
בדרך לעימות נוסף בין ממשלת ישראל למפלגה הדמוקרטית?

BDSישראל אסרה את כניסתן של חברות הקונגרס התומכות ב־
אחרי התייעצויות של הדרג המדיני והבטחוני, נתניהו החליט שלא לאפשר לטליב ועומאר, המוסלמיות הראשונות בקונגרס, להיכנס 
היום לישראל ^ רה"מ: "מטרתן – לפגוע בישראל" ^ הלובי למען ישראל איפא"ק מתח ביקורת: "יש לאפשר לכל חבר קונגרס לבקר"

מאת כתב 'המבשר'

ראש הממשלה הודיע אתמול 
של  כניסתן  את  למנוע  החליט  כי 
הדמוקרטיות  הקונגרס  חברות 
עומאר וטאליב שעושות את דר־
שתומכות  כמי  וידועות  לארץ  כן 

בתנועת ה־BDS. במהלך השבוע 
רה"מ,  בין  התייעצויות  התקיימו 
שר הפנים, שר החוץ, שר הבט"פ, 
המשפטי  והיועץ  המל"ל  ראש 
אם  ההחלטה  לגבי  לממשלה 
עפ"י  לא.  או  כניסתן  את  לאשר 
החוק – הסמכות נתונה בידי שר 

הפנים.
"כדמוקרטיה  כי  מסר  נתניהו 
פתו־ ישראל  וחופשית,  תוססת 

ביקורת,  ולכל  מבקר  לכל  חה 
החוק  אחד:  הכלל  מן  יוצא  עם 
בישראל אוסר על כניסת אנשים 
הקוראים והפועלים להטלת חרם 

על ישראל, כפי שמקובל גם בד־
כני־ שמונעות  אחרות  מוקרטיות 
פוג־ שלתפיסתן  אנשים  של  סה 

עים במדינה. כך נהגה גם ארה"ב 
וכלפי  ישראלי  כנסת  חבר  כלפי 

אישי ציבור אחרים בעולם".

"חברות  כי  הוסיף  נתניהו 
פעי־ הן  ועומאר  טליב  הקונגרס 

חקיקת  בקידום  מובילות  לות 
בקונגרס  ישראל  נגד  חרמות 
ימים  מספר  לפני  רק  האמריקני. 

פיגוע דקירה בירושלים: 

שוטר נפצע בינוני, המחבל 
נורה למוות וחברו נפצע אנוש
הדוקרים הם נערים בני 17 ו־14 מהכפר אלעיזריה 
^ מירי השוטרים נפצע גם שומר של הווקף שלפי 

מקורות פלסטינים לא קשור לדקירה

סגן השר הרב פרוש בישיבת בין הזמנים בבעלזא:

"שכל חסיד יידע שהצד הנגדי מתלוצץ 
מחתימת מרן זצוק"ל על החובה להצביע"
"לפני כחצי שנה הצביעו כרבע מיליון אנשים ג', כי כך ציוו עלינו גדולי וצדיקי 

הדור, וכאשר אנו שוב נערכים להיאבק על עקרונות היהדות באים בדברי 
ליצנות ורעל נגד קדושי עליון זצוק"ל"

מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
בסימפוזיון  אמש  השתתף  פרוש 
חסידי  של  הזמנים  בין  בישיבת 
הב־ בפני  ועמד  באשדוד,  בעלזא 
חורים על החשיבות הגדולה שיש 
את  לתת  ובכך  ולהצביע  לצאת 
התורה  יהדות  של  לנציגות  הכוח 
עבור  ולפעול  לעשות  להמשיך 

היהדות החרדית. 
"ישנה  ואמר,  פתח  בדבריו 

חזקה  לנציגות  גדולה  משמעות 
בכנסת שתמשיך לדאוג לכל צרכי 
שת־ נציגות  החרדית,  היהדות 

ישיבה  בחור  שכל  לדאוג  משיך 
את  יקבל  וללמוד  לשבת  שרוצה 
ויוכל  הצבא,  משלטונות  הדיחוי 
להמשיך וללמוד בשקט ובבטחה, 
הנציגות החרדית תמשיך לעשות 
לתל־ תקציבים  שיהיו  כדי  הכל 
הספר  בתי  ישיבות,  התורה,  מודי 

לבנות, ובכלל לצרכיו של הציבור 
לא  שזה  להבין  צריך  אך  החרדי, 
חייבים  ואנחנו  אחד,  ביום  נהיה 
שתפעל  וחזקה  גדולה  נציגות 
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בשער  אמש  נדקר  שוטר 
הבית  להר  בכניסה  השלשלת 
פלסטינים  נערים  שני  בידי 
מקורות  בינוני.  באורח  ונפצע 

הדוקרים  את  זיהו  פלסטיניים 
כנסים אבו רומי, בן 17, וחמודה 
א־שייח, בני 14, שניהם מהכפר 
בש־ ירו  שוטרים  אלעיזריה. 
ופצעו  רומי  אבו  את  הרגו  ניים, 

שמעון קירשנבוים
בהר"ר דוד הי"ו
ישיבת תורת ה'

בית שמש

רחל קרישבסקי
בהר"ר אברהם יצחק הי"ו
סמינר בית חוה באיאן
רמת שלמה, ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום וערש"ק ט"ו במנחם־אב תשע"ט

נתן לוריא
בהר"ר שמואל הי"ו

ישיבת בית אברהם סלונים
ירושלים

יהודית גרינברג
בהר"ר אליעזר הי"ו
סמינר הישן ביתר
ביתר עילית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור לט"ו במנחם אב, תשע"ט

יהושע העשיל קולסקי
בהר"ר דב הי"ו

ישיבת תורת ה' מתמידים
ביתר עילית

ציפי וינשטוק
בת הר"ר יצחק הי"ו
סמינר בית חוה בויאן ירושלים
ירושלים- נווה יעקב

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום י"ד במנחם־אב תשע"ט

כבוד ויקר לחזון של 'מפעל הש"ס 
העולמי' בערב שבת חזון

החזון הגדול להעמיד 
דורות של גאוני תורה 

מתגשם בעוז ובתעצומות
עמוד יא
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זריזים מקדימים:

היערכות רבתי לכינוס נציגי 
מועצת הקהילות לטובת המערכה

הכינוס יתקיים בע"ה ביום חמישי, כ"ח באב, בעיר טבריה בהשתתפות כלל נציגי 
מועצת הקהילות מכל רחבי הארץ, חברי הכנסת ואישי ציבור מכל גווני הקשת

לקראת  למערכה:  יוצאים 
הבחירות החוזרות משנסת אגודת 
לפעילות  ויוצאת  מותניה  ישראל 
קודש בכל רחבי הארץ כדי להגדיל 

חיילים לכוח התורה וללומדיה. 
כחלק בלתי נפרד מההיערכות 
תתכנס 'מועצת הקהילות' יחד עם 
את  המרכיבות  הקהילות  נציגי 

רושם  רב  לכינוס  ישראל  אגודת 
ולהגדיל  מסרים  לחדד  במטרה 
בכל  והפרט  הכלל  לטובת  פעלים 

הרב חיים אבישלום כהן זצ"ל
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על  השבוע  ירד  כבד  אבל 
עם  הסוד  ואנשי  הקבלה  עולם 
המפור־ הצדיק  של  פטירתו 

כהן  אבישלום  חיים  הרב  סם 
'הרב  שכונה  מגבעתיים,  זצ"ל 

החלבן'. 
רבנים  בראשות  רב  קהל 
ליווה  שליט"א  ישיבות  וראשי 
עו־ למנוחות  מיטתו  את  השבוע 

מבית  שיצא  הלוויה  במסע  למים 
בגבעתיים,  יוסף'  'בית  הכנסת 

שם קבע את חוק לימודיו ושיעו־
במשך  באו  רבים  כשיהודים  ריו 
מאמרותיו,  להתענג  רבות  שנים 
ותושיה.  עצה  מפיו  וליהנות 
הקודש  לעיר  המשיכה  ומשם 
הע־ בבית  נטמן  שם  ירושלים, 

קהל  בראשות  בסנהדריה,  למין 
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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

נחמו נחמו 
הדת  שנאת  הקודש.  ארץ  יהודי  על  עוברת  קשה  תקופה 
על  שהכריזו  אלה  גבול.  כל  עוברת  ונוטריה,  שומריה  והתורה, 
אחרת,  בתואנה  פעם  כל  ומציקים.  מצירים  כשופטים,  עצמם 
ובכל הזדמנות במצג שוא אחר. אחת היא להם המטרה, מאות הן 
תורה  שומרי  ליהודים  להם  שיש  חזית  בכל  והנימוקים.  הסיבות 
זה  אם  ומעיקים.  ממררים  ה'שופטים',  להם  ממתינים  ומצוות, 
הגיור,  הכשרות,  הצניעות,  דרכי  השבת,  שמירת  התורה,  בלימוד 
להציק  אחר  משהו  מוצאים  הם  תקופה  בכל  וכהנה.  כהנה  ועוד 
הצניעות  בדרכי  ישראל  כרם  שמירת  זו  היתה  הפעם  דרכו. 
המסורים מרבותינו מימים ימימה, וכך דרכם של כל בית ישראל 
לדורותיו. לא היה כאן חידוש כל שהוא או משהו שלא היה נהוג 

בדורות קודמים.

כשמגיעה תקופת נחמה, והיא באה בתוך תוכה של תקופת צר 
ומצוק אשר מוצא ממנה, מגששים בכנסת ישראל באפלת הצער 
ומבקשים היכן יש כאן נחמה. אם עדיין נתונים אנו לחסדיהם של 
גלימות אלו, אנה אנו באים. אולי אליבא דאמת, עיקר הצער של 
השכינה  צער  על  נסובות  הנחמתא,  בשורת  ועיקר  הפורענותא, 
ומתפלשת  נפשה  בדם  המתבוססת  ישראל  כנסת  של  צערה  ועל 
ואומרת:  כיונה  המנהמת  קול  הבת  את  שומעת  הגלות,  בעפר 
היכלי,  את  ושרפתי  ביתי,  את  החרבתי  שבעונותיהם  לבנים  אוי 
מה  המלך שמקלסין אותו בביתו,  אשרי  והגליתים לבין האומות; 
לו לאב שהגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. 

תקופת תלתא דפורענותא מיוחדת להתעמק בצער זה.

בו  באב,  תשעה  צום  הצום החמישי,  לאחר  תום התקופה,  עם 
מררו וקוננו בבכי על חורבן בית המקדש, קם עם ישראל מרבצו, 
כבוד  בדומיית  ומקשיב  והעפר  האפר  מנער  מאבלו,  גוו  זוקף 
היא  העת  וחובת  השעה  חובת  עמי'.  נחמו  'נחמו  הנביא:  לקריאת 
כלל  פשוטה  שאינה  בתקופה  אנו  נמצאים  נחמו.  נחמו,  להתנחם. 
ועיקר. כל לב עגום וחרד מהקורה, וביותר מפני הבאות. התמורות 
והזעזועים שמתרחשים בזה אחר זה לנגד עינינו, נושאים בוודאי 
בקרבם סימני גאולה ומאותתים כי השחר קרב ובא, כי בא אורך. 
לזכור  מאמינים,  בני  מאמינים  יהודים  עלינו,  שעה  ובכל  עת  בכל 
ולהזכיר, לחזור ולשנן כי יבואו ימים טובים יותר. וכדברי הנביא: 

'אל תירא כי עמך אני, אל תשתע כי אני אלקיך'.
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מי יצטרף לרשימה בעתיד???
זה תלוי בך!!!

אתרים אלו חיללו שבת בעבר
(רשימה חלקית)

טרקטורוני היער והגולן
טרקטורוני כלנית

טרקטורוני מרום גולן 
טרקטרוני בין הנחלים יערה

ישי בשטח ג'יפים 
מוזיאון לוחמי הגטאות

מעלית הזמן
מרכז הספורט הימי טבריה

ספורט ימי 
ספורט ימי טבריה חלום עולמי

ספידי כייף
עולם המים טבריה

עידן אופן קיבוץ רבדים
עין יעל

פארק המים נחשונים
פיינטבול גורן

פיינטבול הגושרים 
פיינטבול כלנית

רפטינג נהר הירדן
שייט אורקה
שייט ארבל

שייט הרצליה
שייט מעל הגלים

אבו קייק 
אופני השחר
אופק בשטח

איירסופט ישראל 
אינדי פארק

אקסטרים עכו
אקשן פארק
ברווזים בכפר
גלי ים אכזיב
דה קרינה

חוויה בגלבוע
חוויות שטח 
חוות אמיר

חוות דגי הדן
חוות הזוחלים קצרין

חוות הרוכבים הגלילית
חוות הרועים

חוות סוסים מגדל
חוות עמרי

חוות צברי אורלי
חלום עולמי טיולי שטח וג'יפים

טרק ים אכזיב
טרקטורוני דישון

עמידה איתנה על משמר השבת וסיוע 
לשומריה תתן כח למצטרפים נוספים. 

נ.ב. אין בפרסום רשימה זו משום המלצות ביקור, יש לבדוק 
היטב קודם ליציאה לביקור את אופי הפעילויות ונושא הצניעות
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אלפים משתתפים מדי יום באירועי 
הקיץ שהחלו השבוע בעיר אלעד

במקביל נערכים בעיריה להמשך הפעילות בשבועיים הקרובים, כשהשיא יהיה בשבוע האחרון של בין הזמנים

מאת מאיר קליין 

יום  מידי  משתתפים  אלפים 
עיריית  שמארגנת  הקיץ  באירועי 
לאחר  יום  השבוע,  והחלו  אלעד, 
בשלל  (נדחה).  באב  תשעה  צום 
ציבו־ בגינות  פעילות  האירועים, 

ריות, הצגות ברחבי העיר, פעילות 
הארכיאולוגי,  בפארק  חווייתית 
ולונה פארק הענק שהוקם בפארק 
כן,  כמו  ברמן.  דונלד  ע"ש  אלעד 
העירוני,  החי  גן  את  רבים  פוקדים 
ההמו־ לקליטת  מראש  נערכו  שם 

נים.

החלה  הזמנים  בין  פעילות 
כאשר  הצום,  לאחר  שני,  ביום 
מספר  במקביל  החלו  אחת  בבת 
הת־ המרכזי  בפארק  פעילויות. 

'פריפריה  קיימו יומיים פעילויות 
לפיתוח  המשרד  במימון  בפארק', 
פעי־ והגליל,  הנגב  הפריפריה 

העיר  תושבי  עבור  ייעודית  לות 
החלה  אלה,  יומיים  לאחר  בלבד. 
בהפעלת  הציבור  לכלל  הפעילות 

הלונה פארק.
פעי־ סדרת  החלה  כן,  כמו 

ברחבי  הציבוריות  בגינות  לויות 
'הפתעה  הכותרת  תחת  העיר, 
זוכים  הילדים  כאשר  בגינה', 
לפעילות חוייתית מחד, וחינוכית 
וקיימות,  סביבה  בנושאי  מאידך, 
על  והדרכה  הכוונה  פעילות  לצד 

הזהירות בדרכים. 
פתח  השנה,  לראשונה  כזכור, 
שעריו  את  הארכיאולוגי  הפארק 

הודרכו  יום  ומדי  הרחב,  לציבור 
קבוצות  של  רב  מספר  במקום 
שעות  ממספר  שנהנו  ומשפחות 
והתנסות  מעניינת,  חוויה  של 
בא־ התלויות  במצוות  מעשית 

בטאבון,  פיתות  אפיית  לצד  רץ, 
ובציר  דיש  פרחים,  שתילת 

ועוד.
יש־ הרב  העיר  ראש  בלשכת 

התרבות  ובמחלקת  פרוש,  ראל 
אלעד,  קהילתי  ומרכז  העירונית 
הפעי־ מגוון  הכנת  על  שקדו  שם 
תמ־ הפעילות  כי  מספרים  לויות, 

בשבועיים  גם  אי"ה  כמתוכנן  שיך 
הקרובים, כאשר בשבוע השלישי 
הפעילות  תגיע  הזמנים,  בין  של 
לשיא, במסגרת הפעילות בפארק 
לצד הצגות ענק, ואירוע סיום בין 
לבני  שיתקיים  המסורתי  הזמנים 
של  האחרון  ביומו  אי"ה  הישיבות 

בין הזמנים.

עיריית בית שמש עתרה נגד משרד התחבורה: 

"תושבי בית שמש הם צרכנים 
שבויים של תחבורה מיושנת"

מאת מאיר קליין 

בראשותה  שמש,  בית  עיריית 
של ע' בלוך יחד עם המשנה לראש 
העיר והממונה על התחבורה, הרב 
אתמול  הגישו  גרינברג  שמואל 
המשפט  לבית  מנהלית  עתירה 
למתן  ובקשה  בירושלים  המחוזי 
התחבורה  משרד  נגד  ביניים  צו 
הציבורית  התחבורה  שירותי  על 
"הבלתי סבירים" ועל מחסור מש־
אוטובוסים  כ־100-170  של  ווע 

ברחבי העיר. 
מתחילת  כי  אומרים  בעיריה 
סו־ את  העיר  ראש  סימנה  כהונתה 

ושירות  הציבורית  התחבורה  גיית 
התחבורה הציבורית בראש מעיינה. 
בין השאר קוימו פגישות רבות עם 
את  לקדם  כדי  התחבורה  משרד 
הזנ־ של  רבות  שנים  לאחר  הנושא 

להגיש  העיריה  החליטה  וכעת  חה 
עתירה בנושא לבית המשפט.

משרד  הוציא  כשנתיים  לפני 
התחבורה מכרז להפעלת שירותי 
באשכול  הציבורית  התחבורה 
בשל  תקוע  המכרז  אך  שמש,  בית 
התחבורה  משרד  בין  מחלוקות 
הת־ קווי  את  המפעילות  לחברות 

כך  בשל  ואגד).  (סופרבוס  חבורה 
המכרז,  את  מקדמים  לא  למעשה 
ומאידך לא מגבירים את השירות 
לחלוטין  נמנעת  היתר  בין  הקיים. 
אוטו־ לרכישת  תקציבים  העברת 

בוסים נוספים שיפעלו בעיר.
מבקשת  העתירה,  במסגרת 
המשפט  מבית  שמש  בית  עיריית 
להורות למשרד התחבורה "להוסיף 
150 אלף ק"מ של נסיעות שבועיות". 
להוספת  דרישה  היא  המשמעות 
לעומת   50% של  בשיעור  נסיעות 
שיצריך  דבר  כיום.  השורר  המצב 
100-170 של  משמעותית  תוספת 

קווי אוטובוסים ברחבי העיר, וזאת 
ללא קשר ולמרות הקפאת המכרז

ע'  שמש,  בית  עיריית  ראש 
בני  הם  שמש  בית  "תושבי  בלוך: 
הערובה של מצב התחבורה בעיר. 
לא אתן שבגלל מכרז שתקוע מזה 
מחו־ יסבלו  התושבים  כשנתיים, 

סר קווי אוטובוסים, מאוטובוסים 
לתושבים  מגיע  לא  מיושנים. 
שירות ירוד של תחבורה ציבורית 
הג־ לקרות.  לזה  אתן  לא  גם  ואני 
ובכוונתנו  העתירה  את  היום  שנו 

לשפר את השירות לתושב".
והממונה  העיר  לראש  המשנה 
שמואל  הרב  התחבורה,  תחום  על 
בעוד  כי  יתכן  "לא  הוסיף:  גרינברג 
חוסר  יהיה  וגדלה,  מתפתחת  העיר 
למצוי  הרצוי  בין  משווע  התאמה 
מכך  וכתוצאה  התחבורה  בתחום 
הישירים.  הנפגעים  הם  התושבים 
תושבי בית שמש זכאים לתחבורה 
הוגנת ועל פי כל ההיערכויות המו־

אמור  היה  הנוכחית  בשנה  קדמות 
להיות ממומש המכרז החדש. באם 
קיימות בירוקרטיות כאלה ואחרות, 
על משרד התחבורה למצוא חלופות 
ולספק את התחבורה לתושבים כאן 
מעניין  לא  התושבים  את  ועכשיו. 
מחלו־ או  הסבוך  המשפטי  ההליך 

והתחבורה.  האוצר  משרדי  בין  קת 
תחבורה  לקבל  צריכים  התושבים 

הוגנת ומזמינה".
"התושבים  נכתב  בעתירה 
ציבו־ תחבורה  משירותי  סובלים 

ערו־ בני  והם  סבירים  בלתי  רית 
התחבורה  שירותי  בעירם...  בה 
הציבורית בבית שמש הם חיוניים 
בשל מצבה הסוציואקונומי הנמוך 
המוג־ לתלות  המוביל  העיר  של 
הת־ בשירותי  תושביה  של  ברת 

היומיום  בחיי  הציבורית  חבורה 
(לרוב  עבודתם  למקום  נסיעות   –
נסיעות  אביב),  תל  או  בירושלים 
מתחנכים  בהם  חינוך  למוסדות 
העיר  בתוך  נסיעות  ילדיהם, 
ונסיעות  שונים  סידורים  לביצוע 

בשעות הפנאי".
עוד נכתב בעתירה: "עיכוב מכ־

רזי 2017 פוגע אנושות באוכלוסיית 
אוכלוסיית  עמה  ויחד  שמש,  בית 
הישובים הסמוכים, אשר מתבססים 
והבינעירו־ העירוניים  הקווים  על 

(עיקר  וממנה  שמש  בית  בתוך  ניים 
הקווים הבינעירוניים הם לערים בני 
ברק, קרית גת, אלעד, רחובות, פתח 

תקוה ועוד)". 
לאחר  כשנתיים  להיום,  "נכון 
שכונות   ,2017 מכרזי  שפורסמו 
לח־ כמעט  אוכלסו  רבות  חדשות 

נגישות  בעלת  באוכלוסיה  לוטין 
הציבו־ לתחבורה  בלבד  חלקית 

"כך  בעתירה.  נכתב  בעיר",  רית 
אשר  מעטים  קווים  ישנם  למשל, 
עוברים בשכונות אלה, ורק לאח־

רונה נוסף קו אוטובוס אחד אשר 
מלבד  נוספות  שכונות  דרך  עובר 
לתחנת  ומגיע  החדשות  השכונות 
חלקי  מענה  נותן  זה  קו  הרכבת. 
צפויות  נוספות  ושכונות  בלבד, 
במרץ  החל  מאוכלסות  להיות 
העירוניים  האוטובוסים   ;2020
עד  מלאים  בעיר  והבינעירוניים 
על  "לדלג"  ונאלצים  מקום,  אפס 
הת־ המקום;  חוסר  בשל  תחנות 

חבורה הציבורית הפכה למסוכנת 
עבור תושבי העיר עקב כך. 

מוסיפה  בכך",  די  לא  "ואם 
כולל  "המכרז  בעתירתה,  העיריה 
אוטובוסים  של  הכנסה  גם  בחובו 
היש־ האוטובוסים  במקום  חדשים 

הרלוונטיים.  בקווים  הנוסעים  נים 
ממועד  שנתיים  כמעט  בחלוף  וכך, 
פרסום  כאשר  המכרז,  פרסום 
האוטו־ באופק,  נראה  אינו  הזוכה 

הולכים  בעיקר  הפועלים  בוסים 
נכון  וגובר.  הולך  בקצב  ומתיישנים 
להיום – המחזה של אוטובוס תקוע 
ולפינוי  לטיפול  ומחכה  הדרך  בצד 

הפך לשגור ברחובות בית שמש".
מציינים  שמש  בית  בעיריית 
משרד  תקוע,  שהמכרז  למרות  כי 
החזון  את  ליישם  יכול  התחבורה 
קווי  ולהוסיף  שלו  התחבורתי 
אוטובוסים: "מכרזי 2017 משקפים 
התחבורתי־ החזון  את  רבה  במידה 

אין  אולם  שמש,  בית  עבור  תכנוני 
כל מניעה ליישם את החזון האמור 
חדש,  מפעיל  בחירת  בהיעדר  גם 
השירות  הרחבת  באמצעות  וזאת 
הנוכחי  המפעיל  ידי  על  שניתן 
בין  קשר  אין  משאבים.  והקצאת 
בבסיס  העומדת  מפעיל,  בחירת 
מכרזי 2017, לבין קידום הרפורמה 
בית  לתושבי  החיונית  התחבורתית 

שמש והסביבה".
מש־ ידי  על  הוגשה  העתירה 

ושות'  בלום  קידר  נבו  כבירי  רד 
של  המשפטי  היועץ  ובאמצעות 
מיקי  עו"ד  שמש,  בית  עיריית 

גסטוירט.



המבשר | יום וערש"ק, ט"ו במנחם־אב תשע"ט | עמוד ג

16:00–22:00
16:00–22:00 15

11:00–18:00
15:00–21:00

16:00–22:00 59

12



יום וערש"ק, ט"ו במנחם־אב תשע"ט | המבשר | עמוד ד

וההת־ הכבירה  העשיה  להט 
גייסות הציבורית המרשימה לטו־
לקראת  ישראל  אגודת  חיזוק  בת 
נעצרת  לא  ה־22  לכנסת  הבחירות 
במרכז הארץ. לאחר כינוס פתיחת 
שהתקיימה  המרכזיים  המטות 
מל־ ובאחדות  מלוכדת  בתחושה 
בערי  הקהילות  מטות  כלל  בבת 
בהשתתפות  בירושלים,  המרכז, 
הצפינו  התנועה,  ונציגי  החכי"ם 
השבוע  ישראל  אגודת  עסקני 
עשיה  של  רציפה  שרשרת  ויצרו 
של  כוחה  הגדלת  לטובת  אמיצה 

היהדות הנאמנה. 
מזכ"ל  השתתפו  לצפון  במסע 
ברק  בני  העיר  ראש  וסגן  אגו"י 
הע־ עם  יחד  זייברט  חנוך  הרב 

סגן  הנאמנים  האגודאיים  סקנים 
יוסף  הרב  ירושלים  עיריית  ראש 
דייטש, סגן ראש עיריית בני ברק 
הרב יהושע מנדל, וחבר מטה אר־

גון של אגודת ישראל הרב יהושע 
וויינברגר. 

למרות שחוזרים על המתכונת 
במערכת  מדובר  ולא  הקיימת 
הע־ של  השנה  ראשונה  בחירות 

לדלג  ניתן  לא  האגודאית,  סקונה 
את  האופפת  בעיניים  האש  על 
העושים במלאכה ובשל האחריות 

כתפיהם:  על  המוטלת  הכבדה 
לכל  הברור  המסר  את  להעביר 
במ־ לפיו  הצפון  בערי  הקהילות 

מדובר  הנוכחית  הבחירות  ערכת 
חלילה  "אם  לחדול.  או  בלהיות 
היהדות  וכח  יעלה  הלפיד  כח 
הנאמנה ייחלש אנו עלולים לחזור 
שש שנים אחורה, לימי האופל של 
כאשר  אלו  בימים  לפיד.  ממשלת 
נמ־ עדיין  המשפט  בבית  הדיונים 

שכים על חודם של קולות בודדים 
למנדט השמיני, כולם רואים שכל 
סיסמת  סתם  לא  וזה  באמת  קובע 
מטה  ראשי  הבהירו  בחירות", 
לנצי־ ישראל  אגודת  של  הארגון 
גים המקומיים יצויין שהמסע תו־

צימט,  יוסף  הרב  ע"י  במיוחד  כנן 
מזכ"ל  של  והנמרץ  האישי  עוזרו 
באופן  שפיקד  זייברט  הרב  אגו"י 

אישי על הצלחת המסע. 
בעיר  היתה  הראשונה  התחנה 
חיפה, שם ישבו נציגי התנועה עם 
הנציגים המקומיים ונציגי מועצת 
החצ־ את  המייצגים  הקהילות 

התורה  ומוסדות  החסידיות  רות 
שמעו  הנציגים  בעיר,  והחינוך 
מועצת  חבר  מפי  נרחבת  סקירה 
ושאר  בליטנטל  ארי'  הרב  העיר 
הנציגים, והבטיחו לעמוד לימינם 
שיוכלו  העיריה,  נציגי  עם  בקשר 
הקהילות  לכל  לעזור  להמשיך 

בעיר.  הק'  והמוסדות  החסידיות 
שטרן  אברהם  הרב  הסניף  מזכיר 
מסר סקירה מפורטת על ההכנות 
לפתיחת מטה הבחירות של אגו"י, 
ופילוח הנתונים של הקהילות בי־

שנערכו  האחרונות  לבחירות  חס 
לפני כמה חודשים.

לעיר  המסע  המשיך  משם 
העסקנים  התקבלו  שם  עפולה 
ובר־ עיניים  במאור  האגודאיים 

בדרך  לעשיה.  להתגייס  עז  צון 
האגודאיים  העסקנים  נהגו  כלל 
להיתקל בראשי המטה ובפעילים 
המטות.  הקמת  בעת  מקומיים 
ריכוז  קיים  שם  בעפולה,  אולם 
כלל  ויזניץ,  חסידי  של  מכובד 
ליטול  באו  המקומיים  החסידים 
הנציגים  הענפה.  בפעילות  חלק 
העסקנים  של  רוחם  את  עודדו 
ובראשם נציג אגודת ישראל הרב 
המ־ המאבק  אודות  זורגר,  יעקב 

המרושע  הפסק  בעקבות  שפטי 
של ביהמ"ש בנצרת אודות איסור 
לכללי  בכפוף  אירוע  קיום  על 
דורות,  מדורי  הנהוגים  הצניעות 
בערעור  שיצליחו  תקוה  והביעו 

שהגישו למחרת היום. 
העסקנים  ממשיכים  משם 
הגליל.  שבנוף  יונה  הר  לשכונת 
חסידי  קהילת  צעירי  התושבים, 
בעלזא, ובראשם העסקן הרב זאב 

השולחן  סביב  מתרכזים  פרקש 
מקסום  לטובת  רעיונות  ומעלים 
עם  ישראל  אגודת  של  כוחה 
הוספת עשרות תושבים להתגורר 

במקום בחודשים האחרונים. 
חברי  המשיכו  הגליל  מנוף 
נו־ שם  החסידית  לטבריה  המסע 

עדו עם עסקני קארלין וצאנז, שתי 
החסידויות המרכזיות בעיר. בחו־

דשים האחרונים העיר טבריה על 
ועל  מלבבות  לא  ובנסיבות  המפה 
ראש  של  המחפירים  מעשיו  רקע 
האוכלוסיה  נגד  קובי  רון  העיר 
לה־ נסיון  תוך  המקומית  החרדית 

היהדות  שמירת  של  ריחה  באיש 
הציבורי.  במרחב  השבת  ושמירת 
במ־ השעה  גורליות  לנוכח  אולם 
השסע  הנוכחית,  הבחירות  ערכת 

החברתי בעיר כלל לא הורגש. 
מסרו  המטה  הקמת  במהלך 
סקירה  המקומיים  העסקנים 
כל  בין  הקיים  הקשר  על  נרחבת 
נציגי מועצת הקהילות המקומית, 
על  בהרחבה  הסבירו  הנציגים 

מקסום הקולות המירבית בעיר. 
הגלי־ לחצור  המשיכו  משם 

להביא  שבכוחה  עיר  יש  אם  לית. 
חצור  שזו  הרי  הצבעה   100%
המקומית,  העסקונה  הגלילית. 
וברא־ המקומיות  הקהילות  חברי 

שם קהילת חסידי גור המעטירה, 
מתרכזת סביב שולחן אחד ומאזי־

נה לדברים הנאמרים אודות גודל 
השעה. 

"אנחנו נמצאים 'ברגע האמת'. 
זו שעת חירום. מפלגת 'כחול־לבן' 
וככל  במומנטום  מחזיקה  עדיין 
גדולה  תהיה  התורה  שיהדות 
וחזקה יותר, כך יישמר יתרון גוש 
צרכי  שמירת  את  ונבטיח  הימין 
ישראל",  בארץ  החרדי  היהודי 

הבהירו נציגי אגו"י.
המ־ שהציבור  ברור  לנוכחים 
חי־ לטובת  בהמוניו  יתגייס  קומי 

זוק רשימת יהדות התורה. מטרת 
המקומיים לייבא כמה שיותר קו־
לות מקרב כלל תושבי העיר. במ־

שך שעה ארוכה טיכסו העסקנים 
המקומיים עצה באלו דרכים ניתן 
התורה  יהדות  של  כוחה  להגדיל 
הועלתה  המפגש  במהלך  בעיר. 
וחולקו  הכתב  על  פרטנית  תכנית 

משימות בין חברי הקהילות.
משם ממשיכים העסקנים לעיר 
צפת ונפגשו עם חבר מועצת העיר 
הרב נחמן גלבך ודנו בנושא פתיחת 
מטה הבחירות ואיחוד וליכוד השו־

רות בין כל נציגי עשרות הקהילות 
הגיעה  בהמשך  בעיר.  המתגוררות 
נפגשו  שם  נתניה,  לעיר  המשלחת 
מוסדות  ראשי  עם  צאנז  בקרית 
צאנז ובראשם סגן ראש העיר הרב 
נרחבת  סקירה  ושמעו  שר,  שמעון 
בבחירות  המטה  ראשי  פעילות  על 
לחיזוק  קולות  להבאת  האחרונות 
התורה,  יהדות  רשימת  של  כוחה 
במאבקו  שר  הרב  ידי  את  חיזקו  כן 

המשפטי. 
בעיר  לביקור  הגיעו  משם 
המ־ הנציגים  עם  ונפגשו  אלעד, 

קומיים וראשי המטה בלשכתו של 
ישראל  הרב  אלעד  עיריית  ראש 
לנציגי  הבהיר  פרוש  הרב  פרוש, 
באלעד  המטה  שראשי  התנועה 
מועצת  חברי  בראשות  העומד 
הרב  ישראל  אגודת  מטעם  העיר 
דוב בערל אשר והרב פנחס גרוס 
לה־ הכל  יעשו  כי  והבהירו  וחזרו 

לקהילות,  מחוץ  גם  קולות  ביא 
של  העיקרית  למטרה  במקביל 
להביא  הקהילות  מועצת  נציגי 
הבית,  בתוך  קולות  למקסימום 
קרוב  שיותר  כמה  להגיע  ולצפות 

ל100% הצבעה. 
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ומעשירה מרוממת שבת

! סופ”

השעון סביב המשפחה ֹלכֹל זמר וערבי הפעֹלות תכניות, הרצאות,

הרב
מרִדכי

שֹליט"אביסטריצֱקי

עֱקב פרשת - הבאה שבת

צפת ספא כנען
המפואר היוֱקרה מֹלון

כהן שמחה הרב עם
ֹלמזמינים
ֹליֹלות 3
ש חינם"בסופ 22-25.08יֹלִד אב, כִד' כא'- בתאריכים

אגודה אחת בלבב שלם:

הוקמו מטות הקהילות של 'אגודת ישראל' בערי הצפון
יהושע  והרב  מנדל  יהושע  הרב  דייטש,  יוסף  הרב  הנאמנים  האגודאיים  העסקנים  עם  יחד  זייברט  חנוך  הרב  אגו"י  מזכ"ל 
וויינברגר, פקדו את ערי הצפון והקימו את בזה אחר זה את מטות הקהילות ^ התגייסות מפעימה נרשמה בריכוזים החרדיים 

בצפון, בחיפה, בטבריה, בצפת, בעפולה, בחצור הגלילית, בנוף הגליל וכן בערים נתניה ואלעד במרכז הארץ

במעמד ראש המועצה הרב אליהו גפני:

שר התחבורה חנך את כביש הגישה החדש לעמנואל 
מאת מאיר קליין

לעמנואל  החדש  הגישה  כביש 
נחנך אתמול בטקס רשמי על ידי שר 
במע־ סמוטריץ,  בצלאל  התחבורה 
גפני,  אליהו  הרב  המועצה  ראש  מד 
פרץ,  ניסים  ישראל'  'נתיבי  מנכ"ל 
רא־ רשויות,  ראשי  החברה,  ובכירי 
שי משרד התחבורה, קמ"ט תחבורה 
ישראל אפריאט, ראשי חברת 'אפי־
קים', ראש המועצה בעשור האחרון 
הרב עזרא גרשי, ראשי מועצת יש"ע 

תושבים ואורחים רבים.
כאן  לעמוד  מתרגש  "אני 
של  נוסף  בשלב  חלק  וליטול 
שר  אמר  עמנואל",  התפתחות 
סמוטריץ.  בצלאל  התחבורה 
"ההיכרות שלי עם עמנואל רחבה 
למעלה  כבר  קרוב  כשכן  מאוד, 
אנחנו  השנים  לאורך  שנה.  מ־20 
שהחזון  איך  עינינו  לנגד  רואים 
להעיד  יכול  ואני  למציאות,  הופך 
'עמ־ השם  את  רבות  שומע  שאני 

כחלק  הממשלה,  במשרדי  נואל' 
מפועלו של ראש המועצה שפועל 
כדי  האפשריות  החזיתות  בכל 
תחומי  בכל  עמנואל  את  לקדם 

התפתחות". 
כי  הוסיף  התחבורה  שר 
משדרג  אתמול  שנחנך  הכביש 
משמעותית את הגישה לעמנואל, 
המתגו־ התושבים  על  מאוד  ויקל 

ררים בעיר, כמו גם על המבקרים 

"חנוכת  אותה:  הפוקדים  הרבים 
בהכנות  מרכזי  שלב  היא  הכביש 
עמנואל  של  הפיכתה  לקראת 
מאוד,  ומרכזית  גדולה  לעיר 
לאלפי  ה'  בעזרת  בית  שתהיה 

משפחות נוספות". 
ראש המועצה הרב אליהו גפני 
ולאורחים  התחבורה  לשר  הודה 
סמו־ השר  כי  והצהיר  הנכבדים, 
שכן  "טוב  בבחינת  הוא  טריץ 
"שר  אותו  כינה  ואף  קרוב",  אח 

כהלכה". 
"במשך שנים רבות לא קודמו 
בר־ ביו"ש  והכבישים  התשתיות 

התנועה  על  שתענה  מספקת  מה 
זה",  ארץ  בחבל  וגוברת  ההולכת 
שמחים  "אנחנו  גפני.  הרב  אמר 
והתרח־ התפתחותה  את  לראות 

בותה של עמנואל, אנחנו כאן כדי 
ולמקסם  למרכז  לחיבור  לדאוג 
והגישה  התחבורה  שדרוג  את 
התעסו־ את  לשפר  ובנוסף  לעיר, 

אזור  ופיתוח  בהרחבת  בעיר  קה 
התעשיה. 

