".
הבית  וכלי  ריהוט  על  ההנחות  לצד 
בחנויות  הביקור  חוויית  ולהשלמת 
על  גם  סייל  ממחירי  ליהנות  ניתן  איקאה, 
מנות נבחרות במסעדה החלבית והבשרית 

הכשרות למהדרין ב-10 ש"ח בלבד:
פסטה ברוטב עגבניות – 10 ש"ח (מחיר 
רגיל 15 ש"ח). מנת ילדים: 5 כדורי עוף + 
ש"ח  מחית – 10   + מים  בקבוק   + תוספת 
(מחיר רגיל 17 ש"ח). בר סלטים – 10 ש"ח 

10  – טבעונית  תות  עוגת  ש"ח).   18 רגיל  (מחיר 
ש"ח (מחיר רגיל 15 ש"ח). קפה + מארז אלפחורס 

3 יח' – 10 ש"ח (מחיר רגיל 15 ש"ח).
LAND- בסייל:  המשתתפים  הפריטים  בין 
בהיר/ ירוק  תלת-מושבית,  ספה   SKRONA
GRILLA .מטאלי, 1995 ש"ח במקום 2695 ש"ח

ש"ח.   69 במקום  ש"ח   49 שחור,  צלייה,  מחבת 
במקום  ש"ח   95 מלא/לבן,  עץ  ציור,  כן   MALA
ש"ח   395 לבן,  ארון,   DOMBAS ש"ח.   145
225 אפור,  כיסא,   INGOLF ש"ח.   650 במקום 
סט 3  SOMMAR 2019 .ש"ח במקום 295  ש"ח 
39 במקום  ש"ח   29 צבעוני,  מכסה,  עם  קערות 

ש"ח.

רשימת הסניפים: נתניה - רח' גיבורי ישראל 
1 מרכז  היוזמה  רח'   - ראשל"צ  פולג.  1, אזה"ת 
עסקים שורק כביש פלמחים. קריית אתא - רחוב 
תפוצות ישראל (דרך חיפה 52 קריית אתא(. באר 
 - מטבחים  איקאה  חדש!!   .24 הירדן   - שבע 

התערוכה 3, נמל תל אביב (ביתן 11). 

מועצה מקומית דיר אל אסד

המועצה המקומית דיר אל אסד (להלן: "המועצה") מעוניינת
טריבונות בניית  עבודות  לביצוע  מחיר  הצעות  לקבל  בזאת 

ן קק

התנאים ע"פ  וזאת  אסד,  אל  דיר  בכפר  כדורגל  במגרש 
עק

המפורטים במסמכי המכרז.
2,000 תשלום  בתמורת  לרכוש  ניתן  המכרז  מסמכי  1. את 

בגין המכרז. ש"ח שלא יוחזרו
. רשאים להשתתף קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים

ןן
2

סיווג כספי מתאים. עבסיווג מקצועי ג/100 ק לעבודות 
3. את ההצעה בצירוף כתב ערבות בנקאית צמודה בסכום
יש  ,25/10/2019 לתאריך  עד  בתוקף 

ק ף
ש"ח  100,000 של 

להגיש במעטפה סגורה, עם סימון מס' המכרז, במסירה
, ך קף ,

המכרזים לתיבת  ההצעה  הכנסת  ע"י  בלבד,  אישית 
, ן ן, ,

25/7/2019 וזאת לא יאוחר ליום ה' במשרדי המועצה עד
מהשעה 12:00.

,10:00 ה' 11/7/2019, בשעה  ביום  יתקיים 4. סיור קבלנים 
המפגש במשרדי המועצה.

5. ביצוע בפועל מותנה באישור תקציב ע"י משרד הפנים.
.050-8499150 . לבירורים נא לפנות לארכ' פריד עווד, טל':

קק
6

אחמד דבאח – ראש המועצה 

מועצה מקומית דיר אל אסד

לקבל בזאת  מעוניינת  ל")  ל ( "המועצה (להלן  אסד  אל  דיר  המקומית  להמועצה  (ל ל
במגרש והשירותים  הקופות  מבנה  בניית  עבודות  לביצוע  מחיר  הצעות 
דיר אל אסד, וזאת ע"פ התנאים המפורטים במסמכי המכרז. בכפר כדורגל
1,500 ש"ח שלא יוחזרו, את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום .1

בגין המכרז.
לעבודות הקבלנים  בפנקס  כדין  הרשומים  קבלנים  להשתתף  רשאים  .2

עבסיווג מקצועי ג/100 סיווג כספי מתאים. ק
65,000 ש"ח 3. את ההצעה בצירוף כתב ערבות בנקאית צמודה בסכום של

יש להגיש במעטפה סגורה,  ,25/10/2019 בתוקף עד לתאריך
עם סימון מס'  המכרז, במסירה אישית בלבד, ע"י הכנסת ההצעה לתיבת

25/7/2019 המכרזים במשרדי המועצה עעד ליום ה'
.12:00 וזאת לא יאוחר מהשעה

,,10:00 בשעה ,,11/7/2019 יתקיים ביום ה' סיור קבלנים .4
המפגש במשרדי המועצה.

ביצוע בפועל מותנה באישור תקציב ע"י משרד הפנים. .5
.050-8499150 לבירורים נא לפנות לארכ' פריד עווד, טל': .6

אחמד דבאח – ראש המועצה



המבשר | יום וערש"ק, ב' בתמוז תשע"ט | עמוד יט

אין ליכט פון ווייטערדיגע אנגייענדע אומרוען ביים גרעניץ מיט עזה:

פרעמיר מיניסטער נתניהו אין א ספעצילער זיצונג מיט שטאט הויפטן פון דרום דעקלערט אז 
מדינת ישראל זוכט שלום אבער גרייט זיך איינוועגס אויף א ברייטע מיליטערישע אפעראציע

שטאט פירער פון עוטף עזה אפווענזעד ביי ספעציעלער זיצונג צו פראטעסטירן רעגירונג איגנארירונג פון עזה –  פייער באלאנען מיט סירענעס זעצן פאר 
צוקומען פון עזה דורכאויס די וואך – באריכט דעקט אויף אז מדינת ישראל האט באמבאדירט מיסעל קאנווען פון סיני קיין עזה

די  וואס  וואכן  עטליכע  נאך 
פייערן פון עזה זענען ממשיך, אויך 
מ'שטיינס  איז  עס  וואס  נאכדעם 
א  געווארן  אויסגעהאמערט 
דויערהאפטיגער  און  גוטער 
און  כאמסאניקעס  די  מיט  אפמאך 
זייט  איר  פון  האט  ישראל  מדינת 
דער  האט  הסכם,  דער  אנגעהאלטן 
פרעמיר מיניסטער נתניהו געלאזט 
אז  ווערטער  דראמאטישע  פאלן 
א  אויף  זיך  גרייט  מיליטער  די 
מיליטערישע אפעראציע אין עזה.

א  נאך  קומען  ווערטער  די 
נתניהו  וואס  צייט  לענגערער 
די  נוצן  פון  אפגעהאלטן  זיך  האט 
ווערטער און געבן אן אנדייטונג אז 
אזא אפציע ווערט אפילו גענומען 
אין באטראכט, אבער ווי עס זעט 
אריבער  מעסטל  דער  איז  אויס 
האט  נתניהו  אויך  און  מאס  די 
אנערקענונג  דער  דערגרייכט 
וועג  קיין  דא  נישט  איז  עס  אז 
אן  אין  ארויסצוגיין  נאר  ארויס, 
דער  ברענגען  צו  אפעראציע 

צושטאנד אונטער קאנטראל.
האט  ווערטער  שארפע  די 
א  ביי  הערן  געלאזט  נתניהו 
ער  וואס  זיצונג  ספעציעלער 
מיט  וואך  די  אפגעהאלטן  האט 
לויט  פירער.   שטעט  דרום  די 
ווי  אזויפיל  האבן  באריכט  דער 
גענומען  אנטייל  פירער  צוואנציג 
מיטונג,  ספעציעלער  דער  ביי 
געווען  אויך  איז  עס  אבער 

האבן  וואס  אזוינע  אפוועזענדע, 
נישט געוואלט אנטייל נעמען ביי 
דער זיצונג אויס פראטעסט אויף 

דער באציהונג צו עזה.
געווען  זענען  וואס  די 
אממערסטענס  זענען  אפוועזענד 
שטאט  זענען  וואס  אזעלכע 
מחנה  די  עזה.  עוף  אין  הויפטן 
צו  באציהונג   דער  אז  גלייבט 
אייניג  זיין  נישט  מעג  עזה  עוטף 
גאנצער  דער  צו  באצוג  דער  מיט 
זיי  ווייל  ישראל,  ארץ  טייל  דרום 
ווי  מער  פילפאכיג  בפועל  ליידן 

אלע אנדערע שטעט.
צו  באצויגן  זיך  האט  נתניהו 
געווען  זענען  וואס  גרופע  די 
און  זיצונג  דער  פון  אפוועזענד 
נישט  זענען  זיי  אז  באדויערט 

דארט.
אז  אפ  זיך  רעדן  פירער  "די 
זייערע  אינגארירט  רעגירונג  די 
געברויכן אבער ווען מען רופט זיי 
אויף א זיצונג, אין א צייט ווען מען 
האבן  זיי  וואס  הערן  באמת  וויל 
האט  נישט".  זיי  קומען  צוזאגן, 

נתניהו געזאגט. 
דער זיצונג האט נאכגעפאלגט 
א זיצונג וואו עס איז געקומען זיצן 
און  מיניסטעריום  פינאנץ  דער 
מיניסטער  עקענאמישער  דער 
זיצונג  יעניגער  דער  ביי  כחלון. 
דיסקוטירט  אינאיינעם  מען  האט 
ווי  און  אישוס  עקענאמישער 
קאמפענצעסירן  קען  מען  אזוי 

ליידן  וואס  געליטענע  די 
עקענאמישער שאדענס וואס מען 

ליידט אין דער אומגעגענט.
וואך  די  נייעס  אנדערע  אין 
פריש  דער  טראץ  אז  געווען  איז 
האט  הסכם  איינגעפעדימטער 
מיסעלס  צוקומען  געווען  ממשיך 
האט  צושטאנד  דער  און  עזה  פון 
פארבעסערט.  גארנישט  מיט  זיך 
איז  הסכם  פרישער  דער 
ענדע  געווארן  איינגעפעדימט 
ווען  וואך,  פאריגע  די  פון 
פארשפראכן  הייס  האט  כאמאס 
אלע  אפשטעלן  וועט  זי  אז 
אין  און  באמבאדירונגען  אירע 

ישראל  מדינת  וועט  אויסטויש 
געבן  און  געווער  איר  אראפלייגן 
זאל  מען  אז  ערלויבעניש  אן 
כאפעריי  פיש  די  אויסשפרייטן 
15 פון  ברייטקייט  א  צו  שטחים 

מייל.
אויך  וואך  די  האבן  קוועלער 
הסכם  א  איבער  באריכטעט 
וועט  וועלכער  נתניהו  מצד 
געבויט  זאל  עס  אז  ערמעגליכן 

עזה,  אין  שפיטאל  א  ווערן 
די  אונטער  זיין  וועט  וועלכער 
אויפזיכט,  אינטערנאצינאלער 
פייער  די  ווילאנג  יעצט  אבער 
אלע  מעגליך  וועלן  פאר,  זעצט 

הסכמים צונישט ווערן.
אויך  איז  וואך  די  ענדע 
מדינת  אז  געווארן  פארשפרייט 
ישראל האט דורכגעפירט א רייע 
באמבאדירונגען איבער קאנוועען 

פון וואפן וועלכער האבן געמאכט 
סיני,  פון  עזה  קיין  וועג  דער 
קומענדיג אן אהין פון איראן דורך 
ליביע וועלכער האט עס געשיקט 

דורך כעזבאללא.
די  זענען  שאצט  מען  ווי 
געווען  בעיקר  שיפמענטס 
איסלאמישער  די  פאר  געוואנדן 
ארבעט  וואס  גרופע,  דזשיהאד 
און  איראן  מיט  האנט  ביי  האנט 
איז  וואס  כאמאס,  מיט  ווייניגער 
נישט אין דער בעסטער באציהונג 

מיט איראן.
איז  באריכט  דער 
דער  אין  געווארן  אויפגעדעקט 
24 סטאנציע  נייעס  אראבישער 

שרייבן  זיי  ווי  לויט  און  נייעס 
סעריע  ערשטער  דער  איז  דארט 
פארגעקומען  באמבאדירונג  פון 
און  צוריק  יאר  האלבער  א  מיט 
אנדערע  מיט  נאכגעפאלגט  האט 

באמבאדירונגען.
די  האבן  באריכט  דער  לויט 
די  אפגעשטעלט  כאמאסניקעס 
שיפמענטס זעענדיג אז עס ווערט 
עס  און  וועג  אויפ'ן  באשאסן 
ציל  איר  ענדע  נישט  דערגרייכט 
צו  ווייטער  אשאד  איז  עס  אז  און 

גיין מיט דער דעליוועריס.

איראן דעקלערט אז זיי וועלן פארלעצן דער איראנער דילל און 
העכערן די אוראנים צו א שטאפל וואס זייער הארץ באגערט

טראמפ רעאגירט צו די ווערטער פון רוכאני ווארענדיג אז די ווערטער קענען 
זיך אומקערן צו איראן – אייראפישע לענדער מעלדן אנטוישונג פון איראנער 

פארלעצונג צו דער הסכם און באטאנען מעגליכקייט זיך ארויסצוציען פון אפמאך
אמפעריי  לענגערער  א  נאך 
אמעריקע  און  איראן  מצד 
געגעבן  וואך  די  איראן  האט 
מער  אז  מעלדונג  שארפער  א 
צו  פארפליכטעט  נישט  זי  איז 
גע'חתמ'ט  איז  וואס  הסכם  דער 
פינעף  די  מיט  געווארן 
יעצט  פון  און  וועלטסמאכטן 
פריי  זיך  זי  שפירט  ווייטער  און 
אוראנים  איר  בארייכערן  צו 
זי  אז  שטאפל  א  צו  סיסטעם 
אקטיווער  אן  ווערן  קענען  זאל 

באמבע.
געווען  איז  עס  וואס  טראץ 
זאל  איראן  אז  ערווארטערט 
רעאגירן אין אזא שטייגער, דאך 
איז דער מעלדונג געקומען ווי א 
שטיקל שאק צו די מערב וועלט 
צו  ערשטער  דער  און  פירער 
רעאגירן איז געווען פרעזידענט 

טראמפ.
וואס  מעסעדזש  א  אין 
ער  האט  געזאגט,  האט  טראמפ 
זאל  זי  אז  איראן  געווארענט 
א  הפקר  עס  אז  מיינען  נישט 

זי  וואס  טון  קען  זי  און  וועלט 
וועט  שריט  דער  אז  נאר  וויל, 

טראגן א טייערער פרייז.
טראמפ  האט  דערווייל 
פרייז  דער  וואס  געזאגט  נישט 
ער  האט  אויך  און  זיין  וועט 
איןדער  שוואכקייט  געוויזן 
אויסצופירן  פארגאנגענהייט 
ווי  אבער  דראאונגען  זיינע 
פארשטיין  צו  געבן  אנאליסטן 
וועט  ער  מהלך,  זיין  דאס  איז 
די  צו  שארפער  נאך  רעאגירן 
סאנקציעס  לייגן  און  מעלדונג 
שטאפל  אזא  אין  איראן,  אויף 
מער  קענען  נישט  וועלן  זיי  ווי 

ביישטיין.
איראן  פון  מעדלונג  דער 
די  אריינגעלייגט  אויך  האט 
א  אין  לענדער  אייראפישע 
זייענדיג  דיעלעמע.  שארפער 
אזוי  ווי  פארלעגענהייט  א  אין 
מעלדונג.   דער  צו  רעאגירן  צו 
האט  אמעריקע  וואס  נאכדעם 
זיך ארויסגעצויגן פון דער הסכם 
האט עס געדארפט צו הייסן אז 

דער  מיט  ממשיך  איז  אייראפע 
איראן  איז  יעצט  אבער  הסכם, 
און  ארויס  זיך  ציט  וואס  דער 
דאס שאפט שוין פאר אייראפע 
ווי  וויסענדיג  נישט  דיעלמע  א 

אזוי זי זאל רעאגירן.
יעצט איז טראמפ מיט איראן 
אז  צושטאנד  א  צו  אנגעקומען 
נישט  שוין  זיך  קען  איינער  קיין 
צווייטן.  דעם  פון  פארהוילן 
צו  אנקומען  קען  איראן  סיי 
ווערן  וועט  זי  אז  צושטאנד  א 
נוקלאר און סיי אמעריקע וועט 
מוז'ן באשלוסן צי זי גייט נעמען 
שריט קעגן איראן אדער זי וועט 
קעגן  שוואך  בלייבן  ווייטער 
איינציגסטער  די  נוצענדיג  איר 
מיטל וואס זי האט און דאס איז 
אויף  סאנקציעס  ארויפצולייגן 
איראן, גלייבנדיג אז די שווערע 
סאנקציעס וועט זיי צווינגען זיך 
צו פארגלייכן און ווייכער ווערן 
אין די נושא, אבער ביז דערווייל 
זעט נישט אויס אז די סאנקציעס 

רוקן איראן פון זייער שטעלע.