לראות  זוכים  אנחנו  ה'  "ברוך 
והגדילה  ההתפתחות  את 
המועצה,  ראש  הוסיף  המואצת", 
טובים  דברים  הרבה  "ונעשים 
הזה.  הכביש  הוא  מהם  שאחד 
נוס־ פתרונות  להביא  צריך  אבל 
הצפויה  העמוסה  לתחבורה  פים 
בכביש זה, הן עם התפתחות העיר 
התעשיה  אזור  התפתחות  עם  והן 

שלה".
יעקב,  אוהלי  ת"ת  מקהלת 
מר־ בשירה  המעמד  את  הנעימה 

הילדים  הגישו  מכן  ולאחר  גשת, 
זר פרחים לשר התחבורה כמחווה 
המש־ חלקו  על  הטוב  הכרת  של 

והאצת  הפרויקט  בקידום  מעותי 
עמנואל  לטובת  שונים  תהליכים 

ויישובי השומרון כולם.
בתום טקס חנוכת הכביש הח־
במפעל  לסיור  הנוכחים  יצאו  דש 
המוקם  'יוניברב',  הענק  המחזור 
מי־  70 של  בהשקעה  אלו  בימים 

של  התעשיה  באזור  שקלים  ליון 
עמנואל. 

ראש  הציג  הסיור  במהלך 
לפי־ תכנית  השר  בפני  המועצה 
כש־ התעשיה,  אזור  וקידום  תוח 
לשם כך נדרשת השקעה של כ־65

פיתוח  לצורך  ששקלים  מיליון 
ושדרוג התשתיות. 

ישיבת  התקיימה  בהמשך 
ראש  בלשכת  משותפת  עבודה 

קיבל  האורח  השר  המועצה. 
האדירה  התפתחותה  על  סקירה 
הן  התושבים  ריבוי  עמנואל,  של 
כתוצאה מריבוי טבעי מבורך בלי 
עין הרע, ובעיקר מהגירה חיובית. 
המוקמים  הציבור  מבני  על  דובר 
בקידום  הצורך  ועל  בעמנואל 
והקמה  לביצוע  תכניות  של  מהיר 
כל  על  שיענו  נוספים  מבנים  של 

צרכי הציבור. 
ראש המועצה הדגיש בפני שר 
שהמגזר  העובדה  את  התחבורה 
החרדי נשען בעיקר על התחבורה 
ולהר־ להמשיך  וכדי  הציבורית, 

שומה  הקהילות,  פיתוח  את  חיב 
לסייע  במלאכה  העוסקים  על 
תחבורתית  בנגישות  למשפחות 
כמו  בערים  החרדים  מהריכוזים 
שמש  בית  עילית,  ביתר  אשדוד, 
הכבישים  את  לשדרג  וכן  ועוד, 
נוספת  גישה  דרך  יצירת  וליצור 
רק  יש  שכיום  משום  לעמנואל, 
מה  אחד,  ויציאה  כניסה  שער 

כה־ התושבים  עבור  יספיק  שלא 
תרחבותה של העיר תואץ בעזרת 

ה' בתקופה הקרובה.
הודיע  העבודה  ישיבת  בתום 
פועל  התחבורה  משרד  כי  השר 
המו־  55 כביש  שדרוג  את  לקדם 

סבא.  כפר  מכיוון  לעמנואל  ביל 
לא־ בקרוב  בעז"ה  יורחב  הכביש 

וישפר  שיקצר  מה  נתיבים,  רבעה 
ברק  מבני  הדרך  את  משמעותית 
הן  להגיע  שיוכלו  כך  לעמנואל, 
ושניהם  מכביש 55,  והן  מכביש 5 

יהיו כבישים מהירים.
לגבי התחבורה הציבורית ציין 
לתוקף  ייכנס  בקרוב  כי  סמוטריץ 
של  תוספות  ויהיו  החדש,  המכרז 
לנתניה  יומיות  נסיעות  עם  קווים 
לבית  יומיות  נסיעות  סבא,  כפר 
שמש וביתר עילית, וקו נוסף לבני 
שכבר  הקוים  ל־3  שיצטרף  ברק 
"מדובר  ברק.  לבני  כיום  קיימים 
מספר  על  כ־30%  של  בתוספת 
הת־ במערך  כיום  הקיים  הקווים 
עמנואל",  של  הציבורית  חבורה 
בקרוב  "במקביל,  השר.  אמר 
בקווים  גם  נסיעות  עוד  יתווספו 

הקיימים".
כי  התחבורה  שר  אמר  כן  כמו 
הת־ לאזור  הכניסה  כיכר  בניית 

ההולך  עמנואל  של  החדש  עשיה 
ומוקם על גבי שטח של 400 דונם, 
לש־ ששה  בין  של  בעלות  תקודם 

מונה מיליוני שקלים.



המבשר | יום וערש"ק, ט"ו במנחם־אב תשע"ט | עמוד ה

אסקופה נדרשת / מרדכי גולדמן

עַל הִַּמְׁשָמר ּבְעְָמִדי 
ֵמֵאת צּוִרי ְמבֵַּקׁש
הֱיֵה ּנָא עִָּמִדי

לְהַצִילִי ִמּפַח יֹוֵקׁש

עֵת נֹוסֵק ּבְַמעֲלֹות
ּבְפִי ּובִלְׁשֹונִי ִמילָה
ּבֹוְרִאי ָּתִדיר לְחַּלֹות
נְָׁשָמה ֶׁשּבִי עֲֵמלָה 

ְׁשגּוָרה ְּתפִּלִָתי 
עֹוָׂשה ֹרֶׁשם לְַמעְלָה

ּכְהְַקטֵר עֹולִָתי
לְֵריחַ נִיחֹוחַ נַעֲלָה

ּבִהְיֹותִי נָחּות ַּדְרּגָה
ּבִיוֵן ְמצּולָה נֶעֱלְַמּתִי
ָׁשרּוי ּבְַתחְּתִית ַמְדֵרגָה
ּכְמֹו ֻדִמּיָה נֱֶאלְַמּתִי 

ּבְַקְדרּות יֵאּוׁש נְִמלָא 
א סְדּוָרה ְּתפִּלָה 
ַאּיֶּכָה ָארּום ַמעְלָה

ּבִהְיֹותִי ּבְעֶֹמק נְפִילָה

ּבְכָל ָמקֹום ּובְחִינָה ָׁשם
ּוָמצָאָת ּכִי ִתְדְרֶׁשּנּו

ּובִַּקְׁשֶּתם ֶאת ה' ִמָּׁשם
הּוא יִגְָאלֵנּו וְיֹוִׁשיעֵנּו

ׁשֹופְטִים
ְקהַל ׁשֹוטִים
ַמכְִריעִים
ַמְקִריִאים

הַבְחָנָָתם ְקלּוָׁשה
זִיָקָתם ְּתלּוָׁשה
ַמהִי הַפְָרָדה
אּולַי הְַמָרָדה

א יָבִינּו
ּבָאֹפֶל יְִתהַּלְכּו

א יָגֵינּו
עֵינֵיהֶם טָחּו

ַמה לָהֶם
ּולְטַהֲָרה
ַמה לָהֶם
ּולְנַהַָרה

קֹובְעִים
לְא ֶׁשֶמץ ֻמָּׂשג

ׁשֹוְמעִים
ּכְצּור מּוצָג

הִָׁשיבָה ׁשֹופְטֵינּו
ּכְבִָראׁשֹונָה
וְיֹועַצֵנּו
ּכְבְַּתחִּלָה

ם ∆ּ̇ ¿ ׁ̆ ַּ̃ ƒּוב

ֲעפּוָל‰ ּ ‰ ב¿ ֻ„ּלָ ¿ ׁ̆

דף מ. 

קולמוס  . י

יותר  קלה  השופטים  של  מלאכתם  היתה  לא  מעולם 
כמו בערבו של יום רביעי השבוע, עת התכנסו בחדווה לדון 
בתפוח האדמה הלוהט שהונח על שולחנם. פתאים שעקבו 
אחר מהלך הדברים היו סקרנים, כססו ציפורניהם במתח, 
מי  לה.  יהיו  נימוקים  ואלו  ההכרעה  תהיה  מה  לנחש  ניסו 
לנחש  להיות  היה  יכול  לא  בראשו  ועיניים  בראשו  שמוח 
בכלל אחרת. ברור היה מלכתחילה מה יכריעו השופטים. 

נותר אולי לדעת כיצד הם יעשו זאת ובשם איזה נימוק.
השופטים  הכלל.  מן  יוצא  באופן  צלחה  רשעים  דרך 
עצמה  הסוגיה  אל  להיכנס  לא  כביכול  גם  הצליחו 
בהליך  רק  אלא  עניין  של  לגופו  דנים  אינם  שהם  בתואנה 
הפרוצדורלי ובה בעת לפסול מכל וכל את פסיקת קודמם 
לו  מותר  האם  ההכרעה  את  העירייה  בידי  להותיר  שהעז 
לציבור חרדי שמבקש שלא לשבת אלא בהפרדה לעשות 

כן או שיש לכפות עליו אפס צניעות.
ולומר  עיניים  לגלגל  העליון  שופטי  היו  יכולים  כך 
לנו  חלילה  וללהגם:  להם  מאמינים  שאולי  לאחרונים 
שלו  הפנאי  בשעות  ינהג  כיצד  שלם  מגזר  על  מלכפות 

מנת  על  הפרוצדורלי  בהליך  לדון  אלא  באנו  לא  ובכלל 
הזה.  בהליך  תקין  מה  דבר  שיש  הרושם  את  לטעת  שלא 
כמו לא היו אלו פעמים רבות מספור שמאותו בית משפט 
על  להחיל  ביקשו  אלא  פרוצדורליים  בהליכים  דנו  לא 

ציבור שלם פרוצדורות שהן פסולות בעיניו מכל וכל.
ובגין  שבעטיו  משפט  בית  אותו  זה  היה  לא  כמו 
היהדות  אמורה  פעם  אחר  פעם  המקוממות,  הכרעותיו 
החרדית להיטלטל ולהתכווץ מאז שקבע כי חוק שחוקקה 
חוקתי.  אינו  הישיבות  בני  של  מעמדם  להסדרת  הכנסת 
המצאה לשונית מתפתלת שבלשנים לדורותיהם לא חלמו 
עליה מימיהם. הכל בשם הרצון האלים לשלוט ולהשליט, 
ומי  שפיט  הכל  כי  ולהתריס.  לסתור  ולהכתיב,  לכתוב 

שיהין לחשוב אחרת יספוג מהלומה עזה.
פסיקה  שבאבחת  משפט  בית  אותו  זה  היה  לא  כמו 
משפטית,  זיקה  כל  נעדרת  היגיון,  של  זיק  מכל  מנותקת 
שהתיימר להחיל חובת לימודי מקצועות על תינוקות של 
לא  מהשופטים  איש  אז  חטא.  טעם  טעמו  שלא  רבן  בית 

אז  אחר.  או  כזה  פרוצדורלי  טכני  בנימוק  זאת  לעגן  טרח 
מובאות  בשלל  אותו  עיגנו  דברם,  את  אמרו  הם  באבחה 
מנת  על  הכל  ועשו  ומהתם,  מהכא  לגייס  טרחו  שהם 
ילדים  של  לחמם  בפת  הפושעת  את ההתערבות  להצדיק 

רכים כמו בחומר הלימודים שאליו ייחשפו ואותו ילמדו.

המשפט לאלקים הוא
בדברים  ועיינתי  שבתי  הזו  הדוחה  התופעה  מול  אל 
אודות משפט אחר, רם ונעלה יותר, גבוה מעל גבוה, פרי 
קולמוסו של רבי יעקב רוזנהיים ז"ל, נשיא אגודת ישראל, 
הקדוש,  היום  של  בערבו  שם,  אי  פעם,  אי  כתב  כה  אשר 

יום הכיפורים:
לנגד עיני ניצבת דמותו האצילה של איש נכבד זצ"ל, 
את  שנים  עשרות  במשך  במחיצתו  לבלות  זכיתי  אשר 
אטיים  בצעדים  היום".  קדושת  "תוקף  בוא  לפני  הרגעים 
וידידו  מזה  התפלה  בעל  לצד  הקדש,  לארון  הישיש  ניגש 

לפני  עומד  הדין   – בית  מזה:  התפלה  בעל  מצד  וחברו 
האלקים, רעד עובר בשורות הקהל: "כי המשפט לאלקים 

הוא".
ועתה מתחיל הזקן, בתחילה בקול דממה, כסופר בית-

המלך"  "בשם  ויום  יום  כל  הדן  השדה,  בערי  קטן  משפט 
כעשרים עניים מרודים לשבעה ימים של חשבון הנפש – 
בניגון חרישי נלווים אליו חבריו- אכן לאט לאט מתרומם 
מתפתח  שהרעיון  במידה  ונשבר:  רועד  הריהו  הקול, 
זה  הנתונה  הנשמה  מתוך  ההרגשים  מתפרצים  ומתגלה, 
שוב  אמירה,  זאת  אין  שוב  עתה  והרי  במתיחות,  שבועות 
משפתי  כאן  שמתפרץ  מה  פרוטוקולרי,  דין  פסק  זה  אין 
אב-בית דין הזקן: יללה היא, זרם של דמעות, אשר עליו 

נישאות המילים, מעין פירוש וביאור: 
דעת  על  מטה,  של  ובישיבה  מעלה,  של  "בישיבה 
עם  להתפלל  מתירין  אנו  הקהל,  דעת  ועל  המקום, 

העבריינים".
הרעיונות  את  לא  ואף  זו  בכיה  אשכח  לא  חיי  ימי  כל 

אשר בכיה זו מספרת עליהם.
רוצה  הוא  "פרוטוקול"  והוא  בתשובה",  חוזר  "אדם 
לכתוב, כך קורא תוך התמרמרות האיכר הזקן בטרגדיית 
המשפט,  בית  פקיד  אל  טולסטוי  של  המזעזעת  הטיהור 
המעז לחטט בייסורי אדם ונצחונו בכלי המלאכה התפלים 
פרוטוקול  להפך:  לקרוא  יש  כאן  המקצועי.  המשפט  של 
עולם  השקפת  של  מלא  עולם  זאת:  ובכל  יבש  משפטי 
ממנו  משתקף  האנושות,  לגאולת  להביא  העלולה  וחיים 

לנגדנו.

על דעת המקום
פרקים  כעבור  אמן,  ביד  ומשרטט  הוא  מוסיף  ועוד 
מקנה  שהוא  מעמד  מאותו  המשתקף  המסר  את  אחדים, 
לו, בצדק רב, הרואיות כה מרוממת: כמה מן האושר היה 
נופל בחבלנו, אילו היה מותר לנו להיות קשים, אילו לפני 
רוממותו של צו החובה המוחלט, המוכר באמת ע"י הצבור, 
היה מגיע לעבריין עידוד פנימי, בעודנו נופל תחתיו שבור 

ורצוץ, ומנוחה פנימית לחברה כשהיא שופטת.
החוק  בו  טמון  אשר  לבן  מכוסה  הארון  לפני  פה,  ברם 
שנגלה מיוסד העולם ובוראו, פה הריהם עומדים, שופטי 
ישראל. מה מקנה להם את הכוח להיות קשים, מה מסגל 
העצמית  הנחיתות  הכרת  ובעלי  הלב  רכי  האנשים  את 
האלה, להפריש את הפושע מתוך הקהל, בשפטם על טוב 

ורע?
בישיבה של מעלה ועל דעת המקום בהם נעוצה הזכות 
של  נימוס  ולא  החברה  של  עצמית  הגנה  לא  הזה.  לקושי 
המשפחה  של  האפל  מחיקה  והתרומם  שהתבשל  שבט 
למשטרם  מעניקים  ידגול,  מוסר  שבשם  מה  לקראת 
המשפטי הם קדושה וכבוד. למעלה, מעל לעולם הגשמי, 
חוק  נולד  שם  הזה,  העולם  בו  שנעוץ  המקום,  שם  אשר 
הלאומי  הציבור  של  מציאותו  עצם  וכל  הם,  משפטם 
שבשמו הם פוסקים את הדין הרי אינה בלבד אלא אמצעי 
ומכשיר למימושו הסופי והמלא של המוסר האלקי ההוא, 

שהפך למשפט.
לצבור  אותם  המקשר  הקשר  את  שחתכו  העבריינים 
זאת  מפני  ושרחקם  קיומו,  יסוד  ולעצם  שלהם  הלאומי 
חרם הבי"ד גם כלפי חוץ מצבור זה, יתאוששו נא, אם עוד 
ניצוץ אלקים חי בקרבם, בחרם הלזה. לא בוער הוא בלבד, 
אלא אף מאיר. שכן מכריז הוא, שיש טוב ויש רע הקיימים 
בהחלט, ושלא ממקרה למקרה, מהבל להבל, כעין תעלולי 
הקבר  לרקב  היהודי  חיי  והולכים  חולפים  כשוף-מסכות 

ולמאכל התולעים.
ורוח הקודש, המדברת מתוך גרונו של ישעיה הנביא, 
בהפטרתנו, הפטרת נחמו, צווחת ואומרת: יבש חציר, נבל 

ציץ ודבר אלקינו יקום לעולם.

בנימין ליפקין

הלא הבינותם מוסדות הארץ

בסערה.  השבוע  התקומם  ישראל  במדינת  נאמן  יהודי  כל 
הפעם הם עברו כל גבול, גם את הזכות לעצב את האירועים עבורנו 
בהתאם לאורחות חיינו הם נוטלים מאתנו. בית המשפט בהשראת 
בהפרדה  תרבות  אירוע  שקיום  החליט  הידועה  הגב'  של  רוחה 
החוק  של  הפרה  מהווה  החרדי  לציבור  רק  מיועד  שהוא  למרות 
האוסר על הדרת נשים. למרות שמדובר בהפרדה ולא בהדרה, דבר 
שהחוק מתיר בפירוש, בית המשפט התעלה על עצמו לאור עתירת 
ארגוני השמאל והרפורמים ו'הידר' באיסור ההדרה וגזר על ביטול 

האירוע.
הנושא כשלעצמו חמור ועשוי להוות תקדים מסוכן לכל חיינו 
של  קיומם  על  לאסור  עלול  עוד  המשפט  בית  זו  ברוח  במדינה, 
חופים נפרדים, בתי ספר נפרדים, ואף אירועים פרטיים שייאסרו 
מחשש איסור הדרת נשים, ומניין בעצם ההיתר להקים עזרת נשים 
בעיני  לצנינים  מכבר  היא  המערבי  בכותל  המחיצה  הכנסת,  בבתי 

הארגונים הלוחמים ביהדות המקורית, ועוד היד נטויה.
ביותר  המחודד  העיפרון  אינו  המדובר  שהשופט  להניח  יש 
בקלמר, והפסיקה היתה טמטום שהקדים את זמנו. הסערה שקמה 
הובילה בינתיים לדיון מחודש ונסיגה למוצא של כבוד. מה שיותר 
פעל  לא  שגרם לפסיקה ההזויה הזאת. השופט  הרקע  הוא  מדאיג 
בה  המערכת  את  נאמנה  משרת  שהוא  האמין  הוא  ריק,  בחלל 
הבג"ץ  ושל  המשפטי,  ליועץ  המשנה  של  המפקד  רוח  עובד.  הוא 
תתקבל  החרדים  נגד  פסיקה  שכל  לחשוב  אותו  הטתה  בכללותו, 
בתשואות ובהערצה על האומץ והחדשנות בהמצאת חוקים שלא 

היו ולא נבראו.
הזעם בקרב הציבור שלנו הוא עצום, התחושה היא שמערכת 
המשפט פשוט נלחמת באדם החרדי, כל היכן שניתן ולא ניתן. זה 
מתוך  אחד  עירוני  אירוע  בנטל,  שוויון  לא  דתית,  כפייה  לא  כבר 
מאות שמיועד לחרדים, ובית המשפט מתערב בסדרים הפנימיים, 
ומבטל את האירוע המסכן כל עוד לא מוכנים להישמע לתכתיביו 
שלנו  הציבור  ונציגי  מוצדק,  הוא  הזעם  חיינו.  לערכי  המנוגדים 

הביע את תדהמתם בשלל ביטויים חריפים, בהתאם למה שקרה.

אבל יש לנו לספר לכם משהו שאפילו יקפיץ לכם את הפיוזים 
יותר, ככל שאנו מרגישים צודקים ומזועזעים, והפעם גם הנציגות 
שזו  מבינים  גם  הם  כי  החרדית,  בעמדה  תומכת  לאומית  הדתית 
אותנו.  מבינים  אינם  כלל  החילונים  אבל  שלנו,  בחיים  התערבות 
הם לא מצדיקים את הזעם שלנו. ככל שהנושא יותר פשוט אצלנו, 

ואנחנו יותר צודקים, ביחס הפוך - שיח השנאה רק מתגבר.
ומה זה אומר, שהשנאה והתיעוב אינם תלויים במה שנעשה או 
לא נעשה, זוהי שנאה עם שורשים פסיכולוגיים המוניים מובהקים, 
עם  ואוקראינה.  בפולין  האנטישמיות  למאפייני  בחלקם  הדומים 
זה  מה  'על  להבין  צריך  אבל  כמובן,  המתבקשים  ההבדלים  כל 
עם  כן  בעצם  שאנו  לכך  דווקא  קשורות  מהסיבות  חלק  יושב'. 
בחינוך,  החיים,  באורחות  ומתבדלים,  נבדלים  זאת  ולמרות  אחד, 
במקומות המגורים. סיבה נוספת היא הבורות והניכור העמוק, כל 

מה שזר הוא מוזר. 
השורש העיקרי הוא ההתבדלות האידיאולוגית. החרדים אינם 
מוכנים להיות חלק מהנרטיב הישראלי. ובצדק מבחינתנו, יש לנו 
נרטיב אחר, הסיפור של עם ישראל המקודש, סיפור של התורה מן 
השמים, שלשלת דורות בת שלושה וחצי אלפי שנים. זה הסיפור 
שאנחנו מספרים, שאינו מתחבר בשום דרך עם הזהות הישראלית 
זה  מבחינתם  אך  מבחינתנו,  צודקים  אנו  לנו.  להכתיב  שמנסים 
בלתי נסבל, בתוככי המדינה יושב חלק הולך וגדל, שחי במציאות 

מנותקת, לא שמח בשמחתם ולא עצוב בעצבונם.
עבר  עוד  זה  בנו,  הבחינו  לא  וכמעט  קטן  מיעוט  היינו  עוד  כל 
שנה  וחמישים  וששים  שבעים  לפני  שגם  למרות  בשקט.  איכשהו 
התנהלו מלחמות דת ומדינה. אלא שאז נרמס הציבור החרדי ואבד 
הציבור  השנים  שעברו  ככל  לב.  על  שם  לא  אחד  ואף  במיעוטו 
אף  מזכויותיו.  להתעלם  יותר  היה  ניתן  ולא  והתרחב,  גדל  החרדי 
במצב  במדינה.  הפוליטי  מהנוף  לחלק  נהפכו  החרדיות  המפלגות 
כלל  גורס  ואינו  עצמאי  בכיוון  מתנהל  רחב  כה  ציבור  כאשר  כזה, 
את ערכי הרוב החילוני ציוני, לא יתכן שתשרור הרמוניה. זוהי דרך 

ללא מוצא. התנגשות העגלה המלאה מול העגלה הריקה.
לחיות  עלינו  שנגזר  כשם  המצב.  זהו  במציאות,  להכיר  עלינו 
לחיות  עלינו  שנגזר  וכשם  סיני,  הר  מעמד  מאז  אנטישמי  בעולם 
בארץ עם הערבים, כך נגזר עלינו לחיות עם שנאת עמי הארץ. את 
הצדק  עוצמת  על  משכנעות  טענות  עם  נשנה  לא  הזאת  העובדה 
שלנו. להיפך, ככל שאני יותר צודק, זה שלעומתי מרגיש יותר צורך 

לשנוא אותי בגלל עצם קיומי.
המשבר',  את  'לנהל  ימינו  בשפת  שמקובל  כפי  הוא  הפתרון 
לצמצם את החיכוכים למינימום. הסוד הוא כמה שפחות להתבלט. 
יש לנו בעיה כרגע עם מפלגות שמתפרנסות מהלהטת הרוחות, וזה 
מגביר את הלהבות. צריך לנסות להוריד את הנושא החרדי מסדר 
משכנעות  טענות  וטוענים  צודקים  אנו  אם  גם  התקשורתי,  היום 
בכך  גורמים  אנו  השולחן  על  שאנו  הדבר  בעצם  כמוהן,  מאין 
לעצמנו שנאה. הדרך היא, בכל נושא שעולה על הפרק, להרגיע את 
הרוחות ולדאוג להעביר נושא. אם יש צורך לבצע איזה צעד שיש 
לו משמעות ציבורית, תעשו את זה בימים שמתקיימים משחקים 

ואירועי תרבות גדולים...
הצדק  אי  על  למחות  היא  התקשורת  מול  הטבעית  התגובה 
ולצעוק חמס, אבל נהיה חכמים, נדבר רכות, נפייס ונרגיע, אפילו 
ישיב  רך  מענה   - החכמה  בספר  יתדותינו  סמכנו  וכאשר  נתנצל, 

חמה. 

שלמה דב הרשקוביץ

דברו על לב 
ירושלים

חיים זאב לוריא

השבוע  נרשם  שפל  של  חדש  שיא 
חרדים  בין  השבריריים  היחסים  במרקם 

וחילונים בארץ.
משפט  בית  לפיה  ההזויה  המציאות 
ונשמע  בנעשה  ודורסנות  בגסות  יתערב 
 – מובהקים  חרדיים  מחוזות  בתוככי 
הפעילויות  אופי  את  להכתיב  בניסיון 
חולנית  באובססיה  ההתנהגות  ודפוסי 
ברוסיה  אפלים  משטרים  מביישת  שאינה 
הקומוניסטית של לפני נפילת מסך הברזל 

– זו חציית קו אדום.
על  וקוננו  ישבנו  השבוע  בתחילת 
המסתעף  כל  ועל  המקדש  בית  חורבן 
עד  סובלים  אנו  ממנו  זה  מתמשך  מחורבן 
היום הזה. אחת מהאבדות הקשות שספגנו 
של  ההוד  תקופת  סיום  הוא  חורבן  באותו 
כך  על  הגזית,  בלשכת  שפעלה  הסנהדרין 
שופטנו  'השיבה  יום  בכל  מבקשים  אנו 

כבראשונה ויועצנו כבתחילה'.
בית  בגלות.  אנו  עדיין  לב,  לדאבון 
כתיבת  לרגע  נכון  עדיין  נבנה  לא  המקדש 
השורות. הדמעות עדיין זולגות בשטף ואין 
של  השיפוטית  ההשפלה  אקט  להן.  פוגת 
מובהק  סימן  מהווה  בנצרת,  המשפט  בית 

נוסף למצבנו הירוד בגלות.
בתוקף  נצטווינו  עתה  כעת  אולם, 

למחות דמעות ולחזור לשגרה.
הנביא.  עלינו  פוקד   – עמי  נחמו  נחמו 
להיות  עליהם  הגלות  וכאב  צער  אמנם 
צורה  אנשי  הרף.  ללא  בנפשותינו  חקוקים 
במר  ולבכות  לקונן  הלילה  בחצות  הקמים 
קולם, ימשיכו בכל עוז לעשות כן עדי תבוא 
הישועה. כך גם ההלכות הכרוכות בזכירת 
החורבן ברות תוקף עדי יפציע קול השופר 
על  שאמרו  כפי  אך  גאולתנו.  על  המבשר 
וצהלתו  בליבו  נצורה  שדאגתו  החסיד 
בפניו, כך גם עלינו לקנח את הפנים, לנקות 
הדמע,  שטופות  האדומות  העיניים  את 
מתוך  החיים  שגרת  את  ולהמשיך  לחייך 

שמחה של מצוה בעבודת הבורא.
מול  להתנחם  ניתן  כיצד  תאמרו,  שמא 
עכור  גל  נוכח  פנים,  הסתר  של  עשן  מסך 
של שנאה והסתה נגד כל מה שמריח יהדות 
לבכות  נפסיק  כיצד  בכלל,   - וקדושה? 
לרגע  פוסקות  אינן  הגלות  צרות  בעוד 

ורודפות זו אחר זו?
תצמח  המכה  מתוך  דווקא  התשובה, 

מהאבל  הרטייה.  הפצע,  מתוך  הרפואה. 
והנהי תבוא הנחמה. היא גופא, עצם הדבר 
גלות,  בבור  ודוויים  סחוטים  מוכים,  שאנו 
הוא  לרגע,  אותנו  נטש  לא  שהבורא  מראה 
עדיין מצפה מאתנו. אנו נתונים בכור היתוך 
הסופית  הסחיטה  שתגיע  עד  והולך  הגובר 

לקראת גאולה שלימה.
לאחרונה  הגובר  השנאה  חיץ  גם  כך 
ומאיים לקרוע את העם לשניים, אינו אלא 
הקדושים,  בספרים  כמבואר  מובהק,  סימן 
הגאולה.  לקראת  שייווצר  האחרון  לבירור 
הרשעים'.  וירשיעו  הצדיקים  'יצדיקו  אזי, 
לא עוד הסתתרות תחת מעטה של צדקנות 
מדומה. לא עוד זהויות בלתי ברורות. ממש 
בירור  יהיה  הסופי,  השלב  לקראת  לא. 

סופי. 
יותר  רואים  אנו  הבירור  תופעת  את 
ויותר. אם פעם ניסה בית המשפט להשוות 
ולפעול  אובייקטיביות  של  נימה  לעצמו 
כביכול,  אמיתית  שוויוניות  של  מסך  תחת 
כיום הוא כבר ממש לא מנסה להסתיר את 

פרצופו האמיתי.
ואגפיו,  שלוחותיו  כל  על  המשפט  בית 
ניחר  בקול  זועק  העליון,  ועד  מהמחוזיים 
ועד  העולם  מסוף  הנשמעים  המגפונים  אל 
העולם  בורא  נגד  היהדות,  נגד  'אנו  סופו: 

ונגד כל מה שמזוהה עם התורה והמצוות'.
כך גם במגרש הפוליטיקאים, יש שאינם 
להסתיר  מאמציהם  למרות  מצליחים 
מטריות  תחת  ולהסתתר  מאווייהם  את 
אחרות. הצעקה יוצאת מתוך גרונם ומתוך 
שייכים  אנו  שותפיהם:  של  או  תשדיריהם 
למתרס האחר, המתנכר ליהדות ולמסורת 
חוזרים  לא  הם  עוד  כל  כמובן,  רח"ל. 

בתשובה כמצופה מהם. 
זאת  המכה.  לא  אפוא  זו  שכזה,  במצב 
להתנחם  אלא  לנו  אין  הנחמה.  בהחלט 
של  והאופי  הצביון  סוגיית  אם  ולהתחזק. 
בצורה  ומזדקרת  עולה  היהודית  המדינה 
גדולה  הוכחה  אלא  זה  אין  כזו,  מחודדת 
ביותר שאנו כבר בתחנה הסופית. קרובים 

כבר ממש מאוד אל היעד הנכסף.
ולכן,  בפתח.  ממש  כבר  הגאולה 
כאן  ניטשת  ואכזרי.  סופי  בירור  מתרחש 
מלחמת מאסף אחרונה בין כל חלקי העם. 
עלינו,  שמוטל  מה  לצרינו.  אם  אתה  הלנו 

להמשיך ולהתחזק. נחמו נחמו עמי.

ועדה ללא בחירה לקראת הבירור האחרון
.1

ועדת הבחירות החליטה לא לפסול את רשימת עוצמה יהודית.

אם היעד הבא של דורשי הפסילה הוא עתירה לבג"ץ שבה יוכרע עתידה 
של הרשימה, איזה טעם יש לקיומה של הוועדה? מדוע יש להשקיע 

אנרגיה ומשאבים בוועדה שהנושאים החשובים שמוגשים לפתחה לא 
באמת נתונים להכרעתה אלא היא רק תחנת ביניים בדרך לבית המשפט 

העליון?

.2
המשטרה עצרה אוטובוס של קייטנת ילדי חמאס בצאתו ממזרח ירושלים.

אם הרשויות בישראל רואות, בצדק, את קיומה של הקייטנה הזו כמסוכן 
וכאסור על פי חוק, מדוע רק כשהאוטובוס שלה יוצא ממזרח ירושלים 
הוא נעצר ואין בולמים את פעילותה גם בטרם היא מוציאה את חניכיה 

מחוץ לירושלים?

.3
ארדן דחה את הבקשה להתמנות לשגריר ישראל באו"ם.

האם ניתן ללמוד מכך שארדן, פוליטיקאי מנוסה, הגיע למסקנה ריאלית 
שהליכוד יישאר בשלטון וכי ההספד מוקדם ובמצב כזה עדיף לו להיות ליד 

שולחן הממשלה ולא הרחק ממוקד העניינים? ואולי האפשרות ההפוכה 
היא הריאלית: האם ארדן משוכנע כי קצו הפוליטי של נתניהו קרוב מאי 

פעם ודווקא בשל כך עדיף לו להיות נוכח בשטח בקרב הירושה ולא 
להשקיף על הכל מניו יורק הרחוקה ולאבד את המומנטום?

.4
בפעם הרביעית בתוך חודשים אחדים: משאית פגשה בתשתית גשר.

מה ניתן ללמוד מהישנות המקרה הזה (הפעם במחלף אלוף שדה) על 
הגשרים בישראל כמו על איכות הנהיגה של נהגי המשאיות בישראל? 

איך זה שאירועים כאלו חולפים ביעף ואיש לא נותן את הדעת למשמעות 
שלהם?

.5
ארגון מורדים בסוריה: הפלנו מטוס של צבא אסד ושבינו את הטייס.

לא סיכמנו זה מכבר כי רוסיה הצליחה להציל את שלטון אסד בסוריה וכי 
המורדים הוכרעו? איך זה שארגון מורדים מצליח להביך כך את השלטון 

הסורי והאם זה אכן מעיד על כך שלמרות הכל שלטונו של הקצב מדמשק 
עדיין שברירי ומעורער?

5 שאלות / יהודה לוברבום

המחיש  בעפולה  הנפרד  האירוע  נגד  בפסיקה  המשפט  בית 
כיצד נראית קנאות חילונית במלוא כיעורה. מה להם כי ילינו על 
שבת  חילול  על  ומוחים  בחייהם  שמתערבים  ברק  מבני  חרדים 
בתל אביב, כשחילונים מתל אביב מתערבים בחייהם של חרדים 

בעפולה?

סמטוריץ גידף את נתניהו ואז הבין שהוא עומד להיות מפוטר. 
והבטחתו  הצהיר,  שעליהם  העקרוניים  הערכים  כל  פתאום, 
עצמו  את  השפיל  סמוטריץ  נעלמו.  אותו -  ישתיק  לא  איש  כי 
והתנצל כמו ילד נזוף. מסתבר שגיבורים אמיתיים יש רק באגדות.

גנץ נראה רע. הוא מתבלבל בראיונות, נראה לא מרוכז והמסרים 
שלו רדודים. נראה כי התפקיד גדול עליו. אבל למרות זאת, הוא 
לפחות לא אדם שלילי. הוא וודאי עדיף על ליברמן ולפיד אנשי 
תמיכה  לגרוף  כדי  רק  שנאה  שיפיצו  מסיתים  והמדון.  הזדון 

מהאספסוף.