דער צייטונג פון דעם טרייער יודענטום

usa@hamevaser.co.il :בריעוו צום רעדאקציע צו אימייל
מיר וועלן זיך פרייען צו הערן פון אייך

 געציילטע טעג נאך דעם וואס דער קאנפערענץ אין באכרעיין האט זיך געענדיגט האט דער
קאנפערענץ געמאכט העדליינס אין די וועלט און דאס איז געווען ווען די געציילטע פאלעסטינער 
סוחרים וועלכער האבן אנטייל גענומען דערביי זענען ארעסטירט געווארן זיך צוריקקערנדיג פון 

דער קאנפערענץ.
די  ביי  גענומען  אנטייל  האט  עס  ווער  מילא,  אבו  ביזנעסמאן  דער  פון  געווען  איז  רעדע  די 

קאנפערענץ און איז לויט די פאלעסטינער בא'טיטול'ט געווארן אלץ פאררעטער.
די פאלעסטינער האבן אים געמוזט באפרייען ווייניג צייט נאך דער ארעסט און לויט קוועלער 
וועלכער  רעגירונג,  אמעריקאנער  די  מצד  דרוק  שארפער  און  שטארקער  געווען  סיבה  די  איז 
זיין  זאלן  סוחרים  די  אז  צולאזן  זאל  מען  אז  טאלערירן  נישט  וועט  זי  אז  קלארגעשטעלט  האט 

ארעסטירט.

•••
 דורכאויס די וואך איז פארגעקומען א באגעגעניש צווישן דער בריטישער אינערן זיכערהייט

צוויי  די  וואו  ישראל,  מדינת  פון  ארדאן  קאלעגע  זיין  און  דזשאוויד  סאדזשיד  מיניסטערים 
מיניסטארן האבן דיסקטוטירט מערערע אישוס איבער זיכערהייט וואס איז נוגע ביידע לענדער.

האט  בריטאניע  גרויס  אז  קרעדיט  דער  זיך  קומט  עס  פארוועמען  מאן  דער  איז  דזשאוויד 
אנערקענט אין די כעזבאללא אלץ טעראר ארגינאזאציע און ארדאן האט אים אויסגעלויבט פאר 
זיין דערגרייכונג, ווען ער באטאנט דערביי אז עס איז געווען דער ריכטיגער שריט צו טון נאך 
דעם וואס עס איז קלאר פאר די וועלט אז כעזבאללא איז א טעראר ארגינאזאציע אין יעדן פרט.

ארדאן האט אויך געבעטן אז די זעלבער צוגאנג זאל אויך בריטאניע דורכפירן קעגן כאמאס 
זיך  שטעלן  וואס  פעולות  טעראר  זייערע  איבער  באווייז  אלץ  פייערן  לעצטערע  די  גענוצט  און 

נישט אפ פון פאסירן טאג טעגליך. 

•••
 אז זאגענדיג  שטורעם  א  אנגעמאכט  וואך  די  האט  טראמפ  פרעזידענט  אמעריקאנער  דער 

כינע איז נישט גערעכט מיט איר קאמף קעגן האנג קאנג און אז בסך הכל וואס די האנג קאנגער 
פארלאנגען איז אביסל מענטשן רעכט און צו זיין אויטאנאמיש.

טראמפ האט זיך אפגעהאלטן פון אטאקירן כינע דירעקט, אבער טראצדעם האט כינע שנעל 
רעאגירט צו די ווערטער און צוריקגעזאגט פאר טראמפ אז עס איז נישט ראטזאם אז טראמפ זאל 

זיך אריינמישן אין אישוס וואס זענען נישט שייך צו אים.
די וואך האבן די הפגנות אין האנג קאנג פארגעזעצט אויף א שטארקער וועג און אויסער די 
דעמאנטסטראציעס אין די גאסן האבן דעמאנסטרירער זיך אראפגעלאזט צו דער פארלאמענט 
אין  געשטורעמט  עס  אויך  און  געביידע  פארלאמענט  דער  אנגעפירקעלרט  און  קאנג  האנג  אין 

פראטעסט קעגן זייער די באקריוודעוועס.  

•••
 אידיטענט צווילינג איז א פריוועלעגיע וואס נישט יעדער געניסט דערפון און צוליב זייער

ענליכער אויסזען און צומאל קענען זיי פאר'נאר'ן די אויטאריטעטן אבער צומאל איז עס אויך א 
ריזיקע און דער פרייז וואס מען צאלט דערפאר קען זיין א קאסטבארער.

דאס איז גענוי וואס איז געשען צו די צווילינג ברודער אין דרום טערקיי, כוסעין און מוראט. 
מיט א שטיק צייט צוריק איז כוסעין אנגעקלאגט געווארן דורך די ארטיגע אויטאריטעטן און איז 

ארעסטירט געווארן אויף א טורמע טערמין.
דורכאויס זיין טורמע טערמין איז זיין ברודער מוראט אים געקומען באזוכן און אויסגענוצט 
די אפוועזענהייט פון די זיכערהייט כוחות זיך צו טוישן מיט זיין ברודער, אבער עס האט נישט 
געדויערט לאנג און די אויטאריטעטן האבן עס באמערקט און אים צוריקגעברענגט אין טורמע.

יעצט איז אויך דער ברודער גענומען געווארן אין ארעסט און פאליציי פארשט אים וואס איז 
געווען דער מאטיוו פון טוישן זיין ברודער צי איז עס געווען בלויז צו מאכן א ראטעציע צווישן 

זיי, אדער האט זיך עפעס געשפינט דא טיפער.

•••
 דער רוסישער שטאט אירקאסטאק האט די וואך זיך פארמאסטן מיט שווערע און ברייטע

פארפלייצונגען וועלכער האבן אפגעווישט חלקים אין שטאט און צוגעברענגט צו די טויט פון 
פופצן מענטשן און אויך אז טויזנטער זאלן עוואקירט ווערן פון זייערע הייזער.

די שטאט איראקסטאק איז נישט געווען דער איינציגסטער צו ליידן פון די פארפלייצונגען, 
אזוי אויך האט געליטן די ארומיגע שטעט און צווישן זיי אויך דער שטאט טאלאן.

דער שטאט טאלאן איז אין דער פארגאנגענהייט געווען א בליענדער אידישער שטאט און אין 
דער בית החיים פון שטאט ליגט באגראבן איינער פון די צדיקים לבית רימענעוו און אויך דער 

בית הקברות איז פארשוועמט געווארן מיט וואסער.
א קידוש השם איז געווען דער וואך ווען די לאקאלע אידישע געמיינדע האט זיך מאבליזירט 
און זיך ארויסגעלאזט איבער די שטעט צו ברענגען עסן פאר די געטראפענע אידן און להבדיל 

אויך פון די ארטיגע געמיינדע.

•••
 די אידישע קהילה אין דרום אפריקע איז די וואך ווידעראמאל געווארן אויף געשוידערט נאך

דעם וואס וואנדאליזירער האבן וואנדאליזירט די אידישע בית החיים אין געגענט פון סטארענד, 
וועלכער געפונט זיך פופציג קילאמטער ווייט פון די שטאט קעיפטאון.

דער ערשיינונג פון א קברים פארשוועכונג אין דרום אפריקע איז ליידער נישט קיין נייער. 
אין די לעצטערע צייטן הערט מען איבער מערערע אזעלכע פעלער און עס מערט זיך ליידער 

אויף א גרויסער פארנעם.
די לאקאלע קהילה האט אריינגעגעבן א קלאגע אין די ארטיגע פאליציי ביורא'ען און דרוקט 
אויס האפענונג אז די פאליציי אין לאנד וועט עפענען א ברייטער געיעג און נאכגיין די שפורן 
פון די וואנדאלזירער און זיי ברענגען צו גערעכטיגקייט און מאכן אן אפשטעל צו דער ערשיינונג 

ווי פריער.
לויט געוויסע קלאנגען פארדעכטיגט מען אז ווער עס שטייט אונטער די פעולות זענען נישט 
קיין צווייטער ווי א נעא נאצי גרופע וואס גייט ארום פון איין ארט צו די צווייטע און פירט דורך 

די דאזיגע פעולות.

•••
 באריכט רויטערס  א  ווי  לויט  און  ווענוזוועלא  פון  אנגעקומען  וואך  די  זענען  גריסן  פרישע 

פרעזידענט  אמטירענדער  דער  צווישן  געשפרעכן  רייע  א  אנהייבן  זיך  וועלן  באריכטעט  האט 
מאדארא און דער אפאזיציע הויפט דזשעוואדו.

עס איז נישט קלאר אויב די געשפרעכן וועלן זיין דירעקטע אדער וועלן געפירט ווערן דורך 
און  קראנט  געווען  באריכט  איר  איז  געזאגט  האט  באריכט  דער  ווי  לויט  אבער  פארמיטלער, 

באזירט אויף אינערליכע נייעס קוועלער פון לאנד.
אין דער נישט ווייטער פארגאנגענהייט האט דזשעוואדו אויסגערופן אויף זיך אז ער איז דער 
פרעזידענט פון לאנד ווען ער באקומט שטיצע פון אמעריקע און אנדערע לענדער, אבער אפילו 
מיט די שטיצע האט ער נישט מצליח געווען ארונטערצוזעצן דער אמטירענדער פרעזידענט פון 

בענקל.
דער באריכט האט אויך געזאגט אז די צוויי לענדער וועלן אינאיינעם דיסקוטירן עקענאמישער 

געשפרעכן זינט דער עקענאמישער לאגער אין לאנד איז זייער ביטער.

•••
 באריכטעט וואך  די  איז  ווענעזוועלא  אין  צושטאנד  שווערער  דער  פון  נייעס  אנדערע  אין 

געווארן אז ווענעוזוועלא האט אין א פרעצענדנטלאזער שריט מסכים געווען צו באפרייעם 59
אין  יאר  דריי  גאנצע  פאר  ווענעזוועלא  אין  ארעסטירט  זענען  וועלכער  קאלאמביע  פון  בירגער 

איין ציה.
אין דער פארגאנגענהייט האט קאלאמביע אפעלירט צו די יו. ען. מיט א טענה אז וועזונוועלא 
האלט אויף זייערע בירגער סתם אזוי, אן קיין שום לעגאלער רעכט, אבער מיט דעם אלעם האט 

ווענעזוועלא זיך נישט געבויגן און באפרייט די בירגער.
מאנכע שפעוקלירן אז דער פלוצלונדיגער מעלדונג איבער די באפרייאונג איז א דירעקטער 

רעזולטאט פון די געשפרעכן אבער עס איז נישט קלאר צי דאס איז די סיבה אדער נישט.

להקדישנו לעיני בני ישראל

די וואכ'עדיגע פרשה - דער לימוד מוסר דערפון / חקת

די אנוסים ווערן אנטדעקט
שילדערונג איבער וויאזוי די אידישע אנוסים פון שפאניע און פארטוגאל זענען אנטדעקט געווארן און זייער צוריקקערונג צו אידישקייט  
6

קאפיטעל  לעצטער  דער  אין  האבן  מיר 
מיורקע  דע  אין  אידן  די  אזוי  ווי  געשילדערט 
צו  זיך  גוים  די  דורך  זענען געצווינגען געווארן 
טויפן צו קריסטענונם ווען זיי רעדן זיך איין אז 
למעשה  אבער  צרות  פלע  פטר'ן  זיי  וועט  דאס 

האבן זיך די צרות נישט געענדיגט.
דער  געענדיגט  זיך  האט  עס  וואס  נאכדעם 
קריסטליכע  די  אננעמען  פון  צערעמאניע 
גלויבן האט זיך אנגעהויבן די צרות פאר די נייע 

געווארענע קריסטן.
געווען  איז  שריט  ערשטער  דער 
און  קריסטן  געווארענע  נייע  די  אנצוצייכענען 
פון  מעגליך  ווייט  ווי  אויף  דערווייטערן  זיי 
אלגעמיינע  די  אין  ווירטשאפט  לעבנס  דער 

קריסטליכע געמיינדע.
באצייכנט  האט  קירכע  ארטיגע  דער 
און  איד  א  געוואוינט  האט  עס  וואו  הויז  יעדן 
ליגט  עס  וואו  טיר,  פון  שוועל  ביים  אינדרויסן 
רשעים  די  האבן  מזוזה,  הייליגע  די  געווענליך 
ארויסגעלייגט א קרייץ, אז יעדער זאל וויסן אז 

דא וואוינט א ניי געווארענע קריסט.
פון  אידן  די  דערווייטערן  צו  שריט  א  נאך 
דער  געווען  איז  באפעלקערונג  אלגעמיינע  די 
נאמען 'טשאוטא' וואס לויט אסאך זאך קענער 

מיינט עס 'חזרים' אין די שפאנישע שפראך.
אגב איז כדאי אנצומערקן אז אסאך טענה'ן 
און  'טשאוטא'  אידן  פאר  צונעמען  צוויי  די  אז 

'מאראונעס' וואס טייטשן חזרים זאגן אסאך אז 
נאמען  שאנדע  א  דירעקט  נישט  באדייט  דאס 
פאר אידן ווייל דבר אחר פלייש איז נישט קיין 
פארפלעקטער זאך אין די לענדער. פארקערט 
די גוים ריהמען זיך דערמיט און עס איז פון די 
איז  צונאמען  דער  לאנד.  אין  מאכלים  ערשטע 
מענטשן  סארט  די  אז  שם  על  געווארן  געגעבן 

עסן נישט קיין דבר אחר פלייש.
איז  טשאוטא  נאמען  דער  אלענפאלנס 
דעם  אין  אידן  פאר  נאמען  פלעק  א  געווארן 
געווארן  געזעצליך  סיי  זענען  זיי  און  אינדזל 
און  געמיינדע  לאקאלע  די  פון  אויסגעשלאסן 
עס איז געווען א שאנד פלעק צו זיין א חבר פון 

א טשאוטא.
קינדער פון די אנוסים האבן נישט געקענט 
ווערן אנגענומען אין די לאקאלע שולעס אדער 
נישט  זיי  האבן  אויך  אזוי  אונערווערזיטעטן. 
אויף  רייטן  און  ציהרונג  קיין  טראגן  גע'מעגט 
צווייט  זייענדיג  וועגענער,  אדער  פערד   קיין 

קלאס בירגער.
די  פון  זיי  איבער  פארפאלגונגען  די 
און  טריט  אויף  געגאנגען  איז  געזעלשאפט 
שריט און האט אנגעהאלטן אויף דורי דורות אז 
ביז ממש לעצטענס האט נאך אן אפשטאמיגער 
האט  און  פלעק  א  געטראגן  אנוסים  די  פון 
די אלגעמיינע  מיט  איינס  ווערן  געקענט  נישט 

געזעלשאפט.