1

2
3

מה להם כי ילינו. בית המשפט בעפולה

כך יכולים היו שופטי העליון לגלגל עיניים ולומר 
לאחרונים שאולי מאמינים להם וללהגם: חלילה לנו 

מלכפות על מגזר שלם כיצד ינהג בשעות הפנאי 
שלו ובכלל לא באנו אלא לדון בהליך הפרוצדורלי

ככל שאני יותר צודק, 
זה שלעומתי מרגיש 

יותר צורך לשנוא אותי 
בגלל עצם קיומי
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ירושלים: צוות ביה"ס 'תבונת 
יעקב' ברמות נחשף להיקף שירותי 

התפתחות הילד של 'כללית'
 התוודעו לפעילות הייחודית של מכוני התפתחות הילד ברמות ורמת אשכול • 

הרב משה רוזנגרטן, מנהל מגזר חרדי במחוז ירושלים: "אנו שמים דגש מיוחד על 
תחום התפתחות הילד בכל ההיבטים ולכל הגילאים"

מורות  מחנכות,  ממאה  למעלה 
צוות  ונשות  שילוב  מורות  מקצועיות, 
לקראת  היערכות  באסיפת  השתתפו 
הספר  בבית  תש"פ,  הלימודים  שנת 
בירוש־ רמות  שבשכונת  יעקב'  'תבונת 

החינוך  נשות  שמעו  הערב  במהלך  לים. 
בעיסוק  מרפאה  גולדברג,  נ'  גב'  את 
שגילתה  'כללית',  של  רמות  במרפאת 
את היתרונות המשמעותיים של 'כללית' 
בריכוזים  הילד  להתפתחות  במרכזים 

החרדיים באזור ירושלים.
המורות  את  הדריכה  גולדברג  גב' 
קיומה  את  התלמידה  אצל  לזהות  איך 
לקופת  הפנייה  שמצריכה  בעיה  של 
חולים והדגישה כי 'כללית' היא הקופה 
ועד   9 מגיל  כיסוי  שמעניקה  היחידה 
שירותי  על  סיפרה  גולדברג  גב'  גיל 18. 
והמותא־ המקצועיים  הילד  התפתחות 
הילד  להתפתחות  במכון  שניתנים  מים 
רמות  שבשכונת   1 ליפסקי  לואי  ברחוב 
ובמכון להתפתחות הילד שברחוב פארן 

12 בשכונת רמת אשכול.
"ל'כללית' מענה רחב ומקצועי מה־

שורה הראשונה", גילתה גולדברג, "היקף 
ירוש־ במחוז  בעיסוק  בריפוי  המטפלים 

לים גדול משמעותית וכולל 67 מרפאים 
מתוכם  וותק,  ובעלי  מקצועיים  בעיסוק 
התפתחות  במכוני  שירות  נותנים   45
התחומים  במגוון  ומומחים  בלבד,  הילד 
תינוקות,  חושי,  וויסות  כגון:  הנדרשים 
אכילה, טיפולים לילדים על הספקטרום 

האוטיסטי ועוד".
פריסת השירות רחבה מאד ולרשות 
הלקוחות עומדים מכוני התפתחות הילד 
בשכונות רבות ברחבי ירושלים רבתי. על 
מנת להקל על ההורים ולהציע נוחות וז־

מינות מקסימלית נפתחו מכונים נוספים 
בשכונות החרדיות המתפתחות והולכות, 
כמו נווה יעקב וגבעת זאב. הצוות המק־

צועי כולל גם מטפלות חרדיות המכירות 
את האפיונים המיוחדים של האוכלוסייה 
שינויים  מבצע  הצורך  ובמידת  החרדית 
המ־ המענה  את  לספק  בכדי  והתאמות 

המיוחדים  לצרכים  שיענה  ביותר  קצועי 
באופן המדויק ביותר.

"לצורך זה", סיפרה גולדברג, "פיתח 
עם  בשיתוף  אשכול  רמת  במכון  הצוות 
מו־ שאלונים  מהאזור,  וגננות  מלמדים 

תאמים לילדי חיידר, אבחונים הכוללים 
של  הייחודיים  למאפיינים  התייחסות 
ניתנת  הולמים.  טיפול  ואמצעי  המגזר 
הילדים  בו  המוקדם  לשלב  התייחסות 
ורוכשים  הא"ב  אותיות  את  לומדים 
קריאה, לעובדה שהילדים חשופים פחות 
קופסה  חצר,  למשחקי  ויותר  מסך  לזמן 
במש־ אחים  בין  חברה  ליחסי  והרכבה. 

בבית,  ולתפקידים  ילדים  ברוכות  פחות 
ובטיפול יוכל ליהנות מספרים ומשחקים 

בעלי דמויות מעולמם התרבותי".
"מספקים  הוסיפה,  כן",  "כמו 
התק־ קלינאות  שירותי  את  ב'כללית' 

הילד,  של  האם  לשפת  בהתאמה  שורת 

כך מופעלות קלינאיות תקשורת חרדיות 
קלינאות  שירותי  לצד  האידיש  בשפת 
באנגלית  וכן  בעברית  רגילים  תקשורת 
מארה"ב  בעולים  כמו  הצורך  במקרה 

והעולם".
רמות  בשכונת  'כללית'  במרפאת 
להתפתחות  המרכז  פועל  בירושלים,  א' 
'כללית'.  מומחי  במיטב  המאויש  הילד, 
כאמור,  לילדים,  בעיסוק  הריפוי  בתחום 
אליסיאן  ח'  גב'  ואיתה  גולדברג  נ'  גב' 
בדיבור  הריפוי  בתחום  אמויל;  מ'  וגב' 
בורשטיין,  ע'  גב'  שפרן,  טו'  גב'  לילדים 
שושנה  דומיניק  מ'  גב'  טורצין,  ח'  גב' 

וגב' ג' כהן.
מהנתונים  התרשמו  החינוך  נשות 
בשירותים  מרובה  התעניינות  והביעו 
עבורם  'כללית'  שמציעה  ובאפשרויות 

ועבור תלמידותיהם בירושלים.
מגזר  מנהל  רוזנגרטן,  משה  הרב 
חרדי במחוז ירושלים: "הלקוחות הרבים 
התפתחות  משירותי  ומרוצים  שנהנים 
הטובה  העדות  הם  'כללית'  של  הילד 
הרפואית  ולמקצועיות  למובילות  ביותר 
ירו־ במחוז  'כללית'  של  וההתפתחותית 

דגש  שמים  אנו  ירושלים  במחוז  שלים. 
בכל  הילד  התפתחות  תחום  על  מיוחד 
הדרך  פריצת  הגילאים,  ולכל  ההיבטים 
הטיפולים  וכמות  בנושא  'כללית'  של 
הגדולה מעמידים אותה במקום הראשון 

לילדה החרדית".

ביוזמת 'לאומית': מאות הורים ומחנכים השתתפו 
בהרצאה מקצועית לקראת שנה"ל הבאה 

ההרצאה של הרב אפרים שבדרון התקיימה במרכז הרפואי של 'לאומית' 
במודיעין עילית וביוזמתה, ונטלו בה חלק הורים ומחנכים רבים מהעיר • "יצאנו 

עם הבנות וכלים חדשים לקראת שנת הלימודים"
ממשיכה  בריאות'  שירותי  'לאומית 
לקהילה,  השירות  מהפכת  את  להוביל 
מת־ הלימודים  שנת  לקראת  כאשר 

קיימים עשרות אירועים להורים ולילדים 
ברחבי הארץ. 

חמישי  ביום  התקיימה  זו  במסגרת 
הרצאה  עילית  במודיעין  שעבר  בשבוע 
עם  התמודדות  בנושא  להורים  מרתקת 

הילד המאתגר.
אפרים  הרב  העביר  ההרצאה  את 
והגיעו  מקראות,  מכון  יו"ר  שבדרון, 
חינוך  מנהלי  מלמדים,  מאות  אליה 
בנושא  עסקה  כאמור  ההרצאה  והורים. 
ההבנה  המאתגר,  הילד  עם  התמודדות 
שלו ופתרון המצוקות השונות שנגרמות 

לו ולסביבתו.
הרב אפרים שבדרון ריתק את השו־

מושקעת  מצגת  בליווי  בהרצאה  מעים 
ברמה מקצועית וחדשנות גבוהה ביותר, 
המוסיפה רבות לידע הכללי ולהבנה של 
לקשיים  המובלים  המוחיים  התהליכים 

לימודיים.
במהלך המצגת וההרצאה כולה, נגע 
בנושא  הבוערות  בנקודות  שבדרון  הרב 
לרזולוציות  יורד  שהוא  תוך  החשוב, 
להורים  לסייע  שיכולות  ביותר  הדקות 

ולאנשי המקצוע.
הרב  הוא  האירוע  את  שיזם  מי 
מנחם פרוכטר, מנהל קשרי הקהילה של 
לנוכח  זאת  עילית,  במודיעין  'לאומית' 
למידע  הציבור  בקרב  הגדול  הביקוש 

מקצועי בנושא.
המשתתפים  הודו  ההרצאה  בסיום 
"אלו  החשובה.  היוזמה  על  ל'לאומית' 
מאות.  מחכימות  דקות  תשעים  היו 
והבנות  כלים  עם  מההרצאה  יצאתי 
הק־ בשנה"ל  מאוד  לי  שיסייעו  חדשות 

ומוכר  ותיק  מחנך  ח.  הרב  אמר  רובה", 
בעיר. 

שהש־ מאתגר  לילד  הורה  ד,  הרב 
הזאת  "ההרצאה  אמר:  באירוע,  תתף 
משהו  אלא  הרצאה,  עוד  לא  היא 
של־ כמו  לילד  הורה  לכל  חובה  שהוא 

היוזמה  על  ל'לאומית'  מודה  אני  נו... 
והארגון". 

יצוין כי ההרצאה היא חלק מהמה־
פכה שמוביל 'לאומית' בכל הקשור לפ־
בנושאים  הקהילה  למען  ותרומה  עילות 
התנופה  לעצם  במקביל  זאת  שונים, 

והשדרוג של מערך השירותים הרפואיים 
עילית  ומודיעין  החרדים,  הריכוזים  בכל 

בכללם. 
תעבור  הקרוב  בחודש  לדוגמא  כך 
טיפת חלב בשדה חמד למשכנה החדש 
 ,1 רשב"י  רחוב  בברכפלד,  והמרוווח 
בהיקף  משמעותי  לשיפור  שיוביל  מה 

ובאיכות הטיפול ללקוחות. 
בין היתר הם ייהנו מהרחבת שעות 
הפעילות, שירותי מזכירות נוספים ומג־

וון השירותים המקצועיים מבית לאומית 
שירותי בריאות.

הרחבת  מהלכי  לכל  מתחבר  הדבר 
הפעילות של 'לאומית', כשרק לאחרונה 
של  משמעותית  הרחבה  על  הוחלט 
השירותים בתחום רפואת הילדים. לפני 
שטרן,  ח.  ד"ר  הצטרפה  שבועות  מספר 
מומחית לאנדוקרינולוגיית ילדים, למצ־

בת המומחים בעיר מודיעין עילית.
שדרוג  ממהפכת  בחלק  מדובר 
הערים  בכלל  הרפואי  המענה  והרחבת 
החרדיות, וב'לאומית' מבטיחים בשורות 
כבר  הזה  בהיבט  ומשמעותיות  נוספות 

בשבועות הקרובים.

מנכ"לית מאוחדת סיירה בבי"ח 
מעייני הישועה וסיכמה על הידוק 

שיתוף הפעולה למען הלקוחות
מנכ"ל מאוחדת גב' ס' רגב-רוזנברג: "שיתוף הפעולה עם מעייני הישועה מוכיח את 
עצמו וזוכה לשבחים מצד לקוחותינו" • מנכ"ל מעייני הישועה שלמה רוטשילד: "אני 

מודה למאוחדת ולמנכ"לית על שיתוף הפעולה הנעשה לתועלת הלקוחות"
רגב-רוזנברג  גב'  מאוחדת  מנכ"ל 
של  הבכיר  הצוות  אנשי  עם  יחד  ביקרה 
מעייני  החולים  בבית  מאוחדת  הנהלת 
להדק  רצון  והביעה  ברק,  בבני  הישועה 
בין  הקיים  הפורה  הפעולה  שיתוף  את 

בית החולים למאוחדת. 
רגב-רוזנברג  ס'  גב'  המנכ"ל  אל 
גולדמן,  ד'  גב'  המחוז  מנהלת  הצטרפו 
סגן מנהל המחוז הרב משה כהן, סמנכ"ל 
רפואה דר' דוד מוסינזון, מנהל הכספים 
סוחנוב,  א'  בקרה  מנהלת  סיגלר,  רן  מר 
והרופא המחוזי דר' ארז כרמון, סמנכ"ל 
משאבי  סמנכ"ל  מרגלית,  עופר  כספים 

אנוש דרור דין.
מנכ"לית  של  ביקורה  במהלך 
מאוחדת בבית החולים, היא סיירה במ־
במנכ"ל  מלווה  כשהיא  השונות  חלקות 
ואנשי  רוטשילד  שלמה  החולים  בית 

מינהל ורפואה. 
רוט־ שלמה  הישועה  מעייני  מנכ"ל 

שילד סקר בפני האורחים את הפעילות 
עם  ההדוקה  והפעילות  החולים  בבית 

הקהילה. 
המשלחת  חברי  סיירו  ממושך  זמן 
את המרכז לבריאות הנפש על מחלקות 
מסתי־ לא  כשהאורחים  שבו,  האשפוז 

המתקנים  מרמת  התפעלותם  את  רים 
את  שהופכים  הרפואי  הצוות  ואיכות 
הישועה,  במעייני  הנפש  רפואת  שירותי 
סיירו  מכן  לאחר  ומוערכים.  למבוקשים 
במחלקות לרפואה דחופה וטיפול נמרץ, 

מכון הלב ומחלקות נוספות.
בסיומו של הסיור התקיימה ישיבת 
להנהלת  מאוחדת  הנהלת  בין  עבודה 
מעייני הישועה, במהלכה נסקרה הפעי־
לות המשותפת וסוכם על הידוק שיתוף 

הפעולה. 
במהלך הפגישה ציינו הנוכחים את 
בשנים  מאוחדת  שמחוללת  המהפכה 
ששדרגה  מהפכה  ברק,  בבני  האחרונות 
השירות  וזמינות  איכות  את  הכר  ללא 

הרפואי הניתן לתושבי העיר. 
בשנים האחרונות נחתם שיתוף הפ־

עולה מיוחד בין מאוחדת לבית החולים 
מעייני הישועה.

עמדה  במקום  מפעילה  מאוחדת 
למבוטחים  מענה  שמעניקה  פעילה 
אישורים  ולהוציא  להיטלטל  צורך  ללא 

והתחייבויות. 

מבוטח  כל  יכול  ההסכם  במסגרת 
במרפאות  לרופא  מגיע  אשר  מאוחדת 
לב־ ומופנה  הישועה  מעייני  של  החוץ 
דיקות נוספות, ללא צורך בביורוקרטיה.
רוט־ שלמה  הישועה  מעייני  מנכ"ל 
שילד אמר כי "בית החולים בנוי על קדו־

שת החיים וכבוד המטופל וזה בא לידי 
ביטוי בכל ההיבטים של הפעילות שלנו. 
בית  הוא  הישועה  שמעייני  הסיבה  זו 
אני  בישראל.  היחיד  הקהילתי  החולים 
שיתוף  על  ולמנכ"לית  למאוחדת  מודה 

הפעולה הנעשה לתועלת הלקוחות". 
מנכ"ל מאוחדת גב' ס' רגב-רוזנברג 
כי  וציינה  הישועה  מעייני  את  שיבחה 
הישועה  מעייני  עם  הפעולה  "שיתוף 
מצד  לשבחים  וזוכה  עצמו  את  מוכיח 
להמ־ מתכוונים  אנו  כן  ועל  לקוחותינו, 

שיך ולהעמיק את שיתוף הפעולה". 

"השאיפה שלנו היא שלא תהיה אף 
שכונה בירושלים ללא שירותי מכבי"

הדברים נאמרו על ידי ראש מחוז ירושלים והשפלה מר גידי לשץ בפגישה שנערכה 
עם יו"ר ועד הישיבות הרה"ג רבי חיים אהרן קאופמן שליט"א ושוחח עימו על העמקת 
שיתופי הפעולה • הפגישה נערכו על רקע הרחבת פריסת השירותים הרפואיים של 

מכבי בירושלים ופתיחת המרכז הרפואי ה-23 בירושלים בשלש השנים האחרונות
שי־ מכבי  שירותי  התרחבות  לרגל 

ראש  מעמיק  בירושלים,  בריאות  רותי 
מכבי  של  הקשר  את  לשץ  גידי  המחוז 
עם רבני העיר ואישי ציבור. במסגרת זו 
ועמו  לשץ  גידי  מר  המחוז  ראש  נפגש 
למגזר  השיווק  מנהל  שלזינגר  משה  ר' 
הישיבות  ועד  יו"ר  עם  מכבי  של  החרדי 
הרה"ג רבי חיים אהרן קאופמן שליט"א. 
בפגישה שנערכה סקר ראש המחוז 
את הפריסה הגדולה של מכבי בשכונות 
וביקש  האחרונות,  בשנים  בירושלים 

לשמוע את צרכי התושבים.
בישיבה סוכם על שורה של צעדים 
ושיתופי פעולה בין ועד הישיבות למכבי 
שירותי בריאות בירושלים וברחבי הארץ. 
הציג  בו  סיור  התקיים  הפגישה  לאחר 
הרה"ג רבי חיים אהרן קאופמן שליט"א 
ישראל  גדולי  של  החשוב  הארכיון  את 
מהדורות האחרונים, אשר נאספו בוועד 

הישיבות. 
והשפלה  ירושלים  מחוז  ראש 
חשיבות  את  ציין  לשץ,  גידי  מר  במכבי, 
הביקורים עם מרנן ורבנן שליט"א ואישי 
במהפכת  ממשיכים  "אנו  ואמר:  הציבור 
כאשר  ירושלים,  שכונות  בכל  הבריאות 

המרכז  את  חנכנו  האחרונים  בימים  רק 
הרפואי ה-23 של מכבי בשכונת קטמון. 
עם  שהצבתי  והמטרות  היעדים  בין 
כניסתי לתפקידי, נמנים שירותי רפואה 
איכותיים ומקצועיים גם לתושבי ירוש־
לים. אנו נמשיך להביא את הבשורה ואת 
השירות של מכבי כדי לעזור לכל חברינו 

בחמלה ובמקצועיות".
למען  מכבי  של  הרבות  פעולותיה 

לידי  באות  בירושלים,  הציבור  בריאות 
הצטרפות  בנתוני  מובהק  באופן  ביטוי 
המפורסמים  החולים  לקופות  מבוטחים 
תדיר על ידי המוסד לביטוח לאומי. על 
משלוש  למעלה  כבר  זה  הנתונים,  פי 
בפער  בצמיחה  מובילה  שמכבי  שנים 
אליה  הקופה  והיא  בעיר  משמעותי 
בשנים  ירושלמים  הרבה  הכי  הצטרפו 

האחרונות.

אשדוד: מוקירים את לומדי התורה
בטקס צנוע ומכובד חולקו המלגות לבחורי 'ישיבות בין הזמנים' ששקדו על 

תלמודם בחודש ניסן

מאת מאיר קליין

בטקס  פוסק:  אינו  התורה  קול 
באשדוד,  שהתקיים  ומכובד  צנוע 
קיבלו רכזי סניפים של ישיבות בין 
חו־ במהלך  בעיר  שפעלו  הזמנים 
דש ניסן וימי חול המועד פסח, את 
המלגות עבור הבחורים שהתמידו 
שהיכלי  בימים  גם  התורה  בלימוד 
והבחורים  סגורים  הישיבות 

שוהים בבתיהם.
שהתקבעה  במסורת  מדובר 
יש־ אגודת  ידי  על  ונוסדה  בעיר 

ראש  בתמיכת  אשדוד  בעיר  ראל 
העיר ד"ר יחיאל לסרי, לפיה בש־

לושה מועדים בשנה, בימי חודשי 
ניסן, אב ותשרי, מוכרז על הקמת 
בתי  בעשרות  הזמנים  בין  ישיבת 
לומדים  בישיבה  בעיר.  כנסת 
תלמודם  מבית  ששבים  בחורים 
פוסקים  לא  אך  הישיבות  בהיכלי 
מלימודים אף לא לרגע. הבחורים 
הכנסיות  בתי  בהיכלי  מתכנסים 

בעיר לסדרי לימוד בצוותא.
סיעת  ידי  על  נוסדה  היוזמה 
והממונה  בעיר,  ישראל'  'אגודת 
הר"ר  הוא  הפרויקט  על  מטעמה 
עזרא שור, חבר הסיעה וח"מ העיר 
לשעבר. בכל בית כנסת ממונה רכז 
מטעם ישיבות בין הזמנים, שאחראי 

תורה  שמרבה  היוזמה  יישום  על 
כך  שגם  בחורים  "אלו  באשדוד. 
יושבים באהלה של תורה ולא משים 
את  שור  הרב  מבהיר  מהגמרא", 
בהק־ עינינו  לנגד  שעמדה  המטרה 
מת רשת ישיבות בין הזמנים בעיר, 
להוקרה  זכאים  הם  לכן  "ודווקא 
לידי  שבאה  שקדנותם  על  מיוחדת 
הז־ 'בין  כביכול  שהם  בימים  ביטוי 
בשנים  הפכו  באשדוד  אבל  מנים', 

האחרונות ל'זמן' בפני עצמו".
במעמד חלוקת המלגות שנערך, 
פייבוש  שמעון  ר'  הרה"ג  השתתפו 
והרה"ג ר' דוד שטיין, מחברי ועדת 
סיעת  וחברי  אשדוד;  של  הרבנים 
הרב  סגרה"ע  בעיר:  ישראל  אגודת 
וובר,  אפרים  הרב  וינגרטן,  יחיאל 
הרב שמואל שוק, הרב אברהם מר־

דכי פלר, הרב יהושע טננהויז; מנהל 
סניף אגו"י הרב ישראל מאיר, הרב 
אשר לוי, ורכזי ישיבות בין הזמנים, 
יצוין כי לאחר חלוקת המלגות הת־

קיימה במקום ישיבת סיעה של כלל 
חברי הסיעה באשדוד. 

עבור  המלגות  הענקת  לצד 
תלמידי הישיבות הוכרז במעמד על 
המשך הקמת מערך ישיבות בין הז־

מנים גם בימים אלו, עד לשובם של 
הבחורים לחבוש את ספסלי הישי־
נס  על  העלו  החבורות  ראשי  בות. 
אגו"י  יו"ר  של  הרבה  מסירותם  את 
חברי  סגרע"ה,  וינגרטן  יחיאל  הרב 
הסיעה והרב שור להמשכת היוזמה 
הברוכה ולתיקצובה השוטף על ידי 

ראש העיר גם בשנים הבאות.

נסגר תיק החקירה על השריפה 
שכילתה את היישוב מבוא מודיעים

מאת חיים מרגליות

את  סיימה  ישראל  משטרת 
שפרצה  השריפה  נסיבות  חקירת 
ביער בן שמן שכילתה את היישוב 
כשלושה  לפני  מודיעים  מבוא 
ביער  גם  רב  לנזק  וגרמה  חודשים, 

הסמוך.
המשותפת  החקירה  ממצאי 
לחקירות  מחוזית  יחידה  של 
ושל  ישראל  במשטרת  הונאה 
הועב־ והצלה  כבאות  חקירות 

באגף  המקצוע  גורמי  לעיון  רו 
ובפרקלי־ והמודיעין  החקירות 

תיק  כי  ונקבע  מרכז,  מחוז  טות 

'אין  של  בעילה  ייסגר  החקירה 
עבירה'.

החקירה נפתחה למחרת פרוץ 
השריפה, ולאורך ימי עבודת צוות 
עדויות  נגבו  המיוחד  החקירה 
לרבות  מעורבים,  מעשרות 
עובדים  באזור,  שעבדו  קבלנים 
בבית העלמין של מודיעין הסמוך 
ליישוב, עוברי אורח, אנשי קק"ל, 
והצלה,  בכבאות  תפקידים  בעלי 
שעבדו  הנדסי  מכני  ציוד  מפעילי 
ביער, עובדי חברת חשמל, עובדי 

קבלן ואזרחים.
שוט־ ידי  על  נסרקה  הזירה 

משטרת  של  הפלילי  הזיהוי  רי 

זיהוי  מעבדות  אנשי  ישראל, 
והצלה.  כבאות  וחוקרי  פלילי, 
דגימות  מהקרקע  ניטלו  כן  כמו 
סיורי  בוצעו  מעבדה,  לבדיקות 
אבטחה,  מצלמות  נבדקו  שטח, 
שנאספו  רחפן  צילומי  נבחנו 
המאמץ  אווירי.  וצילום  מאזרח 
מער־ הפעלת  כלל  החקירתי 

טכנולוגיים   – מודיעיניים  כים 
מתקדמים.

המי־ מכלול  מבדיקת  כאמור, 
תשתית  אין  כי  נקבע  שנאסף  דע 
חשד  לבסס  מספקת  ראייתית 
על  והוחלט  עבירה,  ביצוע  בדבר 

סגירת התיק.

היישוב מבוא מודיעים לאחר השריפה ממעוף הציפור | צילום: חיים לוריא כתב אישום נגד שוטר 
שהיכה עצור ללא סיבה

מאת חיים מרגליות

שוטרים  לחקירות  המחלקה 
הגישה  המדינה  בפרקליטות 
בנצרת  השלום  המשפט  לבית 
בת־ סיור  שוטר  נגד  אישום  כתב 
חנת צפת בגין שימוש לרעה בכוח 
במסגרת  סתם.  ותקיפת  משרה 
סיבה  ללא  הנאשם  תקף  תפקידו, 
בסמכותו  לרעה  שימוש  כדי  תוך 

כשוטר.
במה־ האישום,  כתב  פי  על 

דיווח  התקבל  סיור  משמרת  לך 
על  המטפסים  ילדים  אודות 
האר"י  ברחוב  אוטובוס  תחנת 
אזרחים.  שמסכן  באופן  בצפת 
הנאשם  הגיעו  הדיווח,  בעקבות 
והב־ האר"י  לרחוב  נוסף  ושוטר 

עם  יחד  המרכזי,  במתלונן  חינו 
מתחת  נוספים  קטינים  שלושה 
הורה  הנאשם  שנים.   14 לגיל 
האחורי  למושב  להיכנס  למתלונן 
של הניידת ואמר לו כי הם נוסעים 
מסוים  בשלב  המשטרה.  לתחנת 

בשביל  הניידת  את  הנאשם  עצר 
של  האחורי  למושב  עבר  צדדי, 
הצעיר,  את  להכות  והחל  הניידת, 
ולאחר  לו,  ומחוצה  הרכב  בתוך 
האר"י  לכיכר  חזרה  נסע  מכן 

בצפת.
נכתב  המתוארים,  במעשיו 
את  השוטר  תקף  האישום,  בכתב 
השתמש  כדין.  שלא  המתלונן 
ציבור  כעובד  בסמכותו  לרעה 
של  בזכותו  הפוגע  מעשה  ועשה 

אחר.
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מלון אריסטוקרט
מזמין אתכם לנפוש במרכז הארץ 

אחרת נופש מחוויית וליהנות

למזמינים בין התאריכים יז' עד כט' אב

תרגישו במרכז!החופש הזה

דק' נסיעה מהים 15 5 כ- ארוחות גורמה  סמוך למרכזי החסידות 

חינם! שלישי לילה 50%הנחה שני או%לילה

ערב לקידום בריאות נערך 
במרפאת 'כללית' ביבניאל

במהלך הערב צוות המרפאה חשף את המשתתפים לשירותים הרפואיים של 'כללית'

ערך  יבניאל  'כללית'  מרפאת  צוות 
החרדית  לקהילה  ערב  האחרון  בשבוע 

במתנ"ס העירוני ביבניאל.
מנהל  אוקנין,  יוסי  פתח  הערב  את 
ברכה  בדברי  צפון,  במחוז  חרדי  מגזר 
פריסת  על  המשתתפים  בפני  ופירט 
שניתן  הרחבים  הרפואיים  השירותים 
הפרוסים  ובמכונים  במרפאות  לקבל 

בצפון.
מהמכון  סוציאלי  עובד  סמית,  לוי 
סיפר  'כללית',  של  הילד  להתפתחות 
הילד  להתפתחות  המכון  על  לנוכחים 
המגוונים  השירותים  ועל  טבריה  בעיר 
שלמה  עו"ד  בה.  הניתנים  והמותאמים 

הנהלת  וחבר  המועצה  ראש  סגן  חליוה, 
בפני  דברים  הוא  אף  נשא  המתנ"ס, 

המשתתפים.
'כללית'  של  הלקוחות  קשרי  מנהל 
על  סיפר  סלמה,  יעקב  הרב  ביבניאל, 
'כללית'  של  והרפואה  הבריאות  שירותי 
שעו־ הרבות  האפשרויות  ועל  ביישוב 

בשורה  'כללית'  לקוחות  בפני  מדות 
ארוכה של שירותים וטיפולים בתחומים 

שונים.
את הערב חתם הסופר והמחנך הרב 
על  מאלפת  הרצאה  שנשא  ולדר,  חיים 
הטיפול  דרכי  על  הילד,  של  נפשו  נבכי 
ולדר  הרב  הנכונה.  ההתייחסות  וצורת 

של  הרכה  לנפשו  עמוק  מבט  העניק 
הילד ונתן כלים בידי ההורים להבין את 
דרכי  ואת  הילד  של  בליבו  המתרחש 

התגובה הנכונות.
המשתתפים הודו על הערב המיוחד 
והביעו שביעות רצון וסיפוק רב מהתכ־

נים המקצועיים של הערב ועל התועלת 
בדרכי  בעיקר  ממנו,  שהפיקו  הגדולה 
רצונותיו  את  ולהבין  לילד  ההתייחסות 

וכוונותיו.
שירותי  ניתנים  יבניאל  במרפאת 
נשים,  רפואת  וילדים,  משפחה  רפואת 
משרד  שירותי  ומעבדה,  סיעוד  שירותי 

ומבית מרקחת והכל בזמינות גבוהה.

שביעות רצון רבה בקרב לקוחות מאוחדת 
באשדוד ממיזם הניידת להתפתחות הילד 
במסגרת המיזם של מאוחדת מגיעה ניידת התפתחות הילד למרפאות בעיר ומאפשרת שירותי 

אבחון מקצועיים בצורה חווייתית וללא צורך בהפניה • "הניידת מסייעת באבחון בצורה 
חווייתית והופכת את השירות לנגיש וקרוב הרבה יותר עבור ההורים, המקבלים הדרכה 
מקצועית מצוות המטפלים וכלים טיפוליים להמשך התהליך לצד אוזן קשבת לצורכיהם 

ולצורכי הילדים", אומר הרב חנוך דנציגר, אחראי מגזר חרדי מחוז דרום
מובילה  קופה  מאוחדת  של  היותה 
שירותי  את  באשדוד  גם  מציעה  אשר 
הרפואה המיטביים, לא גורמת למנהליה 
ממשיכים  והם  הדפנה,  זרי  על  לנוח 
לפעול למען רווחת הלקוחות תוך מטרה 
הבריאות,  על  במאומה  להתפשר  לא 

המקצועיות, הנגישות והשירות. 
ללקוחות  לאפשר  מחזונה  כחלק 
מע־ היא  בריא,  ולהישאר  בריא  להיות 
בריאות,  קידום  שירותי  מגוון  אף  ניקה 
וכחלק מזאת מקבלים לקוחות מאוחדת 
באשדוד שירות מיוחד בהתפתחות הילד 

בסמיכות לביתם.
ניידת להתפתחות הילד מגיעה בס־

לקויות  באיתור  ומסייעת  מרפאות  מוך 
לתינוקות  הורים  והדרכת  התפתחותיות 

במערך להתפתחות הילד.
נגיש  מענה  לתת  נועד  הפרויקט 
גיל  בני  לתינוקות  להורים  לבית  וקרוב 
0-3 שנים - שנים שהאיתור המוקדם בהן 

חשוב במיוחד.
צוותים  מגיעים  הפרויקט,  במסגרת 
ב'מאוחדת'  הילד  התפתחות  מערך  של 
עם הניידת למרפאות, ומעניקים להורים 
הדרכה ממוקדת במקום הקרוב לביתם 
בנוגע  שלהם  לחששות  קשבת  ואוזן 

הן  ניתן  המענה  ילדם.  של  להתפתחות 
זיהה  אם  בטוח  שאינו  החושש,  להורה 
המעוניין  להורה  הן  בהתפתחות,  קושי 
הידע  את  להעשיר  כדי  הדרכה  לקבל 

שלו.
הניידת,  יוצרת  מהתהליך,  כחלק 
מתחם  מגיעה,  היא  שאליהן  במרפאות 
הילד,  להתפתחות  ייעודי  משחקים 
המזמין את ההורים והילדים למשחקים 
מדריך  המשחקים,  במהלך  משותפים. 
צוות המטפלים את ההורים כיצד לעודד 
תוך  ההתפתחות,  בתהליך  הילד  את 
לצורך  משותפת.  והנאה  משחק  כדי 
נדרשים  ההורים  בפעילות,  השתתפות 

טפסים  ללא  בלבד,  מוקדמת  להרשמה 
או בדיקות מוקדמות.

הילד  של ניידת התפתחות  "המיזם 
מהווה נדבך נוסף בפעילות הענפה והמ־

גוונת של מערך התפתחות הילד בקופת 
מסביר  דרום",  במחוז  מאוחדת  חולים 
חרדי  מגזר  אחראי  דנציגר,  חנוך  הרב 
באבחון  מסייעת  דרום,  "הניידת  מחוז 
השירות  את  והופכת  חווייתית  בצורה 
ההורים,  עבור  יותר  הרבה  וקרוב  לנגיש 
מצוות  מקצועית  הדרכה  המקבלים 
להמשך  טיפוליים  וכלים  המטפלים 
לצורכיהם  קשבת  אוזן  לצד  התהליך 

ולצורכי הילדים".

מזמור שיר - מרכז רפואי נוסף למכבי בירושלים

בתוך שלוש שנים חנכה מכבי עשרים 
ושלושה מרכזים רפואיים בירושלים

המרכז הרפואי החדש נחנך בשכונת קטמון • הרה"ג אריה שטרן שליט"א רבה 
של ירושלים שהינו תושב השכונה, קבע את המזוזה במרכז החדש • על פי נתוני 
הביטוח הלאומי, 30,000 חברים ירושלמים הצטרפו למכבי בשלוש וחצי השנים 
האחרונות • ראש מחוז ירושלים והשפלה גידי לשץ: "המטרה שלנו להבטיח 

נגישות וקרבה של שירותי רפואה איכותיים לתושבי ירושלים"
שי־ מכבי  של  ההתרחבות  תנופת 

בימים  נמשכת.  בירושלים  בריאות  רותי 
רפואי  מרכז  מכבי  חנכה  האחרונים 
ברחוב  'המושבה',   – בירושלים  נוסף 
אלעזר המודעי 18 בשכונת קטמון בעיר. 
למוסדות  בסמוך  השוכן  החדש,  במרכז 
שירותי  של  רחב  מגוון  בשכונה,  ערלוי 
רפואה מתקדמים, בהם רפואת משפחה, 
רפואת ילדים, רפואת נשים, אורתופדיה, 
מרפאת אחיות ושירותי מעבדה ומשרד. 
אליו  ובסמוך  הרפואי  למרכז  בנוסף 
מרפאת  בהם:  נוספים  רפואה  שירותי 
ד"ר שלמה כהן, מומחה ברפואת ילדים 

ומגוון שירותים מומחים לילדים.
בשכונת  החדש  הרפואי  המרכז 
במ־ ה-23  הרפואי  המרכז  הוא  קטמון, 

ספר אותו חנכה מכבי בירושלים בשנים 
הבריאות  מהפכת  במסגרת  האחרונות, 
מר  המחוז,  ראש  של  ועידודו  בהובלתו 
גידי לשץ, נחנכו עד כה מרכזים רפואיים 
ירושלים,  בשכונות  ומפוארים  חדשים 
וגן,  בית  מרדכי,  גבעת  שכונות  בהם 
רוממה, רמת אשכול, רמת שלמה ובש־

כונות נוספות ברחבי העיר.
שיתוף  הסכמי  למכבי  זאת,  לצד 
פעולה רבים עם בתי החולים בירושלים 
השירות  את  ולשפר  לייעל  מנת  על 
לחברי מכבי הניתנים ושירותים נוספים 
שירות  בהם  בעיר,  מכבי  חברי  לרווחת 
'רופא תורן מומחה' הפועל מידי יום בין 
השעות 19:00-21:00; בימי שישי בשעות 
בשעות  שבת  ובמוצאי   ;08:00-12:00
בגבעת   79 שח"ל  ברחוב   19:00-21:00
מרדכי. בנוסף, נמצא במקום בית מרק־
חת 'מכבי-פארם', המאפשר לרכוש את 
תרופת המרשם שמנפיק הרופא. שירות 
ושיתוף  בשבת'  נוכרי  'רופא  הינו  נוסף 
במסגרתו  שרה',  'יד  עם  ייחודי  פעולה 
רפואי  שירות  לקבל  מכבי  חברי  יכולים 
דחופה'  לרפואה  פרנקל  ב'מרכז  דחוף 
19:00 מהשעה  החל  ערב  מידי  הפועל 

ועד לחצות. 
למען  מכבי  של  הרבות  פעולותיה 
לידי  באות  בירושלים,  הציבור  בריאות 

הצטרפות  בנתוני  מובהק  באופן  ביטוי 
המפורסמים  החולים  לקופות  חברים 
תדיר על ידי המוסד לביטוח לאומי. על 
משלוש  למעלה  כבר  זה  הנתונים,  פי 
בפער  בצמיחה  מובילה  שמכבי  שנים 
אליה  הקופה  והיא  בעיר  משמעותי 
בשנים  ירושלמים  הרבה  הכי  הצטרפו 

האחרונות.
גידי  והשפלה  ירושלים  מחוז  ראש 
מהווה  המרכז  "פתיחת  אומר:  לשץ 
שמתחוללת  הבריאות  ממהפכת  חלק 
האחרונות.  בשנים  וסביבתה  בירושלים 
רפואיים  מרכזיים  פתחנו 23  במסגרתה, 
שנים  בשלוש  בעיר  ומתקדמים  חדשים 
האחרונות, גייסנו מאות רופאים מומחים 
ומטפלים חדשים, וקידמנו הסכמים ושי־

כמובילי  החברים.  לרווחת  פעולה  תופי 
תחושת  חדורי  אנו  הבריאות,  מהפכת 
מעטפת  מכבי  לחברי  להעניק  שליחות, 
רפואית מקצועית ומתקדמת, עם שירות 

רגיש ואוזן קשבת ברגעי האמת". 

שקד: "נתניהו מתעסק אתנו במקום בהגדלת הגוש"
"אנחנו עובדים יותר קשה מנתניהו כדי שהוא יהיה ראש ממשלה"

מאת מאיר ברגר

השרה  'ימינה',  רשימת  יו"ר 
בית  בחוג  תקפה  שקד,  לשעבר 
את  שבגליל  דלתון  בישוב  שנערך 
הליכוד  שמנהל  הבחירות  קמפיין 
פוסקות  הבלתי  המתקפות  ואת 

בתוך גוש הימין.

ברשת  שפורסמה  בהקלטה, 
למש־ אומרת  שקד  נשמעת  ב', 
עובדים  "אנחנו  הבית,  חוג  תתפי 
שהוא  כדי  מנתניהו  קשה  יותר 

יהיה ראש ממשלה".
אתנו  מתעסק  היום  כל  "הוא 
במקום להתעסק בהגדלת הגוש", 
רקע  על  נתניהו  את  שקד  תקפה 

אירועי הימים האחרונים.
מה  והבהירה  הוסיפה  שקד 
אמור נתניהו לעשות כעת, במקום 
היא  את הרשימה בראשה  לתקוף 
להיות  רוצה  הוא  "אם  עומדת, 
לפעול  צריך  הוא  ממשלה  ראש 
'עוצמה'  של  המצביעים  מול 
ו'זהות' ולהסביר להם שהם בעצם 

מסכנים את גוש הימין ובגללם לא 
תהיה ממשלה".

בנו  ולא  בהם  יתעסק  הוא  "אם 
נמליץ  אנחנו  כי  ממשלה  לו  תהיה 
עליו והוא גם יודע את זה", הדגישה 
שנשמעו  לטענות  בתגובה  שקד 
בימים האחרונים ולפיהם רשימתה 

לא תמליץ לנשיא על נתניהו.

כנס ייחודי להורים לילדים עם מוגבלות נערך 
בשיתוף פעולה של שמעיה ועיריית בני ברק

כנס ייחודי להורים לילדים עם 
מוגבלות נערך בשיתוף פעולה של 
הכנס  ברק.  בני  ועיריית  שמעיה 
נערך במרכז הכינוסים של שמעיה 
ליל־ הורים  עשרות  בו  והשתתפו 

דים ולבוגרים עם מוגבלות.
הרצאתו  הייתה  הערב  מרכז 
איזי  מבית  הוזמי  בנימין  ד"ר  של 
תפיסות  שינויי  בעניין  שפירא, 
אנשים  כלפי  קהילתיות  ועמדות 
תובנות  שהעלה  מוגבלות,  עם 
חדשניות  מדהימות,  מקצועיות 
עם  אנשים  כלפי  תפיסה  ומשנות 

מוגבלות.
את האירוע פתחה הגב' ס' לוי, 
באנשים  לטיפול  האגף  מנהלת 
לשירותים  בלשכה  מוגבלות  עם 
ברק.  בני  בעיריית  חברתיים 
שמעיה  לצוות  הודתה  בדבריה 
והשותפות  הפעולה  שיתוף  על 
המחל־ ולצוות  האירוע,  בהפקת 

הגב'   - חברתיים  לשירותים  קה 

ב'  והגב'  סולר  ש'  הגב'  שוימר,  ר' 
המרכז  את  הציגה  כן,  כמו  סטבון. 
המש־ והשירות  עצמאיים  לחיים 

הפעילויות  ואת  למשפחות,  לים 
לאנשים  מציעים  שהם  המגוונות 

עם מוגבלות ובני משפחותיהם. 
מש־ מרנשטיין  ל'  הגב'  גם 

תעסוקה,  תכניות  רכזת  מעיה, 
שמעיה  הנהלת  ברכת  את  הביאה 
לאירוע, ובכלל לשיתופי הפעולה 
המחלקה  עם  והיעילים  הרבים 
בעיריית  חברתיים  לשירותים 
אוכלוסיית  לרווחת  ברק  בני 
כן,  כמו  מוגבלות.  עם  אנשים 
לשי־ שמעיה  פעילות  את  הציגה 

בשוק  מוגבלות  עם  אנשים  לוב 
העבודה.

המקצועית  ההרצאה  את 
הוזמי  בנימין  ד"ר  כאמור  העביר 
מבית איזי שפירא. הוא הדגיש את 
עניין הכבוד לאנשים עם מוגבלות 
מתן  ואת  אנשים  היותם  בעצם 

זכות הבחירה לאנשים אלו.
האמנה  את  הזכיר  בדבריו 
עם  אנשים  לזכויות  הבינלאומית 
מוגבלות וניתח את שינוי התפיסה 
במדינה מ'גישה של חסד' ל'גישה 
החוק  על  סיפר  כן  כמו  זכות'.  של 
החלטה'  'תומך  מינוי  של  החדש 
'אפוטרו־ על  נוספת  כאפשרות 

פוס', אשר נותנת אפשרות בחירה 
לאדם עם המוגבלות בעצמו. 

שהע־ והעיקרי  החזק  המסר 
הזהות  בניית  הוא  הוזמי  ד"ר  ביר 
עם  אנשים  בקרב  החיובית 
אינה  שהמגבלה  כזו  מוגבלות, 
על  נשענת  כזו  זהות  ממנה.  חלק 
האדם  של  והיכולות  החוזקות 
ומתמקדת בהצלחות שהוא חווה.

ההורים  הביעו  הערב  בסיום 
ולעיריית  לשמעיה  תודתם  את 
בני ברק על הידע המועיל שרכשו 
ועל הכוחות שקיבלו להתמודדות 

היומיומית שלהם.
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היענות רבה נרשמה בקרב תושבי 
לקידום  המרשימה  לפעילות  רכסים 
במרפאת  שהתקיימה  הבריאות 
מאוחדת ברכסים. הפעילות התקיימה 
מנת  על  הגדול  החופש  ימי  בפתח 
המ־ והנאה  איכות  זמן  להם  להעניק 
על  ושמירה  בריאות  בקידום  שולבים 
הפעילות  במהלך  בריא.  חיים  אורח 
מדדי  המשתתפים  מהילדים  נלקחו 

משקל וגובה תוך מעקב התפתחותי. 
החוויתי  הבריאות  קידום  באירוע 
השתתפו הילדים בתוכנית הכנת כריך 
בכריך,  המרכיבים  על  והסבר  בריא 
הרצאה  לילדים.  מוטוריקה  פעילות 
בנושא  למשתתפים  הועברה  מיוחדת 
על  הקפדה  שמטרתה  בשמש"  "חכם 
הגנה  אמצעי  לשמש,  יציאה  שעות 
וכו'. בסיומה של הפעילות קיבלו היל־
לחופשת  וצבעים  צביעה  חוברות  דים 

הקיץ.
להנהלת  הודו  הילדים  הורי 
מאוחדת על הפעילות המעשירה שה־

הנושאים  את  מוחשית  בצורה  עבירה 
חיים  אורח  על  לשמירה  הנוגעים 

בריא. 
מרפאות  מנהלת  לוי,  ע'  גב' 
שאנו  "העובדה  ברכסים:  מאוחדת 
בישוב  הבריאות  שירותי  את  מובילים 
שכן  מאוחדת  לקוחות  עם  מיטיבה 

פעילויות  של  רחב  למגוון  זוכים  הם 
לצרכיהם.  בדיוק  המותאמות  והטבות 
השנה  כל  במשך  יוזמת  מאוחדת 
מנת  על  ולהורים  לילדים  פעילויות 
לחזק את המודעות לאורח חיים בריא. 
במרפאה  מתקיימות  זאת  במסגרת 
מעישון,  גמילה  פילאטיס,  סדנאות 
בריא,  לגדול  סכרת,  לחולי  תמיכה 

עיסוי תינוקות ועוד".
ברכסים  מאוחדת  במרפאת 
רפואת  וילדים,  משפחה  רפואת 

בש־ הילד.  להתפתחות  ומרכז  נשים 
מוקד  במקום  מופעל  ובחגים  בתות 
ברפואת  מומחה  של  בניהולו  חירום 

חירום.

תלמידים ותלמידות ללימודי הנדסאות 
מהמגזר החרדי?

אולי אתם/ן  זכאים/יות למלגה?

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (להלן: "המשרד") מודיע על 
הענקת מלגות לסטודנטים מהמגזר החרדי שיתחילו בלימודי הנדסאות או 
בלימודי מכינה באחת מהמכללות המוכרות על ידי המכון הממשלתי להכשרה 

בטכנולוגיה (להלן: "מה"ט")
לשם קבלת המלגה על הסטודנטים לעמוד בכל התנאים הקבועים במבחנים 
למתן תמיכות של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
לסטודנטים מהמגזר החרדי הלומדים לתואר הנדסאי לשנת הלימודים 
תש"פ (להלן: "מבחני התמיכה") המפורסמים באתר האינטרנט של המשרד 

בכתובת:
:// . . . / / / / .

אופן הגשת הבקשה: 
המעוניינים בתמיכה יגישו את בקשותיהם ב- 2 עותקים באמצעות מזכירות 
המכללה בה נרשמו ללימודים או ישירות, לגב' הדס אבן מחלקת פיקוח 
עד ליום 19.9.19  ואוכלוסיות מיוחדות במה"ט ברח' מנחם בגין 86 ת"א 

(תאריך עברי –י"ט באלול תשע"ט)
לבירורים נוספים ניתן לפנות למה"ט בטלפון 03-7347544.

בקשת תמיכה שתוגש לאחר המועד האמור תידחה. • 
סוגי התמיכות והתנאים לקבלתן מפורטים במבחני התמיכה וכפופים • 

לקיומו של אישור תקציבי.
אין במודעה זו או בעצם הגשת בקשה לקבלת תמיכה משום התחייבות • 

המשרד למתן תמיכות כלשהן למי מהפונים .
נוסח המבחנים המפורסמים באתר הוא הנוסח המחייב.• 

הכאב הפשוט התגלה כחיידק מסוכן:

האבחנה המדויקת של רופא הילדים 
מ'כללית' הצילה את רגל הפעוט

הבדיקה  חדר  אל  הגיע  לאחרונה 
של ד"ר אברהים עומרי, מומחה ברפואת 
כללית  של  'חפציבה'  ממרפאת  ילדים 
ושלושה  שנה  כבן  פעוט  שמש,  בבית 
חודשים יחד עם הוריו. ההורים סיפרו כי 
הילד מסרב לדרוך על אחת מרגליו וזאת 
לאחר מספר ימים בהם חש שלא בטוב.

בדיקות  מספר  ביצע  עומרי  ד"ר 
ושחרר את ההורים לביתם יחד עם הילד 
תוך טיפול במשכך כאבים ובקשה להגיע 
ההורים  כשחזרו  המחרת.  ביום  למעקב 
על  לדרוך  חזר  אומנם  הוא  הפעוט,  עם 
הרגל, אך נראה היה כי התקשה בתנועה 

וכי בברך הופיעה נפיחות.
"חשדתי כי בעצם מתפתחת דלקת 
את  שייקחו  מההורים  ביקשתי  ולכן 
מספר  האפשרי",  בהקדם  למיון  הילד 
מדובר  והיה  "מאחר  עומרי.  ד"ר  השבוע 
הלך  השבת  כניסת  ומועד  שישי,  ביום 
והתקרב וראיתי כי המשפחה מעט מת־

לבטת, לכן ראיתי לנכון להסביר להם עד 
כמה חשוב, במידה ואכן מדובר בדלקת 
תעשה  למיון  שההגעה  שחששתי,  כפי 
עומרי  לד"ר  שמעה  המשפחה  בקרוב". 

ופנתה למיון.
קיבל  מכן  לאחר  משבוע  יותר 

הרופא טלפון מפתיע מרופא בכיר במ־
חלקת הילדים של בית החולים אליו פנו 
ההורים, ששאל אותו מדוע עלה בדעתו 
כי לפעוט יש דלקת בעצם. הרופא הבכיר 
הסביר לד"ר עומרי כי עם הגעת הפעוט 
למיון נראה היה כי מדובר במקרה פשוט 
של כאבים אך הייתה זאת הפנייתו של 
רופא המשפחה מ'כללית' שהובילה את 
בדיקת  לבצע  החולים  בבית  הרופאים 
דלקת  על  העידו  הבדיקה  ממצאי  דם. 
הבדיקות  והמשך  הפעוט  בגוף  חריפה 
הרגל.  בעצם  חיידק  קיים  אכן  כי  גילו 
בהם  ימים  מעשרה  למעלה  אושפז  הוא 
הווריד  דרך  אנטיביוטי  טיפול  קיבל 
ומעקב  המשך  טיפול  עם  ושוחרר 

במרפאה.
בשבוע שעבר הגיע התינוק עם אימו 
הודתה  אז  הראשונה,  המעקב  לבדיקת 
ד"ר  את  ובירכה  המרפאה  לצוות  האם 
עומרי על אבחנתו. "בבית החולים אמרו 
לי שבדרך כלל בגילאים כל כך צעירים, 
במילים  לבטא  מצליחים  לא  הילדים 

את הכאב. מסיבה זאת האבחנה נעשית 
בשלב הרבה יותר מאוחר, שהחיידק כבר 
נגרם  ולילד  העצם  את  לאכול  מתחיל 
האם  השבוע  אמרה  הפיך",  בלתי  נזק 
הולך  עומרי  ד"ר  של  "שמו  והוסיפה, 
עליו  שמעתי  כי  לכללית  עברתי  לפניו. 
ורציתי שהוא יטפל בילדיי והנה, קיבלתי 
אישור לכך שהוא הטוב ביותר. תודה לו 
ולכל צוות המרפאה, בזכותו נצלה הרגל 

של בני".
הבהרת  הבעיה,  של  מוצלח  "אבחון 
הדחיפות שבפניה למיון והאמון שנתנה 
אלו  כל  הקלינית  בבדיקה  המשפחה 
הצילו את רגלו של הפעוט", מסכם ד"ר 
שמח  "אני  ומוסיף:  המקרה  את  עומרי 
הטוב  הצד  על  סיומו  אל  בא  שהמקרה 

ביותר".
רפואי  מנהל  ליבל,  ארז  ד"ר 
נו־ "פעם  ב'כללית':  ירושלים  מחוז 

שבין  העז  לחיבור  עדים  אנו  ספת 
מקיף  קהילתי  ושירות  רפואית  איכות 
ואשר  'כללית'  רופאי  את  המאפיין 
של  רגלו  את  הצילו  אף  זה  במקרה 
שי־ ללקוחותינו  לספק  נמשיך  הפעוט. 
מקצועי  צוות  ידי  על  מתקדמים  רותים 

ומסור". 

החזון של מנכ"ל 'לאומית' שיציל בעז"ה אלפי חולים בשנה
ניסים אלון, מנכ"ל 'לאומית שירותי בריאות', הציב בפני באי ועידת ישראל לרפואה 2019 את הבשורות האחרונות 

בתחום מהפכת האשפוז הביתי אותה מובילה 'לאומית'
צמרת מערכת הבריאות הישראלית 
בוועידת  ג'  ביום  השבוע  השתתפה 
בבנייני  שנערכה   2019 לרפואה  ישראל 

האומה בירושלים. 
בנו־ עסק  בוועידה  הראשון  המושב 

שא אשפוזי בית. תחת הכותרת "המעבר 
מטיפול בבית החולים לרפואה קהילתית 
ואשפוז בית" השמיעו מנהלי בתי חולים 

וקופות חולים את משנתם בנושא. 
שירותי  'לאומית  מנכ"ל  של  דבריו 
תשומת  עוררו  אלון,  ניסים  בריאות', 
ש'לאומית'  העבודה  לאור  מיוחדת  לב 

מובילה את המהפכה בנושא. 
של  חולים  בית  רואה  אני  "בחזוני 
הצהיר  בית",  באשפוז  מיטות  מאות 

שיפור  על  הראה  "הפיילוט  המנכ"ל, 
בבית  אשפוז  לעומת  ללקוח  השירות 
בסביבתו  נשאר  הלקוח  כן,  כמו  חולים. 
בבית  מזיהומים  נמנע  וכמובן  הביתית 
של  למותם  שנה  בכל  הגורמים  החולים 

אלפי מטופלים".
כאמור, בשנים האחרונות שם מש־

רד הבריאות דגש רב על תחום אשפוזי 
הבית במסגרת קופות החולים. במסגרת 
בריאות  שירותי  לאומית  הקימה  זו 
המיועדת  תכנית  שר"ן  חברת  בשיתוף 
טיפול  מתן  לצורך  הבוגרת  לאוכלוסייה 
חרי־ במחלות  המטופלים,  בבתי  רפואי 
כרוניות  במחלות  החמרה  בעת  או  פות 
הדורשות אשפוז כתחליף לאשפוז בבית 

חולים כללי.
במ־ ולטיפול  למעקב  כי  יצוין 

רבים,  יתרונות  ביתי  אשפוז  סגרת 
בהד־ ההידרדרות  סכנת  צמצום  ביניהם 

החולים  עלולים  אליהם  בקה מזיהומים 
ועוד,  זאת  החולים.  בבתי  להיחשף 
בסיעוד  הפנימיות  במחלקות  התקינה 
הזדקנות  לאור  חסרה  החולים  בבתי 

האוכלוסייה וחוסר בתקציבים.
במסגרת  מטפלים  בהן  המחלות 
ברונכיטיס,  שפעת,  הן  הבית  אשפוז 
החמרה  שונים,  זיהומים  ריאות,  דלקת 
באי ספיקת לב כרונית, החמרה במחלת 

ריאות כרונית ועוד.
לערוך  החליט  לאומית  הנהלת 

במסגרתו  אשדוד  בעיר  בתחום  פיילוט 
בתנאי  העומדים  חולים  עשרות  אותרו 
התכנית וקיבלו הפניה מרופא המשפחה.
באש־ למבוטחיה  מעניקה  לאומית 

פוז הבית: בדיקה יומית של רופא ואחות. 
מוקד 24 שעות שמאויש ע"י אחות ורופא 
יועץ. ביצוע בדיקות מעבדה בבית. ביצוע 
ההסעות  כל  כאשר  הדמיה  בדיקות 
וחזרה.  הלקוח  מבית  לאומית  באחריות 

תרופות וציוד רפואי.
לאומית החלה בפיילוט בחודש אדר 
ובמסגרתו טופלו 45 חולים באשפוז בית 
לחולה.   2.4 של  אשפוז  ימי  ממוצע  עם 
מרבית האשפוזים נבעו מדלקת ריאות, 
החמרה במחלת ריאות כרונית והחמרה 
באי ספיקת לב. מהפיילוט עלה שמרבית 
ומחציתם  גיל 65  מעל  היו  המאושפזים 

מעל גיל 80.
החולים הביעו שביעות רצון גבוהה 
זאת,  לאור  ומהטיפול.  הרפואי  מהצוות 
אלון,  ניסים  מר  לאומית,  מנכ"ל  החליט 
הארץ  רחבי  לכל  הפרויקט  הרחבת  על 
ההח־ כשמאחורי  לאומית,  ללקוחות 
המערכת  את  לייעל  הרצון  עומד  לטה 
החולים  של  לבריאותם  ולדאוג  מחד 
בנאומו  אלון  מר  שפירט  כפי  מאידך, 

בוועידה.

הצלחה מרשימה לפעילות קידום 
הבריאות של מאוחדת ברכסים

במסגרת הפעילות נלקחו מדדים חיוניים, הועברה הרצאה "חכם בשמש" ונערכה 
סדנת כריך בריא • מנהלת מרפאות מאוחדת ברכסים: "העובדה שאנו מובילים 
את שירותי הבריאות ביישוב מיטיבה עם לקוחות מאוחדת שכן הם זוכים למגוון 

רחב של פעילויות והטבות המותאמות בדיוק לצרכיהם"

התרמת דם מרכזית תתקיים בשכונת רוממה 
בירושלים בשיתוף 'מכבי' וארגון 'סעד ומרפא' 

בישראל,  דם  במנות  הצורך  לנוכח 
ביום  מרכזית  דם  התרמת  תתקיים 
בין  השעות  בין  אב  מנחם  י"ט  שלישי 
הרפואי  במרכז   17:00-22:00 השעות 
ברוממה   21 שמגר  ברחוב  מכבי  של 
ירושלים. ההתרמה תיערך בשיתוף בה־
ומרפא'  'סעד  וארגון  'מכבי'  שתתפות 

ובנק הדם של מד"א.
הדוק  קשר  קיים  כי  לציין  חשוב 
בין  השנה  כל  לאורך  פעולה  ושיתוף 

סעד  לארגון  בריאות  שירותי  מכבי 
התרומה  מכבי.  חברי  לתועלת  ומרפא 
או  ומעלה,   18 מגיל  לתורמים  פתוחה 
ובליווי  הורים,  חתימת  עם   17 מגיל 

תעודת זהות.
זאב רייכמן, מנהל מרכז רפואי רו־
ממה: "התרמת הדם שתתקיים, נועדה 
לחזק את בנק הדם, הכולל מאגר של 
ממש.  של  חיים  מצילות  דם  תרומות 
בהתרמה  להשתתף  בחרה  'מכבי' 

במטרה  אחרות,  ברבות  כמו  הנוכחית, 
בה  קהילתית  רפואית  מסגרת  להעניק 
יוכל כל אחד לקחת חלק חיוני במערך 
בהתא־ זאת  ולקיים  הארצי,  ההתרמה 
היום  ולסדר  החיים  לאורח  מלאה  מה 
אנחנו  החרדי.  המגזר  את  המאפיינים 
חיים  בהצלת  שותפים  להיות  שמחים 
ולהעניק לתושבי רוממה והסביבה את 
שירותי הרפואה המתקדמים ביותר, עם 

שירות קשוב ורגיש". 

ביטוח לאומי: תסמונת התעלה הקרפלית 
של סופר סת"ם הוכרה כמחלת מקצוע

שנים  וחמש  עשרים  במשך 
במקצועו,  סת"ם  סופר  ח.  עסק 
בעבודה הכרוכה בפעולות חוזרות 
לו  ונגרמה  היד  כף  של  ומאומצות 
הוא  הקרפלית.  התעלה  תסמונת 
ובכ־ ביד  וכאבים  מרדימות  סבל 
תפיים והתקשה באחיזת חפצים. 

נפגעה  סת"ם  כסופר  עבודתו 
להמ־ התקשה  הוא  משמעותית, 

שיך לעבוד חרף מגבלות התפקוד 
להמלצה  הנוגע  וככל  היד  של 
הרפואית, הוא אינו יכול היה לה־

משיך לעסוק בעבודתו זו.
הקרפלית  התעלה  "בתסמונת 
כוללת  העבודה  כי  להוכיח  יש 
תנועות חד גוניות, חוזרות ונשנות 
של האצבעות, כף היד או המרפק, 
מסבי־ ממושכת",  תקופה  למשך 

החברה  של  הרפואי  בצוות  רים 
אליה  זכויות,  למימוש  המרכזית 
פנה ח. שתסייע לו בתביעתו לה־

כרה במחלת המקצוע.
הייתה  ח.  של  המקצוע  מחלת 
שה־ הקרפלית,  התעלה  תסמונת 

תפתחה, כפי שהוצג בחוות דעתה 
קיבל  אותה  יד,  כף  מנתחת  של 
בחברה, כתוצאה ישירה מעיסוקו 

המתמשך כסופר סת"ם. 

מנתחת כך היד קבעה כי "תס־
ח.  של  הקרפלית  התעלה  מונת 
מצטבר  נזק  טראומה,  מיקרו  היא 
ונ־ חוזרות  פעולות  בשל  שנגרם 

שנות של כף היד למשך פרקי זמן 
הוכיחה  לכך  בהתאם  ממושכים. 
עבודתו  שבין  הסיבתי  הקשר  את 
שהתפתחה  המקצוע  מחלת  לבין 
לאישור  הקרקע  את  והכשירה 

התביעה".
הקרפלית  התעלה  תסמונת 
מגוון  רקע  על  להתפתח  יכולה 
מק־ מחלת  דווקא  שאינן  סיבות 

בין  הסיבתי  הקשר  קשירת  צוע. 
התובע  של  הספציפי  העיסוק 
חוות  שהתפתחה,  התסמונת  לבין 
ובי־ היד  כף  רפואת  בתחום  דעת 

להיות  יכולים  הרפואי  התיק  סוס 
הכרחיים לשם השגת אישור הת־

וההטבות  הפיצוי  וקביעת  ביעה 
הנלוות המגיעות לנפגע. 

הבי־ של  עבודה  נפגעי  בענף 
את  אחד  פה  קיבלו  הלאומי  טוח 
של  בעניינו  שהוגשה  הדעת  חוות 
סופר הסת"ם, אישרו את תביעתו 
למחלת מקצוע ופסקו לו פיצויים 

גבוהים.
הרב שמאי שזירי, יו"ר החברה 

זכויות: "מאות  למימוש  המרכזית 
ומח־ עבודה  תאונות  של  מקרים 
החברה  דרך  עוברים  מקצוע  לות 
מור־ בהליכים  מדובר  שנה.  מידי 
לליווי  שנדרשים  ורפואיים  כבים 
זכאות  דחיית  ומקצועי.  רפואי 
פנייה  גוררת  אילו  בתביעות 
היערכות  לעבודה.  הדין  לבית 
לקבלת  תורמת  מראש  מושכלת 
עכבות,  ללא  המבוקשת  ההכרה 
מוצדקת  שאינה  דחייה  מונעת 
פיצויים  קביעת  על  ומשפיעה 

הוגנת."
למימוש  המרכזית  בחברה 
ארו־ שורה  להציג  יודעים  זכויות 

שעשויות  מקצוע  מחלות  של  כה 
בהן בהכרה  שחלו  אלו  את  לזכות 
הטיפול  כי  ומתריעים  ופיצויים 
וב־ ניסיון  דורש  אלו  בתביעות 

עובדי  לראות  ניתן  רבה.  קיאות 
הוכרה  שלהם  שהצרידות  הוראה 
שנח־ עובדים  מקצוע,  כמחלת 

שמחלת  רעילים  לחומרים  שפו 
כמחלת  הוכרה  שלהם  הריאות 
מקצוע, עובדים בעבודה הכרוכה 
הדיסק  שפריצות  פיזי  במאמץ 
וזו  מקצוע  כמחלת  הוכרו  שלהם 

רק ההתחלה.

המשטרה קבעה כללים חדשים 
למפגינים נגד היועמ"ש

מאת חיים מרגליות

מספר  על  הודיעה  המשטרה 
כללים חדשים שהובהרו לקבוצות 
המשפטי  היועץ  נגד  המפגינות 

לממשלה אביחי מנדלבליט.
כי  נמסר  המשטרה  בהודעת 
המחאה  אירועי  לריבוי  בהמשך 
כפר  בשכונת  האחרונה  בתקופה 
של  לביתו  סמוך  בפ"ת,  גנים 
ליצור  הצורך  ומתוך  מנדלבליט, 
איזון בין חופש הביטוי לבין שלום 
מרכז  מחוז  מפקד  קבע  הציבור, 
לקיום  תנאים  אשד  עמיחי  ניצב 
המחאות באזור. התנאים קובעים 
שי־ זמניה,  המחאה,  מיקום  את 

הנחיות  וכן  כריזה  באמצעי  מוש 
נוספות.

לקיים  איסור  חל  כי  נקבע 
מחאות ברחובות הסמוכים לביתו 
המחאות  לממשלה,  היועמ"ש  של 
זאת,  עם  גורן.  בכיכר  תתקיימנה 
שקטה  מחאה  לקיים  היתר  יינתן 
ברחוב  אנשים  חמישה  עד  של 

מייזנר פינת בן גוריון.

לזמני  כללים  נקבעו  כן  כמו 
המחאות  כי  ונקבע  ההפגנות, 
במוצאי  תתקיימנה  גורן  בכיכר 
שבת החל מחצי שעה לאחר צאת 
השבת ועד השעה 23:00. במהלך 
מחאות  לקיים  יהיה  ניתן  השבוע 
בלבד  שלישי  בימי  גורן  בכיכר 
למשך שלוש שעות והן תסתיימנה 
שינוי   .22:00 מהשעה  יאוחר  לא 
עם  בתיאום  ייעשה  המחאה  יום 

המשטרה.
כאמור, מחאות ברחוב מייזנר 
לחמישה  מוגבלות  גוריון  בן  פינת 

בימי  לקיימן  יהיה  וניתן  אנשים 
והן  כשעתיים  למשך  (א־ה),  חול 
מהשעה  יאוחר  לא  תסתיימנה 

.23:00
כי  נקבע  הרמקולים,  לגבי 
לה־ ניתן  גורן  בכיכר  במחאות 
בכפוף  בלבד,  במגפונים  שתמש 
סבירה  תהא  הרעש  שמידת  לכך 
בנסיבות הענין ובהתאם להוראות 
ואילו  מפגעים.  למניעת  החוק 
מחאות ברחוב מייזנר פינת בן גו־

ריון תהיינה שקטות וללא שימוש 
באמצעי כריזה.

נתפסה סירת דיג שהופעלה ללא רישיון
מאת חיים מרגליות

ללא  שהופעלה  דיג  סירת 
טיולי  ערכה  ואף  בכנרת  רישיון 
היחידה  פקחי  ידי  על  נתפסה  דיג 
והגנים.  הטבע  רשות  של  הימית 
מספר  נתפס  כבר  הסירה,  בעל 

הסירה  בהפעלת  בעבר  פעמים 
ללא רישיון.

של  הימית  היחידה  פקחי 
על  האמונים  והגנים  הטבע  רשות 
במהלך  תפסו  הדיג,  על  הפיקוח 
שפעלה  דיג  סירת  דיג,  פיקוח 
רשיון  ללא  שנים  מספר  בכנרת 

כאמור,  דיג.  טיולי  ערכה  ואף 
לגורמי  היטב  מוכר  הסירה  בעל 
מספר  בעבר  נחקר  האכיפה, 
מספר  כנגדו  ונפתחו  פעמים 

תיקים.
הסירה הוצאה מהמים בעזרת 
התפוסים  למגרש  והועברה  מנוף 

הדייגים  החקלאות.  משרד  של 
בעל  עם  יחד  הסירה  על  שהיו 
הטבע  ברשות  נחקרו.  הסירה 
דיג  סירות  כי  מציינים  והגנים 
ובעליהן נדרשים להוצאת רישיון 
דיג על פי החוק וכחלק מהסדרת 

ענף הדיג בישראל. 
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גורם אמריקני: ארה"ב, ישראל ואיחוד האמירויות 
מקיימות שיחות חשאיות בענין האיום האיראני

גורם רשמי בארה"ב מסר כי בעלות הברית והמדינה המוסלמית נועדות בחשאי מזה מספר חודשים, ודנות בדרכי ההתמודדות עם 
האיום ההולך וגובר מצידה של איראן

מאת כתב 'המבשר'

ארצות הברית, ישראל ואיחוד 
האח־ בחודשים  ערכו  האמירויות 
במטרה  חשאיות  ישיבות  רונים 
ההת־ בדרכי  ולדון  מידע  לשתף 
וגובר  ההולך  האיום  עם  מודדות 
את־ פורסם  כך  איראן,  של  מצידה 
מול במעריב מפני גורמים רשמיים 

בארה"ב המעורים בשיחות.
בריאן  ארגן  הפגישות  את 
המ־ של  החוץ  משרד  נציג  הוק, 

הראשונה  הפגישה  באיראן.  דינה 
התקיימה באביב האחרון והשניה 
התקיימה לאחרונה, כך אמר גורם 
אמריקאי. התאריכים והמיקומים 
פור־ לא  הפגישות  של  המדויקים 

היה  קיומם  הגורמים  פי  ועל  סמו 
בממשל  אנשים  לקומץ  רק  ידוע 
לי־ ערב  מדינות  מבין  טראמפ. 

רק  דיפלומטיים  קשרים  שראל 
דעות  חילוקי  וירדן.  מצרים  עם 
אלה  שתי  עם  נותרו  היסטוריים 
אחרות,  ערב  מדינות  עם  גם  כמו 
הסכסוך  סוגיית  לגבי  במיוחד 
המגעים  הישראלי־פלסטיני. 
ישראל  בין  הגלויים  וגם  הסמויים 
התגברו  במפרץ  ערב  למדינות 
עם  האחרונות  בשנים  במהירות 
התגברות החשש מתכנית הגרעין 
סכסו־ על  והשפעתה  איראן  של 

כים בעיראק, סוריה ותימן.
כי  אמרו  אמריקאים  גורמים 
הדיונים בין פקידי ארה"ב, ישראל 
את  להגביר  נועדו  והאמירויות 
הצ־ הדיפלומטי,  הפעולה  שיתוף 

מול  בהתמודדות  והמודיעיני  באי 
המעמיק  הפעולה  שיתוף  איראן. 
האמירויות  לאיחוד  ישראל  בין 
החל במפגש בן יומיים שהתקיים 
והפגיש  האחרון  בחורף  בוורשה 
ערב  ארה"ב,  מישראל,  מנהיגים 
נוס־ מדינות  ועשרות  הסעודית 

פות, במטרה לבנות קמפיין עולמי 

ישראל  ממשלת  ראש  איראן.  נגד 
פולין  בבירת  נפגש  נתניהו  בנימין 
לדיונים  ערביים  מנהיגים  עם 
כיצד  בשאלה  שעסקו  נרחבים 
אלה  שיחות  איראן.  את  לאתגר 
מתואמים  דיונים  ליצירת  הובילו 
על  שתואמו  לישראל  ארה"ב  בין 

ידי הוק.

באיראן  הפעולה  "קבוצת 
לצורך  מדינות  מספר  עם  פועלת 
דיפלומטיות,  פעילויות  תיאום 
בתגובה  ומודיעיניות,  בטחוניות 
של  וגוברת  ההולכת  לתוקפנות 
בממשל  בכיר  גורם  אמר  איראן", 
סייעו  אלה  "מאמצים  טראמפ. 
מרו־ איראניים  איומים  לנטרול 

וסייבר  טרור  פעולות  כולל  בים, 
התקפות  שלישיות,  במדינות 
מתוכננות נגד ספינות בינלאומית 
הבכיר  חוקי".  לא  בנשק  וסחר 
ספציפיים  איומים  זיהה  לא 
בממשל  לשעבר  בכיר  שסוכלו. 
זקוק  הוק  מר  כי  הוסיף  ארה"ב 
כדי  והאמירויות  ישראל  לעזרת 

באירופה  אחרות  למדינות  לגרום 
עמדה  לנקוט  התיכון  והמזרח 
שמס־ "מה  לטהרן.  בנוגע  קשה 

הבכיר  אמר  העניינים",  את  בך 
יש  לאמירויות  כי  "הוא  לשעבר, 
משלהם  דיפלומטיים  ערוצים 
השגת  על  מקשה  וזה  איראן,  עם 

המטרה".