די אידן בלייבן אפגעטיילט פון די גוים  
און  צרות  שווערע  די  טראץ  אבער 
פלעק  שאנד  דער  וואס  שוועריגקייטן 
א  געהאט  אויך  עס  האט  געברענגט  האט 
אידישע  די  און  אויסווירקונג  פארקערטער 
אפשטאמיגע זענען געבליבן אפגעזונדערט פון 
קענענדיג  נישט  באפעלקערונג  אלגעמיינע  די 

זיך מישן מיט זיי.
צווישן די שטרענגע געזעצן וואס די קירכע 
האט געמאכט איז געווען דער חתונה האבן מיט 
די נייע אידן. דער געזעץ האט נישט ערלויבט 
קיין לאקאלע גוים חתונה צו האבן מיט א איד 
און עס איז אויסגעהאנגען געווארן א רייע מיט 
פאמיליע נעמען וועמען מיט די טאר מען נישט 

חתונה האבן.
געציילט  זיך  האט  נעמען  פון  ליסטע  דער 
און  נעמען  משפחה   15 פון  הכל  סך  א  אויף 
נעמען:  משפחה  די  פון  ליסטע  דער  איז  דאס 
פאוסטער,  קארטעז,  באנינאו,  אגילאו, 
פאומער,  פיקאו,  מיראו,  מארטי,  פארטעזאו, 
פיניע, סאגורא, וואלעס, וואלענטא, טראגאנא, 

וואלווילערא.
זענען  נעמען  דערמאנטע  אלע  די 
זיי  מיט  קירכע.  די  דורך  געווארן  פארצייכנט 
האט מען נישט געמעגט חתונה האבן און אויך 
זיך  האבן  זיי  און  פארקער  קיין  האבן  נישט 

געמוזט משדך זיין צווישן זיך.

נאך א וואך פון אנגייענדע שטורמישע פראטעסטן מצד די אטיאפער:

ראיאטן כאוואליע לאזט נאך און געשפרעכן 
איבער פארהאנדלונגען קומען ארויף אויפ'ן טיש

פרעמיר מיניסטער נתניהו אין א ווענדונג צו די אטיאפישער עדה בעט אז זיי זאלן 
איינהאלטן די ווילדע ראיאטן זאגענדיג אז ער האלט אינמיטן געשפרעכן מיט די עדה 
פארשטייער – ראיאטן ברעכן אויס נאך טויט פון אטיאפישער בחור סאלאמאן טאקע 

וואך  די  האט  ישראל  מדינת 
וואך  א  מיט  פארמאסטן  זיך 
פראטעסטן  ווילדער  א  פון 
זענען  וואס  כאוואליע, 
אטיאפער  די  מצד  געקומען 
האבן  פראטעסטן  די  געמיינדע. 
פארקער  אריינגערעכענט 
פערזענליכער  און  שטערונגען 
אטאקעס קעגן פאליציאנטן און 
הייסן  צו  דארף  עס  וואס  טראץ 
אז די פאליציי איז געווען זייער 
איינגעהאלטן זענען אזויפיל ווי 
פארוואונדעט  פאליציאנטן   47
האט  פאליציי  די  און  געווארן 
אטיאפער   60 ארעסטירט 

בירגער.
עס איז נישט דער ערשטער 
אטיאפער  די  וואס  מאל 
פראטעסטן.  אין  ארויס  גייען 
צוריק  צייט  שטיק  א  מיט 
פראטעסטירט  זיי  האבן 
וואס  באקריוודעוועס  קעגן 
די  מצד  דערגרייכט  זיי  האט 
יעצטיגער  דער  אבער  מדינה, 
פראטעסט כאוואליע קומט אין 
די  וואס  מארד  א  פון  רעאקציע 

פאליציי האט דורכגעפירט.

זיך  האט  געשיכטע  די 
וואס  דעם  נאך  אנגעהויבן 
ברוטאליש  האט  פאליציי 
יעריגער  אכצן  אן  דערשאסן 
עטיאפישער  די  פון  בחור 
איבער  מארד  דער  געמיינדע. 
סאלאמאן טאקע איז געווען דער 
אנגעצינדן  האט  וואס  שוועבל 
דער פייער ארויסשלעפנדיג די 
אטיאפער געמיינדע צו די גאסן 

איבער פראטעסטן.
אין די טעג ווערט געפארשט 
האט  וואס  אורזאך  דער 
מארד  דער  צו  צוגעברענגט 
משפחה  די  ווי  לויט  טאקע.  פון 
געווען  מארד  דער  איז  טענה'ט 
דאגעגן  ווען  אומזינסטער  אן 
וואס  פאליציאנט  דער  טענה'ט 
ער  אז  קויל  דער  געשאסן  האט 
נאר  קויל  זיין  געשאסן  האט 
איז  לעבן  זיין  וואס  דעם  נאך 
ער  און  געפאר  א  אין  געווען 
גענצליך  געשפירט  זיך  האט 
דער  געשאסן  און  באדראאעט 

קויל.
די  פון  ווערסיע  וועלכער 
דאס  ריכטיגער?  דער  איז  צוויי 

א  ווערן  געפארשט  נאך  וועט 
דערווייל  ווען  צייט,  לענגערער 
און  רייבערייען  די  נאך  גייען 
שלעגעריי צווישן די צוויי זייטן.

זעט  שורות  די  שרייבנדיג 
פראטעסטן  דער  ווי  אויס 
כאוואליע איז שוין דערנאך. די 
בארואיגט  זיך  האבן  געמיטער 
און אלעס גייט שוין צוריק צום 
נאכנישט  קען  מען  אבער  אלטן, 

וויסן אויף זיכער.
געמיינדע  די  פון  טענה  די 
שווערע  פון  ליידן  זיי  אז  איז 
די  אז  און  באקריוודעוועס 
האט  פארפאלגונגען  שווערע 
די  באגיין  צו  צוגעברענגט  זיי 
גרופע  די  פראטעסטן.  שווערע 
מארד  דער  אז  אויך  טענה'ן 
איבער טאקע איז א דירעקטער 
רעזולטאט פון האלטן א לויזער 
רעוואלווער  די  איבער  צינגל 
דאס  און  געמיינדע  די  קעגן 

דארף זיך אפשטעלן.
ווי באטאנט האט מען יעצט 
פארהאנדאלן  צו  אנגעהויבן 
זיך  מען  וועט  שיינט  עס  ווי  און 

פארגלייכן.

דער כח פון א שבת'דיגער שטריימל ערציילונג 

אלימלך  ר'  הרה"ק  ברודער  הייליגע  צוויי  די 
איבעראל  געווען  זענען  זושא  ר'  הרה"ק  און 
און  וצדקות  קדושה  גרויסע  זייער  מיט  בארימט 
חסידים האבן געוואוסט אז א שבת ביי די צדיקים 
דערהייבן  זיך  קען  מען  און  כח  גרויסער  א  האט 
גאר הויעך הערענדיג די ווארימע דברי תורה און 

ביי די תפילות און טישן פון די הייליגע צדיקים.
געשפירט  שבת  יעדן  האבן  צדיקים  די  אויך 
א גרויסער התעלות און אויב איז אגאנצער וואך 
דער דאווענען און תורה זאגן געווען געהויבן און 
עס  איז  התעלות  אויסערגעווענליכער  אן  מיט 

שבת געווען אויסערגעווענליך הויך.
צוויי  די  אז  געמאכט  אמאל  זיך  האט 
זיי  און  צונויפגערעדט  זיך  האט  ברודער 
דער  אז  חשש  דעם  ארויפגעברענגט  האבן 
געהויבענקייט וואס זיי שפירן אין די שבתים און 
ביים תורה זאגן קומט נישט פון דעם שבת אליין 
און נישט דער שבת איז אויף זיי משפיע קדושה, 
נאר עס קומט פון דמיון אדער גאר פון נישט קיין 

גוטע ערטער.
דער חשש האט גענסטעט אין דאס הארץ פון 
א  געזוכט  האבן  זיי  און  צדיקים  הייליגע  צוויי  די 
צו  ספק  זייער  זיין  בודק  קענען  זיי  אזוי  ווי  וועג 
זען צי זייער התרוממות און התעלות שטאמט פון 

שבת קודש צי פון אנדערע מקורות.
נאך א לענגערער צייט פון טראכטן האט דער 

ר' אלימלך פארגעשלאגן א וועג ווי אזוי מען קען 
אז  געווען  איז  הצעה  זיין  און  זאך  דער  זיין  בודק 
בגדי  אנטאן  טאג  וואכן  פשוטער  א  אין  זאלן  זיי 
אלע  מיט  טיש  שבת  דעם  אהערשטעלן  און  שבת 
זיי  וועלן  און  טיש  פירן  זעצן  זיך  און  צוגעהערן 
שפירן א דערהויבענער טעם שבת וועלן זיי וויסן 
אז דער דערהויבענקייט קומט נישט פון שבת נאר 
נישט  זיי  וועלן  אויב  אבער  מקורות,  זייטיגע  פון 
שפירן א טעם שבת, וועלן זיי וויסן אז דער שבת 

איז די משפיע און נישט קיין צווייטער.
און  עבודה  די  צו  גענומען  גלייך  זיך  האבן  זיי 
אנגעגרייט א שבת סעודה און אנגעטאן בגדי שבת 
אנגעהויבן  און  קדושה  חברייא  די  פארופן  און 
ספראווענען א שבת טיש ווי יעדער וואך ווען עס 
האלטן  און  אלע תלמידים  דערביי  זיך  באטייליגן 

מיט דעם טיש ווי עס וואלט געווען א שבת טאג.
איז  דערהויבענקייט  דער  וואונדער  און 
געווענליכער  א  ווי  ווייניגער  געווען  גארנישט 
און  ווירטשאפט  די  און  שבת  זמירות  די  שבת. 
א  אין  ווי  פונקט  געווען  איז  זאגן  תורה  די  אויך 

שבת טאג.
ר'  געזאגט  האט  לעבן".  ברודער  זעהסטו  "נו 
שבת  א  אין  טעם  אונזער  זושא  ר'  פאר  אלימלך 
פון  נאר  שבת  קדושת  די  פון  נישט  קומט  קודש 

זייטיגע מקורות.
זיך  אויף  ארבעטן  זיי  דארפן  יעצט 

געפילן  זייטיגע  אלע  זייט  א  אין  אוועקצושטופן 
פון דערוואכן און נאר שפירן א טעם שבת און דאס 
צו דערגרייכן האבן זיי אונטערגענומען א רייזע צו 
ער  מעזריטש  פון  מגיד  דער  רבי'ן  הייליגן  זייער 
זאל זיי זאגן וואס זיי קענען טאן און אויסטרעטן 
א וועג אין עבודת השי"ת פטור צו ווערן פון אלע 
זייטיגע פניות און דמיונות און נאר בלייבן מיט די 

לויטערע קדושת שבת.
די  אויסגעהערט  האט  מגיד  הייליגער  דער 
גאנצע געשעעניש און געפרעגט די צוויי הייליגע 
ברודער ווי אזוי זיי זענען געגאנגען אנגעטאן ביי 
געפראוועט  האבן  זיי  וואס  סעודה  שבת'דיגע  די 

אינמיטן וואך.
די ברודער האבן דערציילט אז וועלענדיג עס 
זאל אויסזען ווי אן עכטער שבת טיש האבן זיי זיך 
אנגעטאן בגדי שבת און אלעס געפראוועט ווי עס 

וואלט געווען עכט שבת.
האט זיי דער מגיד געזאגט אז אויב האט איר 
אויף  באווייז  קיין  נישט  איז  שבת  בגדי  אנגעטאן 
די  אין  ליגט  וואס  קדושה  און  כח  דער  גארנישט. 
אויך  אז  הייליג  און  גרויס  אזוי  איז  בגדים  הייליג 
ווען מען טוט עס אן אינמיטן פון די וואך איז עס 

משפיע און ממשיך קדושת שבת.
דער מגיד האט זיי בארואיגט אז זיי קענען זיין 
רואיג אז וואס זיי שפירן איז לויטער קדושת שבת 
און נישט פארמישט אין דעם קיין זייטיגער פניות.

האט  השי"ת  אז  מיר  לערנען  פרשה  וואכעדיגע  די  אין 
זאל  ער  שטיין  צום  רעדן  זאל  ער  רבינו  משה  פאר  געהייסן 
געבן וואסער, אבער למעשה האט משה רבינו געשלאגן דער 
אים  האט  השי"ת  און  וואסער  געקומען  איז  דאן  און  שטיין 
ער  ווייל  באשטראפט  ווערן  גייט  ער  אז  געזאגט  שפעטער 

האט נישט געהייליגט דער נאמען פון השי"ת.
ער  צי  איז  מינה  נפקא  וואספארא  שאלה  די  זיך  שטעלט 
ער  אדער  וואסער,  ארויס  קומט  עס  און  שטיין  א  שלאגט 
רעדט צו א שטיין און עס קומט ארויס וואסער, ביידע זענען 
אומנאטירליך און ווערן גערעכענט ווי א נס, קומט דאך אויס 
אז ביי ביידע איז דער נאמען פון השי"ת געווארן געהייליגט.

פארשטיין  צו  מזרחי  אליהו  ר'  מפרש  דער  געט  נאר 
א  וואס  השתדלות  פון  מיטל  דער  אין  דערהער  שיינער  א 
מענטש דארף צוטון. דער נאטור פון א מענטש אז אז טראץ 
השתדלות  טון  ער  וויל  השי"ת  אין  אמונה  האט  ער  וואס 
א  מיט  זיין  דארף  טון  דארף  ער  וואס  השתדלות  די  אבער 

ווען  צומאל  און  אמונה  מיט  קומט  איבריגע  די  ווען  מאס, 
נאך  טון  צו  ער  זוכט  אמונה,  אין  זיך  מאנגעלט  מענטש  דער 
פעולה  גאנצער  דער  קומט  באמת  ווען  השתדלות,  נאך  און 

פון השי"ת.
דאס קען זיין די כוונה פון משה רבינו מיט השי"ת. דער 
באשעפער האט געהייסן פאר משה רבינו ער זאל רעדן צו די 
מאכט  בעצם  אז  ישראל  כלל  פאר  ווייזן  דערמיט  און  שטיין 
קען  שטיין  א  צו  רעדן  בלויז  פון  און  באשעפער  דער  אלעס 
שום  קיין  אויס  נישט  זיך  פעלט  עס  אז  און  וואסער  קומען 
השתדלות, אבער משה רבינו האט יא געשלאגן די שטיין און 
עפעס  אז  ארויסלערנעון  געקענט  ישראל  כלל  האט  דערפון 
השתדלות דארף א איד יא מאכן און דאס האט זיין דער גורם 

צו חסרון אמונה ביי כלל ישראל.
בי  האמנתם  לא  יען   – ווערטער  די  פון  פשט  איז  דאס 
להקדישני – ווייל דורכדעם האט געפעלט אמונה ביים כלל 

ישראל.



יום וערש"ק, ב' בתמוז תשע"ט | המבשר | עמוד כ

השבת הילולת כ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל
יחד עם צעירי הצאן, יעלו אמרות 
פעו־ על  וישוחחו  קדשו,  שיחות 

נפשו  במסירות  הכבירות  לותיו 
ויהדות  תורה  להפיץ  המופלאה 
קצווי  בכל  ישראל  בית  להמוני 
סיפורי  יועלו  בהתוועדויות  תבל. 
קודש מרוממות גדלותו התורנית 
המופלאה  ועבודתו  והחסידית, 
הנהגותיו  על  ויעמדו  בוראו,  את 

באורחות חייו בקודש.
נערכו  ההילולא  יום  לקראת 
חסידי  של  מיוחדים  כינוסים 
בהם  תבל  ברחבי  ליובאוויטש 

הש־ וחשובי  הרבנים  הופיעו 
גודל  את  נס  על  שהעלו  לוחים, 
ממורשתו  חלק  להיותם  זכותם 
זי"ע,  האדמו"ר  מרן  של  הגדולה 
עובדות  סיפרו  אף  בשיחותיהם 
קודש מהנהגתו הנאדרה של בעל 
כל  נפשו  את  כשמסר  ההילולא, 
להגביר  העת  כל  וביקש  חייו  ימי 
פעלים בהפצת אור התורה בקרב 
הש־ אלפי  באמצעות  העם  המוני 

דרך  את  להאיר  הפועלים  לוחים 
ה' להמונים. 

נערכה  המרכזית  ההתוועדות 
בהשתתפות  השבוע  שני  ביום 

חב"ד,  חסידי  וחצי  לרבבה  קרוב 
בהיכל 'ארנה' בירושלים. 

לה־ מיוחדים  סדורים  נקבעו 
מוני העולים שיגיעו להשתטח על 
דהילולא  יומא  ערב  היום  הציון 
ראשון  ביום  וכן  שבת  ובמוצאי 
לרבבות  לאפשר  במטרה  הקרוב, 
הק',  הציון  ע"י  להתפלל  העולים 
להשתרך  צפויים  ארוכים  תורים 
שבבית־החיים  הקדוש  ציונו  ליד 
כאשר  בניו־יורק,  'מונטיפיורי' 
והמוני  חב"ד  חסידי  רבבות 
על  להשתטח  יעלו  בית־ישראל 
הפרט  על  תפילה  ולהעתיר  הציון 

הע־ העומס  בגלל  הכלל.  ועל 
הממונים  קבעו  הציבור  של  צום 
אחד  לכל  כי  במקום  הסדר  על 
כדי  בלבד  ספורות  דקות  יינתנו 
הד־ הזמן  ה'ציון',  בתוך  לשהות 
בעוד  'קוויטל',  לקרוא  כדי  רוש 
מחוץ  ייאמרו  התפילות  שאר 

למבנה.
יובל  חצי  לרגל  כי  יצוין 
ע"י  היום  מופיע  להסתלקותו 
'רועה  מיוחד  גליון  'המבשר' 
הוד  והליכות  זיכרונות  ובו  נאמן' 
כרועה  הק'  ומהנהגותיו  מתורתו 

נאמן לבית ישראל.

שערוריה בצפת: העיריה הוציאה צו הפסקת עבודה 
לבניית בית הכנסת של קהילת חסידי אמשינוב

'אגודת  של  הכנסת  חברי  ארבעת 
למתחם  התנועה  ומזכ"ל  ישראל' 
את  להביע  העבודות,  הופסקו  בו 
השרירו־ ההחלטה  נגד  מחאתם 

את  למנוע  והשערורייתית  תית 
הנסיון  ואת  הכנסת,  בית  הקמת 
להצר את רגליהם של בני היהדות 

החרדית בעיר הקודש צפת. 
נחמן  הרב  העיר  מועצת  חבר 

גלבך שמלווה את היוזמה לבניית 
מס־ שנים  מספר  זה  הכנסת  בית 

הנדרשים  האישורים  כל  כי  ביר 
לבניית בית הכנסת התקבלו לפני 
חסידי  קהילת  אך  לשנה,  קרוב 
בית  בניית  עם  המתינה  אמשינוב 
החופש  לתקופת  עד  הכנסת 
שהקצאת  העובדה  בשל  הגדול, 
השטח ניתנה על גבי גג של מבנה 
ומתון  דתי,  ילדים  כגן  המשמש 

רצון להימנע מפגיעה בסדר יומם 
הרגיל של ילדי הגן. 

בפ־ קודמים  נסיונות  "נענשו 
בעי־ החינוך  לאגף  מסודרות  ניות 
הציעו  אמשינוב  כשחסידי  ריה, 
חלופי  מבנה  הילדים  לגן  לשכור 
ות־ הגן  פינוי  לצורך  חשבונם,  על 
חילת עבודות הבניה, אך ההצעות 
הללו נתקלו בדחיה על הסף מצד 

אגף החינוך", מסביר הרב גלבך. 
מפגיעה  להימנע  מנת  "על 
עד  העבודות  התעכבו  הגן  בילדי 
עם  והשבוע,  הגדולה,  לחופשה 
עבודות  החלו  החופשה  תחילת 
הבניה בפועל, אלא שאתמול הגיע 
והוציא  העיריה,  של  פקח  למקום 

צו הפסקת עבודה". 
מנסה  שבה  התואנה  לדבריו, 
הצו  הוצאת  את  להצדיק  העיריה 
גן  מתנהל  שבמקום  העובדה  היא 
העבודה  הפסקת  צו  אך  ילדים, 
מה  בזמן,  מוגבל  ואינו  גורף  הנו 
את  לעכב  היא  שהמטרה  שמוכיח 
הבניה לפחות עד לאחר החופשה 
הגדולה, ובכך לדחות אותה בשנה 

נוספת לכל הפחות. 
ברורה  בהתנכלות  "מדובר 
בית  בניית  של  הרעיון  לעצם 
הרב  אומר  בצפת",  נוסף  כנסת 
אזור  שבכל  אף  על  "וזאת,  גלבך, 
של  הכנסת  בית  נבנה  בו  הדרום, 
בית  אפילו  אין  אמשינוב,  חסידי 
גבי  על  השוכן  אחד  חסידי  כנסת 
משופע  הזה  האזור  עירוני.  שטח 
ובמ־ רבות,  חסידיות  במשפחות 

לספק  כדי  תפעל  שהעיריה  קום 
התושבים,  של  הדת  לצרכי  מענה 
חשבונם  על  לשכור  נאלצים  הם 
בהם  לקיים  כדי  ומקלטים  דירות 

את חיי הקהילה". 
שהתנגדותם  נראה  לדבריו, 
המו־ מחברי  שניים  של  הנחרצת 

הבחירות  לפני  עוד  שהניפו  עצה, 
בחרדים,  המלחמה  דגל  את 
רגלי  את  להצר  לפעול  והתחייבו 
המשך  את  למנוע  כדי  החרדים 
לצ־ המבורכת  החרדית  ההגירה 
להוצאת  שהובילה  זאת  היא  פת, 
של־ והשערורייתי,  הדרקוני  הצו 
הת־ ולמנהל  לחוק  מנוגד  כאורה 

לבניית  לא  היא  "ההתנגדות  קין: 
בית הכנסת הספציפי הזה במיקום 
שהתנגדות  אלא  הזה,  הספציפי 
לעצם הרעיון של בניית בית כנסת 

חסידי בצפת". 
"אנחנו לא מתכוונים להיכנע", 
אמ־ חסידי  "קהילת  מוסיף,  הוא 
ומת־ גדולה  קהילה  היא  שינוב 
שלה  הכנסת  בבית  בעיר.  רחבת 
מקהילות  תושבים  מתפללים 
והצורך  אחרות,  רבות  חסידיות 
קריטי.  הוא  הכנסת  בית  בבניית 
בימים הקרובים נעתור לבית המ־
שפט ונדרוש להורות לעיריה לב־

חוקי,  אינו  שלכאורה  הצו  את  טל 
מפלה ואף גורם נזק אדיר לקהילה 
של  שנים  לאחר  מוצא  כשהוא 
יש  גדולה.  כספית  בהוצאה  תכנון 
כאן הרגשה שהעיריה מנוהלת על 
ידי אנשים שבמקום לפעול למען 
בוחריהם, כל מה שיש להם למכור 
כנגד  ופילוג  שנאה  זה  לתושבים 
התושבים  בהם.  בחרו  שלא  מי 
מתארגנים  ואנחנו  זועמים,  ממש 
שבהם  הבאים  הצעדים  לקראת 
במטרה  ה',  בעזרת  בקרוב  ננקוט 
ולאפשר  הגזרה,  רוע  את  לבטל 
מזכויותיו  ליהנות  החרדי  לציבור 
אחר  ציבור  כל  כמו  הבסיסיות 

בצפת ובמדינת ישראל". 
של  תגובתה  לקבלת  בקשה 
עיריית צפת נשלחה לדוברות, אך 
טרם  הידיעה  פרסום  למועד  עד 

התקבלה תגובה. 

הצוללת הרוסית בה פרצה 
השריפה - צוללת גרעינית 

למותם של 14 מלחים רוסים, הינה 
צוללת גרעינית. עם זאת, ממשלת 
רוסיה טוענת בתוקף כי לכור הגר־
עיני לא נגרם כל נזק כתוצאה מה־
לדליפה  חשש  כל  אין  וכי  שריפה, 
קרינה  או  רדיואקטיבי  חומר  של 

מכל סוג שהוא. 
הרוסיים  התקשורת  בכלי 
המ־ את 14  נס  על  אתמול  העלו 

את  הקריבו  שהם  ונטען  לחים, 
גרעיני.  אסון  למנוע  כדי  חייהם 
שהב־ המלחים  הדיווחים,  לפי 

עצמם  את  נעלו  בשריפה  חינו 
האש,  השתוללה  בו  החדר  בתוך 
הנעילה  אותה.  לכבות  וניסו 
התפ־ המשך  את  למנוע  נועדה 

שטות האש לחלקים אחרים של 

פגיעה  למנוע  ובעיקר  הצוללת, 
היה  שיכול  דבר  הגרעיני,  בכור 
חמור  סביבתי  לאסון  לגרום 

מאוד. 
על  ביקורת  מותחים  ברוסיה 
וכלי  ההגנה,  משרד  ועל  הממשל 
את  לבקר  שמעזים  תקשורת 
שלטון פוטין טוענים כי הממשלה 
ומבי־ מהציבור,  מידע  מסתירה 

דליפה  אירעה  שאכן  חשש  עים 
גרעינית, אלא שהמידע על כך לא 

נחשף לציבור. 

לציון 500 שנה להקמת הוואנה בירת קובה

מוסדות יהודים בהוואנה ישוקמו וישוחזרו 
פרויקט שיקום ושיפוץ מאסיבי יחל בקרוב בבית הקברות השוכן באזור גואבנבוקו ומכיל יותר מאלף קברים

מאת א. למל

ממשלת קובה תשקם מוסדות 
מס־ כחלק  הבירה  בעיר  יהודים 
יזמה  שהממשלה  שיפוצים  דרת 
כחלק  עתיקים  ובאתרים  במבנים 
מהחגיגות לציון יום השנה החמש 

מאות לייסוד העיר הוואנה.
יתחיל  בקרוב  זו  במסגרת 
מבצע שיפוץ נרחב בבית הקברות 

העתיק ביותר בקובה. 
באזור  שוכן  הקברות  בית 
מב־ הבירה.  בהוואנה  גואבנבוקו 

המכיל  הקברות,  בית  שיפוץ  צע 
יותר מאלף קברים, ממומן על ידי 

ממשלת קובה.
היהודית  ההיסטוריה  תחילת 
בקובה, הייתה עם בואו של לואיס 
שהגיע  ספרדי  יהודי  טורס,  דה 
לאי יחד עם כריסטופר קולומבוס 
בקובה  גרים  כיום  רנ"ב.  בשנת 
רובם  בלבד,  יהודים  כ־1,500 

בבירה הוואנה.

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

65.000 עותקים במהדורת ה"נטובמייל" חמשה ימים בשבוע ובמהדורה המודפסת65.000

מאות עסקאות אטרקטיביות מחכות לכם מידי יום בלוח
modaot@hamevaser.co.il לפרסום בלוח 02-5805802 שלוחה 3 או במייל

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 

בדחיפות  דרוש  רציני  ללקוח 
להשכרה  מטר   1000 כ  גדול  בנין 
(תקציב  אלול  מזמן  החל  לישיבה 
"היימשע   052-7658-638 גדול) 

תיווך-הנדלס"
[20053055]

בלעדי! 3 חדרים ברחוב עזרא קומה 
6,500 ש''ח תיווך 02-6637474 2.5

[20052950]

מטר 2 פאר 25  יחידת  גרשון  ברבינו 
חד ק"כ מרוהטת ומשקעת ביותר רק 
"היימשע   052-7628176 שח   3100

תיווך-משה
[20052523]

רק  חד מתאים לבחורים  בזוננפלד 2 
"היימשע   052-7628176 שח   4500

תיווך-משה"
[20052522]

בהמ"ג 2 חד 38 מטר מרוהטת מטבח 
חזית  שח   3800 רק  ק"א  ענק  חדש 
052-7628176 "היימשע תיווך-משה"
[20052521]

לגמרי  חדשה  חדר  דירת  בהמ"ג 
2500 רק  ליחיד  או  למשרד  מתאים 
שח לחודש כולל הכל 052-7628176

"היימשע תיווך-משה"
[20052520]

בונובנירה בגני רוממה 2 חד 35 מטר 
חדש  הכל  מאד,  ומושקעת  מרוהטת 
"היימשע   052-7628176 שח   4000

תיווך-משה
[20052519]

מטר   100 חד   5 פלקס  דו  באשכנזי 
052- זוכה  הקודם  שח   7000 רק 

7628176 "היימשע תיווך-משה"
[20052518]

חגי 4 חד' חדשה ק"א 80 מ"ר מרוהט 
80 ק"ג  חד'   4 סורוצקן   * מרפסת.   +
תיווך -02 ומרפסת.  נוף   + מ"ר 6,500 

053-3179474 ,5379474
[20052389]

מ"ר,   100 ק"9 חדשה  חד'   4 שמגר 
מרוהט, 8,500 ש''ח * זכרון יעקב ק"א 
חיים 3 דברי  ענקית *  מרפסת  חד'   5
 ,02-5379474 תיווך   $1,550 ק"3 חד' 