VIP

כנס מוצלח של חברות טעמן נדל"ן 
וארידר לזוכי מחיר למשתכן בבית שמש

למ־ מחיר  זוכי  ממאה  למעלה 
אתמול  הגיעו  שמש  בבית  שתכן 
לכנס שערכו חברות הנדל"ן טעמן 
המ־ מתחם  הבונות  וארידר  נדל"ן 
גורים פסגות ברמת בית שמש ד'.

הזוכים  קיבלו  הכנס  במסגרת 
משרד  נציג  מפי  מפורט  הסבר 
השיכון, ונציג טעמן נדל"ן וחברת 
היז־ הפרויקט,  אודות  ארידר, 

מענה  וניתן  הדירות  תכנון  מים, 
יוז־ וחצי  כשבוע  בעוד  לשאלות. 

מנו הזוכים לפגישות אישיות בהן 
את  להם האפשרות לבחור  תינתן 
הדירות ולחתום על חוזה בהתאם 

למספר שלהם בהגרלה.
את  בכנס  הביעו  הזוכים 
הבנייה  שעבודות  מכך  סיפוקם 
בעיצומן.  כבר  נמצאות  בפרויקט 
הזוכים  נחשפו  הכנס  במהלך 
לאיכות הבנייה ולערך המוסף של 
חברות בעלות גב כלכלי איתן וני־

הציבור  עבור  בניה  שנים  רב  סיון 
החרדי.

נבנה  פסגות,  המגורים  מתחם 
ראשון  בקו  ד'1  שמש  בית  ברמת 
ושמורות  ירמות  נחל  נופי  מול 
בפרויקט  הבניינים  כאשר  טבע, 

נהנים מתצפית מרהיבה לנוף.
אלו  בימים  נמצאת  הבניה 

בתמהיל  יח"ד   188 בעיצומה, 
ודו־ חדרים  בגדלים 3, 4, 5  נרחב 

הכוללים  ייחודי  בתכנון  פלקסים 
חינוך  מוסדות  ציבור,  מבני  בניית 
כנסת,  בתי  ילדים,  גני  הכוללים 
גינה ציבורית גדולה, שביל גישה, 
תנועה  כבישי  סביבתי,  פיתוח 
מחסן  יש  הדירות  לכל  ובטיחות. 
סוכה  ומרפסות  צמודה  וחנייה 

בגדלים שונים. 
השיווק  תחילת  עם  כי  נציין 
שמש'  בבית  'פסגות  פרויקט  של 
נרשמה התעניינות חסרת תקדים. 
מפרט  ובעלות  מעוצבות  הדירות 
על  מלאה  הקפדה  עם  גבוה  טכני 
משובחים,  וחומרים  פנימי  תכנון 
הריצופים,  האלומיניום,  מרמת 

הסניטציה ועוד. 

והשי־ המקצועיות  האמינות 
והיכולת  האיתן  לגב  בנוסף  רות 
הכלכלית של החברות טעמן נדל"ן 
לס־ רבים  לרוכשים  גרמו  וארידר 

גור עסקאות במהירות, כשלמעלה 
בפרויקט  מהדירות  אחוזים  מ-30 

נמכרו תוך פחות מחודש. 
ניתן  הפרויקט  על  לפרטים 

להתקשר ל-*8692

גיברלטר שחררה את מכלית הנפט האיראנית 
שהיתה עצורה בשבועות האחרונים 

ההערכה היא שאיראן תשחרר בקרוב את מכלית הנפט הבריטית שנחטפה על ידה, ויתכן שגם את מכלית 
הנפט של איחוד האמירויות 

מאת מאיר קליין

האיראנית  הנפט  מכלית 
האח־ בשבועות  עצורה  שהיתה 
ששינעה  בחשד  בגיברלטר  רונים 
בסוריה,  אותו  לפרוק  במטרה  נפט 
האיחוד  של  לסנקציות  בניגוד 
ידי  על  אתמול  שוחררה  האירופי, 
דיון  לאחר  בגיברלטר,  הרשויות 
המשפט  בבית  בנושא  שנערך 

המקומי. 
ההחלטה  כי  טענו  בבריטניה 
לא  או  המכלית  את  לשחרר  אם 
נתונה אך ורק בידי הרשויות במ־

בהוראה  ולא  בגיברלטר  קומיות 
אף  על  זאת,  בלונדון.  שתינתן 
המ־ טריטוריה  היא  שגיברלטר 

צויה בשליטה בריטית מלאה. 
המכלית  שחרור  לפני  שעות 
דווח כי ארה"ב מנסה להפעיל על 
לחץ שיימנעו מלשחרר  הבריטים 
אותה  יעבירו  זאת  ובמקום  אותה, 
האמרי־ הבטחון  כוחות  לחזקת 
אותה  לעצור  הדורשים  קאים 
בגין מספר חשדות התלויים כנגד 
פעילות המכלית. דיווחים אלו לא 
אושרו על ידי הבריטים או על ידי 
נמסר  ומגיברלטר  האמריקאים, 

אמריקאית  פניה  הוגשה  שלא 
לשחרר  שהחליט  המשפט  לבית 

את המכלית מהמעצר. 
הבהירו  בגיברלטר  הרשויות 
כי ההחלטה לשחרר את המכלית 
שיגרה  שאיראן  לאחר  התקבלה 
המכ־ לפיה  כתובה  התחייבות 

שלה  המטען  את  תפרוק  לא  לית 
בסוריה, ובשל כך התייתר הצורך 
להמשיך ולהחזיק אותה במעצר. 

איראן  ממשיכה  בינתיים 
בריטית  נפט  במכלית  להחזיק 
שעצרה בתגובה למעצר המכלית 
של  נפט  במכלית  וכן  בגיברלטר, 

למעלה  לפני  האמירויות.  איחוד 
הודעה  איראן  פרסמה  משבוע 
נפט  במכלית  מחזיקה  היא  לפיה 
עד־ נמסרו  לא  מאז  אך  שלישית, 

כונים כלשהם בנושא, ואף מדינה 
לא הודיעה כי מכלית שלה נעצרה 

או נעלמה במפרץ הפרסי. 
ההערכה היא כי בעקבות שח־

תשחרר  האיראנית,  המכלית  רור 
הבריטית,  המכלית  את  גם  איראן 
דגל  תחת  ששטה  זו  את  גם  ואולי 
לא  זאת,  עם  האמירויות.  איחוד 
נמסרה אף הודעה רשמית בנושא 

מצד כל הגורמים המעורים בו. 
מוחמד  האיראני  החוץ  שר 
ג'וואד זריף טען אתמול כי שחרור 
נצחון  מהווה  בגיברלטר  המכלית 
משום  האמריקאים,  על  גדול 
לשחרור  התנגד  טראמפ  שממשל 
שמ־ באופן  באיראן  לפגוע  וניסה 
בטא היטב את הזלזול של ארה"ב 
היחסים  של  תקין  ובניהול  בחוק 

בין מדינות. 

מדד המחירים לצרכן ירד ב־0.3 אחוז 
ביולי: מחירי הדירות המשיכו לעלות 

מאת שלמה גרין

לצרכן  המחירים  מדד 
אחוז.  ב־0.3  ירד  יולי  לחודש 
ב־12 האינפלציה  כך  בעקבות 
ירדה  האחרונים  החודשים 
ליעד  מתחת  אחוז.  ל־0.5 
התורמים  ישראל.  בנק  של 

במדד  לירידה  העיקריים 
בס־ חדה  עונתית  ירידה  היו 
וההנעלה,  ההלבשה  עיפי 
הפירות  במחירי  ירידה  לצד 

והירקות.
הדיור  משוק  אינדיקטורים 
מצבי־ האחרונה  השנה  בחצי 

בפעילות,  עליה  מגמת  על  עים 

דירה  רוכשי  בקרב  במיוחד 
הדירות  מחירי  מדד  ראשונה. 
ממדד  חלק  (שאינו  בבעלות 
ב־0.5 עלה  לצרכן)  המחירים 

לאמצע  מאי  אמצע  (בין  אחוז 
החודשים  שב־12  כך  יוני) 
עלו  הדירות  מחירי  האחרונים 

ב־1.4 אחוז.



יום וערש"ק, ט"ו במנחם־אב תשע"ט | המבשר | עמוד י

"מעבר למקצועיות שלנו, אנו מעניקים דגש גם על זמינות התורים"
שיחה עם ר' אבי דרעי, מנהל קשרי הלקוחות של מאוחדת בעיר נתיבות

דרעי,  אבי  ר'  מתגורר  שנים   17
מנהל קשרי הלקוחות של מאוחדת, בעיר 

נתיבות.
למד  שאן.  בבית  וגדל  נולד  הוא 
בישיבת  בטבריה,  אלחנן  אור  בישיבת 
ראשית חכמה בירושלים ולאחר נישואיו 
שבנ־ רבך'  'מורה  בכולל  שנים   10 למד 

העיר  רב  כהן,  פנחס  רבי  הרה"ג  שיאות 
נתיבות.

ר' אבי דרעי, שהוצב במקום השישי 
מונה  נתיבות,  למועצת  ש"ס  ברשימת 
'יעזורו'  ארגון  של  לרכז  דרכו  בהמשך 
של קרן וולפסון במועצה האזורית שדות 
נגב - ולפני כ-6 שנים מונה למנהל קשרי 

לקוחות של מאוחדת.
באיזה אזור אתה פועל?

דרעי: כרגע אני ממונה על הטיפול 
בעיר נתיבות. לאחרונה התרחבנו גם לט־

פל בפעילות בסביבה כמו מטעם בבאר 

שבע, בקרית גת וברחובות.
בנ־ למאוחדת  יש  מבוטחים  כמה 

תיבות?
כשנכנסתי לתפקידי היו בעיר 1416

שירותים  מעניקים  אנו  היום  מבוטחים, 
רפואיים לכ-4400 מבוטחים מרוצים.

הד־ בעיר  שלכם  ההצלחה  סוד  מה 
רומית?

מעבר למקצועיות שלנו, אנו מעני־
קים דגש גם על זמינות התורים הודות 
למנהל המרחב מר איציק שושני, שנותן 
ציון  גב'  הסניף  ולמנהלת  לנו  גבית  רוח 
שעושה עבודה מופלאה עם צוות מדהים.
קשרי  כמנהל  שלך  התפקיד  מה 

לקוחות?
המטרה היא לתת את השרות ברמה 
ברגישויות  התחשבות  תוך  טובה,  הכי 
לגווניו  עדה  לכל  ובהתאמה  המגזר  של 

ולסוגיו.

בכמה מרפאות אתה מטפל?
מר־ שתי  בנתיבות  פועלות  כיום 
פאות: הגדולה ברחוב ירושלים 170, כולל 
מרפאת משפחה, מכון פיזיותרפיה, צילו־
מי רנטגן, בית מרקחת ועוד. לפני שנתיים 
חיל  ברחוב  נוספת  מרפאה  פתחנו  וחצי 

האוויר 82, עם מרפאה ורופא משפחה.
מה החידוש?

מתוך   - שמאוחדת  הוא  החידוש 
השוקדים  הכוללים  באברכי  התחשבות 
על תלמודם – מתאימים את שעות הפ־

עילות לשעות הנוחות לציבור גם מעבר 
לשעות הרגילות. 
תוכל לפרט?

אחר  ל-4   1 שבין  בשעות  מדובר 
הצהרים ועד השעה 8 בערב. כך, שמעבר 
את  מייקרת  מאוחדת  הרפואי,  לשירות 

לומדי התורה ומונעת ביטול תורה.
ומה לגבי התרחבות?

אי"ה  פותחים  אנו  הקרובים  בימים 
סניף שלישי באזור מערב העיר.

למקרי  נותנים  שאתם  המענה  מה 
חרום בשבת?

פתחנו מוקד שבת ברחוב חיל האויר 
עד  בשעה 7  השבת  מכניסת  הפועל   ,82
11 בלילה, ובבוקר יום השבת מ-4 עד 8

בערב.
כיצד מגיבים המבוטחים?

לנו  ונותן  ברגליים'  'מצביע  הציבור 
גם  זאת  לראות  ניתן  והאמון.  הכוח  את 
מספר  שכבר  הלאומי,  הביטוח  בנתוני 
במ־ גבוהה  חיובי  ציון  לנו  מעניק  שנים 
בתקופת  המצטרפים  המבוטחים  ספר 

המעבר בין הקופות.
מה בעצם אתם מבטיחים למבוטחים 

שלכם?
שרות אישי, יחס פרטני, ללא עומ־

רב  זמן  להמתין  צריך  לא  בתורים,  סים 
אצל רופא, אלא נכנסים מיד.

איך הצלחתם לעשות זאת?
מומחים  רופאים  להעסקת  הודות 
המתנה  ועוד:  זאת  הראשונה.  מהשורה 
יותר  לא  היא  במאוחדת  נשים  לרופא 

מ-10 ימים.
במה עוד אתם מיוחדים?

מידיים  שירותים  מעניקים  אנו 
התפתחות  של  לנושא  גם  וזמינים 
התפתחותית,  רופאה  מעסיקים  הילד. 
הללו  השירותים  וכל  ילדים  נוירולוג 
מיידית.  בזמינות  הקופה  בסניף  ניתנים 
יוקם  שבו  מיוחד  למבנה  נעבור  בקרוב 
כל  את  שיעניק  הילד,  התפתחות  מכון 

השירותים במקום אחד.
מה נקודת החוזק שלכם?

מבקש  אני  למקצועיות,  מעבר 
נותנים  שאנו  אישי  היחס  את  להדגיש 
לכל מבוטח. כשאתה מעניק יחס אישי, 

המשוב הוא בהתאם.
ובמיוחד ברצוני לציין את הקשר עם 
רבני העיר, זו זכות עבורי להיות מחובר 
וקשור לרבני העיר ורבני הקהילות מכל 
נתיבות.  התורה  בעיר  והחצרות  החוגים 
עם  יחד  להיכנס  זוכים  אנו  חג  מידי 
הכוונה  לקבל  למעונם,  המרחב,  הנהלת 
ויעוץ, לחזק ולהתחזק ולשמוע את דע־
תם. זאת, מלבד הקשר שלנו עם הרבנים 

בכל ימות השנה.
כמה תושבים גרים בנתיבות?

גרים  מתרחבת.  ב"ה,  היום,  נתיבות 
כי  צופים  ואנו  תושבים,  אלף   38 בה 
האוכלוסיה  הקרובות  השנים  שבארבע 
מבקש  אני  תושבים.  אלף  ל-42  תגדל 
לציין את ראש העיר, יחיאל זהר, שיודע 
לנווט את ענייני הציבור ולהעניק לציבור 
ריבוי  למעשה,  לו.  המגיע  את  החרדי 
לעיר  העניקו  החינוך  ומוסדות  הישיבות 

את התואר עיר התורה בדרום.
לאן אתה שואף להגיע?

אגיע להיכן שבורא עולם יכוון אותי. 
ב"ה.  נמצא,  אני  שבו  במקום  שמח  אני 
אישית  שליחות  בפעילותי  רואה  אני 
להיות זמין בכל רגע נתון למען מבוטחי 

מאוחדת.

ביוזמת קרן דניאלי ובשיתוף מכבי

בוחרים את רופא המשפחה שמגיעה לו תודה
ב־2018 מכבי הובילה בבחירת הרופאים. מטעם מכבי נבחרו ד"ר גיל פלדמן, ד"ר 

מודי אגם, ד"ר פ' בסרגליק שקיבלו אות הצטיינות מטעם קרן דניאלי
דופן?  יוצא  משפחה  רופא  מכירים 
רגישות  אכפתיות,  לשלב  שיודע  כזה 
ואדיבות עם מקצועיות בלתי מתפשרת? 
בפעילות  מכבי  בשיתוף  דניאלי  קרן 
מזמינים אתכם לומר תודה לרופא המ־

שפחה שלכם ולבחור את הרופא המסור 
של המדינה ל־2019

שלכם  המשפחה  רופא  על  המליצו 
בטלמסר 03-3065555 או בקלפיות המו־
צבות בקופת החולים ובחרו את הרופא 

המסור ל־2019. 
פרס דניאלי מוענק זו השנה השלי־

כדי  הבריאות,  משרד  עם  שית, בשיתוף 
זוננפלד  דניאלי  של  זכרה  את  להנציח 
מצטיינת  שירות  בת  היתה  דניאלי  ע"ה. 
החולים  בבית  האונקולוגית  במחלקה 
 ,2015 במרץ  ונהרגה  לילדים,  שניידר 
שחזרה  בעת  דרכים  בתאונת   20 בגיל 
תכננה  דניאלי  במחלקה.  ממשמרת 
זכרה  את  להנציח  וכדי  רפואה,  ללמוד 
את  להקים  המשפחה  החליטה  ופועלה, 
קרן דניאלי לרפואה עם לב. השנה הוח־
המשפחה,  רפואת  בתחום  להתמקד  לט 
הרופא/רופאה  את  נס  על  להעלות  כדי 
המסורים ביותר בדגש על אדיבות, רגי־

שות ומקצוענות ללא פשרות.
להעצים  נועדה  הפרס  הענקת 
הרופאים  כלל  בקרב  המוטיבציה  את 
נשמה  עם  מקצועיות  לשלב  והאחיות 
ולהגביר את המודעות העצומה וחשיבו־
תה של האהבה והאנושיות כחלק בלתי 
פרויקט  מקצועי.  רפואי  מטיפול  נפרד 
הפרס מהווה הזדמנות להעריך ולהוקיר 
האמיתית  והשותפות  האנושיות  את 
ובני  המטופלים  עם  הרפואי,  הצוות  של 
משפחתם. בראש הפרויקט עומדת ועדה 
מקצועית שחבריה המכובדים הם אישי 
קרובים  והרפואה  העשיה  שעולם  ציבור 

לליבם.

יד ביד, בשותפות עם בני משפחות 
המלצות  שנה  מדי  נאספות  החולים, 

נוס־ וחברים  אחיות  רופאים,  על  חמות 
פים בצוות הרפואי, המצטיינים במסירות 

יוצאת דופן באחד מתחומי הרפואה. 
השנתי,  ההמלצות  איסוף  לאחר 
בה־ לדון  המקצועית  הוועדה  יושבת 

במועמדים  בוחרת  פיהן  ועל  מלצות, 
הנבחרים  המועמדים  ביותר.  הראויים 
תעודת  מרגש  הוקרה  בטקס  מקבלים 
נכבד.  כספי  ומענק  פועלם  על  הוקרה 
מעלה  לב'  עם  רפואה   – דניאלי  'פרס 
את המודעות הציבורית לחשיבותה הע־

בשירותי  והאנושיות  האהבה  של  צומה 
הרפואה.

מועד אחרון לשליחת המלצות: כ"ט 
אלול תשע"ט

מזל טוב: רגע לפני הברית - בדיקת בילירובין מידית ב'לאומית'

תושבי ירושלים ובית שמש: 'לאומית שירותי בריאות' גאה להציג שירות חדש 
שיפיג את החששות שלכם לפני הברית 

טוב. ההתר־ מזל  לכם תינוק?  נולד 
בשיאן.  לברית  וההכנות  בעיצומה  גשות 
המשפחה  את  המלווים  האתגרים  אחד 
בריאותו  מפני  החשש  הוא  הזה  בשלב 
ביותר  השכיחה  המחלה  התינוק.  של 
בחלק  כאשר  הצהבת,  היא  הזה  בשלב 

מהמקרים הברית נדחית בגללה. 
ברמה  כשהצהבת  אחרים,  במקרים 
הברית  את  לערוך  ניתן  יחסית,  נמוכה 
במועד, אך כדי לקבוע זאת חובה להצ־

טייד בחוות דעת רפואית מוסמכת. 
מציעה  בריאות'  שירותי  'לאומית 
שמש  ובבית  בירושלים  ללקוחותיה 
בילירובין  בדיקת  בדמות  חדש  שירות 
ומאפשרת  חדשני  במכשור  המתבצעת 
הצהבת  לרמת  באשר  ברורה  קביעה 

ולאפשרות לערוך את הברית במועדה. 
מידי  באופן  מתבצעת  הבדיקה 

במרכזים הרפואיים של לאומית, לאחר 
קבלת הפניית רופא. 

הבדיקה  את  לבצע  ניתן  בירושלים 
 .1 עמוס  רחוב  גאולה,  הרפואי  במרכז 
הבדיקה  את  לבצע  ניתן  שמש  בבית 
יהודה  רחוב  ב,  רמה  הרפואי  במרכז 

הנשיא 7. 
השירות החדש הוא חלק ממהפכת 
בערים  הרפואי  המענה  והרחבת  שדרוג 
החרדיות, וב'לאומית' מבטיחים בשורות 
כבר  הזה  בהיבט  ומשמעותיות  נוספות 

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

זים החרדיים.
בערים:  עצמו  על  חזר  הזה  הנתון 
אלעד,  עילית,  מודיעין  עילית,  ביתר 
צפת, עמנואל ובית שמש. גם בבני ברק, 
לאומית כובשת את המקום השני בפער 

ניכר מהמתחרות שאחריה.
את  שמנחים  העקרונות   4 כידוע, 
'לאומית שירותי בריאות' כמדיניות עבור 
התאמה,  אישי,  יחס  הם:  החרדי  הציבור 

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

הרמטי ללקוחות. 
כלי  מספר  יזמו  באחרונה  כי  יצוין 
של  המחירים  בנושא  בדיקה  תקשורת, 
מהם  נתונים  ופרסמו  החולים,  קופות 
היא  בריאות'  שירותי  'לאומית  כי  עולה 
כלל  מבין  ביותר  והמשתלמת  הזולה 

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

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

שקלים בחודש. 
על  עומד  הפער  לראות,  שניתן  כפי 
יח־ קטנות  במשפחות  שקלים  עשרות 

שם  יותר?  גדולות  במשפחות  ומה  סית, 
הפער הולך וצומח ויכול להגיע עד לכדי 

מאות שקלים בחודש.

היערכות רבתי לכינוס נציגי מועצת הקהילות לטובת המערכה
ברוחניות  הציבור  לצרכי  הנוגע 

ובגשמיות. 
ביום  בע"ה  יתקיים  הכינוס 
חמישי, כ"ח אב (ליל ער"ח אלול), 
כלל  בהשתתפות  טבריה  בעיה"ק 
הארץ,  רחבי  מכל  הקהילות  נציגי 
מכל  ציבור  ואישי  הכנסת  חברי 

גווני הקשת.
הדוב־ יישאו  הכינוס  במהלך 

רים דברם ויכבירו במילים אודות 
המוטלת  והאחריות  השעה  חובת 
לקראת  ואחד  אחד  כל  כתפי  על 
הבחירות הקרובות. הדוברים יד־

גישו את חיוניות השעה ועל רקע 
בסטטוס  והכרסום  הפגיעות  רצף 
בכל  האחרונה  בעת  שנרשם  קוו 
רחבי הארץ, הן בענייני השבת והן 

בשאר גדרי הצניעות.

הפעילות  תסוכם  הדיון  במרכז 
נציגי  ידי  על  שנעשתה  הענפה 
המקומיות,  הרשויות  בכל  הקהילות 
העדכניים  לתהליכים  דעת  תינתן 
הציבורית  הזירה  את  המאפיינים 
וכמובן יידונו בהרחבה צרכי הציבור 
הצי־ בזירה  הארץ  ערי  בכל  החרדי 

בורית ובכל הנוגע לבעיות הפרט. 
במהלך הקיץ האחרון התכנסו 
בכל  המקומיות  המועצות  נציגי 
בבעיות  לטפל  כדי  הארץ  ערי 
ידי  על  בפניהם  שהוצגו  השונות 
הקשיבו  הסיעה  נציגי  התושבים. 
שולחנם  על  שהוערמו  לבעיות 
והציגו פתרונות לרווחת הפונים. 
החו־ בחירות  לקראת  כזכור, 

זרות גויסה בשנית יוזמת 'מועצת 
מסח־ הצלחה  שנחלה  הקהילות' 

ררת בבחירות האחרונות. 
על  יופקדו  היוזמה,  במסגרת 
הקהילות  נציגי  הנתונים  איסוף 
האחרו־ הבחירות  ערב  שהוצבו 
קהילה  כל  של  החנית  בחוד  נות 
וקהילה. הנציגים הנבחרים יבצעו 
הפקת לקחים מזורזת ויחדשו את 
פעילותם במרץ בתוככי הקהילות 
וכדי להבטיח את מקסום הקולות 

ביום הבחירות בי"ז אלול. 
האחרונות  הבחירות  בליל 
מידת  ספק  מכל  למעלה  הוברר 
חיוניותה של משנת 'כל קול קובע' 
המוק־ הדרבון  מלאכת  כי  והוכח 

הקהילות  נציגי  והתגייסות  דמת 
וכלל הציבור החרדי המציית ללא 
חברי  ורבנן  למרנן  פקפוק  שום 
שליט"א,  התורה  גדולי  מועצת 
מוסיפה הלכה למעשה כח וחיזוק 

לעולם התורה ומייצגיו.
מת־ אלו  בימים  כי  העובדה 

עתידו  אודות  משפטי  דיון  קיים 
יהדות  של  השמיני  המנדט  של 
כך  על  מכל  יותר  מלמדת  התורה 
לכאן  קולות  בשברירי  שמדובר 
ולכאן והם יהיו אלה שיכריעו את 
המערכה. באגודת ישראל הדגישו 
בא־ מדובר  הנוכחית  במערכה  כי 
תגר חשוב מאין כמוהו וחיוני שב־

הקודמת  המערכה  פני  על  עתיים 
יחסי  סביב  השורר  הערפל  בצל 

הכוחות במערכת הפוליטית. 
ישראל  אגודת  של  "משימתה 
היא  הנוכחית  הבחירות  במערכת 
לשמור  שנוכל  כוחנו  את  להגדיל 
הרו־ המחויבויות  על  יותר  טוב 

שבפתח",  הסכנות  נוכח  חניות 
הבהירו ראשי אגודת ישראל.

אשדוד: 'כללית' השתתפה בערב 
בריאות ייחודי לנשות חסידות בעלזא
במהלך הערב ניתנה הרצאה מרתקת על ידי הדיאטנית גב' ס' 

שלום  הרב שלום מרדכי רובשקין נשא דברי ברכה  הרב אברהם 
וייס, מנהל מגזר חרדי במחוז מרכז: "כללית רואה חשיבות רבה 
בהטמעת ההרגלים הנכונים לשמירה על בריאות הגוף והנפש 

במסגרת ערבי הנשים"

של  ייחודי  לערב  אדירה  הצלחה 
שנ־ 'כללית',  בשיתוף  בעלזא  חסידות 

לאירוע,  באשדוד.  הקהילה  לנשות  ערך 
פיס  במרכז  שעבר  בשבוע  שהתקיים 
'בית מלכה' ברובע ז' הגיעו מאות נשים, 
ומפ־ וחשובה  מרתקת  מהרצאה  שנהנו 

עילות חווייתית.
וינגוט,  ש.  הגב'  פתחה  הערב  את 
מנהלת קשרי הלקוחות של 'כללית' בא־

שדוד, שסקרה את שירותי הבריאות של 
'כללית' בעיר ואמרה כי היא גאה ושמחה 
על הפעילות הנרחבת של 'כללית' למען 
הציבור. "'כללית' רואה את מקומה כרחב 
הרבה יותר ממתן שירותי רפואה. ובנוסף 
האיכותיים  והרפואה  הבריאות  לשירותי 
ש'כללית' מעניקה ללקוחותיה באשדוד. 
היא פועלת כל העת לקידום אורח חיים 
בריא על ידי יוזמות ופעילויות המשלבות 
עם  יחד  בריאות  בנושאי  ידע  הטמעת 
ההשתתפות  ומהנה.  חווייתית  פעילות 
לנשות  הייחודי  באירוע  'כללית'  של 
נוספת  חוליה  הינה  בעלזא  חסידות 
הנע־ הייחודיות  הפעילויות  בשרשרת 
פעולה  בשיתוף  'כללית'  ידי  על-  שות 
החרדי",  בציבור  הקהילות  עם  הדוק 

אמרה.
הנוכחות  שמעו  הערב  במהלך 
נכונה  אכילה  בנושאי  מרתקת  הרצאה 
מהדיאטנית גב' ס' שלום, מומחית לת־

מרכז,  במחוז  'כללית'  של  ודיאטה  זונה 
המ־ דז'דו  ר'  גב'  הליווי  אחות  את  וכן 

החרדיות  במרפאות  גם  שירות  עניקות 
של 'כללית' ברובע ז' באשדוד: במרפאת 
הלל ובמרכז לבריאות האישה ברחוב ר"י 

בן חלפתא 7 ברובע ז' בעיר.
בשי־ משמעותי  יתרון  ל'כללית' 

לקוחות  כאשר  והדיאטה  התזונה  רותי 
מומחית  של  משירות  נהנים  'כללית' 
בגילאים  לילדים  גם  ודיאטה  לתזונה 
שלום,  ס'  גב'  של  משירות  וכן  השונים 
בסיכון  לידה  לטרום  לתזונה  מומחית 

במרכז לבריאות האישה ברובע ז'.
הרב אברהם וייס, מנהל מגזר חרדי 
חיים  אורח  על  "שמירה  מרכז:  במחוז 
בריא והרגלי תזונה נכונה חשובים מאוד. 
בהטמעת  רבה  חשיבות  רואה  'כללית' 
בריאות  על  לשמירה  הנכונים  ההרגלים 
ות־ הנשים  ערבי  במסגרת  והנפש  הגוף 
משיך לשרת את קהל לקוחותיה הגדול 
הרב  ומקצועיות".  במסירות  באשדוד 
מנהלת  של  פעילותה  את  שיבח  וייס 
קשרי הלקוחות באשדוד, גב' ש' וינגוט, 
לטובת  'כללית'  שירותי  את  המקדמת 
השי־ איכות  את  ומזניקה  העיר  תושבי 

רותים לרמות חדשות, תוך מתן דגש על 
באש־ הכללית  ללקוחות  הטוב  השירות 

דוד, על היוזמה המיוחדת בהפקת אירוע 
הבריאות והצלחתו הרבה.

BDS-ישראל אסרה את כניסתן של חברות הקונגרס התומכות ב
קיבלנו את תכנית הביקור שלהן, 
ממנה התברר שהן מתכננות מסע 
החרם  חיזוק  הוא  תכליתו  שכל 
ושלילת הלגיטימיות של ישראל. 
הן הגדירו את יעד הביקור שלהן 
כ'פלסטין' ולא כ'ישראל', ובניגוד 
הדמוקרטים  הקונגרס  חברי  לכל 
נמנעו  היום,  עד  והרפובליקנים 
גורם  עם  כלשהי  פגישה  מלבקש 
והן  בממשלה  הן  רשמי  ישראלי 

באופוזיציה".
נסיעתן  הממשלה,  ראש  לפי 
אר־ על־ידי  מומנה  השתיים  של 

אנשיו  ועל   ,BDSב־ שתומך  גון 
הפנים  "שר  טרור.  תומכי  נמנים 
החליט שלא לאפשר את ביקורן, 
את  מגבה  הממשלה  כראש  ואני 

החלטתו".
שמשנה  בהחלטה  מדובר 
לפני  בנושא.  קודמת  החלטה 
כמה שבועות אמר שגריר ישראל 
כניסתן  כי  דרמר,  רון  בארה"ב, 
דעו־ למרות  תתאפשר  לישראל 

החלטה  ההערכות,  לפי  תיהן. 
של נתניהו למנוע את כניסתן של 
שתי חברות הקונגרס צפויה לה־

רחיב את המחלוקת בין הממשלה 

שאמרו  הדמוקרטית,  למפלגה 
למדינה  מתאים  אינו  כזה  שצעד 
דמוקרטיה  בהיותה  שמתגאה 

סובלנית. 
ישראל  כי  דווח  שלשום 
עומאר  לפיו  לתרחיש  נערכת 
הבית  בהר  לבקר  ירצו  וטאליב 
בכירים  עם  זאת  לעשות  וינסו 
כזה  ביקור  הפלסטינית.  ברשות 
נפיץ  פוטנציאל  להיות  עלול 
בשל המתיחות בהר הבית בימים 

האחרונים.
הנשיא  אמר  יותר  מוקדם 
האמריקני דונלד טראמפ כי "יש־

תאפשר  אם  חולשה  תפגין  ראל 
לחברות הקונגרס רשידה טאליב 
ואילהאן עומאר לבקר בשטחה". 
שו־ "השתיים  כי  אמר  טראמפ 

העם  כל  ואת  ישראל  את  נאות 
שאפשר  דבר  שום  ואין  היהודי, 
את  לשנות  כדי  לומר  או  לעשות 
"לתושבי  כי  ציין  הנשיא  דעתן". 
מייצגות  (אותן  ומישיגן  מינסוטה 
השתיים) יהיה לא פשוט להחזיר 
בקונגרס.  נוספת  לקדנציה  אותן 

הן פשוט ביזיון".
הדמוק־ הסיעה  מנהיג  מנגד, 

צ'אק  ארה"ב,  של  בסנאט  רטית 
ישראל  החלטת  כי  אמר  שומר, 
ארה"ב־ישראל  "רק תפגע ביחסי 
באמריקה".  בישראל  ובתמיכה 
לישראל  קרא  היהודי  הסנאטור 
וכתב:  מההחלטה  בה  לחזור 
לחול־ סימן  היא  כניסתן  "מניעת 

שה, לא לכוח".
גם השדולה האמריקנית הפרו־

ביקורת  מתחה  איפא"ק  ישראלית 
על ההחלטה: "אנחנו לא מסכימים 
עם תמיכתן של עומאר וטליב בת־

נועת ה־BDS וגם לא עם קריאתה 
באמצ־ הסכסוך  לפתרון  טליב  של 
עות מדינה אחת. עם זאת, אנו מא־
מינים כי יש לאפשר לכל חבר קו־

נגרס לבקר ולחוות את בת הברית 
הדמוקרטית שלנו, ישראל, ממקור 

ראשון".

"שכל חסיד יידע שהצד הנגדי מתלוצץ מחתימת מרן זצוק"ל על החובה להצביע"
ותדאג בכדי שזה יקרה". 

פרוש  הרב  התייחס  בדבריו 
לפרסומים נלוזים אודות ההוראה 
מד־ "אני  בבחירות.  להשתתפות 

הרבי  של  כחסידים  אליכם  בר 
המ־ מה  יודעים  ואתם  שליט"א, 

שמעות להיות חסידים. אנחנו לא 
אומר  כשהרבי  שאלות  שואלים 
וכא־ שאלות,  אין  משהו,  ומחליט 

כולם,  להצביע,  לנו  אומרים  שר 
זה,  את  עושה  בעלזא  חסיד  כל 
שיש  המסורת  ועם  האמונה  עם 
עלתה  בעלזא  שחסידות  מאז  לו, 
והצ־ השואה  אחרי  לארץ,  לכאן, 

תמיד  הם  זצוק"ל,  מרן  כ"ק  לת 
השתתפו בבחירות".