053-3179474
[20052388]

 + מרפסות   3  + ק"ה  חד'   5 סורוצקין 
מיוחדת!   * גמיש  ש''ח   8,000 מעלית 
פינתי  120מ"ר,  חד'   4 מרדכי!  תכלת 
ק"ב  שירותים   3 מרפסות   2 וחדשה 
גמיש תיווך 02-5379474,  2500דולר 

053-3179474
[20052387]

בפולנסקי בובונירה חדשה ומפוארת 
4 חד מרוהטת ברמה גבוהה מאד רק 
פסח  אחרי  מיד  כניסה  לחודש   8000
תיווך- "היימשע   052-7628-176

משה"
[20052150]

ירושלים | מבנים ומגרשים
למוסדות  מבנים  בירושלים  התפנו 
ארץ  האזורים.  בכל  הגדלים  בכל 

הקודש 055-6777551
[20053034]

4.5 אילן  בר  הנביא  בשמואל  מציאה 
לבניה  אפשרויות   + ק"ג  מטר   85 חד 
1760.000שח  רק   38 תמא  או  בגג 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052219]

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

638 "היימשע תיווך -הנדלס"
[20052105]

צמוד לגבעת משה 4 חד 104 מטר 
חודשים   4 כניסה  לגמרי  חדשה 
שח   2550.000 רק  מעלית  ק"ה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052104]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052102]

שנכנס  בבלזר!!  החדש  בפרויקט 
לאישור אחרון! 2.5 חד 40 מטר + 36
1280.000ש"ח,  רק  צמוד  חלל  מטר 
רק  מרפסות   2  + מטר   40 חד"   2
052-7658-638 שח   860.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052072]

חד   3 במלאכי  מציאה!  הגיוועלדיגע 
75 מטר + 2 יחידות-דיור + גג 70 מטר 
052-7658-638 2870.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052018]

שמואל  הדר  בעץ  זוכה!  הקודם 
הנביא 4.5 חד 84 מטר + זכויות תמא 
38 רק 1765.000ש"ח 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052015]

דיור  יחידות   2 במא"ש  מזומן  לבעלי 
6400 תשואה  כל-אחת  מטר  כ-25 
אפשרות  1230.000שח  רק  שח 
052- 630.000ש"ח  ב  אחד  לקנות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051962]

מטר   108 חד   5 בפולנסקי  מציאה!! 
2190.000ש"ח  רק  ק"א  משופצת 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051961]

מטר   106 -4חד'  משה  לגבעת  צמוד 
108  * 2550.000ש"ח  רק  בבניה 
רק  לכניסה  מוכנה  חדשה  מטר 
052- ק"ה  מעלית  2760.000ש"ח, 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051762]

דיור  יחידות   3 שערים  מאה 
מטר   75 סה"כ  מושכרות 
רק  שח   7000 חודשית  תשואה 
052-7658-638 1650.000ש"ח 

"היימשע תיווך -הנדלס"
[20051758]

ק"א  מטר   90 גאולה  במרכז  חנות 
2360.000 רק  חזית  כדירה)  (רישום 
ש"ח 052-7658-638 "היימשע תיווך-

הנדלס"
[20051757]

בגאולה 2 יחידות דיור סה"כ 80 מטר 
לחודש  כ8000ש"ח  חודשית  תשואה 
052-7658-638 2130.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051756]

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

הנדלס"
[20051594]

צבי  בנווה  מציאה!  מזומן!  לבעלי 
יחזקאל מקלט 210 מטר עם חלונות 
לבית  במיוחד  מתאים  למכירה  וגובה 
ציבורי  מוסד  כל  או  ישיבה  כנסת 
052-7658-638 2100.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051435]

דו-פלקס  מפתח  דמי  משה  בזכרון 
שח   1550.000 רק  חד'   5 מטר   120
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051414]

מדהימה  פנטהוז  דירת  חיים  בדברי 
 ,40 לעוד  בניה  התר   + מטר   180
שיא  מיקום  וחזית,  מדהים,  נוף 
052-7658-638 4800.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051352]

בונבונירה  דירת  בבלוי  במחיר!!  ירדו 
2030.000 רק  ק"א  מטר   80 חד   3
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20051351]

ירושלים | השכרה
מרוהטת,  ישראל,  בשרי  חד'   5
מושקעת, 9,500 ש"ח * 4 חד' בגבעת 
משה, חדשה ומושקעת, חצר ענקית, 
יפהפיה,  בשפע,  חד'   2  * ש"ח   8,200
מרפסת לנוף, $1400 "תיווך היימיש" 

0527-649-565
[20053059]

סמוך לרחוב שמגר וגני גאולה, יחידה 
להשכרה [כ40 מ"ר] עם ריהוט מלא, 
ללא  ברמה.  כחדש  ומשופץ  ממוזג 
ולכל  למגורים  גדולה,  חצר   + שכנים 
מטרה . 5500 ש''ח תיווך צביקה רוזן 

052-763-4444
[20053057]

מיוחדת! בגוש 80, דירת 4 חדרים, 
מרפסת  גבוהה,  ברמה  משופצת 
קומה  מעלית,  חזית,  גדולה,  סוכה 
נוחה, שוורץ נדל''ן 052-765-6888

[20052968]

6 מטר   180 כ  פנטהוז  בסנהדריה!! 
מעלית   + ענק  וגג  דיור  יחידת   + חד 
מדהים  נוף  חניה,   + גדול  מחסן   +
052-7658-638 3930.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052916]

במקור  בבלעדיות!  בשוק  חדשה 
כ82 חד   4 טוב,  הכי  מקום  ברוך 
בניה  להתר  התחיבות   + מטר 
לממד ומרפסת ק"א 3 כיווני אוויר, 
052-7658-638 2290.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052890]

הנביא  בשמואל  בוטיק  בפרויקט 
(סמוך לכותל) דירות 5 חד 115 מטר 
ברמת פאר רק 2890.000ש"ח כניסה 
"היימשע   052-7658-638 חודש   18

תיווך-הנדלס"
[20052829]

הדירה הכי מפוארת! בארזי הבירה 4
חד כ 105 מטר ק"א רק 2790.000שח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052828]

חד   2 אחינועם  איזור  בסנהדריה 
מטר   25 לעוד   38 תמא   + מטר  כ40 
052-7658-638 1390.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052827]

בבלעדיות! מצפה נוף 3 חד 88 מטר 
הטשופרים  וכל  מחניה  מחסן   + ק"ד 
052-7658-638 2430.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052826]

בנין  ביואל  בבלעדיות  מציאה!! 
 + מעלית   + מטר   115 חד   4 חדש!! 
052- 2820.000שח  רק  גדולה  סוכה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20052750]

4 בשטראוס  מפוארת  בונבונירה 
רק 2060.000ש"ח -052 מטר  חד 80 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052689]

רק  ק"א  מטר  כ50  חד   2 ילין  בדוד 
1270.000 שח טאבו רגיל -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052688]

בונבונירה  בפולנסקי  בבלעדיות! 
בגג  מחסן   + מטר  כ-80  חד   3.5
אופציות  ביותר!!  מושקעת  -5מטר 
052-7658-638 2150.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052687]

בבלעדיות!! בפישל -4חד' כ-90 מטר 
+ מרפסת ענקית + אופציות, מושקעת 
רק 2290.000ש"ח -052 חזית  ביותר, 

7658-638 "היימשע תיווך- הנדלס:
[20052608]

עצמי  הון  לבעלי   ! מציאה  מציאה 
מטר  כ95  חד'   4 באוליהב  גדול! 
וחניה  מחסן   + ומפוארת,ק"ג  חדשה 
052- 2420.000ש"ח  רק  גדולים 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052607]

לקהל  תיווך-הנדלס  היימשע 
דרך  גם  לפנות  ניתן  לקוחותינו 
a052-7658-638@gmail. האימיל 

com
[20052606]

בונבונירה  בפולנסקי  בבלעדיות! 
בגג  מחסן   + מטר  כ-78  חד   3.5
-5מטר מושקעת ביותר!! אופציות 
052-7658-638 2150.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052599]

בבלעדיות!! בארזי הבירה!! בונבנירה 
מפוארת 4 חד כ-103 מטר מושקעת 
2785.000ש"ח  רק  ק"א  מאד  מאד 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052565]

מפוארת  חד'   4 תורה!  עזרת 
דיור  יחידת   + חדש  הכל  ומשקעת, 
שכנים  מדהים,  נוף  ק"ג  מוכנה, 
052- 3585.000ש"ח  רק  היימשע 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052564]

מ"ר   80 ק"כ  חד'   3 יצחק  מנחת 
ריהוט.   + לסוכה  גדולה  מרפסת 
02- תיווך  מזומן.  ש''ח   1,500,000

053-3179474 ,5379474
[20052386]

חד'   6 ק"ג  חדשה  סורוצקין  מיוחדת! 
לבעלז  ק.  גדולה,  מרפסת  מ"ר +   150
* אוהליהב 6 חד' ק"ב מחולקת. תיווך 

053-3179474 ,02-5379474
[20052385]

מ"ר,   85 ק"ב,  חד'   3 פנינה   80 גוש 
גאולה  בבלעדיות   * ש''ח   2,800,000
מ"ר.   75 חדשה,  ק,   2.5 חד',   3 יואל 

תיווך 02-5379474, 053-3179474
[20052384]

מטר   96 חד'   4 בסורצקין  מציאה! 
20 בניה  התר   + מטר   12 מחסן   +
מדהים!!  נוף  מוכנה,  רצפה  עם  מטר 
רק  מעלית  ק"ה,  מעולים,  שכנים 
052-7658-638 2790.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20052373]

חד   4 גרשום  רבינו  צבי-  בנווה 
ק"כ + שטח ל-2 יחידות דיור סה"כ 
2400.000ש"ח  רק  מטר  כ120 
052-7658-638 זוכה!  הקודם 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052298]

דרושה  מחול!!  שבא  רציני  ללקוח 
אלי  שמונים  גוש  אזור  בכל  דירה 
/ חנה/פנינה  משה  הכהן/גבעת 
לא  קומה  ויותר  חד   4 גרוסברגר 
"היימשע   052-7658-638 גבוהה 

תיווך-הנדלס"
[20052225]

עצמי  הון  עם  מאד!!  רציני  ללקוח 
צפניה  אזור  בכל  דירה  דרוש  ענק!! 
עמוס נחמיה או אזור נווה צבי לקניה 
"היימשע   052-7658-638 מידית 

תיווך-הנדלס"
[20052224]

מפוארת  יחידות   2 למשקיעים! 
תשואה  סה"כ  מטר  צפניה 80  באזור 
  * רק 2130.000  שח  כ8000  חודשית 
2 יחידות מפוארת ברחוב שדה חמד, 
לעוד  התר   +  7850 חודשית  תשואה 
052-7658-638 2160.000 רק  חדר 

היימשע תיווך-הנדלס"
[20052223]

חד   5 מטר   104 מפוארת  ברפפורט 
חדשה לגמרי רק 2420.000 שח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052221]

בכיכר  זוכה!!  הקודם  במחיר!!  ירדו 
מטר 4200.000שח  חנות 135  השבת 
052-7658-638 חזק  הכי  מיקום 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052220]

טל: ֳ מנוי  דמי  ללא  ונופש  נדלן  מידע 
@8030444 דוא"ל   028030444
co.il.8030444:אתר  gmail.com

ממשק טלפוני חדש לבעלי נכסים.
[20049060]

ירושלים | מכירה
התר   + מטר  כ95  חד   4 בסורוצקין 
מעלית  מחסן,   + מטר  כ18  לעוד 
מדהים!  נוף  היימשע,  ושכנים  חניה 
052-7658-638 2740.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053054]

דיור  יחידות   3 ישראל  בבית 
רק  7000שח  כ  חודשית  תשואה 
052-7658-638 1580.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053053]

חד   3 ישראל  בבית  מפתח  בדמי 
(כיון  מטר   70 מרפסת   + מטר   70
לבחורים  להשכיר  ניתן  אחד)  אויר 
052-7658-638 850.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053052]

בגובה  חד   4 מטר  כ90  שערים  מאה 
5.40 מטר, אפשרות להכפלת הדירה 
בטאבו  רישום   + יחידות,  לחלוקת  או 
052- 2280.000ש"ח  רק  דירות  כ2 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053051]

בדברי חיים (טאבו רגיל) גג 115 מטר 
052-7658-638 ש"ח   1000.000 ק"ד 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053050]

-3חד  צבי  נווה  מזומן!  לבעלי 
בכ- מושכרת  ק"ג,  כלל  טאבו  ללא 
850.000ש"ח  רק  לחודש  5000ש"ח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20053047]

מטר   24 דיור  יחידה  שערים  מאה 
חדשה משוכרת ב 2800 שח רשומה 
052-7658- 650.000ש"ח  רק  בטאבו 

638 "היימשע תיווך-הנדלס'
[20053046]

חזית  ק"א  מטר  כ50  חד   2.5 בגאולה 
052-7658-638 1320.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053045]

103 חד   4 גרשום  ברבינו  מציאה! 
זקוקה  מטר   22 דיור  יחידת   + מטר 
052-7658-638 נוחה  קומה  לשיפוץ 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053044]

אופציות   + ק"ג  חד   4.5 הדר  בעץ 
רק  בגג  /בניה   38 לתמא  גדולות 
052-7658-638 1760.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053043]

בבלעדיות  במחיר  ירדו  מציאה!! 
115 חד   4 חדש!!  בנין  ביואל 
רק  גדולה  סוכה   + מעלית   + מטר 
052-7658-638 2750.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20053042]

בבלעדיות! מצפה נוף 3 חד 88 מטר 
הטשופרים  וכל  מחניה  מחסן   + ק"ד 
052-7658-638 2430.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053041]

חד   4 דושנסקי   - הנביא  שמואל 
משופצת,  נמוכה,  קומה  מטר  כ-100 
2530.000ש"ח  רק  גדולה,  מרפסת 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20053040]

88 חד   3 נוף  מצפה  בבלעדיות! 
וכל  מחניה  מחסן   + ק"ד  מטר 
2430.000שח  רק  הטשופרים 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052996]

4 דושנסקי   - הנביא  שמואל 
נמוכה,  קומה  מטר  כ-100  חד 
רק  גדולה,  מרפסת  משופצת, 
052-7658-638 2530.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052995]

דירות  מבחר  וברוממה,  ברוך  במקור 
הקומות  ובכל  הגדלים  כל  למכירה 
קומות  ודירות  פנטהוזים,  כולל 
קרקע עם חצר. חדש ויד שניה, תיווך 

צביקה רוזן 052-763-4444
[20052981]

ענקית  דירה  בתנובה,  למבינים! 
פנימית  חלוקה  ללא  מ"ר,  כ-200 
כלל, נוף מיוחד, שוורץ נדל"ן -052

765-6888
[20052979]

מרווחת  חדרים   5 ברוך,  במקור 
סוכות  ומושקעת,  מפוארת 
חניה  מעלית,  נוף,  ק"ד,  גדולות, 
052-765- נדל"ן  שוורץ  פרטית, 

6888
[20052978]

מרווחת,  חדרים   3.5 צבי,  בנוה 
אוויר,  כיווני   3 ומוארת,  משופצת 
2,300,000 ענקית,  סוכה  מרפסת 
ש"ח שוורץ נדל"ן 052-765-6888

[20052977]

חדרים   3 לביהמ"ד,  קרוב  בבעלז 
נוחה,  קומה  מאוד,  מרווחת 
אפשרויות  ענקית,  סוכה  מעלית, 
052-765- נדל"ן  שוורץ  הרחבה, 

6888
[20052976]

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

765-6888
[20052975]

דירה  ירושלים)  (פסגות  בכדורי 
מיוחדת 4 חדרים, 114 מ"ר, קומה 
במחיר  וחניה,  מחסן   + גבוהה, 
052- נדל''ן  שוורץ  ביותר.  מיוחד 

765-6888
[20052974]

בבניין  ומיוחדת  חדשה  בירמיהו, 
להשכרה  יחי'   + חדרים   5 בוטיק, 
כניסה  נוחה,  קומה  מ"ר),   150)
052-765- נדל"ן  שוורץ  מיידית. 

6888
[20052973]

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

6888
[20052972]

מרווחת,  חדרים   4 מאיר  בגולדה 
כניסה  גדולה,  סוכה  מרפסת 
052-765- נדל''ן  שוורץ  מיידית, 

6888
[20052971]

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

765-688
[20052969]

ירושלים | חנויות ומחסנים

חנויות  מבחר  ולמכירה  להשכרה 
ברחוב שמגר והסביבה תיווך צביקה 

רוזן 052-763-4444
[20053049]

מטר   200 גאולה  בלב  להשכרה 
42000 רק  הכי  הכי  מקום  מסחרי 
שח לחודש 052-7658-638 "היימשע 

תיווך-הנדלס"
[20052073]

ירושלים | משרדים

מ"ר,   200 ליחזקאל,  קרוב 
עם  עמדות  כולל  וממוזג,  מרוהט 
כניסה  ש"ח,   20,000 מחשבים, 
052-765- נדל''ן  שוורץ  מיידית. 

6888
[20052980]

בני ברק | מכירה

מרפסות   + ענקית   4.5 חגי  באזור 
מעלית   + ק"ו  מושקעת  125מ"ר 
03- "אפיק-נכסים"  2,430,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20053030]

ק"ג  ענקית! 120מ"ר  בית-הלל  באזור 
2,190,000ש"ח  3כ"א  חזית  אחרונה 
053- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20053029]

מ"ר   92 נכה  דירת  בברוריה/ריינס 
סיום בניה כ22 חודש 1,800,000 ש''ח 

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20053020]

 + 5ח'  דופלקס  השלושה  באזור 
מרפסת מסודר ומרווח ק"ד + מעלית 
2,610,000ש"ח  לחלוקה)  (לא  חזית 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20053017]

באזור גרשטנקורן בבנין יוקרתי! 4ח' 
 + 3כ"א  מעלית   + חזית  ק"א  יפהפיה 
"אפיק-נכסים"  2,350,000ש"ח  חניה 

03-5791514
[20053016]

ליד אדמור מגור! כ-80מ"ר ק"א עורף 
"אפיק- 1,700,000ש"ח  מיידי  3כ"א 

נכסים" 03-5791514
[20053015]

סלון  יפהפיה  ענקית   5 ויזניץ  ליד 
מעלית   + ק"ד  גדולים  ומטבח 
מושכרות!  יח"ד   3  + חניה   + חזית 
03- "אפיק-נכסים"  3,550,000ש"ח 

5791514
[20053014]

בני ברק | משרדים

בגדלים  מבוקש,  באזור  משרדים 
מיידית,  מצוינים,  במחירים  שונים, 

לפרטים 052-7133387
[20052948]

בכורי שדה (אחזקות) בע"מ ("החברה")
הודעה בדבר שינוי תזכיר ההתאגדות של החברה

הוחלט   ,2019 ביולי   3 ביום  שנערכה  החברה  של  הכללית  באסיפה  כי  הודעה  בזאת  ניתנת 
בהחלטה מיוחדת לשנות את תזכיר ההתאגדות של החברה, כך שחלף המטרות המפורטות 
בתזכיר החברה הנוכחי, מטרת עיסוקה של החברה תהא "המטרה שלשמה נוסדה החברה 
היא לעסוק בכל עיסוק חוקי". בנוסף הון המניות הרשום של החברה יהא 1,000,000,000 
מניות רגילות ללא ערך נקוב. השינויים יכנסו לתוקפם בהתאם לאמור בסעיף 25 לפקודת 

החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983.

למשרד פרסום שחור ולבן דרוש

מעצב 

שחור ולבן
ר ו ב י צ י  ס ח י  | ם  ו ס ר פ  | ה  י ג ט ר ט ס א

jobs@b-w.co.il :קו"ח ותיק עבודות

דרישות התפקיד:
!  שליטה באילוסטרייטר, אינדיזיין ופוטושופ חובה

!  משרה מלאה
!  אנרגיות טובות ויכולת עמידה בלחץ

!  אחריות והגדלת ראש חובה
!  ניסיון חובה, במשרד פרסום יתרון

המודעה פונה לשני המינים | דיסקרטיות מוחלטת

ברמללה זועמים: "קושנר וגרינבלט מחסלים כל סיכוי להשגת שלום"

לעשות  מקווה  "הוא  ברמללה. 
זאת באמצעות מיליארדי דולרים 

הפלס־ בזכויות  לסחור  בנסיון 
ופרויקטים  כסף  תמורת  טינים 

וירטואליים". 
הכריז  האחרון  רביעי  ביום 
אבו  הפלסטינית,  הרשות  יו"ר 
מאזן, כי "עסקת המאה הסתיימה". 
מק־ לא  כי "אנחנו  אז  הסביר  הוא 

נאפשר  לא  העסקה.  את  בלים 
השקפתה  את  לכפות  לאמריקה 
כמגשרת  אותה  נקבל  לא  עלינו. 
אחרים  מתווכים  יש  היחידה. 

האיחוד  האו"ם,  סין,  רוסיה,  כמו 
ערב".  ומדינות  יפן  האירופי, 
לחדש  מוכן  הוא  כי  אמר  עבאס 
טראמפ  ממשל  עם  המגעים  את 
רק אם יכיר בפתרון שתי המדינות 
"כבושה",  כעיר  ירושלים  ובמזרח 
כב־ בינלאומית  ו"בלגיטימיות 
הוא  זאת,  עם  דיאלוג".  לכל  סיס 
הבהיר כי "לא סגרנו את הדלתות 
הדלת  את  השארנו  אמריקה.  עם 

פתוחה".

הנשיא טראמפ: "נמשיך 
לחזק את הברית עם ישראל"

לראות  מעודד  "היה  לדבריו, 
מש־ רבות  ערביות  ממשלות 

תתפות בסדנה, על אף מאמציהם 
נגדה.  לחתור  הפלסטינים  של 
לעשות  שניתן  ביותר  הרע  הדבר 
קלישאה,  על  לחזור  הוא  בנאום 
קלי־ על  לחזור  עומד  אני  אבל 

אינם  לעולם  הפלסטינים   – שאה 
הזד־ להחמיץ  הזדמנות  מחמיצים 

מנות. הם עשו זאת שוב. ההנהגה 
הפלסטינית שוב מחזיקה את שג־

ערובה  כבן  שלהם  העם  של  שוגו 
לאידאולוגיה שלהם נגד ישראל".
הפל־ שההנהגה  מקווה  "אני 

וש־ אחרת,  בדרך  תבחר  סטינית 
השלום  יוזמת  את  לדחות  במקום 
בטרם  עוד  טראמפ  הנשיא  של 
ראש  על  ישמרו   – אותה  ראו 
פתוח לגביה. זה בוודאי מה שאני 
לעבוד  מצפה  אני  לעשות.  עומד 
שלו  והממשל  טראמפ  הנשיא  עם 
וב־ שגשוג  שלום,  לקדם  מנת  על 

ובראשונה,  בראש  הבטחון  טחון. 
גם,  יבואו  והשגשוג  השלום  אך 
בצד  נכונות  תהיה  סוף  סוף  אם 
של  המטרה  את  לזנוח  הפלסטיני 
ולתמיד  ואחת  ישראל  השמדת 
הב־ זו  היהודית.  במדינה  להכיר 

עיה וזה הפתרון", קבע נתניהו.

טראמפ לאיראן: "תיזהרו עם 
האיומים – הם ינשכו אתכם" 

אדם מעולם". 
אינה  טראמפ  של  זו  הצהרה 
נשל־ זה  מסוג  ואיומים  חריגה, 

כלפי  רבות  פעמים  מכיוונו  חו 
הגר־ מהסכם  פרש  מאז  איראן, 

בפועל  משנה.  למעלה  לפני  עין 

על  שומרת  ארה"ב  כי  נראה 
הקשור  בכל  מקסימלי  איפוק 
עתה  ולעת  צבאי,  כח  להפעלת 
בדר־ רק  איראן  נגד  פועלת  היא 

הובילו  כבר  ואלו  כלכליות,  כים 
סף  אל  האיראנית  הכלכלה  את 

קריסה. 

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

השבת הילולת הרה"ק רבי אריה מרדכי מפאריסוב – ירושלים זי"ע
על  נכדיו  יעלו  ראשון  ביום 
חלקת  הזיתים,  שבהר  ציונו 
מעמד  לעלוב.  חלקת   – הרבנים 
בשעה  יתקיים  המרכזי  התפילה 
6:00 אחה"צ, בהשתתפות קהל רב 
ההילו־ בעל  נכדי  רבנים  ובראשם 

לא. לפני התפילה יעבור לאמירת 
תהילים הגה"ח המקובל ר' אברהם 
סלי־ ולאמירת  ציינווירט,  אביש 

חות וי"ג מידות וקבלת עול מלכות 
שמים, ייגש הגה"ח ר' מנחם בן ציון 
פאריסוב.  בית  מראשי  רבינוביץ 
לפני אמירת תהילים ינאם הגה"ח 
ר' דוד חיים רבינוביץ, על קדושת 
הלוך  אוטובוסים  והזמן.  המקום 
יצאו  סמלית)  (בהשתתפות  חזור 
מהמוקדים בירושלים וביתר. ניתן 

פאריסוב  בית  בקול  להתעדכן 
(0733835362 שלוחה 9). 

קברו,  על  ההשתטחות  אודות 
מפורי־ האדמו"ר  כ"ק  נינו  סיפר 
רבי  הגה"צ  ש"ב  כי  שליט"א,  סוב 
אשר פריינד זצ"ל המליץ רבות על 
ישועה,  לפעול  כמסוגל  זה  מקום 

למ־ פעם  נקלע  שבעצמו  ומספר 
בתחילת  זה  והיה  מסוימת,  צוקה 
רבי  בפני  לבו  את  והשיח  תמוז, 
אשר, והוא אמר לו: "הנה, עומדים 
דהילולא  ,יומא  תמוז  ג'  לפני  אנו 
ונעלה  הבה  הקדוש,  זקננו  של 
נעתיר  ושם  הזיתים  בהר  לציונו 

ולאחר  עשו  וכך  שיחנו",  ונשפוך 
תקופה קצרה באה הישועה. ואכן 
מאז שנתפרסם הדבר, והחלו שוב 
ישועות  רבים  ראו  ציונו,  לפקוד 
ביום  ובפרט  זה,  קדוש  מקום  על 
ההילולא. זכותו יגן עלינו ועל כל 

ישראל אמן.

  המשך מעמוד ב

כביש 40: שני הרוגים בתאונת דרכים
מאת חיים מרגליות

קשה  קטלנית  דרכים  תאונת 
התרחשה ביום רביעי בכביש 40, 
רכב  בין  אוהלים,  לצומת  סמוך 
פרטי ומשאית. שני נוסעים ברכב 

הפרטי נהרגו במקום.
ב'איחוד  חובש  נתן,  בן  יאיר 
נסיעה  כדי  "תוך  כי  סיפר  הצלה', 
עצרתי  הקשה.  בתאונה  נתקלתי 
'איחוד  ממוקד  וביקשתי  הדרך  בצד 
הצלה' להוציא למקום סיוע נוסף של 

סיוע  הענקתי  וכיבוי.  רפואה  צוותי 
ראשוני לצעיר שנפצע באורח קשה 
קבלת  להמשך  מכן  לאחר  ופונה 
טיפול רפואי בבית החולים. למרבה 
מהרכב  חילצו  כיבוי  צוותי  הצער 

שני הרוגים שהיו לכודים ברכב".



המבשר | יום וערש"ק, ב' בתמוז תשע"ט | עמוד כא

ביתר עילית | מכירה
5 ג'  קומה   A גבעה  עקיבה  ברבי 
מרפסת   + מ"ר   128 ענקית  חדרים 
לתוספת  מיידית  אופציה   + גדולה 
רק  ליח"ד.  לחלוקה  אפשרי   . מ"ר   30
וייזמות  תיווך  ברנד  ש"ח   1.420.000
של  ענק  מבחר  ועוד   058-3214-550

דירות...
[20053065]

 + יח"ה  4חד'  מרכזי  מיקום   Bבגבעה
לל"ת-052 יח"ד  ל-3  לפצל  ניתן  יח"ד 

76341666
[20053012]

מפואר  קוטג  ישראל  לאוהב  סמוך 
5 כניסה  גג   + מטר   220 קומות   3
052- 2380.000שח  רק  חודשים 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052610]

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

תיווך-הנדלס"
[20052189]

B בגבעה  מפוארת!!  בונבבונירה 
חלל   + מטר   140 חד   6 יצחק  פחד 
1860.000ש"ח  רק  לגמרי  חדשה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052074]

מלובלין,  בהחוזה  מזומן!  לבעלי 
טאבו משותף 60 מטר מושקע ביותר 
רק 680.000שח 052-7658-638 ק"ב 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051760]

במחיר  ירדו  ממש  של  מציאה 
בקדושת לוי 4 חד 107 מטר ק"א + 4
מחסנים סה"כ 60 מטר כניסה פרטית 
חלל   + ליחידות  והכנה  חלונות  עם 
צמוד 30 מטר רק 2000.000שח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051269]

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

תיווך-הנדלס"
[20051232]

ביתר עילית | השכרה
3 דירת   B2 גבעה  שאול  באבא 
ק"ב  הורים  יחידת   + חדשה   חדרים 
1.170.000 רק  בניה.  באמצע  לנוף. 
וייזמות -058-3214 תיווך  ברנד  ש"ח 

550 ועוד מבחר ענק של דירות...
[20053066]

ביתר עילית | חנויות
B גבעה  משה  שמחת  בקניון 
לחודש  שח   1500 מטר   13 משרדים 
עם גישה לחזית אפשרות ל 40 מטר 
לחזית  מטר  חנות 30  ב 6000  משרד 
תיווך  ברנד  בלעדי  שח   5000 ב 

וייזמות 058-3214-550
[20053067]

אשדוד | מכירה
ג'  רובע   3  +  2 להשקעה/מגורים 
באנ"ש כחדשות תשואה גבוהה לל"ת 

054-8464651
[20053035]

בז'-  חזיתית,  שמורה,  חד'   3 למכירה 
"גרינבויים-  ק"א.  בהלל,  החדשה, 

נדל"ן" 053-3176405
[20053032]

קומה  בהלל  חדרים   3 שמורה  דירה 
גרינבוים  החדשה  ז  רובע  ראשונה 

נדלן 0533176405
[20053028]

אלעד | מכירה
פוטנציאל   + מפוארת   4 בבלעדיות 
העליון.  הנשיא  ביהודה  גינה   + עסקי 

תיווך פלוס ח. לסקר 03-9089201
[20053063]

הגדול  המבחר   ! לאנ"ש  התיווך 
שרות   ! ליטאי   - בחסידי  לדירות 
054-  - קזן"  "תיווך   ! ואמינות 

8420522
[20036408]

אלעד | השכרה
5 המבוקש  בהמאירי  בבלעדיות 
לממושכת.  פרטית  כ.  גינה +  גדולה + 

תיווך פלוס ח. לסקר 03-9089201
[20053064]

בית שמש | מכירה
יחי"ד  ל3  מחולקת  דירה  ב',  ברמה   *
מ"ר,   500 ענקית  חצר  מושכרות, 
מיועדת  א'  ברמה   *  .2,200,000
מיטב-הארץ,   1,550,000 ל3 לחלוקה 

02-8007000
[20053013]

באזור  להמכר  חייבת  בהזדמנות 
רמה  שמש,  בבית  מבוקש  הכי 
דירות   -5 ל  מחולק  מ"ר,   380 ב', 
רווח  כ- 6%  כיום  מניב  מושכרות, 
לשנה + אופציות, 4 כ"א + מחסנים. 