ואני  יכול  לא  שאני  יודע  "אני 
שהוא  מי  את  לשכנע  מעוניין  לא 
חבר בעדה החרדית, גם את חסידי 

סאטמר אני לא רוצה לשכנע, אבל 
מי  מאיתנו,  צחוק  לעשות  מדוע 
שהמשב"ק  הספרים  את  שקורא 
על  כתב  לנדא  יצחק  ר'  הרה"ח 
שא־ זצוק"ל  מבעלזא  מהר"א  מרן 
היארצייט  ליום  מתקרבים  נחנו 
מהיום,  שבוע  עוד  שיחול  שלו, 
אלוקים,  במלאך  שמדובר  רואה 
באדם שמיימי, והוא זה שחתם על 
קדושה  "חובה  כתוב,  ששם  כרוז 
מוטלת על כל איש אשר יראת ה' 
כדי  הכל  ולעשות  לצאת  בלבבו 

להצביע".
הצד הנגדי היה יכול להסתפק 
שלי,  דין  הבית  שלי,  הרב  בלומר, 
הוא  למה  אבל  להצביע,  לא  אמר 
את  לבזות  עלבון,  לעשות  נגרר 
לכם  אקריא  אני  ישראל.  גדולי 
(בתרגום  כותב  הנגדי  שהצד  מה 
את  מבררים  "אנחנו  מאידיש), 

הדעת תורה של צדיקי הדור הקו־
שימוש  שיעשו  הסכימו  שלא  דם, 
'החוב  כביכול  שקרוי  למה  בשמם 
'חוב  גערופענעם  אזוי   – קדוש', 
קדוש'. אתם מבינים מה הם כתבו, 
'חוב  חותם  זצוק"ל,  מהר"א  מרן 
שקרוי  "למה  כותבים  והם  קדוש', 
על  הראשונה  החתימה  כביכול", 
הכרוז היא של מרן מהר"א מבעל־
זא זצוק"ל, הוא כותב "חוב קדוש" 
והם, הצד שכנגד כותב "למה שק־

רוי כביכול החוב קדוש".
באותו  ציטטה  עוד  "תשמעו 
הם  הוציא.  הנגדי  שהצד  עמוד 
למרוח  מנסים  שאנחנו  כותבים 
את גדולי ישראל עם ה'חוב קדוש 
כל  עולם,  של  ריבונו  המלוכלך'. 
חסיד של רבי, לא רק חסיד בעלזא, 
צריך לדעת שהצד הנגדי מתלוצץ 
בידיים  שנחתמו  החתימות  על 
כל  להצביע'.  'חובה  על  קדושות 
אבא צריך לשמור על הילדים שלו 
לא  האלה  הרעל  ודברי  שהליצנות 
ייכנסו לבית שלו, אני רוצה להזכיר 

חתמו  תשט"ו  בשנת  הכרוז  שעל 
ויז'ניץ,  אדמו"רי  מגור,  האדמו"ר 
אדמו"רי סדיגורא, סלונים, ביאלא, 
והגאונים  טשורטקוב  נדבורנה, 
מיר,  בראשוב,  לוצק,  מטשעבין, 
תורה  קול  טורדא,  לומז'ה,  חברון, 

ועוד". 
ציטטה נוספת של הצד הנגדי, 
אותו  בכלל  זה  "מי  מקריא,  ואני 
אחד שהמציא את נוסח הקול קו־
רא", אתם מבינים, אני מחזיק כאן 
שמרן  קורא  קול  של  צילום  ביד 
האם  עליו,  חתם  זצוק"ל  מהר"א 
הקדושה  שהחתימה  לכם  נראה 
המציא?  שמישהו  נוסח  על  היתה 
קדושי  על  כך  שכותב  למי  בושה 

עליון". 
פרוש,  הרב  סיים  דבריו  את 
נציגות  שתהיה  חייבים  "אנחנו 
התורה,  ליהדות  וחזקה  גדולה 
הציבור  עבור  לעזר  שיהיו  בכדי 
החרדי על כל הנדרש, ועל כן, כל 
אחד צריך לקיים את 'החוב קדוש' 

ולצאת ולהצביע ג". 

שוטר נפצע בינוני, המחבל 
נורה למוות וחברו נפצע אנוש

נפגע  מהירי  א־שייח.  את  אנושות 
גם שומר של הווקף באורח קל.

נראים  התקרית,  בתיעוד 
אוחזים  כשהם  החשודים  שני 
על  במפתיע  מתנפלים  בסכינים, 
שוטרים  אותו.  ודוקרים  השוטר 
את  שלפו  במקום  שהיו  נוספים 
פע־ כמה  בשניים  וירו  אקדחיהם 
המשטרה  הפיגוע,  בעקבות  מים. 
הר  שערי  את  קצר  לזמן  סגרה 
פלסטיניים,  מקורות  לפי  הבית. 
לא  רג'אבי,  עימראן  הווקף,  שומר 

היה מעורב בדקירה.
הפ־ לשוטר  העניקו  חובשים 

ופינו  רפואי  טיפול   ,40 בן  גוע, 

צדק  שערי  החולים  לבית  אותו 
מבית  מלאה.  בהכרה  כשהוא 
הדקירה  שפצעי  נמסר  החולים 

היו בפלג גופו העליון.
מפקד מרחב דוד של המשטרה, 
אמר:  שמואלי,  חיים  ניצב־משנה 
שירדו  צעירים  שש,  לשעה  "סמוך 
שכם  שער  דרך  נכנסו  מאוטובוס 
ויצאו  הבית,  ולהר  העתיקה  לעיר 
משם כשהם רצים עם סכינים לעבר 
שוטרים, שבתגובה מהירה ונחושה 
שמואלי  אותם".  לבלום  הצליחו 
נפתחו  הבית  הר  שערי  כי  הוסיף 
תיערך  מחר  וכי  האירוע  לאחר 
כדי  מתוגברים  בכוחות  המשטרה 

לאפשר את חופש הפולחן באתר.

הרב חיים אבישלום כהן זצ"ל
רב שנאספו לחלוק לו את כבודו 

האחרון. 
הסוד  בתורת  גדולתו  למרות 
ימיו  כל  לפתחו,  שיחרו  כשרבים 
ושנותיו אשר חיה התהלך בצידי 
כדוגמתה,  שאין  בענווה  דרכים, 
או  כבוד  של  גינונים  מכל  ברח 
וכל  כפיו,  מיגיע  נהנה  מנהיגות, 
כאדם  היו  ותהלוכותיו  הליכותיו 

פשוט מן השורה. 
שמונים  לפני  נולד  כהן  הרב 
לאביו  יפו,  בעיר  שנים  וארבע 
תלמיד  כהן,  אליהו  עזרא  הרב 
לו  שהיה  בקבלה,  שעסק  חכם 
שבו  אביב  תל  בדרום  כנסת  בית 
התפלל, למד ומסר שיעורים. כל 
לדאוג  ז"ל  בנו  גם  המשיך  ימיו 
אף  שנים  ובמשך  זה,  כנסת  לבית 

מסר בו שיעור פעם בשבוע. 
ינק תורה וגדולה מרבי יהודה 
של  רבה  זצ"ל,  סג"ל  הלוי  זרחיה 
כשמקביל  שלום,  קרית  שכונת 
המקובלים  לחבורת  מקורב  היה 
ימים  באותם  שהיו  הסוד  ואנשי 
ה'סנדלר'  בראשם  אביב  בתל 
רביקוב  משה  יעקב  ר'  הגה"צ 

הקדו־ החבורה  בני  ושאר  זצ"ל, 
שה.

ענין  גילה  צעיר  היותו  מאז 
עלעל  הסוד,  בתורת  והולך  גובר 
בספרי  מדהימה  בקיאות  ורכש 
אותו  לקח  אביו  הנסתר.  תורת 
המקובלים  חבורת  לשיעורי 
מן  ומקורב  לתלמיד  נעשה  והוא 
רבות  שנים  במשך  ומאז  המניין. 
עסק רבות בתורת הנסתר בשקט 
שבע־ עד  פרסום,  וללא  בצנעה, 

שמו  החל  האחרונים,  שנה  שרים 
להתפרסם ורבים החלו לנהור אל 
המחלבה המפורסמת אותה ניהל, 
ולבית הכנסת בגבעתיים בו אמר 
את שיעוריו, כדי לשמוע את שי־

בענייניהם  עמו  להתייעץ  עוריו, 
כשאכן  מפיו,  ולהתברך  השונים, 

ברכותיו עשו רושם. 
בתורת  הרבה  גדולתו  למרות 
בדרך  נסובו  שיעוריו  הנסתר, 
בקבלה,  לא  חז"ל.  באגדות  כלל 
עממי,  שיעור  אלא  בהלכה.  לא 
בעניינים המובנים ומתקבלים על 
דברי  שילב  גם  בהם  שומעיו.  לב 
מוסר והדרכה, לקרב את ישראל 

לאביהם שבשמים.

במאסף  הודפסו  תורתו  דברי 
התורני 'אסרי לגפן', שו"ת בנושא 
סדרת  גם  יצאה  בהמשך  קבלה. 
המקבצת  חיים',  'טללי  הספרים 
ועל  התורה  על  שיחותיו  את 
אודות  וחוברת  הנוראים,  הימים 

הפיוט 'אנא בכח'.
למרות שבכל הליכותיו עשה 
לחשוף  שלא  מרובים  מאמצים 
מדי  וממעלותיו,  ממדרגותיו 
עצמו,  את  להסתיר  יכל  לא  פעם 
ומקורביו ותלמידיו הבאים שבאו 
בצל קורתו, ראו עליו שמחה של 
לעיתים  קודש,  והתרגשות  מצוה 
תכופות בעת קיום מצוות או בש־

עת אמירת השיעור, לא יכול היה 
בבכי  פורץ  והיה  יותר  להתאפק 
נרגש, תוך ציפיה ותחינה להחיש 

את הגאולה לבית ישראל.
פזרונו  בצדקת  נודע  גם  כך 
ובמעשי  שבקדושה,  דבר  לכל 
כשת־ שיעור,  לאין  וחסד  צדקה 

מך בסכומי כסף אדירים בלומדי 
תורה ובמשפחות ברוכות ילדים. 
כך גם החזיק שנים רבות כוללים 
כשכל  הנסתר  חכמת  לומדי  של 

צרכיהם היו מוטלים עליו. 
מספר  לפני  קודש  בשבת 
בגבעתיים  מביתו  פונה  חודשים 
את  ואיבד  שהתמוטט  לאחר 
החולים  לבית  פונה  הוא  הכרתו. 
כשהוא  אושפז  שם  השומר',  'תל 
נשאו  רבים  מאז  ומונשם.  מורדם 
הרב  לרפואת  והעתירו  תפילה 
עד  בלנקא,  בן  אבישלום  חיים 
בו  היום  השבוע,  שלישי  שביום 
הקבוע,  שיעורו  את  אומר  היה 
ובוראו  ליוצרו  נשמתו  את  השיב 
ושו־ תלמידיו  של  ליבם  למגינת 

מעי לקחו הרבים. 
המ־ מבית  יצא  הלוויה  מסע 
שכ־ בגבעתיים,  יוסף'  'בית  דרש 

התורה  בדברי  ספוגים  היו  תליו 
שבוע.  מדי  זה  במקום  שהשמיע 
שם נאספו מאות מתלמידיו ושו־

מעי לקחו וביכו את החלל הקשה 
האיש  של  בפטירתו  שנפער 
ישראל  כל  שאהב  העדה  שעל 

כנפשו.
הלוויה  מסע  המשיך  משם 
לבית העלמין בסנהדריה, כשקהל 
האחרון,  כבודו  את  לו  חולק  רב 
דברי  השמיעו  המקובלים  חשובי 
ביכו  בהם  והתעוררות  מספד 
בהסתלקותו  הקשה  האובדן  את 
נתקיים  אשר  ונשגב,  הצדיק  של 
שאתה  "במקום  חכמינו  דברי  בו 
מוצא  אתה  שם  גדלותו  מוצא 
עלי  חייו  ימי  כשכל  ענוותנותו", 
שב־ פשוט  כאדם  התנהג  אדמות 

פשוטים למרות כוחו הרב בתורת 
רושם  שעשו  וברכותיו  הנסתר, 

לטובה.
נטמן  ההספדים  מסע  בתום 
לקול  במקום,  העלמין  בבית 
הרבים  תלמידיו  של  בכיותיהם 
שמיאנו להיפרד מהאיש שהדריך 
והחכמה  התורה  בנתיבות  אותם 

והתווה להם דרך חיים. 
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כבוד ויקר לחזון של 'מפעל הש"ס העולמי' בערב שבת חזון

החזון הגדול להעמיד דורות של גאוני תורה מתגשם בעוז ובתעצומות
רשמים מהתכנסותם של מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א באסיפת נשיאות 'מפעל הש"ס העולמי'

מאת: ש. ב. הירש
"אבן היסוד לבנין בית המקדש 
של  ריבויים  הוא  בימינו  במהרה 
ומה  נאה  מה  כן  ועל  תורה,  גאוני 
ערב  ביום  דווקא  להתכנס  יאה 
את  ולבסס  לחזק  כדי  באב  תשעה 
'מפעל הש"ס העולמי' שכל מטרתו 
חכמים  תלמידי  של  דורות  להקים 
בש"ס  בקיאים  מופלגים,  וגאונים 
התיכון  הבריח  היה  זה   – ופוסקים" 
גדולי  ורבנן  מרנן  דברי  בכל  שעבר 
בערב  שהתכנסו  שליט"א  התורה 
שבת חזון וערב תשעה באב לאסי־
'מפעל  של  השנתית  הנשיאות  פת 

הש"ס העולמי'.
עולם  מייצגי  של  כינוסם  על 
עדותיו  כל  על  המפואר  התורה 
של  זה  עז  רושם  חפף  אכן  ושבטיו, 
לבנין  נדבכים  בתוספת  התעסקות 
בי־ במהרה  השלישי  המקדש  בית 
מינו, באמצעות הגברת אור התורה 
דווקא  ומחזיקיה,  עמליה  וחיזוק 
בזמן בו אבל כל עם ה' על כי חרבה 
וגוברת  מקדשנו,  בית  ושמם  עירנו 
יראנו  הקב"ה  שמהרה  כמיהתו 

בבניינו ויכוננו על מכונו.
טללי  והרעיפו  השגיבו  הללו 
הגדולה  התורה  לממלכת  חיזוק 
בדורנו 'מפעל הש"ס העולמי', אשר 
שנים  ושש  שלושים  לפני  נוסדה 
מצאנז  אדמו"ר  מרן  כ"ק  על־ידי 
'שפע חיים' זי"ע, במטרה לה־ בעל 
חזיר את עטרת ידיעת התורה בקרב 
אלפים רבים, וזכתה וזוכה שמתוכה 
גדלים לתפארת דורות של תלמידי 
בקיאים  מופלגים,  וגאונים  חכמים 

בש"ס ופוסקים.
אירח  הנשיאות  אסיפת  את 
השנה הגאון רבי גרשון אידלשטיין 
והיא  פוניבז',  ישיבת  ראש  שליט"א 
כ"ק  כשלצידו,  בראשותו,  נערכה 
וכן  שליט"א,  מצאנז  אדמו"ר  מרן 
(לפי  ורבנן  מרנן  הנשיאות,  חברי 
א־ב): הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי 
שליט"א ראש ישיבת עטרת ישראל, 
שליט"א  ארנסטר  מנחם  רבי  הגאון 
ראש ישיבת ויז'ניץ, הגאון רבי משה 
ישיבת  ראש  שליט"א  ברזובסקי 
ברטלר  יצחק  רבי  הגאון  סלונים, 
שליט"א ראש ישיבת איתרי, הגאון 
רבי חיים פרץ ברמן שליט"א מרא־
שי ישיבת פונביז', הגאון רבי איתמר 
גרבוז שליט"א מראשי ישיבת אור־
דרבקין  צבי  רבי  הגאון  תורה,  חות 
באר  גרודנא  ישיבת  ראש  שליט"א 
יעקב, הגאון רבי נסים דרעי שליט"א 
ראש כולל ש"ס ירושלים, הגאון רבי 
ראש  שליט"א  זילבר  מיכל  יחיאל 
ישיבת זוועהיל, הגאון רבי דוד כהן 
שליט"א ראש ישיבת חברון, הגאון 
רבי אפרים פישל מוטצען שליט"א 
תקוה,  פתח  הבעש"ט  קרית  גאב"ד 
שליט"א  נוסבוים  נפתלי  רבי  הגאון 
רבי  הגאון  משה,  חיי  ישיבת  ראש 
ראש  שליט"א  פוברסקי  דוב  ברוך 
חיים  רבי  הגאון  פוניבז',  ישיבת 
ישיבת  ראש  שליט"א  פיינשטיין 
אליעזר  רבי  הגאון  שלמה,  עטרת 
יהודה פינקל שליט"א ראש ישיבת 
מיר ירושלים, הגאון רבי צבי רוטב־
רג שליט"א ראש ישיבת בית מאיר, 
הגאון רבי נחום רוטשטיין שליט"א 
ראש ישיבת נזר התורה, הגאון רבי 
ראש  שליט"א  שטיינמן  נח  שרגא 
רבי  הגאון  תורה,  אורחות  ישיבת 
ראש  שליט"א  שפירא  יצחק  דוד 
חיים  רבי  הגאון  יעקב,  באר  ישיבת 
ישיבת  ראש  שליט"א  שפירא  צבי 

בעלזא ב"ב.

במפעל הש"ס משקיעים את כוחות 
הנפש לעסוק בתורה

הנשיאות  חברי  כינוס  במרכז 
המא־ של  הנרגשים  דבריו  עמדו 
אידלשטיין  גרשון  רבי  הגאון  רח, 
שליט"א, ראש ישיבת פוניבז', אשר 
הרחיב בענין גודל זכותם של לומדי 
התורה, כמו ששנינו "ותלמוד תורה 

כנגד כולם".
בהמשך הביא את דברי הגמרא 
(ברכות לב, ב) ארבעה צריכין חיזוק 
והראשונה שבהם הוא תורה, ופירש 
אדם  שיתחזק  חיזוק  "צריכין  רש"י 
הר־ כך  על  כוחו".  בכל  תמיד  בהם 
חיב כי "בכל כוחו" היינו בכל כוחות 
הנפש, אשר בכך יזכה האדם שדברי 
מדבש  "מתוקים  אצלו  יהיו  התורה 

ונופת צופים".
את  משביעה  התורה  "מתיקות 
מטוב  מתענג  אשר  האדם  נפש 
בה  לעמול  שמרבה  וככל  התורה, 
ולהתענג  לשבוע  נפשו  מתאווה 
יותר ויותר. על כן זאת חובת האדם 
התורה  שעסק  הכל  לעשות  תמיד 
 – ולמתיקות"  לתענוג  אצלו  יהיה 

אמר.
ראש  הגאון  אמר  לכך  בהקשר 
הישיבה שליט"א, כי ענין זה מייחד 
אשר  העולמי'  הש"ס  'מפעל  את 
מצויינים  במסגרותיו  הלומדים 
בהשקעת כוחות הנפש שלהם כדי 
התורה  כח  וגדול  בתורה  לעסוק 

וההתמדה שלהם.
כן הוסיף ואמר, כי על ידי הש־
התורה  בעסק  הנפש  כוחות  קעת 
ביראת  דשמיא  לסיעתא  זוכים  גם 
החמות  מברכותיו  והאציל  שמים, 
בישראל  תורה  לומדי  שיתרבו 
לגאולה  מהרה  נזכה  זאת  ובזכות 

השלימה.

זכרון לראש הישיבה שליווה את 
מפעל הש"ס מאז יסודו

פתח  הנשיאות  אסיפת  את 
שמואל  הרב  הש"ס,  מפעל  מנכ"ל 
את  בברכה  שקידם  הלברשטאם, 
הוא  שליט"א.  הנשיאות  חברי  פני 
מחולל  התבטא  אשר  את  הזכיר 
מרן  כ"ק  הכביר,  הרעיון  והוגה 
בראשית  זצוק"ל,  מצאנז  אדמו"ר 
הש"ס:  מפעל  של  קיומו  שנות 
"זכות קיומו של מפעל הש"ס נעוץ 
בכך שבראשו עומדים גדולי התורה 
בעצה אחת". כן הוסיף כי 'בית ועד 
אלפי  את  הן  מחשל  זה  לחכמים' 
במסגרות  הלומדים  התורה  עמלי 
השונות של 'מפעל הש"ס העולמי', 
והן את ידי ההנהלה הנושאת בעול 
הקשה של גיוס המשאבים הגדולים 

לקיומו של מפעל גדול וקדוש זה.
נפתחה  מכן  לאחר  תיכף 
האסיפה בדבריו של הגרי"מ זילבר 
שליט"א, ראש ישיבת זוועהיל, אשר 
במילים נרגשות העלה את זכרו של 
שמרלר  שמואל  אליהו  רבי  הגאון 
שנתב־ צאנז,  ישיבת  ראש  זצוק"ל, 
קש לישיבה של מעלה בחודש מר־
חשון השנה. הוא הגבר הזכור לטוב 

בעמידתו לימין מורו ורבו כ"ק מרן 
חיים'  'שפע  בעל  מצאנז  אדמו"ר 
הש"ס,  מפעל  של  יסודו  מאז  זי"ע 
אסיפות  את  מנהל  היה  השנים  וכל 

הנשיאות בחן ובכבוד.
הש"ס  מפעל  כי  אמר,  בדבריו 
על  'מפעל'  לו  הראוי  בשם  נתייחד 
לכו  ה)  סו,  (תהלים  הכתוב  משקל 
עלילה  נורא  אלקים  מפעלות  וראו 
דברי  משקל  ועל  אדם,  בני  על 
קנינים  חמשה  י)  ו,  (אבות  המשנה 
קנה הקב"ה בעולמו וכו', תורה קנין 
ה'  כב)  ח,  דכתיב (משלי  מנין  אחד 
מפעליו  קדם  דרכו  ראשית  קנני 
מאז. ואכן מפעל הש"ס הוא מפעל 
המייצר ללא הפוגה יודעי ש"ס בעו־
לם כולו, כחזונו הגדול של המייסד 
הגדול כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז זי"ע, 
ממש  זצ"ל  הישיבה  ראש  כאשר 
מסר את כל כולו למען מפעל קדוש 

זה וחי את חייו דבר יום ביומו.
שפירא  הגרח"צ  את  כיבד  הוא 
מחזיקי  קהל  ביד"צ  חבר  שליט"א, 
בבני־ בעלזא  ישיבת  וראש  הדת 
ראש  של  תלמידיו  מראשוני  ברק, 
הישיבה זצ"ל בישיבת צאנז, לשאת 
הנרגשים  בדבריו  לזכרו.  דברים 
הישיבה  ראש  של  היותו  על  עמד 
והולך  הכלים  אל  נחבא  השנים  כל 
בצידי דרכים, ואף על פי כן תורתו 
המרובים  כשספריו  עליו,  מכרזת 
הש"ס  מסכתות  על  אליהו'  'דברי 
בעיון  התורנית  גדלותו  על  מעידים 

ובהבנה מעמיקה.
בפ־ הכתוב  את  הביא  בדבריו 
לכם  "הבו  (דברים)  השבוע  רשת 
וידועים  ונבונים  חכמים  אנשים 
בראשיכם",  ואשימם  לשבטיכם 
דברים המסמלים את הראוי להיות 
צדיקים,  היינו  אנשים  ומנהיג,  ראש 
לח־ קודמת  היינו שיראתם  חכמים 
בתורה  גדולים  היינו  נבונים  כמתם, 
וידועים  דבר,  מתוך  דבר  המבינים 
הב־ על  אהובים  היינו  לשבטיכם 
נתייחד   – אמר   – אלו  בכל  ריות. 
כן  על  ואשר  זצ"ל,  הישיבה  ראש 
זכה אשר קיים בו כ"ק מרן אדמו"ר 

זי"ע "ואשימם בראשיכם".

נתיבות הלימוד לאלפי לומדי 
מפעל הש"ס

של  והמרכזי  הראשון  בחלקו 
גדולי  ורבנן  מרנן  ניצבו  הכינוס 
התורה שליט"א חברי הנשיאות, נו־
שאי משא הקודש של עולם התורה, 
והקדישו מזמנם לסלול את נתיבות 
התורה,  עמלי  אלפי  של  הלימוד 
של  השונות  במסגרות  הלומדים 

מפעל הש"ס.
הח־ הלימודים,  שתכניות  בעת 
למשך  המוצעות  והמבחנים,  זרות 
תשע"ט,  הקרובה  השנה  חודשי 
הוצגו על־ידי הגרי"מ זילבר שליט"א 
היה  מרגש  זוועהיל,  ישיבת  ראש 
לשמוע ולחזות את הדיון המעמיק 
חולל  מה  הדגמה  מעין  היה  אשר 
בהחדרת  הש"ס  מפעל  ומחולל 

ידיעת התורה לרוחבה ולעומקה.
חברי  של  ובהכרעתם  בברכתם 
לומדי  כי  נקבע,  שליט"א  הנשיאות 
שהשנה   – לחודש'  דף   30' מסגרת 
למדו חזרו ונבחנו על מסכתות: בבא 
שבועות,  מכות,  סנהדרין,  בתרא, 
 – זבחים  מסכת  והחלו  זרה,  עבודה 
ילמדו ויחזרו וייבחנו בשנה הקרובה 
מנ־ הוריות,  זבחים,  המסכתות:  את 

חות ויתחילו מסכת חולין.
לחודש'  דף   20' מסגרת  לומדי 
על  ונבחנו  חזרו  למדו  שהשנה   –
המסכתות: נזיר, סוטה, גיטין, והחלו 
מסכת קידושין – ילמדו ויחזרו וייב־
המסכתות:  את  הקרובה  בשנה  חנו 
קידושין, בבא קמא, ויתחילו מסכת 

בבא מציעא.
לומדי חלק 'אורח חיים' במסג־
רת 'הוראה ש'ס ופוסקים" – שהשנה 
למדו חזרו ונבחנו מתחילת השולחן 
ערוך עד סימן קכ"ז – ילמדו ויחזרו 
וייבחנו בשנה הקרובה מסימן קכ"ח 
עד סימן ר"ג, הלכות תפילה, קריאת 
ספר תורה, בית כנסת, סעודה, והל־

כות ברכת הפירות.
במ־ משפט'  'חושן  חלק  לומדי 
סגרת 'הוראה ש'ס ופוסקים" – שה־
שנה למדו חזרו ונבחנו מסימן ע"ח 
ונטען  טוען  הלכות  ק"ז,  סימן  עד 
וייבחנו  ויחזרו  ילמדו   – חוב  וגביית 
בשנה הקרובה מסימן ק"ח עד סימן 
אפותיקי,  חוב,  גביית  הלכות  קנ"ב, 
קרק־ חזקת  מטלטלין,  חזקת  ערב, 

עות, ויתחילו הלכות נזקי שכנים.
העובדה  בלטה  הדיונים  במהלך 
המרגשת כי ב'מפעל הש"ס העולמי' 
תכניות  הזמנים'.  'בין  של  מושג  אין 
הקלות  על  בנויות  אינן  הלימודים 
וויתורים ללומדי מפעל הש"ס בזמני 
בח־ לא  גם  כמו  מסויימים,  חופשה 
ללא  ללמוד  חייבים  כאן  חגים.  דשי 
הפסקה, בכל עת ובכל שעה. כאן עול 

יממות   365 צווארם  על  מונח  תורה 
ויו"ט,  שבת  ערב  וחורף,  קיץ  בשנה, 
שמחה  עתות  ויו"ט,  שבת  מוצאי 

וכיוצא בזה. אשריהם ואשרי חלקם.

אין להם בעולמם אלא יגיעת 
התורה יומם ולילה

המבחנים  עריכת  על  מבט 
החודשיים ועל הידיעות המופלאות 
הש"ס,  במפעל  הנבחנים  שמגלים 
ברנד  צבי  מאיר  רבי  הגאון  הציג 
החו־ שומרי  כולל  ראש  שליט"א, 
מות וחבר ביד"צ קהל מחזיקי הדת, 
שהיה מראשוני לומדי כוללי הש"ס 
המבחנים  עורכי  על  נמנה  וכיום 

במפעל הש"ס.
התו־ את  ציין  דבריו  בראשית 
אסיפת  שמביאה  הכבירה  עלת 
בחלק  בעיקר  בכנפיה,  זו  נשיאות 
בח־ וגם  הש"ס  מפעל  של  הרוחני 
בעולו.  הנושאים  של  הגשמי  לק 
מרן  כ"ק  של  מטרתו  על  עמד  הוא 
את  ביסדו  זי"ע  מצאנז  אדמו"ר 
כדי  הש"ס,  ומפעל  הש"ס  כוללי 
להקים בתי יוצר של גדולי ישראל, 
צמחו  כבר  השנים  במרוצת  ואכן 
רבנים  הרבה  אלו  קודש  ממפעלי 
מופלגים  גאונים  ישיבות,  וראשי 

המזהירים את שמי עולם היהדות.
הוא ציין, כי כחזונו של המייסד 
אב־ הש"ס  מפעל  במסגרות  הוגים 
רכים בעלי כשרונות שמוסרים את 
למען  וזמנם  כוחם  וכל  ישותם  כל 
בעו־ להם  אין  הללו  התורה.  ידיעת 
אלא  הזה,  עולם  מעניני  כלום  למם 

יומם ולילה יגעים בתורה.
של  שאיפותיהם  את  הפליא  כן 
אשר  הש"ס,  מפעל  ונבחני  לומדי 
מרג־ משאלות  לעת  מעת  מעלים 
ועוד,  עוד  להיבחן  רצונם  על  שות 
כמו על סדרים שלמים, דבר שמעיד 
על הפירות ופירי הפירות שצומחים 

בזכות מפעל הש"ס.

מפעל הש"ס עשה מהפכה כבירה 
בעולם התורה

הנ־ באסיפת  המרכזי  הציר 
לומדי  ועידוד  חיזוק  היה  שיאות 
של  תפארתו  בניית  והמשך  התורה 
נסובו  זה  ציר  על  התורה.  עולם 
התורה  מגדולי  כמה  של  דבריהם 

שליט"א חברי הנשיאות.
הנלהבים  דבריו  נשמעו  ראשון 
פוברסקי  דוב  ברוך  רבי  הגאון  של 
שליט"א, ראש ישיבת פונביז', אשר 
המ־ התורה  שמחת  אודות  הרחיב 
קיפה את כל ישותו של העוסק בה, 
על  עמד  הוא  חיותו.  כל  היא  והיא 
הדרגות הגבוהות בהן מתעלים עמ־
לי התורה, בהזכירו את דברי הגר"ח 
מוואלזין זצוק"ל שמכל אות וכל דף 

גמרא נבראים עולמות.
בחוש  רואים  הש"ס  "במפעל 
חשים  במסגרותיו  שהלומדים 
חיותם,  כל  היא  התורה  שזאת 
אלקי־ בה'  הדבקים  ואתם  בבחינת 
הם  יום  וכל  היום,  כולכם  חיים  כם 
מחודשת  חיות  קבלו  כמו  חשים 
והם כבריאה חדשה" – אמר. כן ציין 
כי מפעל הש"ס עשה מהפיכה כבי־
הגדולה  והזכות  התורה,  בעולם  רה 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  למייסדו  נזקפת 
מצאנז זי"ע, אשר כל חייו קודש היו 
בהקשר  ולהאדירה.  תורה  להגדיל 
בבית  פעם  בשהותו  כי  סיפר  לכך 
ההבראה בקרית צאנז נתניה, נפעם 
זי"ע  האדמו"ר  כ"ק  איך  לראות 
ביום  בישיבה  פלפול  שיעור  מוסר 

שישי, כדרכו דבר יום ביומו.
לאחריו נשמעו דבריו הנלהבים 
אזרחי  מרדכי  ברוך  רבי  הגאון  של 
יש־ עטרת  ישיבת  ראש  שליט"א, 
ראל, שעמד על חובת הכרת הטוב 
'מפעל  כלפי  ישראל  לעם  שיש 
של  שגבו  על  הרחיב  הוא  הש"ס'. 
כינוס זה הנערך בערב תשעה באב, 
בו אבלים אנו על חורבן בית המק־
שיכול  גדול  דבר  שאין  משום  דש, 
להביא לבנין הבית המקווה מאשר 

עסק התורה.
"בהרבצת תורה ובריבוי לומדיה 
בונים אנו את בית המקדש, וזו היא 
זו,  חשובה  התכנסות  של  המטרה 
לחזק את ידי מפעל הש"ס המביא 
בתו־ לגדלות  השאיפה  את  בכנפיו 

רה" – אמר.
מתלמידיו  כמה  על  העיד  הוא 
להיות  שנתעלו  משפחתו  ומבני 
מפ־ בזכות  מופלגים  תורה  גדולי 
מעם  אחד  שכל  וקרא  הש"ס,  על 
לעזור  לעצמו  חובה  יראה  ישראל 
למפעל כבירים זה שיוכל להמשיך 
כן  עוז.  וביתר  שאת  ביתר  ולפעול 
הביע ממעמקי לב את הוקרת הכל 
מצאנז  אדמו"ר  מרן  כ"ק  למייסד 
את  הממשיך  יבלח"ט  ולבנו  זי"ע, 
כ"ק  הש"ס,  מפעל  בנשיאות  דרכו 

מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א.
פיינשטיין  חיים  רבי  הגאון  גם 

של־ עטרת  ישיבת  ראש  שליט"א, 
מה, הביע בראשית דבריו הנלהבים 
את הזכות הגדולה שנתגלגלה לידי 
כ"ק  תורה,  של  עולה  מקים  זכאי, 
אשר  זי"ע,  מצאנז  אדמו"ר  מרן 
ופי־ והפירות  התורה  זכות  בוודאי 
הצומחים  המופלאים  הפירות  רי 
ממפעל הש"ס מלווים אותו בעולם 
האמת, והם אשר עומדים כיום לי־
מין קדשו של בנו ייבלח"ט כ"ק מרן 

אדמו"ר מצאנז שליט"א.
הטובה  על  עמד  בהמשך 
מפעל  שמביא  ומכופלת  הכפולה 
של  קרנם  את  מרומם  אשר  הש"ס, 
לומדי התורה ומעניק להם מילגות 
טופח   – אמר   – זה  דבר  מכובדות. 
חיצוניים  אותם  של  פניהם  על 
יש  כי  האחרונה  בתקופה  הזועקים 
יתפרנסו  שהחרדים  כביכול  לדאוג 
אין  כי  יודעים  אינם  הללו  בכבוד. 

על  לשקוד  מאשר  יותר  גדול  כבוד 
התורה  עמלי  ואכן  התורה,  דלתות 
המתגברים על כל הנסיונות הם הם 

חיים בכבוד.
"כשמלחמה ניטשת בחוץ כנגד 
הש"ס  מפעל  ניצב  התורה,  לומדי 
ומכריז ברמה: נמשיך הלאה לעסוק 
בתורה! כי התורה היא כמים קרים 
על  ובירך  אמר   – עייפה"  נפש  על 
עבודת  שתימשך  הגדולה  הזכות 

הקודש של מפעל הש"ס.
מרגש  מכתב  הקריא  לסיום, 
שנים  שלמד  האברכים  מאחד 
רבות במסגרות מפעל הש"ס, נבחן 
ארבעת  ועל  הש"ס  כל  על  פעמיים 
מבקש  אשר  ערוך,  שולחן  חלקי 
שוב  לו  תאשר  שההנהלה  במכתבו 
להיות חבר מן המנין במפעל הש"ס, 
למען יוכל שוב ללמוד ולהיבחן על 

כל הש"ס והשולחן ערוך...

452 חודשים רצופים ללא הפסק 
של לימודים, חזרות ומבחנים

עליו   – הכינוס  סיום  לקראת 
לצדיקים  "כינוס  מלא  בפה  ייאמר 
הנאה להן והנאה לעולם" (סנהדרין 
עא, ב) – מסר המנכ"ל, הרב שמואל 
של  היקפו  על  דו"ח  הלברשטאם, 
הנבחנים  אלפי  על  הש"ס,  מפעל 
ברחבי תבל בכל אחת מהמסגרות, 
של  פוסקת  הבלתי  הדרישה  ועל 
מפעל  למסגרות  להצטרף  רבים 
הש"ס. הוא ציין כי בחודש האחרון 
452 כלומר,  ה־452,  המבחן  נערך 
של  הפסק  ללא  רצופים  חודשים 

לימודים, חזרות ומבחנים.
שנות   36 במשך  כי  ציין,  הוא 
מעניקה  הש"ס  מפעל  של  קיומו 
גדולי  של  זאת  שנתית  התכנסות 
רב  וכוח  מרץ  שליט"א  התורה 
בעול  לשאת  להמשיך  להנהלה 
זה,  אדיר  מפעל  של  הכבד  הכספי 
אותו  עתק,  הון  דרוש  שלהחזקתו 
מדי  רב  בקושי  המנהלים  מגייסים 
למנהלי  הודה  כאן  בחדשו.  חודש 

מפעל הש"ס, הרב שמואל אלמליח 
התמסרותם  על  קניג,  אלעזר  והרב 
הנאמנה ללא ליאות דבר יום ביומו.
התורה  גדולי  ורבנן  מרנן 
הנהלת  את  וחיזקו  אימצו  שליט"א 
בבד  ובד  העולמי',  הש"ס  'מפעל 
החמות  ברכותיהם  את  האצילו 
התורמים  לכל  ליבם  מעומק 
של  וביסוסו  בהחזקתו  המסייעים 

'מפעל הש"ס העולמי'.

  21

ברכת קדשו של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א:

"המקבל על עצמו להחזיק אברך במפעל 
הש"ס יזכה ללמוד את כל הש"ס"

התרגשות רבה היתה לראשי 
עלו  עת  הש"ס,  מפעל  הנהלת 
הנשיאות  חברי  התכנסות  טרם 
חיים  רבי  הגאון  של  למעונו 
את  לקבל  שליט"א,  קנייבסקי 

ברכת קדשו.
מפי  שמע  שליט"א  הגר"ח 
חברי המשלחת על משאלתם של 
תורמים ליטול על עצמם אחזקת 
אברך במפעל הש"ס, והאציל את 
ברכת קדשו בברכת התורה: שכל 
תורם לאחזקת אברך יזכה ללמוד 

את כל הש"ס.

כי  מציינים,  הש"ס  במפעל 
נעוצה  המיוחדת  קדשו  ברכת 
(משלי  ע"ה  המלך  שלמה  בדברי 
לו  ירחיב  אדם  "מתן  טז)  יח, 
שפירשוהו  ינחנו",  גדולים  ולפני 
תמכין  לב  נדיבי  אותם  על  חז"ל 
דאורייתא העומדים לימין עוסקי 

התורה.
אשתקד  כי  מציינים,  גם  הם 
נערכה אסיפת הנשיאות של מפ־
על הש"ס במעון קדשו של הגאון 
וב־ שליט"א,  קנייבסקי  חיים  רבי 
תוך דבריו במעמד זה אמר: "בכל 

להיות  אפשר  שאי  ידעו  הדורות 
תלמיד חכם אם לא יודעים ש"ס 
טובה  ונחזיק  בואו  לכן  בוריו.  על 
מצאנז  האדמו"ר  לידידינו  מרובה 
מפעל  בראש  שעומד  שליט"א 
צורבים  ומחזק  ומעודד  הש"ס 
וכולי  ש"ס  ולדעת  ולשנן  ללמוד 
עדרים  לגדל  זכה  וכבר  תלמודא, 
מו־ חכמים  תלמידי  של  עדרים 
אנחנו  שנזכה  רצון  ויהי  פלגים, 
התורה  כל  את  לדעת  וצאצאינו 
כולה ולהגאולה השלימה במהרה 

בימין אמן".

הגר"ג אידלשטיין שליט"א נושא דברים

הגרב"מ אזרחי שליט"א נושא דברים

הגרמ"צ ברנד שליט"א מביא את דבר צוות הבוחנים

הגרב"ד פוברסקי שליט"א נושא דברים

הגרח"צ שפירא שליט"א נושא דברים לזכרו של ראש ישיבת 
צאנז הגרא"ש שמרלר זצ"ל

בדיונים על תכניות הלימודים במפעל הש"ס לשנת תש"פ

הגר"ח פיינשטיין שליט"א נושא דברים
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שפתי כהן ישמרו דעת
ככלות השלושים להסתלקותו של הגה"ח רבי מרדכי משה הכהן קרפמן זצ"ל, מחשובי חסידי בעלזא

דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו
30 שנה להסתלקותו של הגה"צ רבי מרדכי אדלער זצ"ל אב"ד וראש כולל 'מנחה חדשה' דז'יקוב-ויזניץ בברוקלין

מהסתלקותו  חלפו  שנה   30
הטראגית בדמי ימיו של האי גברא 
רבא, הרב הצדיק רבי מרדכי אדלר 
מדזיקוב  האדמו"ר  של  בנו  זצ"ל, 
חיים  נפתלי  רבי  הרה"צ  ויזניץ 
'אמרי  בעל  למרן  חביב  ונכד  זצ"ל, 

חיים' מויזניץ זי"ע.
שלושים  כבר  שחלפו  אף 
שנה, הרי שבעיני רבים - יהודים 
הקשורים בדמותו הרוממה ושזכו 
להשפעתו הגדולה - נראה הדבר 
עדיין  אתמול.  אך  זה  היה  כאילו 
ובכל  עיניהם  לנגד  החיה  דמותו 
רבי  היה  מה  מזכירים:  הזדמנות 
בבחי'  מגיב.  מחזק,  אומר,  מרדכי 

'צדיקים במיתתן קרויין חיים'.
'מרדכי  על  במדרש  איתא 
אלא  יהודי  תקרא  'אל  היהודי', 
וביראה,  בחכמה  גדול  יחידי'. 
יחידי,  אבל   - ובחסד  בתורה 
בחיוך  הפנים,  במאור  היה  מיוחד 
לכל  הנפתח  החם  בלב  הקורן, 
בד־ להיזכר  מישהו  היכול  יהודי. 

מותו הקורנת של רבי מרדכי בלי 
לבו,  מטוב  שנבע  בחיוך  להיזכר 
המקדם  ובקולו  המאירות  בעיניו 

בברכה?
בלי־ תשי"ב  בשנת  זרח  אורו 
זצ"ל.  מוהרנ"ח  הגה"צ  לאביו  דתו 
בקרית  התקיימה  הברית  שמחת 
ה'אמרי  מרן  אצל  ברק  בני  ויזניץ 
לגור  עברו  ואח"כ  זי"ע,  חיים' 
מוהרנ"ח  הגה"צ  כיהן  שם  בחיפה 
זצ"ל כראש ישיבת סערט-ויזניץ. 
תורה  דלתי  על  שקד  בבחרותו 
ואח"כ  וסלונים,  ויזניץ  בישיבות 
בעל  הרה"ק  דודו  אצל  בארה"ב 
'תורת מרדכי' מויזניץ מונסי זי"ע.

במעלות  וגדל  שהלך  לאחר 
התורה ובקנייניה, הוסמך להוראה 
'דבר  בעל  אהרנברג  הגרי"מ  ע"י 
יהושע', הג"ר אברהם משה באב"ד 
אב"ד יפו והגרמ"א פריינד גאב"ד 

העדה החרדית.
את  נשא  לפרקו,  בהגיעו 
רבי  הרה"צ  בת  תליט"א  הרבנית 
זאב לעוו זצ"ל, ונכדת הגה"צ רבי 
משה אריה לעוו זצוק"ל מטעמש־
מביקסאד  הגה"ק  של  חתנו  וואר 
תשל"א  בטבת  חתונתו  זצוק"ל. 
היתה החתונה האחרונה של נכדי 
רבנו ה'אמרי חיים' שעוד השתתף 

בה.
לגור  עבר  נישואיו  אחר 
ולמרות  שבארה"ב,  בבורו-פארק 
קשה  כשבתחילה  שם,  זר  היותו 
למקומו  להתרגל  מאד  לו  היה 
בצל  אינו  כשהוא  בפרט  החדש, 
מיד  החל  הרבי,  זקנו  של  קדשו 
ול־ לתורה  הנמרצות  בפעולותיו 

מתגורר  כבר  הוא  כאילו  חסידות 
במקום מאז ומקדם.

חוג  כבר  היה  רב  לא  זמן  תוך 
מצוינים  ואברכים  ת"ח  של  נכבד 
הדרכתו,  תחת  לעמוד  שביקשו 
וידידיו סייעו ותמכו בידו בהקמת 
'מנחה  ולתפילה  לתורה  ביהמ"ד 
הפעי־ דזיקוב-ויזניץ.  חדשה' 

תורה  בהרבצת  התרחבה  לות 
הבתים,  ולבעלי  הכולל,  לאברכי 
לישיבת  שבאו  הצאן  לצעירי  וכן 
לימודיהם  לאחר  המתמידים 
'מנחה  ביהמ"ד  בתלמוד-תורה. 
שמגדלין  גדול,  לבית  היה  חדשה' 

בו תורה, תפילה ושבת-קודש.
שימש  עצמו  מרדכי  רבי 
בתורה,  להתמדה  ומופת  דוגמה 
כשמדי יום השכים בבוקר, ולאחר 
טבילת טהרה ישב ועסק בהתמדה 
כהכנה  בשיעור-תורה  בביהמ"ד, 
תובע  היה  מזולתו  גם  לתפילה. 
כשהכל  תורה,  לשיעורי  לבוא 
מתוך חיוך ובמאור פנים. מי שרק 
הת־ ביהמ"ד  דלתי  מפתן  על  דרך 
וליבו  פניו  ממאור  והוקסם  רשם 
ורבים  ליבו  שפך  כאן  הטהור, 
הזכות  בתפילותיו  מעוון  השיב 

והטהורות, המרגשות והנלהבות.
ושמו  זקן  ויז'ניצאי  חסיד 
מגיע  היה  ז"ל,  פוקס  אליעזר  ר' 
לשמוע  במנחה  שבת  ערב  מדי 
זלגו  ודמעות  מפיו,  ה'הודו'  את 
כי  העיד,  אחר  חסיד  מעיניו... 
ב'הודו'  מדרשו  בבית  ההרגשה 
חיים'  ה'אמרי  הרבי  כאילו  היתה 

נמצא כאן...
ביתו ובית מדרשו פתוחים היו 
הר־ אחד  כל  יהודי,  לכל  לרווחה 

יהודי  מספר  כבביתו.  במקום  גיש 
פעם  הגיע  שהוא  חסידי,  ממוצא 
להתפלל בביהמ"ד 'מנחה חדשה', 
רבי מרדכי ביקש לקרבו, והזמינו 
לבוא לשבת ב'מזרח'. השיב אותו 
ה'מזרח'  הוא  מערב  "צד  יהודי: 

שלי"...
נענה לו רבי מרדכי בחביבות: 
לדבריך  שהרי  אותי,  מבייש  'הנך 

יוצא שאני יושב במערב!'...
עני  לביהמ"ד  נכנס  כשהיה 
וחיצוניותו  בלויים  שבגדיו  מרוד, 

מקבלו  מרדכי  רבי  היה  דוחה, 
בחיוך קורן, ומכין עבורו כוס חמין 
- 'הרי הוא יהודי, בנו של הקב"ה!'

אחד  על  מסופר  זאת  לעומת 
עשיר  של  בנו  שהיה  המתפללים 
בשעת  לשוחח  נהג  והוא  ונגיד, 
לו  נשא  לא  מרדכי  רבי  התפילה. 
מוסר  דברי  בפניו  והשמיע  פנים 
על כך. בד בבד קירב את בניו של 
עימם,  לומד  והיה  מתפלל,  אותו 

כדי לחזקם ולעודדם לעבודת ד'.
ר ידידיו הלך וגדל. רבים  ִמְספָּ
ומוקיריו.  מכיריו  היו  מספור 
ונבון  חכם  איש  בו  מצאו  יהודים 
הד־ ממנו  ולקבל  עימו  להתייעץ 

ראו  רבים  שונות.  בבעיות  רכה 
לפניו  לשפוך  מתאימה  כתובת  בו 
ונפתולי  קשיי  אודות  ליבם  את 
של  גדושה  מנה  ולקבל  החיים, 

חיזוק ועידוד.
חל־ ובחורים  ילדים  גם  היו 

שהמסגרות  חינוך,  וקשי  שים 
ילדים  אותם.  פלטו  החינוכיות 
באפס  ברחובות  הסתובבו  אלו 
מרובה  נפש  עגמת  והסבו  מעש, 
להוריהם. רבי מרדכי היה משוחח 
מקרין  ארוכות,  הללו  הילדים  עם 
אותם  מחזק  ואהבה,  חום  אליהם 
היו  הישר.  בדרך  אותם  ומקדם 
מקרים שהורים קיבלו התקף-לב 
של  מהתנהגותם  כתוצאה  רח"ל 
ילדיהם, ואילו רבי מרדכי הצליח 
ולהכ־ אבות  על  בנים  לב  להשיב 

ניסם לישיבות קדושות, הציל על 
ידי כך את הנער ואת הוריו, וזכה 
הבחור  כאשר  בשמחתם  לשמוח 
ול־ לשם  חסידי  יהודי  בית  הקים 

תפארת.
בצילו  הסתופפו  זאת  לצד 
בחורים ואברכים מבקשי ד', שר־

השגותיהם  את  רומם  מרדכי  בי 
גדלו  אלה  ובחסידות.  בתורה 
וצמחו לתפארת, ומרגישים לו עד 

היום אסירי תודה.
רבי  גם  ישב  שהקים  בכולל 
אחד  בתורה.  והגה  עצמו  מרדכי 
את  ציין  הלומדים  מחשובי 
רבי  עם  שוחח  שהוא  העובדה, 
התפעל  בלימוד,  רבות  מרדכי 
מעמקותו  ידיעותיו,  מהיקף 
לכל  מעל  אבל  שכלו,  ומישרות 
פעם  אף  שלו:  ההשתוות  ממידת 
סברתו  בין  חילוק  בעיניו  היה  לא 
רק  לפניו  'היתה  הזולת,  לסברת 
מטרה אחת, להגיע לחקר האמת'. 
ואמנם זכה רבי מרדכי לדרגה הג־

בוהה - לאסוקי שמעתתא אליבא 
דהלכתא.

"ביום  ממקורביו:  אחד  מספר 
מרדכי  רבי  לי  אמר  אחד  שישי 
פלונית'.  לחנות  עמי  נא  'בוא   -
כשהגענו לשם, אמר לי: 'קנה עתה 

לשבת את כל מה שאתה מחבב'.
ומ־ מאכלים  מיני  כל  "אספתי 
גדנות, רבי מרדכי שילם על הכל, 
עמי'.  'בוא  לי:  אמר  מכן  ולאחר 
לבית  המצרכים  כל  את  נשאנו 
בבארא-פארק,  אחת  משפחה 
ורבי מרדכי זצ"ל אמר לי: 'השאר 
את הכל כאן'... עד היום אין לי כל 

מושג באיזו משפחה מדובר...
יום  שמדי  מספרים,  מכיריו 
לפעול  חדשה  חיות  בו  ניכרה 
שמ־ צדיקים  וכאותם  ולהפעיל, 

עבדו  יום  שבכל  עליהם  סופר 
בכל  מחודשת.  בחיות  הבורא  את 
חסד.  לעשות  ורץ  מיהר  פנוי  זמן 
עתה,  הולך  הוא  לאן  כששאלוהו 
הולך  'הנני  בקצרה:  מתחמק  היה 
שלא  כדי  הרחוב',  לפינת  כאן  רק 

יעכבוהו מללכת...
פעם ביום חורף קר, התקלקל 
רבי  שכניו.  בבית  החימום  תנור 
וכשנו־ עימם,  מיודד  היה  מרדכי 

לשבת  לביתם  עלה  כך,  על  לו  דע 
עימם עד שיתוקן התנור, כדי לה־

ביע השתתפות בצערם, שלא יהא 
בשעה  המוסק  בביתו  יושב  הוא 

ששכניו סובלים מקור...
חדש  ביהמ"ד  שפתח  אחד  רב 
רבי  של  מדרשו  מבית  רחוק  לא 
מרדכי, מביע עד היום את פליאתו 

על ה'מופת' הגדול שהראה, שאף 
להיחשב  היה  יכול  שביהמ"ד 
רבי  של  מדרשו  לבית  כ'מתחרה' 
מרדכי, שלח אליו רבי מרדכי כמה 

מתפללים, כדי לחזקו ולעודדו!
מרדכי היהודי היה 'דורש טוב 
לע־ טבתא  'תבע  ובתרגום:  לעמו' 

מיה', תובע את הטוב, דורש אותו 
ללא  תבע  מרדכי  רבי  בתוקף. 
לזולת,  ועזרה  חסד  עשיית  הרף 
לא  ובוודאי  חשבונות.  שום  בלא 
חשבונות של כבוד - כאלו לא היו 

אצלו.
סיפר אחד ממכריו: "בכל שנה 
בקיץ,  שהה  שם  למונורו,  בבואו 
היתה לרבי מרדכי מצוה 'חדשה', 
מעשה-חסד חדש, והיה פונה אלי 
לעורר  עם  נדיבי  אל  עמו  שאבוא 
סיפר  פעם  ולהתרימם.  לבם  את 
והוא  פלוני,  גביר  כאן  שיש  לי 
כבר התרימו לכמה וכמה עניינים, 
בפניו  להופיע  מתבייש  שהוא  עד 
פעם נוספת. משום כך, הוא מבקש 
ממני שאלך לשם לבדי לדבר עמו 
השבתי  ה'חדשה'.  המצוה  אודות 
לו שגם לי יש איזה ענין של מצוה 
אותו  עם  אודותיו  לדבר  שברצוני 
לא   - זאת  ששמע  ברגע  גביר. 
'מאי  שהרי  ולבקש  לדבר  הוסיף 
למצ־ קודמת  שמצוותי  חזית 

וותך'...
היתה  לו  שעניתי  "התשובה 
עליתי  ערב  באותו  ועוד  נכונה, 
מה  בענין.  לשוחח  נגיד  אותו  אל 
את  שם  פגשתי  כאשר  הופתעתי, 
על  ומשוחח  יושב  מרדכי  רבי 
חייך  אותי,  ראה  כאשר  עניינו. 
שמ־ ו'התנצל':  המאיר  חיוכו  את 
החתן  שהרי  בצד,  הבושה  את  תי 
הזה צריך להינשא, ומה הוא אשם 

שאני מתבייש..."
נפ־ במסירות  התמסר  בפרט 
היה  והוא  מיוחדים  לילדים  לאה 
לבו  בכל  וכאם.  כאב  הכל,  עבורם 
'למודי  מוסדות  למען  פעל  ונפשו 
משא־ לגייס  ועמל  חוש',   - השם 

פעולותיו  המוסדות.  לטיפוח  בים 
והשת־ מפעילות  חרגו  הכבירות 

דלות רגילה למען מוסד מסוג זה. 
מסירותו הנפלאה למען אותם יל־

ניתנת  לא  אומללים,  פגועים,  דים 
ומאמץ  מחזקם  היה  לתיאור.  כלל 
ומ־ בחמימות  מחבקם  רוחם,  את 

עודד אותם.
במוסד  הופיע  תמיד  כמעט 
לה־ ושקיות-שי,  מגדנות  כשבידו 

וחמימות,  לב  תשומת  להם  ראות 
והם, הילדים הרכים, היו מתאספים 
לבלוע  מחיוכו,  להתחמם  סביבו 
האור  בצל  להסתופף  טובה,  מלה 
בחייהם  כך  כל  נדיר  שהיה  הזה, 
לבואו.  מחכים  היו  הם  החשוכים. 
שואלים  היו  מוט'ל?'  ר'  הוא  'היכן 

בכמיהה, זמן רב לאחר פטירתו... 
רבי  של  מסירותו  על  כדוגמה 
חו־ ביום  פעם  כי  מסופר,  מרדכי 
פיצוץ  אירע  וקפוא,  מושלג  רפי 
מרדכי,  רבי  שבבית  המים  בצינור 
הוצף  בנין  שבאותו  מדרשו  בית 
לת־ מלאכה  בעלי  והזעיקו  מים, 

טרחו  הפועלים  התקלה.  את  קן 
עמם.  שהה  מרדכי  ורבי  במלאכה 
הגה"צ  עם  שקבע  נזכר  לפתע 
שכיהן  זצ"ל  דעברעצין  גאב"ד 
השם',  'לימודי  מוסדות  כנשיא 
את  לבחון  כדי  למוסד  לנסוע 
הם  אליהם,  יבוא  לא  אם  הילדים. 
לא יקבלו שום תירוץ על שיטפון 
וצינור מקולקל. אם יתאכזבו - מי 
בלי־ ח"ו  תחול  נסיגה  איזו  יודע 
והודיע  הכל,  את  עזב  הוא  מודם. 
למוסד.  לנסוע  שעליו  לרבנית 
ודאי,  ידיו:  את  חיזקה  הרבנית 
השיטפון לא יברח, והפועלים בין 

כך לא יסיימו היום את המלאכה.
היה  זצ"ל  דעברעצין  גאב"ד 
מתפעל מן העובדה, שלא זו בלבד 
שהוא עזב את בית מדרשו האהוב 
המאיר  שחיוכו  אלא  כזה,  במצב 
שהוא  למרות  פניו  מעל  מש  לא 
לא ידע מה שיעור הנזק ומה היקף 
מזמר  שמעוהו  ואפילו  ההפסד, 

לעצמו 'מי במים ומי באש'...
אביהם  שהיה  בלבד  זו  ולא 

הסתפק  לא  הוא  'חוש',  ילדי  של 
ובחיוך.  בעידוד  בבחינה,  בביקור, 
לאחר שבחן את הילדים ועמד על 
התקדמותם, שוחח עם המלמדים 
בנ־ ילד  לכל  בנוגע  ההנהלה  ועם 

וכיצד  לקדמו  אפשר  כיצד  פרד, 
מסור  אב  כמו  ממש  לשקמו,  ניתן 
המתעניין בילדו, ולאחר מכן טרח 
להתקשר להורים ולבשר להם על 
ולעודדם  לחזקם  בנם,  התקדמות 
האם  הזדמנות  באותה  ולברר   -
ולהושיט  מה  בדבר  לעזור  ניתן 

סיוע למשפחה...
דאג.  'חוש'  למוסד  רק  ולא 
"בני  מבורו-פארק:  יהודי  מספר 
'מוח  לבעל  בילדותו  נחשב  נ"י 
חלש', והיו שהציעו להכניסו למו־
סד 'חוש'. רבי מרדכי זצ"ל שהכיר 
ייכנס  לא  נ"י  שבני  הודיע  אותנו, 
את  נטל  והוא  אופן,  בשום  ל'חוש' 
לשני  שילם  הוא  עצמו.  על  העול 
מלמדים פרטיים שילמדו עם בני, 
למענו,  נוספים  במישורים  ופעל 
עלה  בזכותו  עצומה.  במסירות 
בני ונתעלה, עד שהוא כיום אברך 

חשוב ומחנך לתפארת!
אברהם  ישראל  רבי  מרן  כ׳"ק 
מסקולען זצוק"ל התבטא, שהיתה 
לו לרבי מרדכי זכות אבות לעשות 
עדיין  והרי  רבים.  כה  חסד  מעשי 
מעורבותו  על  מאומה  סיפרנו  לא 
בית  שלום  בהשכנת  בסכסוכים, 
סיפרנו  לא  בעייתיים.  בשידוכים 
שבת  בלילות  ללכת  מנהגו  על 
חולים  לבקר  התפילה  לאחר 
בבתיהם, ועל הקביעות שהיתה לו 
לנסוע לבתי חולים ולטפל בעצמו 
ובעי־ ולסעדם  לשמשם  בחולים, 

קר להפיח בהם חיות בדברי חיזוק 
חולה  לבקר  בא  אחת  לא  ועידוד. 
הני־ המשפחה  בני  את  שם  ומצא 

צבים על משמרתם, והכריז שהוא 
יישאר עד שהם ילכו לאכול ולנוח 
ולהחליף כוח - ובכך גמל חסד הן 

עם החולה והן עם משמשיו...
כל  היה  קודש  שבת  כשבאה 
ובא־ בתפילות  להבה,  אש  כולו 

ואף  שבת  בכל  חברים.  סיפות 
בלילות שבת של סגריר התאספו 
ל'באטע'  ובע"ב  אברכים  ובאו 
בבית מדרשו, לשפוך נפשם בשי־

בצוותא  ולהתחזק  ותשבחות  רות 
היוצאים  דבריו  בשמיעת  חדא, 
מסכם  הלב.  אל  ונכנסים  הלב  מן 
יהודי מבאי בית מדרשו: 'בלילות 
ושרר  שלג  ירד  כשבחוץ  שבת 
בבית  מכך  ידעו  לא  מקפיא,  קור 
ידעו  שם  מרדכי,  רבי  של  מדרשו 

מריבונו של עולם!' - - -
מס־ אחד  לאחר פטירתו כתב 

"אני  פרטי:  במכתב  החבורה  גל 
צריך חיזוק גדול מאד, אחר הסת־

לקות הרב ר׳ מרדכי קשה לי מאד 
מחזק  היה  הוא  רוחנית.  מבחינה 
אותנו ב'זיץ' בליל ש"ק. זה נתן לי 
קשה  עכשיו  השבוע.  לכל  שמחה 
לי מאד... נזכרתי מהחסיד הישיש 
שהיה  ז"ל  שטיינמץ  דוד  יעקב  ר׳ 
אצל  ל'זיץ'  שבת  ליל  בכל  בא 
לי  אומר  היה  הוא  מרדכי,  ר׳  הרב 
הכ־ מרדכי  שרבי  ששמחת-הלב 

השבוע.  לכל  אותו  חיזקה  בו,  ניס 
ואם פעם קרה שלא בא ל'באטע', 
הלך  ולא  השבוע  כל  שבור  היה 
בגשמי.  ולא  ברוחני  לא  כלום,  לו 

זכותו יגן עלינו ועכי"א".
בכל נימי נפשו דבק בזקנו הק' 
באופן  זי"ע,  חיים'  ה'אמרי  מרן 
את  הפסיק  לא  לרגע  יתואר.  בל 
ות־ דרש  ואף  אליו,  התקשרותו 

שלא  והחסידים  מהתלמידים  בע 
הרבי  של  הק'  דרכו  את  ישכחו 
ושיתדבקו  בתורתו,  שיעסקו   -
דק־ ובחיות  המוזהבות,  במידותיו 

דושה של הרבי לכל מצוה.
לב־ הדרכה  במכתב  כתב  וכה 
לשמוע  "שמחתי  ממקורביו:  חור 
בספה"ק  קבוע  שיעור  לך  שיש 
בה,  דכולא  בה  הפך  חיים',  'אמרי 
איך  לדורות  צוואה  הוא  הספה"ק 
התוה"ק  ע"פ  להתנהג  שעלינו 

ודרך הבעשטה"ק"...
ממכתביו  מכתב  בכל  כמעט 
וקרוביו  לידידיו  מארה"ב 
שבארה"ק, התרפק על זכר אותם 
נמצאים  אתם  הפחות  'לכל  ימים: 
להשתפך  ואפשר  (בארה"ק)  שם 
קל  יותר  נהיה  הקדוש,  הציון  על 
לאחור,  קצת  נדפדף  הלב...  על 
חלום  כמו  הכל  ימים,  שנתיים  רק 
מאמין  לא  לפעמים  אני  יעוף. 
באמת  זה  אם  שעבר,  מה  לעצמי 
אצל  לחג  ההכנות  דמיון...  רק  או 
רבנו, באיזה מסירות נפש ושמחה 
לעו־ להישכח  יכול  לא  זה  שהיה, 

לם. זה חרות על הלב..."
שנסעתי  "לפני  כתב:  ועוד 
החתונה,  אחרי  (לארה"ב)  לכאן 
איך  יודע  לא  אני  לרבנו:  אמרתי 
במקום  ב'סדר'  לשבת  שאוכל 
לי:  וענה  קשה.  לי  יהיה  זה  אחר, 
'תדע מאטעלע, שאם לא מתראים 

הרבה זמן עם מי שאוהבים, הרי זו 
אח"כ חשיבות גדולה עוד יותר'... 
אני מבקש מהשי"ת שאף פעם לא 
אשכח, 'מדי דברי בו זכור אזכרנו 
אתנו  יישב  בוודאי  הוא  עוד'... 
בעדנו  וימליץ  הסדר  בליל  יחד 

לטובה".
ישראל,  באהבת  היה  מופלג 
מלפגוע  ונזהר  הלשון,  בשמירת 
כי  עליו  העידו  יודעיו  ביהודי. 
וני־ היה,  מידותיו'  על  'בעל-בית 

לעשיית  השם,  לעבודת  רק  צלן 
ולקי־ לב,  שבורי  עם  וחסד  צדקה 

רוב וחיזוק יתומים שהוא היה כמו 
אביהם. תבע מעצמו ללכת בדרכי 
אבות וגילם זאת בהתנהגותו, וכל 
רואיו העידו עליו 'שהוא נכד ראוי 

של מרן הק' בעל אמרי חיים'.
שרק  אחד  כל  על  היה  חביב 
למ־ שכן  וכל  באקראי,  בו  נתקל 
כזה?  היה  לא  ומי   - וידידיו  כריו 
היה  הוא  שעימו  טען  אחד  כל 
הידיד הקרוב ביותר, ובפרט לבני 
יתירה  קירבה  הרוממה.  משפחתו 
האחים  דודיו  מאת  לו  נודעת 
משה'  'ישועות  בעל  מרנן  הק' 
התק־ זי"ע.  מרדכי'  'תורת  ובעל 

מרן  וידידו  רעו  ש"ב  עם  שרותו 
היתה  שליט"א  מויזניץ  אדמו"ר 
נפשו  ממש  ביותר,  נעלה  באופן 
להבחל"ח,  בנפשו  קשורה  היתה 
ה'אמרי  רבנו  משנת  את  חיו  יחד 
'זיין  והדרכותיו.  הליכותיו  חיים', 
פאר  געוועהן  איז  הַארץ  גאנצער 
עליו  התבטא   - איד!'  צווייטען  א 

מרן אדמו"ר שליט"א.
דודו  עם  נסע  תשמ"ט  בקיץ 
מרן ה'תורת מרדכי' מויזניץ מאנסי 
באוקראינה,  הק'  לציונים  זצוק"ל 
היתה זו הקבוצה הראשונה אחרי 
נפילת מסך הברזל ואחר התגלות 
ציוני רבוה"ק בקאסוב ובוויזניצא. 
השתוקקותו לנסיעה היתה עד אין 
את  הלהיב  המסע  במהלך  לשער, 
לבבות המשתתפים והעלה אותם 
בא־ ביותר  גבוהה  רוחנית  לדרגה 

מרות פיו המוצקות חן. דודו בעל 
ה'תורת מרדכי' ישב והגה בתורה 
מרדכי  וכשרבי  הנסיעה,  במשך 
השמיע ד"ת וסיפורי צדיקים, סגר 
אח"כ  לדבריו.  והאזין  הגמרא  את 
והלהיב  רומם  מרדכי  'רבי  העיד: 

את הציבור!'
וכאילו  לארה"ק,  נסע  משם 
כששב  המשפחה.  בני  מכל  נפרד 
הראשונה,  בשבת  מיד  לארה"ב, 
שהיתה שבת נחמו, נסע להסתופף 
במונסי אצל דודו הרבי זצ"ל, אחר 
הקטנות  השעות  עד  ישב  ה'טיש' 
השבת  כל  ובמשך  הלילה  של 
לתיאוריו  בשקיקה  הציבור  האזין 
החיים מהנסיעה המרוממת. היתה 

זו השבת האחרונה לחייו.
בחמשה עשר באב שבו תשש 
שמשו  כבתה   - חמ"ה  של  כוחו 
לתפילת  בדרכו  בפתאומיות, 
דרכים  בתאונת  נהרג  ערבית 
החרדי  העולם  כל.  לב  שהחרידה 
הוכה בהלם, כי גדול הכאב והעו־

פניו,  ומאור  חיוכו  מבלי  חשך  לם 
מעשי  והחסידות,  התורה  הרבצת 

החסד וטוב הלב.
מספר שנים לאחר הסתלקותו 
ובו  מרדכי',  'שער  הספר  הופיע 
מתורותיו ושיחותיו, ומפרקי חייו 
הנעלים. מדי שנה ביומא דהילולא 
סעודת  מדרשו  בבית  מתקיימים 
קהל  בהשתתפות  וסיום,  הילולא 
ומעריצים  ידידים  של  ורחב  גדול 
זה  בכינוס  להשתתף  המגיעים 
ממחנות  ואף  ומרחוק,  מקרוב 
הקיץ. ומה נפלא לראות בכל שנה 
מלא  כשפיהם  מגיעים  יהודים 
על  הוד  וסיפורי  נפלאים  זכרונות 

דמותו הגדולה ורבת האנפין.
מרדכי  רבי  של  מנוחתו  מקום 
זצ"ל מהווה עד היום אבן שואבת. 
יהודים מכל החוגים שזכרו הטהור 
לשפוך  מגיעים  לבבם,  על  חרות 
שיח ע"י קברו של האי גברא רבה 
אביהם ואוהבן של ישראל, בפרט 

ביומא דהילולא - ט"ו באב.
זרע  אחריו  הותיר  מרדכי  רבי 
ברך ד', בניו וחתנים, נכדים ונינים 
הממשיכים בדרכו המפוארת. בנו 
ישראל  רבי  הגה"צ  דרכו  ממשיך 
אליעזר שליט"א המנהל לתפארה 
דזי־ חדשה'  'מנחה  ביהמ"ד  את 

קוב-ויזניץ של אביו זצ"ל בבארא 
ומוה"ר  מאיר  מוה"ר  בניו  פארק, 
מק־ שליט"א  יואל  מענדיל  מנחם 

רית ויזניץ ב"ב, בנו מוה"ר מרדכי 
וחתנו  ממאנסי,  שליט"א  יהושע 
ארנסטר  אליעזר  אברהם  מוה"ר 

שליט"א מבארא פארק.
במרו־ שבתו  שממכון  ויה"ר 
אחריו,  זרעו  על  טוב  ימליץ  מים 
הטהור  בזכרו  הקשורים  כל  ועל 
בתוך כל ישראל, שהרי אוהב היה 
בכל  ופעל  הוא,  באשר  יהודי  כל 
ולטובת  אחד  כל  לטובת  נפשו 

הכלל כולו.

הודות לפניית ארגון ׳בוני עולם׳ – עיריית בני 
ברק תעניק הנחות בארנונה למצפים לזש"ק

כחלק מפעילותו של ארגון 'בוני עו־
לם' למען הזוגות המצפים לזש"ק, פועל 
נוספים  במישורים  לרווחתם  גם  הארגון 

בנוסף לפן הייעוצי-רפואי.
מול  אל  הארגון  פועל  היתר  בין 
שהמשפחות  מנת  על  מקומיות  רשויות 
בא־ בארנונה.   ההנחה  את  לקבל  יוכלו 
'בוני  יועצי  של  ישיבה  התקיימה  חרונה 
בישראל  הארגון  מנהל  עם  יחד  עולם' 
העיר  ראש  סגן  עם  לבנון,  אליקים  הרב 
אחראי  שמעון  בן  גדליהו  הרב  ברק  בני 

תיק ארנונה בעירייה.
באריכות  נסקרה  המפגש  במהלך 
כשהנוכחים  עולם'  'בוני  של  הפעילות 
על  העיר  ראש  סגן  בפני  מרחיבים 
הרבות  הכלכליות  וההוצאות  האתגרים 

המאפיינות את המשפחות.
התר־ את  סקר  לבנון  אליקים  הרב 

חבות הפעילות הכלל ארצית ואת היקף 
המתבטא  הארגון  ע"י  המוגש  הסיוע 
הרבות  הפניות  חודשיות.  פניות  במאות 
עוסקות במגוון רחב של התחומים הנו־
געים לסיוע החל מייעוץ וכלה בתמיכה 

על  המונחות  הגדולות  בעלויות  כספית 
כתפי המשפחות.

נציגי  ביקשו  שהתקיימה  בישיבה 
'בוני עולם' מהרב גדליהו בן שמעון לפ־
הנחות משמעותיות בארנונה  למתן  עול 

למתמודדים עם הקשיים.
לקיים  הוחלט  מכן  לאחר  ואכן, 

כי  יוכרז  שם  ברק,  בני  בעיריית  ישיבה 
המשפחות יוכלו לזכות בהנחה בארנונה 
עקב המצב החריג בו הם שרויים, בכפוף 
יופיע  העירונית  הוועדה  בפני  לתנאים. 
אליקים  הרב  בישראל  עולם  בוני  מנהל 
הוועדה  חברי  את  גם  שישתף  לבנון 

בהוצאות הרבות שיש למשפחות.