054-8528201 054-8529816
[20052958]

מזומן  לבעלי  שמש!  בית  בלב 
 + מטר   70 חד   3 רחוב-סיני  מציאה! 
180 מטר חלל עם חלונות לנוף + 250
חלונות  עם  כניסה  בקומת  חלל  מטר 
רגילים רק 1240.000שח -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052297]

בלב בית שמש! ר' סיני 3 חד 70 מטר 
עם חלונות נרמלים  + 180 מטר חלל 
כניסה  בקומת  חלל  מטר   250  +
052-7658-638 1240.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051597]

בית חלקיה 
חדשה  נופש  וילת  שדות"  "נוף 
פרטיות  מיטות,   20 ומאובזרת, 
לזוג)  מצוינת  ה'   - (א'  ונעימות, 

050-4162290
[20053018]

קרית גת 
בקריה  ק"ב  מרפסות   2  + חד'   3
מושקעת  חד'   4 החדשה 970.000
החדשה  בקריה  ק"ג  גבוהה  ברמה 
לקריה  קרוב  חד'   2 1.290.000
למשקיעים  חד'   3 600.000
 + הותיקה  בקריה  חד'   3 550.000
מגוון  ועוד   800.000 ואופציות  גג 

נכסים 0533161345
[20052885]

בקריה   * למכירה:  הבית"  "תיווך 
מרפסת   ,2 קומה  חד'   3 החדשה 
החדשה  בקריה   * ענקית. 
חד'   2 לקריה  צמוד   *  4 קומה 
לקריה  צמוד   * ש''ח   600,000 ב- 
מבחר  ועוד   * מרפסת   + חד'   2
העיר  רחבי  ובכל  בקריה  דירות 
0504- עבער  יהשע  לשירותכם 

126-124
[20048907]

צפת | מכירה
משופצת,  חיים  במאור  חד'   4 דירה 
1,280,000 למירון,  נוף  גדולה,  חצר 

ש''ח לבירורים: 052-7616823
[20053001]

עמנואל | מכירה
דירת 4 חד' 100 מ"ר במצב מצוין, 
שרותים  מטבח,  הנוף,  לכיוון 
מעולה,  בנין  חדשים,  ואמבטיה 
שכנים אנ"ש, 630,000 ש''ח . -052

7152604
[20053062]

דירות למכירה 
דירה?  לשכור  או  לקנות  מחפש 
עוד  פנה  דירה?  משכיר  או  מוכר 
03-8022222 הארץ"  ל"לוח  היום 

הפרסום חינם
[20041263]

השקעות נדל"ן 
פרויקט  לקנות  מעוניין  גדול  משקיע 
לבנייה עם היתר/לפני היתר עדיפות 

באיזור ירושלים 053-3114437
[20053048]

משרדים  דירות,  השקעות  ברשותינו 
פוטנציאל  הארץ,  ברחבי  וחנויות 

גבוהה. 052-7656752
[20052999]

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

gmail.com
[20050219]

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

509
[20047926]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

מודיעין עלית 
אולם,  חדרים,  לקבוצות,  אירוח 
במודיעין  על.  ברמת   - חצר  ביכ"נ, 

עילית 052-7615407
[20053027]

צפת 
נקי  מאובזר,  חדש,  יפיפיה,  צימר 
נוף.  מרפסת  מיטות,   7 ומטופח, 

0527175322/ 0527610440
[20053039]

פרטית  כ.  מיטות   +  10 כנען  בהר 
נקיה  מסחרי  למ'   - לתח'צ  סמוך 

ומאובזרת בריכה 053-3198640
[20053038]

וילה גדולה ונעימה + חצר, 20 מיטות, 
077- ללילה.  ש''ח   1,500 מ-  החל 
chaya.shp12gmail.com 4926550
[20053019]

לביה"ז בקרית ברסלב דירה מרווחת, 
לאר"י  גדולה  מרפסת  חדשה, 

ולרשב"י. 055-6788862
[20052884]

נוף  סלון   + חד'   2  * ארוח:  דירות   2
חדר  דירת   * חדש  מטבח  לכינרת, 
מתאימה לזוג, שכונת ראסקו, 10 דק' 
053- בשפע.  חניה  מלעלוב,  הליכה 

3129516
[20052434]

מרפסת   + לזוג  צימר  ברסלב  בקרית 
מוארת,  נקיה,  לנוף,  צופה  גדולה, 
04-6922596 ממוזגת 054-8433088
[20052313]

חד'   3 דירה  מירון,  הרי  מול  בהאר"י, 
חדשה, 2 חדרי שינה, סלון- מטבח, 7
מרפסת,  נפתחת,  ספה   ,(2/5) מיטות 
נדנדה,בימי החול: 300 ש''ח לזוג, 3-5
ש''ח   500  :  6-8 ש''ח,   400  : נפשות 
חמישי- מוצ"ש 1200 ש''ח למשפחה, 
הנחה ללילה שני 50 ש''ח ביה"ז -800

052-7614435 .900
[20050449]

3 מדהים!  נוף  בצפת,  נופש  דירת 
צמודה  חניה  וסלון,  שינה  חדרי 

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

בצפת,  ומפוארת  גדולה  נופש  דירת 
ויפיפייה.  מטופחת  מאד,  נקייה 
העיר  אטרקטיבי,במרכז  ובמיקום 
וברמה  היטב  מצוידת  העתיקה, 
גן  מטבח  עם  ענקית  מרפסת  גבוהה. 
0548457686 מדהים.  פנורמי  ונוף 

ruty7686@gmail.com
[20048749]

וצימרים  דירות  בעתיקה, 
ג'קוזי,  וחדשים,  מפוארים 
052- סוכה   + וחצרות  מרפסות 

2840299
[20042205]

חצר,   + וממוזגת  נקיה  יפה,  דירה 
לימים ולשבתות.052-7194198

[20040224]

מרום כנען צפת 
חדשים  צימרים   2 בצפת  כנען  בהר 
 + גדולה  חצר  למשפחות  ומפוארים 

בריכה. 0504174677
[20052366]

בית חלקיה 
ומטופחת  נקיה  נופש  יחידת 
וערסלים  עץ  נדנדת  מיטות,   9-10
052- ג'קוזי.  כולל  לזוג  צימר   +

7689144
[20032621]

מושב כלנית 
ענק,  ג'קוזי  חלומיים,  צימרים 
מתאים  מוצנעת  פרטית  בריכה 
מכל  אוטובוסים  החרדי,  למגזר 

הארץ. 052-8741443
[20052314]

טבריה 
ענק,  ג'קוזי  לזוגות,  בפוריה  צימר 
מאובזר,  מטבחון  מוצנעת,  בריכה 

ביה"כ. 052-7772913
[20052704]

פנטהוז מפוארת ומושקעת ברמה 
גבוהה מאוד!! נוף מדהים ומיוחד, 
7 חד' זוגיים אפשרות עד 30 איש, 
לציבור  מותאם  חרדית,  שכונה 
גריל  מנגל  גדולה  מרפסת  אנ"ש, 
לילדים,תאריכים  ומשחקים 
וביה"ז  הקיץ  לשבתות  אחרונים 
תמונות:  לקבלת   050-4190057

y0504190057@gmail. Com
[20052135]

ומפוארת  חלומית  נופש  סוויטת 
בק.  מיטות,  כ- 15  מדהים,  נוף  עם 
וימים.  לשבתות  בטבריה,  צאנז 

לפרטים: 054-8462877
[20042486]

קוממיות 
ונקיות  מטופחות  מלונית,   + דירה 
חצר   + אולם   +  15-50 מ  במיוחד, 

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

תפרח 
חדרים  יפיפה,  קמפוס  להשכרה 
 + מדשאה  וממוזגים,  מרווחים 
ומוצלת,  ענקית  פעילות  חצר 
055- לקיטרינג.  אפשרות 

6766440
[20048569]

עד  המושב,  במרכז   - היימישער 
ומתקני  גדולה  חצר  מיטות,   55
גנרטור.  מדשאות,  שעשועים, 
08-9926198  ,052-7612965

טלפקס
[20040560]

בית מאיר 
נופש  דירות  מדהים,  נופש  מתחם 
בריכה   + חד'   8 מיטות)   12 ו-   15)
בנפרד),  גם  (להשכרה  וגדולה  חמה 
פרטיות מוחלטת, גן אירועים ובוסתן 
02- מאיר  בית  במושב  משחקים, 
1agamaim@gmail.  ,5344514

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

מירון 
למשפחות  במירון  ארוח  מילר 
קבוצות וזוגות + חדרי אוכל קרוב 
046989012 לרשב"י 0548594243

[20051879]

ענקית,  חצר  מושקעת,  חדשה  וילה 
חורף  מבצעי  השנה,  ולימות  לחגים 

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

ירושלים 
בכל  להשכרה  דירות  דרושות 
והחגים,  הקיץ  לתקופת  האיזורים 
 - מייל   026249468  - מהיר  תיווך 

T026249468@gmail.com
[20052987]

במעלות דפנה 138 דופלקס יפהפיה 
בסלון.  ספות  10מיטות,  ומרווח: 
קרובה  ושבתות.  לימים  ממוזגת 
לרכבת הקלה ולכותל. 0533161215
[20052816]

דירת  רוממה  בגני  החדשים  בבנינים 
מיזוג  במיוחד!!  מפוארת  חד'   5
נוף,   + מרפסת  שרותים,   3 מלא, 
לתקופות  חסידויות,  למרכזי  קרוב 
052-  . וביה"ז  השנה  קצרותימות 

7624847
[20052660]

דירות  מבחר  גאולה"  "תיווך 
בשכונות מרכז ירושלים לשב"ק / 
וארוכות.  קצרות  ולתקופות  חגים 

052-7143111
[20050756]

הקרוב  בגאולה"  "הבית 
משה'  'זכרון  לשטיבלאך 
ברמה  אירוח  דירות  בניין 
02-5641111 להזמנות  גבוהה. 
b5641111@gmail.com - -

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

4109434
[20041631]

השכרת רכבים ִ
ברחבי  רכב,  השכרת   Sixt שלמה 
וליסינג,  מכירה  ובעולם,  הארץ 
מחירים  ואמינות,  שירות  עם 
052- אלבוים  נחמיה  אטרקטיביים. 

715-2486
[20045497]

בכל  סניפים  רכב,  השכרת  'הרץ' 
והאמינות  השירות  עם  הארץ, 
052- גרוס.  חיים  של  הידוע 

7617828
[20044739]

הגדלים ֶ כל  רכבים   " דניאל  הסעות   "
וטנדרים  מיניבוסים   10/14/16/20
ומפוארים  ממוזגים  חדשים, 
0527-10- תחרות.  ללא  במחירים 

10-20
[20052696]

מכל  רשבסקי,  יאיר  הסעות  מוקד 
חדשים  רכבים  מקומות,  מקום, 8-23 
שרות  הוגנים,  מחירים  בלבד, 
די  אונז  ביי  שעות,   24 ואמינות, 
זאך!  ערשטא  די  איז  מענטשליכקיט 

053-310-20-26
[20043211]

דרוש ַ עילית-אידיש  במודיעין  לת"ת 
קו"ח  ביינונית  לכיתה  ניסיון   + מלמד 

ל- 077-4704433
[20053068]

באשדוד  לבנות  לפנימייה 
לינה.   + רווקות  מדריכות  דרושות 
08- פקס:  טלפון:08-8556180 
ormargalit26@ מייל:   8556551

gmail.com
[20053058]

ברק  בבני  "פיתוחים"  ספר  לבית 
מרפב"ע  פיזיותרפיסטיות,  דרושות 
נסיון  עם  תקשורת  וקלינאיות 
למייל:  קו"ח  שיקומית.  בעבודה 

surilam@gmail.com
[20053037]

ברק  בבני  "פיתוחים"  ספר  לבית 
בחינוך  תעודה  בעלת  מורה  דרושה 
ילדים  עם  בעבודה  נסיון  עם  מיוחד, 
בעלי צרכים מיוחדים/ שיקומי. קו"ח 

surilam@gmail.com :למייל
[20053036]

דרוש  בירושלים  חסידי  לת"ת 
קו"ח  גבוהות  לכיתות  מלמד 
aassdd0349@gmail. למייל: 

com
[20053033]

בעל  מלמד  דרוש  שמש  בבית  לת"ת 
וקריאה  אותיות  להקניית  ניסיון 
לפקס  חיים  קורות  חיידר  לגן 

0774447985
[20053031]

באלעד,  לחברה  מכירה  נציגות 
גלאט  15,000ש''ח!!  עד  אם,  משרת 
www.glatjobs.co.il 073-70- ג'ובס

55-666
[20053026]

במרכז,  חרדיות  נשים  לצוות  מנה"ח 
לחצי  ומנה"ח  8,500-10,000ש''ח 
גלאט  בירושלים,  לחברה  משרה 
www.glatjobs.co.il 073-70- ג'ובס

55-666
[20053025]

בב"ב  יוקרתי  פאות  לסלון  מזכירות 
www. ג'ובס  גלאט  ובירושלים, 

glatjobs.co.il 073-70-55-666
[20053024]

 + קיימים  ללקוחות  שטח  סוכן/ת 
ג'ובס  גלאט  11,000ש''ח.  צמוד,  רכב 
www.glatjobs.co.il 073-70-55-

666
[20053023]

בירושלים,  למאפייה  כשרות  נאמן 

www. ג'ובס  גלאט  לשעה.  36ש''ח 

glatjobs.co.il 073-70-55-666
[20053022]

 * מהבית:  לעבודה  דרושים/ות 

תנאים  חרדית,  לחברה  מתכנתים/ות 

למערכת  גרפיקאי/ת   * מעולים! 

ארגון  לניהול  מזכירה   * חרדי  עיתון 

www.glatjobs. ג'ובס  גלאט  חסד. 

co.il 073-70-55-666
[20053021]

דרושים  ברק  בבני  מצות  למאפית 

מקצועיים  לא  מקצועיים/  עובדים 

05276-97421
[20053011]

בסיכון  לנערות  חרדית  לפנימייה 

אם   * אמהות-בית   * דרושות:  בצפון 

למייל  קו"ח  ומדריכות.  מרכזית.  בית 

ol77777@gmail.com
[20053000]

באיזור  לשמחות  טיילערס  היימישע 

052- גברים-  והסביבה.  ירושלים 

7680243 נשים- 052-7680234
[20052997]

אדם  עם  לישון  אחראי  אדם  דרוש 

077- תשלום.  תמורת  מבוגר, 

7010069
[20052957]

לת"ת  גבוהות  לכיתות  מחנך  דרוש 

02-9665841 פקס  קו"ח  בירושלים 

a9665841@gmail.com
[20052955]

מלמד  דרוש  בי-ם  חסידי  לת"ת 

02-9665841 פקס  קו"ח  הרך  לגיל 

a9665841@gmail.com
[20052954]

מאיזור  בלבד,  רווק  עובד  דרוש 

מ  "ערכים"  למחסן  בלבד,  המרכז 

חובה, -050 זריזות  עד 9:00,   2:30

4119440
[20052928]

לעבודה  פקיד/ה  ידועה  לחברה 

שקטה  אופיס  בק  עבודת  מהבית, 

ורגועה, 3-4 שעות ביום, לא נדרש 

ניסיון, 4,000 ש"ח. *  למשרד עו"ד 

לשעות  מזכיר/ה  בירושלים  חרדי 

הבוקר, 45 ש"ח לשעה. * למשרד 

שעות  מזכיר/ה,  ברק  בבני  עו"ד 

קריירה  ש"ח.   8,000 שכר  נוחות, 

072-22-222-62
[20051813]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 

למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

עתיקות ֲ

ישנים  ספרים  קונה  אספן 
אדמו"רים  ומכתבי  ועתיקים 
גם  וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 
וכן  במזומן.  משלם  בכמויות, 
אדמו"רים  לחתונות  הזמנות 
058-3-22- וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 

23-23
[20047215]

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

052-7632224
[20052259]

אולמות 

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

3215030
[20051559]

תמלול 

רב,  ניסיון  עם  מקצועי  מתמלל 
052- בתחום.  עבודות  מקבל 

7637743
[20051562]

ספרים 

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

[20051515]

משכנתאות 

משכנתאות  יעוץ  הבית-  משכן 

עם  הסכמים  וביעילות  במהירות 

כל הבנקים במחיר הכי זול בשוק, 

שלמה   076-5410035 בדוק  זה 

מיר רעדן אידיש
[20049751]

תפילין 

אצל  ולסופרים  לסוחרים, 

תפילין,  תקבלו  "וקשרתם" 

בהשגחת  מיוחדים.  ומחירים 

שירות  שטרן,  והגרי"מ  הבד"ץ, 

אישי. 0548466552
[20049860]

אומנות 
פותחים!  אומנות  חיל  באשת 
תכשיטנות מתכתית, מעוף ויצירתיות 
ללא גבולות, מינימום 4 מפגשים. טל. 

0504154152
[20052802]

השבת אבידה 
יעקב-  עין  ברח'  תינוקת  צמיד  נמצא 
מא"ש בירושלים. טל: 054-8466859
[20053010]

תוך  מרכב  שנפלה  מזוודה  נמצאה 
053- רמות  בכביש  נסיעה  כדי 

3123112
[20053009]

פרס  בפארק  ג'וק  בימבה  נמצא 
בחולון בחוה"מ פסח 052-7114411

[20053008]

דף היומי בבלי: ערכין יט    דף היומי ירושלמי: חלה ג    חובות הלבבות:
חשבון הנפש השני (ההשלמה)    משנה יומית: עדויות ד, ב-ג    הלכה יומית:
או"ח תקלז, יג-טו    רמב"ם יומי: טוען ונטען יג-טו    שו"ע הרב - רב יומי:

נה, ה-ז    דף היומי - זוהר: כי תשא, צז-קד    חפץ חיים: לה"ר ד, ה-ו  
העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קכח.

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:168:178:148:198:188:12סו"ז ק"ש מג"א

9:119:129:119:149:139:09סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:459:469:449:489:479:42סוף זמן תפלה מג"א

10:2210:2310:2210:2510:2410:20סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
12:4412:4512:4412:4612:4612:42חצות היום

13:1913:2113:2013:2113:2113:18מנחה גדולה
19:5319:5019:5419:5019:5119:52שקיעת החמה

זמנים למחר

3:483:483:443:533:513:42עלות השחר
4:404:404:374:444:424:34זמן ציצית ותפילין

5:385:445:345:425:415:37הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת

סופר פארם בקניון אשדוד רח'  053-2260098 עמק רפאים 24    אשדוד סופר פארם המושבה מוצ"ש     ירושלים
נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

יום ו'    ירושלים ארנונה 6731901/052-3619595 לייב יפה 9 עד השעה 00:30    בני ברק סופרפארם קניון אילון 
077-8880100 אבא הלל 165, ר"ג    תל אביב סופר פארם מיניסטור 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 16:00
עד 08:00  סופר פארם גורדון 077-8880730 גורדון פינת דיזנגוף 129 מהשעה 16:00 עד 23:00  סופר פארם נופי ים -077
8882530 רח' איינשטיין 7 מהשעה 16:00 עד 23:00    נתניה סופר פארם הארי 077-8881400 שד' לנטוס פינת הארי  
  חיפה סופר פארם ביג ק.אתא 077-8880720 ההסתדרות 248   סופר פארם חורב 077-8880130 חורב 15   סופר 
פארם ארמון 077-8880820 הנביאים 18    רמת גן סופרפארם 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 
סופר פארם בקניון אשדוד  07:30 עד 01:30    חולון סופר פארם קניון חולון 077-8880660 גולדה מאיר 7    אשדוד
רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233
077- אילון קניון  סופרפארם  ברק בני  ג'ראח     שיך  רפואי  מרכז   5893797 ג'ראח שיך  מרפאת  ירושלים שבת    
077-8880080 איינשטיין 40 מהשעה 09:00 עד  סופר פארם קניון רמת אביב 8880100 אבא הלל 165, ר"ג    תל אביב
077-8880730 077-8881090 אבן גבירול 124 מהשעה 08:00 עד 20:00  סופרפארם גורדון 20:00  סופרפארם אבן גבירול
077-8881300 שד' ירושלים 49 מהשעה 08:00 עד  גורדון פינת דיזנגוף 129 מהשעה 08:00 עד 20:00  סופרפארם יפו
077-8882050 077-8881140 אלנבי 115 מהשעה 08:00 עד 20:00  סופרפארם נמל תל אביב 20:00  סופרפארם אלנבי
גני התערוכה 6  מהשעה 10:00 עד 20:00  סופרפארם יד אליהו  077-8881490 יגאל אלון 51 מהשעה 10:00 עד 20:00
077-8882340 רח'  077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 20:00 עד 08:00  סופר פארם שרונה סופרפארם מינסטור
077-8881070 ויצמן 14 א' מהשעה 10:00 עד 20:00  סופר  קלמן מגן 3 מהשעה 09:30 עד 20:00  סופרפארם איכילוב
077-8882200 רח' דיזנגוף  077-8882530 רח' איינשטיין 7 מהשעה 10:00 עד 20:00  סופרפארם ארלוזורוב פארם נופי ים
077-8881370 הברזל 23 מהשעה 20:00 עד 24:00  סופרפארם  208 מהשעה 10:00 עד 20:00  סופר פארם רמת החייל
077-8881040 רח' גיבורי  סופר פארם ביג 077-8880650 דרך פנחס רוזן 72 מהשעה 08:00 עד 20:00    נתניה שיכון דן
077-8880130 077-8880820 הנביאים 18   סופר פארם חורב סופר פארם ארמון ישראל 5 אזור התעשיה פולג    חיפה
077-8880380 החרושת  077-8880720 ההסתדרות 248   סופר פארם חוצות המפרץ חורב 15   סופר פארם ביג ק.אתא
077-8881700 בר  077-8880790 שד' בן גוריון 6   סופר פארם ביג צ'ק פוסט - חוצות המפרץ 6   סופר פארם סיטי סנטר
077-8881110 077-8880200 שד ההסתדרות 55   סופר פארם האודיטוריום יהודה 111   סופר פארם סינמול לב המפרץ
077-8880770/771 שמחה גולן  077-8882240 רח שונית 12   סופר פארם גרנד קניון הנשיא 134   סופר פארם רמת הנשיא
077-8880960 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 09:00 עד 01:00  סופרפארם סופרפארם 54    רמת גן
077-8880640 מרום סנטר לנדאו 7 מהשעה 09:30 עד 24:00    חולון בן גוריון 183 מהשעה 10:00 עד 23:30  סופרפארם
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה  077-8880660 גולדה מאיר 7 חולון    אשדוד סופר פארם קניון חולון

10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.27-
אתמול: 211.27-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
30-19

תל אביב
30-23

חיפה
29-21

גולן
33-20

טבריה
37-24

גליל
20-29

באר שבע
34-19

אילת
40-27

היום - נאה. הטמפרטורות יהיו 
ללא שינוי ניכר.

שבת - נאה. תחול עלייה קלה 
בטמפרטורות, בעיקר בהרים 

ובפנים הארץ.

ראשון - נאה, ללא שינוי ניכר 
בטמפרטורות.

שני - נאה, ללא שינוי ניכר 
בטמפרטורות.

מזג האויר
ללא שינוי ניכר בטמפ'

שניראשוןשבת

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

    

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

65.000 עותקים במהדורת ה"נטובמייל" חמשה ימים בשבוע ובמהדורה המודפסת65.000

מאות עסקאות אטרקטיביות מחכות לכם מידי יום בלוח
modaot@hamevaser.co.il לפרסום בלוח 02-5805802 שלוחה 3 או במייל

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 

שיעורים

 קול הלשון שיעורים במגוון שפות ונושאים. 03-6171111 קול החסידות שיחות ומאמרים דא"ח מהרבי 
מליובאוויטש ושיעורים בתורת החסידות בשפות שונות: 02-5381111 אוצרות ברסלב לשמיעת שיעורים 
-03 שבת:  לפני  משעתיים  שבת  פתוח לשאלות בהלכות  קו   02-9950000 ברסלב  מרבני  שונות  בשפות 
6161616 והגית שאלות בדיני שבת, יום ו' מ-8:00: 1-599-560-560 תמיכה לטיסות ללא סרטים: -1-707
707-613 שאלות בענייני שמיה"ל כל ערב מ-21:00 עד 22:00: 052-7629658 שיעורים בגמ' הלכה ומוסר:

03-6171001 מחודדים הקו לשמיעת סיכומי הדף היומי- 079-9379634

הכוונה וחינוך

המרכז  בני  שמע  09:00-15:00 03-6161067 ברק  בבני  הישיבות  לבני  והכוונה  יעוץ  הקשיבה  מרכז 
להכוונה וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א. ימים א', ג', ה', מ-20:30 עד 22:30. 02-6511613
פלא יועץ מרכז סיוע והכוונה בחינוך ושלום בית בראשות הרה"ג רבי דוד לוי שליט"א. א-ה 02-5827080

לב שומע מענה ללבטים ומצוקות. מוקד לצעירים. א'-ה': מ-21:00 עד 23:00. ירושלים 02-5312555. מרכז 
א'-ה':  לצעירות,  טלפוני  מוקד   .052-7632222 חסידי   052-7633333 כללי:   - דחופים  מקרים   .03-6145050
לישיבות  והכוונה  לסיוע  'אחינו'  מוקד  הישיבה  02-6512222 11:00 עד  מ-9:00  א'   ,23:00 עד  מ-21:00 
בינת הלב בהכוונת הגר"י לורינץ שליט"א מומחים ואנשי מקצוע מנוסים יעוץ וטיפול  1800-20-18-18
עמלנו מסגרות לנוער חרדי מתמודד בפריסה  דיסקרטי להורים בבעיות חינוכיות ורגשיות, 1599-590-590

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

03-6182647 03-6193582    בד"ץ מהדרין  הרב לנדא: 02-6700200    בד"ץ   בד"ץ העדה החרדית:
02- הדת: מחזיקי  בד"ץ      02-5421228 ישראל: אגודת  בד"ץ      08-9390816/7 רובין: הרב  בראשות 

03-6773330    כשרות למהדרין חקלאות ע"פ התורה בראשות הגר"י  5016777    בד"ץ שארית ישראל:
02-6550550    בד"ץ חוג חת"ס: אפרתי שליט"א ת.ד 155 יד בנימין 08-8634225     בד"ץ בית יוסף:

03-9317040 03-5792601    בד"ץ חוג חת"ס פ"ת:

בית הוראה: 

  'מנחת יצחק' העדה החרדית ירושלים 02-6222779 בתא קולי    קו ההלכה שע"י בתי ההוראה בנשיאות 
24 שעות ביממה מבית ההוראה שע"י הגר"מ  מרן הגר"נ קרליץ שליט"א 072-2152222  מענה הלכה
קוק  הגרב״צ  בראשות  ירושלים  הכללי  הוראה  בית  שע״י  ההלכה  שליט"א 073-7246000  מוקד  גרוס 

שליט״א 072-2133466

  



השפיץ של הקיץ
חופשה של אלופים

אאאאאווססססטטטרריייההה 
PPiizztttttaaaaaaalll

חופשה מרעננת במלון בוטיק 
אלפיני בגובה 1680 מטר בלב 

הטירול סמוך לקרחון האוסטרי 

03-5166200

אאאאזזזזררבבייייגג'ןן
QQQQUUUBBBAAAAA

חופשת קיץ מפנקת במלון 
QUBA PALACE היוקרתי

בהרי הקווקז 

17//9 11133///88

2019

גגגאאאאייההה  תתתתיייירררררווותתתתת

SINCE 2000

7

8- 15.7
29.7-5.8 | 22-29.7 | 15-22.7

4,500

24 vip
jewish-restaurant.co.il | 052-6989778 | 03-5789999 4

140

בשבשם ה' נעשה ונצליח

ממללווןן לליאאונררדו קקקללאב ים ההמלח ((נניררווווננהה ללששעבר)

שבוע הבא
 זה קורה!

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

להזמנות ולקבלת פרוספקט מפורט חייגו:

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

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

מטעמי השבת

מרחצאות חמים

סעודות שבת  
עשירות כיד המלך 

ברמה קולינרית

נותרו חדרים 

אחרונים 
לאמצ"ש

2019

לקבלת הקטלוג
ומידע על יעדים
נוספים:
tourolam@gmail.com
www.tour-olam.co.il

חייגו עכשיו: 03-5791710

  בכשרות המהודרת של הרב ד. ש. זולדן שליט“א
מו“צ קהילת סרט ויזניץ חיפה

א‘ תמוז
עד04.07 

כ“ה אב
 26.08

1991 -

סרפהאוס
המיקום המושלם באוסטריה
שבו אוויר ואווירה נפגשים

02-5704444
office@wreschner.netwww.wreschner.co.il

16/0723/0725/07 18/07

2019

mtravel.co.il

054-71933444

02-6665555 2-3-4

''
26.8.19

'''''''
'

11222-229.88.199

03-618-9999
w w w . s h a i n f e l d . c o m

Sheraton Golf 3 di Roma

12/9/19 1/7/19

SHAINFELD FUN

10001.74.78.715.7 11.722.7
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