מנכ"ל בילינסון על 'למענכם': "עשיה מעוררת 
הערכה, עומדים לרשותכם תמיד"

הרביעי  הוא  רבין  הרפואי  המרכז 
מנכ"ל  אירח  השבוע  בישראל.  בגודלו 
יועצי  את  וירטהיים  איתן  ד"ר  ביה"ח 
עם  יחד   - 'למענכם'  מתנדבי   - הרפואה 
מנהלי  בהם  בכירים,  רופאים  כשלושים 
נוירוכירורגיה,  נוירולוגיה,  מחלקות 
גסטרואנטרולוגיה,  נמרץ,  טיפול  ילדים, 
המ־ הנהלת  וחברי  קרדיולוגיה  עיניים, 
העשרה  קיים  הרפואי  המרכז  צוות  רכז. 
טכנולוגיות  והציג  הרפואיים  ליועצים 
בהם  הרפואה  תחומי  בשלל  מתקדמות 

נעשה שימוש בבית החולים. 
במהלך יום ההעשרה הוצגו לרב יוסי 
החטיבה  ומנהל  'למענכם'  יו"ר  ערבליך, 
דרך  פורצי  מחקרים  בארגון,  הרפואית 
בינלאומיים  רפואיים  הישגים  ומגוון 
רבין.  ע"ש  ביה"ח  רופאי  שותפים  להם 
הרב ערבליך הודה למנכ"ל ולסגניו ד"ר 
רם  וד"ר  ברון-הרלב  א'  ד"ר  נוימן,  גדי 
לפניות  התמידית  ההיענות  על  שגיא 

המועברות על ידי האגודה. 
הגאון  'למענכם',  אגודת  רב  גם 
הרב צבי לאו, שהשתתף ביום ההעשרה, 

סיפר על הקשר ההדוק של הקהילה בה 
הרפואי  המרכז  עם  כרב  משמש  הוא 
היבטים  בעלות  רפואיות  סוגיות  והציג 
במסגרת  לשולחנו  המגיעות  הלכתיים 

תפקידו כרב 'למענכם'. 
במהלך  כי  הדגיש  ערבליך  הרב 

הכיר  הייעוץ  בענף  הרבות  שנותיו 
אך  לה,  ומחוצה  בישראל  רבים  רופאים 
בילינסון  שרופאי  בוודאות  לומר  ניתן 
אנושית  וגישה  שירות  תודעת  בעלי  הם 
מצהירים  הרגיל. "כשאתם  מגדר  יוצאת 
שאצלכם המטופל במרכז, אני יודע שזו 

לא סיסמה חלולה. אנחנו מקבלים משוב 
עצמו  מהחולה  ולעיתים  משפחה  מבני 
והאמפתי.  הרגיש  היחס  על  שמעידים 
גם  אתם  חיים,  בהצלת  עוסקים  כולנו 
עצמם".  לחיים  ותעצומות  כח  מעניקים 
הרב ערבליך מנה בין היתר את מנהלת 
ד"ר  אסא,  ועקנין  ח'  ד"ר  לב  צנתורי 
הק־ המרפאה  מנהל  סולודקי  אלחנדו 

היחידה  מנהלת  ינאי  ה'  ד"ר  רדיולוגית, 
דותן  א'  פרופ'  דלקתיות,  מעי  למחלות 
וד"ר  הגסטרואנטרולוגיה  מערך  מנהלת 
ר' ארליך מנהלת יחידת הרשתית המע־

ניקים שירות רפואי למטופלים המופנים 
על ידי 'למענכם' וזוכים שוב ושוב לשב־
חים על מקצועיותם וגישתם השירותית. 
'למענכם'  הרב יוסי ערבליך ציין כי 
אחר  רפואי  מענה  לספק  מתחייבת 
 6 תוך  הארגון  במערכת  התיק  קליטת 
שעות והציע לרופאים נוספים להתגייס 
ל'מיזם המילואים' של 'למענכם' במסג־
רתו רופאים מעניקים ללא תמורה יעוץ 
לקהילה. היוזמה, למותר לציין התקבלה 

על ידי הרופאים בברכה.  
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בשמחת אירוסיו במחיצת זקנו מרן ה'אמרי חיים' זי"ע. משמאל 
נראים חותנו הרה"צ רבי וואלף לעוו זצ"ל וגיסו יבלח"ט כ"ק מרן 

אדמו"ר מסלונים שליט"א

גם ימי ה'שלושים' חלפו להם מפ־
טירתו של אבינו וסבנו הגדול ראש ונזר 
'מאנה  בבחינת  אנו  ועדיין  משפחתנו, 
מאתנו  נעקרה  כי  אנו  חשים  להינחם', 
סמל  בכלל,  ירושלים  ומעיה"ק  בפרט, 
האשכולות,  איש  לכל,  ודוגמא  מופת 
גאון בכל מכמני התורה בנגלה ובנסתר, 

חסיד המתחסד עם קונו ועם הבריות.
זכינו  כי  חיותו  בחיי  היינו  יודעים 
לכתר כהונה וכתר שם טוב, באשר סבנו 
היקר היה לנו לדמות חיקוי בהליכותיו 
כאשר  ביותר  ועכשיו  ושעל,  צעד  בכל 
שהוסיפו  המנחמים  מידידיו  שמענו 

נדבכים בדרכו בקודש. 
למען  זעירין  מילין  רשמנו  כן,  ועל 
ידעו דור האחרון מה פעל בחייו, ולמען 
יתברך  לבורא  רוח  נחת  לעשות  דעת 
שמו, ללכת בדרכיו ולהידבק במידותיו.

ענף עץ אבות
הגה"ח המנוח זצ"ל נולד ביום י"ב 
מרחשוון תרצ"ד בארה"ב לאביו הרה"ח 
מארץ  שהיגר  ז"ל,  מאיר  יעקב  רבי 
אבי  בארה"ב.  והשתקע  רוסיה  גזירה 
אביו הרה"ח רבי מרדכי משה ז"ל נשא 
דוב,  אלחנן  ב"ר  שרה  מרת  את  לאשה 
ושם  זיע"א,  מרוטנברג  המהר"ם  מגזע 
בני  ר"ת  שזה  בהר"ם  היתה  משפחתה 

הרב מרוטנברג.
דוב  אלחנן  רבי  של  פטירתו  סדר 
היה  כאשר  תעלומה,  בגדר  היה  זצ"ל 
אשר  במוחויעד  מגוריו  ממקום  בדרכו 
טיפול  לצורך  קייב  לעיר  מינסק  בפלך 
ידידו  בבית  ללון  נכנס  מסוים,  רפואי 
ובהגיעו  זיטאמיר,  בעיר  שו"ב  שהיה 
וציום  בניו  לכל  לקרוא  שלח  לשם 
שילכו להסתפר ולטבול במקוה, ומשה־

שישאר  לו  אמר  הבנים  אחד  תמהמה 
שם ולא ילך, והתיישב על המיטה קרא 
הקיר ובמיתת  אל  ראשו  קרי"ש וסובב 

נשיקה החזיר נשמתו לבוראו.
ז"ל  מאיר  יעקב  רבי  המנוח  אבי 
נשאר בן יחידי להוריו לאחר ששלושה 
ונ־ ל"ע  הטיפוס  ממחלת  נפטרו  אחיו 

שאר הוא לבדו לאביו ואמו, אך לדאבון 
 ,6 בגיל  בהיותו  עליו  נפטר  אביו  לב 

ונשאר יתום קטן לאמו.
מיוחסי  הינם  קרפמן  משפחת 
הכהן,  עלי  של  חלציו  מיוצאי  כהונה 
של  בצילם  הסתופפו  עברו  בדורות 
וכאשר  ברוסיה,  טשערנאביל  אדמו"רי 
התחילו תקופת הפוגרומים של הצורר 
פטלורה, הפכו חייו של רבי יעקב מאיר 
פע־ באשר  סכנה,  בחזקת  להיות  ז"ל 

בשחיתותם  ונלכד  כפסע  כמעט  מיים 
ונשאר  נמלט  העליונה  בהשגחה  ואך 

בחיים.

קנין תורה
המנוח ז"ל למד בבחרותו בישיבה 
גבוהה בלייקווד אצל הגאון הגדול רבי 
אהרן קוטלר זצ"ל, שחיבבו עד למאוד, 
לחונן  לעלות  היה  חפצו  עז  זמן  לאחר 
על  שם  ולשקוד  א"י  של  עפרה  את 
התורה והעבודה בבחינת מעלין בקודש, 
במכתב  זצ"ל  אהרן  רבי  הגאון  ציידו 
נלהב לרבני ארץ ישראל לקרבו באשר 

תורת ה' היא אוצרו.
בשנת  הקודש  לארץ  כשהגיע 
ע"י  מיוחדת  בחביבות  התקבל  תשי"ג 
מורו ורבו מרן רבי אהרן מבעלזא זיע"א, 
שלום  רבי  הרה"ח  לגבאי  אמר  שאף 
בישיבה  מיטה  עבורו  שיכין  ז"ל  פויגל 
וציין לשבח ''א בחור פון אמריקה מיט 
לאותן  נדיר  דבר  פיאות''  און  בארד  א 

הימים.
כאן בארץ ישראל שקד על התורה 
בעלזא,  קדושה  בישיבה  העבודה  ועל 
דבק  שם,  התלמידים  מראשוני  והיה 
בכל עוז בחצר הקודש וברבוה"ק זיע"א 
בצילם  להסתופף  נהג  כן  ויבלחט"א. 
האדמו"רים  מרנן  כ"ק  ארץ  מצוקי  של 
בעל ה'שפע חיים' מצאנז, בעל ה'אמרי 
מנחם' מאלכסנדר, וכ"ק האדמו"ר מרי־

בניץ זיע"א, כאשר כולם האירו פניהם 
אליו לקרבם בימין צדקם.

בית שמגדלין בו תורה
ביתו  את  הקים  לפרקו  בהגיעו 
עם מרת חנה ע"ה בת הרב יוסף משה 
הרשלר ז"ל, מפארי אנשי ירושלים של 
מעלה, היא שלחה ידיה בכישור וניהלה 
את החנות שהקימו ביושר מסילה, וב־
דאגה רבה לבל תפריעו מלימוד התורה 

משוש חייו.
הבית אשר נבנה היה בית של תורת 
תמכו  רבות  כאשר  חסד,  ואהבת  חיים 
בשבורי לב, בנתינות הגונות ובלב ונפש 
חפצה, כל פניה נענתה ברצון למן הכ־

נסת אורחים ותמיכה ביתומים ונשברי 
וטהרה,  תורה  מפעלי  החזקת  וכן  לב, 

והכל בהצנע לכת ובהסתר דבר.
רצופות  שעות  למשך  היה  לימודו 
ולא היו צהלות נכדיו מפריעות לו מרוב 
השבת  ובימות  בתורה,  ודבקותו  ריכוזו 
היה מחליף בתי מדרש בלימודו, לברוח 

מן הכבוד. 
להחיות  רוצים  שאם  ידענו  תמיד 
או  תורה  בדבר  הוא  ע"ה,  סבא  את 
מאוד  מתענג  והיה  לחכמה,  פרפראות 
הרגשה  נותן  שהיה  והעיקר  לשמוע, 
בדברי  ואף  ואחד,  אחד  לכל  מרוממת 
משים  היה  רבות,  שמעם  שכבר  תורה 
עצמו כאילו שומע זאת לראשונה ופניו 

זרחו מאושר.
כאשר  הלשון,  בשמירת  היה  ידוע 
נזהר בזהירות עצומה לבל יוציא מילת 
גנאי על שום אדם, ואף קבע בכל יום 

לימוד בספר 'שמירת הלשון'.

מיודעי ח"ן
באשר  לחש,  מנבוני  להיות  זכה 
ישיבת  לומדי  בין  ניתנת  היתה  אדרתו 
אף  ולימים  השמים'  'שער  המקובלים 
זצ"ל  חנינא  רבי  הגה"ח  בנו  את  שידך 
המ־ הגאון  הישיבה  ראש  של  בתו  עם 
ואף  זצ"ל,  אייזנבאך  פישל  רבי  קובל 
הוציא לאור ספרים בקבלה 'מנחת כהן' 
ושו"ע האריז"ל, וכן בנגלה ספרי מנחת 

כהן עמ"ס כריתות ומעילה.

אבלו בלבו – צהלתו בפניו
אומן  באמונת  היה  ומפלא  מופלג 
גם כאשר שתה את כוס היגון בפטירתו 
חמודות  עלם  היקר  בנו  של  הטראגית 
הב' נפתלי צבי ז"ל שלא השאיר אחריו 
בגבורה,  בלבו  נטר  כאבו  את   – זש"ק 
בפטירתו  שנית  ונתנסה  כשחזר  ואף 
במיטב שנותיו של בנו יקירו אשר נפשו 
המקובל  הגה"ח  בנפשו  קשורה  היתה 
כשנפטר  לרבות  וגם  זצ"ל,  חנינא  רבי 
הנעלה  האברך  חביבו  נכדו  בצעירותו 
את  בדומיה  שתה  ז"ל  ישעי'  חיים  רבי 

ייסוריו בבחינת 'וידם אהרן'.
תמיד  מקום,  אצלו  מצא  לא  כבוד 
התהלך בצידי דרכים, ואף ספריו שהו"ל 
לא נמכרו בחנויות, כאשר עז חפצו היה 
ח"ו  אך  תורה,  חידושי  ברכה  להשאיר 

לא להתגדל בזה, היה אהוב על מכריו, 
האיר פניו לכל אדם, גם ילדי השכנים 
קיבלו ממנו תשומת לב, וממרום גבהו 
צע־ נפלו  כאשר  ואף  פנים  להם  האיר 

ושיגרם  הרימם  ביתו,  למרפסת  צועים 
לבני השכנים.

ככלל תמיד היה מתהלך בשמחה, 
איננו זוכרים אותו בהבעת פנים אחרות 
תמיד  צער  בעתות  גם  שמחה,  מלבד 
הצער  את  כאשר  בפניו,  צהלתו  היתה 

שמר לעצמו.

כהנים זריזין הם
השכים  בזריזות,  היו  דרכיו  כל 
התחיל  הראשונים,  כחסידים  לתפילתו 
כדי  המתפללים  שאר  טרם  בתפילתו 
תפי־ מעות,  כמונה  להתפלל  שיוכל 
וכבן  הנפש,  בהשתפכות  היתה  לתו 
בתפילתו,  העתיר  אביו  לפני  המתחטא 
אך בקול דממה דקה. כמו"כ בכל ענין 
ומצווה תמיד נהג בזריזות ובהצנע לכת.

פטירתו הפלאית
כל ימיו אשר חיה היה יושב אהלים 
באהלי תורה, תורת הנגלה והנסתר, והיו 
ידיו אמונה עד בא השמש, כאשר ביומו 
לילך  זכה  עוד  אדמות,  עלי  האחרון 
ולהסתופף בבית ה' ולשקוד על תלמודו 

מימים ימימה, ואף 
ולמד  ישב  לביתו  חזר  כאשר 
כהרגלו, ולאחר מכן קרא קריאת שמע 
של המיטה עם סדרו הקבוע עם וידוי, 
ונתקיים בו מה שמובא בפרשת פנחס 
אל  'ונאספת  פטירתו  בשבוע  שנקראה 
עמיך כאשר נאסף אהרן אחיך' - במי־
שום  עליו  ראו  לא  כאשר  נשיקה,  תת 
ונשמתו  מאירים  פניו  והיו  וקושי  צער 
בדומה  השכינה,  כנפי  תחת  במרומים 
למסופר לעיל על זקנו רבי אלחנן דוב 

ז"ל.
כאן המקום לציין שבאחד מספריו 
שהו"ל 'מנחת כהן' על תהלים בפירוש 
עה"פ  מביא  מ"ט  קפיטל  אריאל'  'בנין 
בזה"ל:  וגו'  נפשי'  יפדה  אלוקים  'אך 
ופי'  ימות,  שלא  שיזכה  הוא  מי  תדע 
אם  כי  המות  מלאך  פני  יראה  שלא 
מהעולם  יצא  כלומר  בנשיקה...  ימות 
שבכל  אחרת....  לבית  שהולך  כמי  הזה 
יום מפשפש במעשיו, וזוכר יום המיתה 

ושב לקונו.
מבורך  ישרים  דור  אחריו  השאיר 

הצועדים לתפארה בדרכי אבות.
דמותו הטמירה והנעלית לא תמוש 
מאתנו, וממנו נלמד את הדרך נלכה בו 

במסילה העולה בית ק-ל
נכתב ע"י אחד מנכדיו

לדמותו של זיידע
הגאון החסיד הרב מרדכי משה הכהן קרפמן זצ"ל - שלושים לפטירתו

אהבתיך, זיידע,
בנועם הדרתך

השפוך,
על פניך המאירים

מה נעמו לי אמרותיך
מתק פרי מגדים

טללי אורות נובעים
מבאר מים חיים

במעיינה של תורה הגיונך
בפלפול, באגדה - עמלך
דרש, חידוש, פרפראות

בדבריהם הן יגעת שעות

'מנחת כהן' יצירת כפים
הגשת באהבה לשם שמים

כי תורת ה' שעשועיך
ששון ליבך, מאור עיניך

וכה גבהה קומתך שבעתיים
ורבתה גדולתך כפליים

כשאל העם ירדת בפשטות
להתעניין בזולת, בכל ענין בפירוט

ובליבך הרגיש לכל מצוקה
פיזרת ממון כה רב לצדקה
בהצנע, בסתר, ואיש לא ידע

חסד בלא גבול ומידה

בטרוניה לא באת מעולם
אך ברכה ותודה לכולם,

ושלום ושליו, ונעים בירכתיים
ושם ד' לא מש לו משפתיים

שפל ועניו באמת ובתמים
שלם וישר וליבך - למרומים
אציל ברוחך, בנקיות דעתך

בכל דרכך, מתחסד עם קונך

ובעת לקח השכול את נפתלי מחמדך
כרצון ה' באהבה נתתו למנחה
כאהרון - וידום, ללא שאלה

קרבן צעיר באש החמה למרום נתעלה

וכלי כה חזק, בחר ה' שוב נסות
השכול האובדן היכה גם לעת הזאת
נכד ובן יקיר לדרך אחרונה ליווית
ויגונך לא ניכר - רק בליבך כיסית

ובעיניך התמות תמיד שכן החיוך
מול ראותך מיותר היה החינוך

דמות שכזו, למופת לחקות
לנסות לו מעט, לקרב, ולזכות

כמלאך עלי ארץ הילכת
בטוהר מידות זוככת, צורפת

כשלעת גבורה, נסיון שוב הופיע
להתעלות הוספת, לא הנחתו להשפיע 

כשאשת נעורים נחלשה, דעכה
כשרצון ה' ייסרה במבוכה, שכחה,

את יגונך בליבך נשאת
וצהלתך על פניך - כתמיד נתת

את באבא היקרה סעדת בהתמסרות
לכבד את הנפש, כמה יקרה לך הזכות

עמקו עד מאוד שלמות דרגותיך
כשלזה העולם הוצרכו שעותיך 

ולאחר כעשור ומחצה, שנות מירוק ונסיון
נלקחה לה באבא, לעולם הבא, העליון

כארי - בגבורה, מעפר התנשאת
ומול החלל שנפער - בתורה שקעת

אך כשהקשר כה אמיץ ומושלם
נכספו הנשמות לאיחוד למעלה בעולם

בחטף, שבר על שבר הושברנו
אוי נא לנו כי אינך עוד עימנו 

בי"ג בתמוז אבדה התפארת
נותרנו בדד, אבודים ללא משענת
נכספים בגעגוע, מעולפים בצמא

להילת קדושתך, לדמותך הרוממה

מתקשים להאמין, לא יכולים להיפרד
היאך זה נלקחת לעולם ועד?!

מי ינחמנו כאשר ידעת
ומי ינחנו כמו שאהבת?

כאהרון הכהן היתה מיתתך
בעלותך כתמיד על מיטתך

שש אלוקים ושמח לקראתך
בבוא אליו נפש נקי וצדיק שכמותך

ועת עולה הבכיה, עדיך נוגעת
בקש גאולה, אמצנו בדעת
פעל נא ממרום ישועות 

לימות משיח נחזה נפלאות.

אחד מנכדיו

תרפ"ט  אייר  בר"ח  נולדה 
בצ'נסטחוב שבפולין, לאביה הרה"ג הח' 
'בשם  מח"ס  ז"ל  ויצמן  דוד  משה  רבי 
בצלאל' על תלמוד ירושלמי, בן הגה"ח 
בפיערט־ שו"ב  הי"ד  זצ"ל  בצלאל  רבי 
רב'  'שלום  בשערים  הנודע  מח"ס  קוב, 
הרבנית  האה"ח  ולאמה  זבחים,  עמ"ס 
רבי  הרה"ק  מצאצאי  ע"ה  שרה  מרת 
צדק'  'משפט  מח"ס  מזאלושין,  משה 

על התהלים.
של  מתלמידיו  היה  ז"ל  אביה 
'שפתי  בעל  זי"ע  מפילץ  האדמו"ר 
צ'נסטחוב.  בעיר  יושב  בהיותו  צדיק', 
לפני"ז זכה להיות תלמיד חבר להגאון 
ישיבת  וראש  מייסד  שפירא  מאיר  רבי 
היומי.  הדף  ומחולל  לובלין  חכמי 
של  כרבה  לשמש  המהר"מ  כשנתמנה 
בכך  רבנותו  את  התנה  פיערטקוב, 
להיות  יבוא  זצ"ל  בצלאל  רבי  שסבה 
שוחט שם. כשהגיע הסבא לפיערטקוב 
חברותא  שילמד  המהר"מ  עם  התנה 
עם בנו - אביה רבי משה דוד, כך נהיה 

לתלמיד חבר שלו.
הוריה  עם  ארצה  עלתה  המנוחה 
מאמרם  בהם  ונתקיים  תרצ"ג  בשנת 
ביסורים".  נקנית  ישראל  "ארץ  ז"ל, 
לחם  להביא  קשה  היה  אלה  בשנים 
לפי הטף, היא חגרה בעוז מתניה וידיה 
שילחה בכישור וכפיה תמכו פלך, ומי־
מי נערותה הביאה טרף לביתם, ועזרה 
להוריה בפרנסת הבית ובנישואי שמונת 

אחיה ואחיותיה.
ר'  להרה"ח  נישאה  תשי"ב  בשנת 
יעקב מאיר ויכלדר ז"ל, מחשובי חסידי 
סטריקוב, בנו של הרה"ח ר' אברהם דוב 
ז"ל שעלה מוורשא בשנת תרצ"ה, בעי־
מסטריקוב,  הזקן  האדמו"ר  מו"ר  דוד 
מענדיל  מנחם  אלימלך  רבי  הרה"ק 
זיע"א. בהוראת רבו תקע יתדו במושבה 
החסידים  בית  ממקימי  והיה  ברק,  בני 
הראשון במושבה, ה"ה ביהח"ס אלכס־
קיומו  בעול  ונשא  אברהם,  שברח'  נדר 

שנים רבות.
בעלה ז"ל היה מעסקניה הבולטים 

ברק,  בבני  ישראל  אגודת  תנועת  של 
וממייסדי 'הנוער האגודתי' בעיר, אשר 
ילכו  שלא  הנוער  לבני  מענה  לתת  בא 
נתייסד  כך  לשם  זרים,  בשדות  לרעות 
שם  עקיבא,  רבי  ברח'  לילדים  הסניף 
שיהיו  כדי  בילדים  ויזע  עמל  נטע 
ערך  כן  כמו  ראויה.  תורנית  במסגרת 
הנוער  של  לנוער'  'גליון  הבטאון  את 
היתה  הנאצלים  מעשיו  לכל  האגודתי. 

המנוחה שותפה לטובת דור ההמשך.
כשנתייסד בית הכנסת החסידי של 
רבי  ברח'  ישראל  אגודת  צעירי  חברי 
'תפארת  ביהכנ"ס  (לימים   79 עקיבא 
הגבאי.  להיות  בעלה  נתמנה  שמעון'), 
שלעמלק"פ  קיומו  בעול  נשא  הוא 
כולם  שנה,  מארבעים  למעלה  במשך 
היתה  שנים  אותן  בכל  לטובה.  שווין 
הנשים  בכינוסי  פעילה  ע"ה  המנוחה 
המזג  בהכנת  ושותפה  ביהכנ"ס,  של 
כמו  מרעים,  ולסעודות  שמחה  לימי 

בהושענא רבה ובשמחת תורה.
כחמישים  לפני  ייסד  ז"ל  בעלה 
המו־ המוצרים  מכירת  ארגון  את  שנה 

לו  עזרה  אז  הפסח,  חג  לקראת  זלים 
כאשר  הכספי,  העול  ובנשיאת  בארגון 
ידיהם  על  שולמו  מההוצאות  חלק 

מכספם הפרטי לכיסוי ההוצאות.
לפרנסת ביתה שלחה ידיה בכישור 
והתמחתה מאוד בעבודתה. כאשר פנו 
אליה בבקשת עזרה עבור כלה יתומה, 
מהמ־ למעלה  וסייעה  התמהמהה,  לא 
ליטול  בלא  המשפחה  לרווחת  שוער 
נשים  עבור  כן,  כמו  מאומה.  לעצמה 
נוקבת  היתה  לא  רבניות,  ממשפחות 
אלא  עבודתה,  עבור  מדויק  בסכום 
כפי  ותשלמו  מחירים  "תבררו  אמרה 

הבנתכם ויכולתכם".
ראתה  תורה,  שמחת  מחגי  באחד 
הנערים"  "כל  קריאת  בזמן  כיצד 
של  מדרשו  בבית  החסידים  מחזיקים 
האדמו"ר מספר טליתות שלא הספיקו 
לכסות את כל הקהל הק', שכבר הלך 
בליבה  גמלה  אז  לשנה.  משנה  וגדל 
החלטה לחבר מספר גדול של טליתות 

יחדיו, על מנת ליצור יריעה אחת מכו־
בדת ומחוברת לתועלת המתברכים. מה 
מעשה  את  כשראתה  שמחתה  רבתה 
בשמחת  שנה  אחר  שנה  משמש  ידיה 
לראות  שנים  כעבור  גם  וזכתה  תורה, 
כיצד יריעה זו גם היא כבר אינה מס־

פיקה לכולם...
של  תקופות  גם  היו  חייה  בימי 
התב־ התקופות  באחת  ומכאוב.  חולי 

טאה "כמו שאברהם אבינו ע"ה נתנסה 
עברתי  אני  כן  כמו  נסיונות,  בעשרה 
עשרה ניתוחים". יש לציין, שבכל גל של 
מכאוב התגברה על מכאוביה והמשיכה 
את מסכת חייה בשמחה. אכן, השמחה 
כאשר  באישיותה,  מנחה  קו  היתה 
במשך כל שנותיה השתתפה בשמחות 
של  בשמחות  וכן  המורחבת  המשפחה 
מכרים רבים, הן בעיר והן מחוץ לעיר, 
אף שהדבר היה כרוך במאמץ רב, בפ־
רט בשנותיה האחרונות. צאצאיה למדו 
לשמוח  הם  אף  ומשתדלים  זו  מדרכה 

ככל יכולתם בשמחת הזולת.
בשנת  שנים,  מכ"ו  יותר  לפני 
מאז  ז"ל.  מבעלה  התאלמנה  תשנ"ג, 
בהשי"ת,  ואמונה  בטחון  חדורה  היתה 
השתדלה לנהל את ביתה בכוחות עצ־

מה, ולארח את בני משפחתה בשמחה 
ובטוב לבב.

לפני  כשעמדה  תשס"ב,  בשנת 
טיפול רפואי מורכב, קיבלה על עצמה 
הוריה  בעלה,  לע"נ  תורה  ספר  לתרום 
זכתה  דשמיא  בסייעתא  בעלה.  והורי 
בשנת תשס"ד להכניסו ברוב פאר והדר 
לבית המדרש דעט"ר אדמו"ר מסטרי־
יום  עבורה  היה  זה  יום  שליט"א.  קוב 
שמחה והודיה להשי"ת על אשר זכתה 
תשע"ז  בשנת  אליה  פנו  כאשר  לכך. 
להקים  שזכו  בביתר  סטריקוב  חסידי 
בית מדרש חדש, בבקשה לקבלו כי אין 
בידם ס"ת, שמחה על כך שהספר יעבור 

לבית מדרשם.
סידור התפילה וספר התהלים לא 
להתפלל  השתדלה  משולחנה.  משו 
שבת  ומידי  תפילות,  שלש  יום  מידי 

הכנסת  בבית  מתפללת  היתה  בשבתו 
'הליגמן' הסמוך לביתה. תפילותיה היו 
בקשות,  של  דמעות  מתוך  במתינות 
בתח־ הרבתה  הנוראים  בימים  ובעיקר 

נונים למענה ולמען בני משפחתה. גם 
עליה  שקשתה  אף  על  זקנותה,  בימי 
ההליכה, השתדלה לא לוותר על תפילה 

בבית הכנסת.
בזמן הדלקת נרות שבת התייפחה 
צא־ ועבור  עבורה  לבוראה  והתחננה 
סיפרה  האבלים  ניחום  בימי  צאיה. 
בחודש  בה  שפגשה  המנחמות  אחת 
שבת,  נרות  מדליקה  לחייה  האחרון 
ואמרה שלראות אשה בגילה המתקדם 
מדליקה נרות בכאלו תחנונים, זה גרם 
לה להתעוררות עצומה כיצד יש לבקש 

מאת ה' בזמנים אלו.
זכתה לאריכות ימים ושנים מתוך 
אם  של  תפקוד  ומתוך  הדעת  צלילות 
בישראל. בתקופה האחרונה כשנחלשה, 
יותר  ימים  לאריכות  שזכתה  התבטאה 
משאר אחיה ואחיותיה, ואולי זה בזכות 

כיבוד אב ואם שקיימה.
בעת  פנחס  פרשת  קודש  בשבת 
רעווא דרעווין, זמן שבו נהגה לומר את 
ספר התהלים ולארח את בני משפחתה 
לסעודה שלישית, יצאה נשמתה בטה־

רה מתוך שקט ושלווה.
ליל  חצות  לאחר  יצאה  הלווייתה 
מוצאי שב"ק. על אף השעה המאוחרת 
מרחבי  שהתקבץ  רב  קהל  השתתף 
הארץ, בראשות עט"ר אדמו"ר מסטרי־

קוב שליט"א.
בחייה  עולמה  וראתה  זכתה 
תחי'  הח'  בתה  את  אחריה  בהותירה 
בראון  מרדכי  יצחק  ר'  הרה"ח  אשת 
בניה:  בב"ב.  גור  מחסידי  שליט"א 
המחנך הרה"ח ר' אליהו יצחק שליט"א 
שליט"א  בצלאל  ר'  הרה"ח  מירושלים, 
משב"ק האדמו"ר שליט"א מסטריקוב. 
התורה  בדרך  ההולכים  ונינים  נכדים 

שהנחילה לצאצאיה.
יהי זכרה ברוך.

בשם המשפחה, ברו"ש
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בשורה וחידוש בעולם החינוך: גישתו החינוכית הייחודית של הרה"ח 
אשר קובלסקי שליט"א מיושמת בת"ת 'שומרי אמונים – בני ברק'

הורים, מחנכים ורבנים השתאו לנו־
כח הגישה החינוכית המיוחדת, שניכרה 
לכל במסיבת 'חומש סעודה' רבת רושם 
שנערכה בת"ת. הרה"ח ר' אשר קובלס־

בהחדרת  לו  רב  ידיו  אשר  שליט"א,  קי 
תורה וחינוך לנפש הדור הצעיר, מטביע 
של  החינוכית  דרכו  על  זהב  של  חותם 
של  דופן  יוצאת  השקעה  ניכרת  הת"ת; 
שימת  מתוך  והמקצועי,  המסור  הצוות 
לב להתפתחות הלימודית והרגשית של 
הגישה  לדרך  אחדים  קווים  תלמיד.  כל 

החינוכית המיוחדת
בעולם  פשטה  משמחת  בשורה 
אודות  שחים  הכול  לאוזן,  מפה  החינוך 
מפיק  פה  של  הת"ת  לצוות  הצטרפותו 
קובלסקי  אשר  רבי  הגה"ח  מרגליות, 
מחבר הספרים והעלונים  בעל  שליט"א, 
העולים  השבוע',  פרשת  'פניני  הנודעים 

על שולחן מלכים בכל בתי ישראל.
שנודע  שליט"א  קובלסקי  הרב 
בחינוך,  המופלאה  בגישתו  בשערים 
מסרים  בהעברת  הברוכים  בכישרונותיו 
ובהצלחותיו  שומעיהם,  לב  על  וקבלתם 
הכבירות לפתוח את מסילות הלב ולה־

עלות את שומעי לקחו במסילה העולה 
בית קל, נכנס לאחרונה לעמוד ולשמש 
 – אמונים  'שומרי  בת"ת  רוחני  כמשגיח 
ומחולל  ביידיש',  חסידי  כלל  ברק,   בני 
החינוכית  בדרכו  חדשניות  מהפכות 
המפעימה, המיושמת הלכה למעשה בין 
כותלי הת"ת בקרב הלבבות הרכים של 

צעירי הצאן הטהורים ני"ו.

תנופה חינוכית אדירה
תחומי  בכל  ניכרת  אדירה  תנופה 
הת"ת, עת נכנס ובא לשמש הרב קובל־

סקי שליט"א כמשגיח רוחני בת"ת, והחל 
מתחומי  תחום  בכל  אדיר  מפנה  לחולל 
הלימודים והחינוך - מפנה הניכר בכיתות 

ובחדר המורים, בשיעורים ובהפסקות. 
שנערכה  סעודה'  ה'חומש  מסיבת 
ואשר  והדר,  פאר  ברוב  בת"ת  לאחרונה 
של  אמיתי  יהודי  בטעם  גדושה  היתה 
לידי  הביאה  וטהרתה,  התורה  אהבת 
המיושמת  המיוחדת  הגישה  את  ביטוי 
בפועל בת"ת לכדי מהפכה חינוכית של 
עלו  המרגשת  המסיבה  במהלך  ממש. 
וצפו המסרים החינוכיים בהם משקיעים 
בת"ת, ותלמידי הת"ת נראו בתפארתם. 
לא בכל יום, מתקיים אירוע כה מו־

שקע ומלא תוכן במוסדות החינוך בעיר 
התורה בני ברק. ביום ג' פר' בלק, שישה 
לחודש תמוז, התקיימה מסיבת ה'חומש 
'שומרי  סעודה' המיוחדת בת"ת הוותיק 
השוכן  חסידי'  כלל  ברק,  בני   – אמונים 

כבוד ברח' מלצר בעיר.
ילדי  ובאו  הגיעו  היעודה  בשעה 
החמד החינניים, אשר תווי פניהם יעידו 
על  דברים  ובאין  אומר  באין  עליהם 
אותו  והאיכותי  המסור  הטהור  החינוך 
הם מקבלים. התלמידים לוו במלמדיהם 

ונפש,  בלב  הקודש  לעבודת  המסורים 
בגישתו  הנודע  שליט"א  כהן  יואל  הר"ר 
ואחד,  אחד  כל  של  רוחו  לפי  המיוחדת 
והר"ר יחיאל מיכל הירש שליט"א, איש 
אשר רוח החינוך הטהור בו. עוד הופיעו 
המפארים  שיחיו,  התלמידים  הורי  ובאו 
הש־ ישראל  בתי  של  המזרח  כותל  את 

מורים – תלמידי חכמים, חסידים ואנשי 
בעזרת  שליט"א.  ודיינים  רבנים  מעשה, 
צדקניות,  אימהות  התמקמו  הנשים 
לנו  המסורה  בדרך  בעוז  הממשיכות 

מדור דור.

דבר אדמו"ר שליט"א
לאחר שהילדים הרכים 'חתני' הערב 
והוריהם התמקמו כל אחד ואחד במקו־
מו, פתח את המסיבה המרשימה הרה"ח 
מחשובי  שליט"א,  חנון  אברהם  רבי 
הקריא  קודש  בהדרת  החבורות.  ראשי 
למסיבת  ששוגר  מיוחד,  ברכה  מכתב 
אדמו"ר  כ"ק  הת"ת  נשיא  מאת  החומש 
שליט"א,  ברק  בני   – אמונים  משומרי 
העת,  באותה  צפת  בעיה"ק  שהה  אשר 
והוריהם  הילדים  עם  יחד  היה  ליבו  אך 
בירך  המיוחד,  במכתבו  המרגש.  באירוע 
הרבי שליט"א את המנהל הרוחני החשוב 
הרב בריל שליט"א, את מנהל המוסדות 
שליט"א,  חנון  זעליג  אשר  הרב  המסור 

את תלמידי החמד והוריהם החשובים.

כך הפכה מקהלה לכלי חינוכי
המקהלה המיוחדת של ילדי הת"ת 
מהכיתות הגבוהות, החלה להנעים ברוב 
התורה.  לנותן  ושבחה  רנן  בשיר  רגש, 
מאחורי  שאירע  את  לציין  טעם  בנותן 
לה־ היה  חשוב  המקהלה:  של  הקלעים 
נהלת הת"ת, שכל תלמידי הכיתות המ־

שתתפות במקהלה, יהיו שותפים לדבר, 
ללא חקירה ודרישה אלו ילדים חננם ה' 
בקול יפה וביכולת שירה, ואלו לא. המ־
שליט"א,  שולמן  יצחק  ר'  המוכשר  למד 
לשלב  ומרצו  כוח  מיטב  את  השקיע 
כך  הטהורה,  בשירה  התלמידים  כל  את 
באהבה  לשירה,  שותפים  היו  שכולם 
ואחדות, ללא קנאה ותחרות בין הילדים. 
מהנעימות  התענגו  החשובים  האורחים 

את  לשבח  וציינו  והטהורות,  המרגשות 
שוב  שמוכיחים  המסורים  הת"ת  מנהלי 
הכל,  מעל  ותחושותיו  שהתלמיד  ושוב 
כדי  והמרץ  הזמן  מיטב  את  והשקיעו 

שכל הילדים יהיו שותפים לדבר מצוה.
המקהלה  בילדי  החדיר  יצחק  ר' 
במצוה  עוסקים  הם  כי  התובנה,  את 
ול־ לומדיה  על  התורה  להאהיב   – רבה 

פאר את לימוד התורה של תשב"ר. כך, 
השירה במקהלה היתה עבורם כלי חינוכי 
על  התורה  להאהיב  ראשונה,  ממדריגה 

אחרים ולאוהבה בעצמם.

מי יגדל נביא?
שלום  רבי  הרה"ח  הרוחני  המנהל 
יעקב בריל שליט"א, נשא דרשה מרגשת 
חינוכיים  מסרים  העביר  בה  ומפעימה, 
החינוך  נתיבי  את  המאירים  חשובים 
בת"ת. הוא הדגיש את הערך העליון של 
כל  אל  'לרדת'  וההורים  החינוכי  הצוות 
הוא  היכן  כדבעי  להבין  כדי  וילד,  ילד 
יש  נקודות  ובאילו  לו,  מציק  מה  אוחז, 
החי־ בעבודתנו  הדגש  את  עתה  לשים 

נוכית.
מופלא  מדרש  הזכיר  בריל  הרב 
(מדרש שמואל פ"ג) על בת קול שיצאה 
יום  "בכל  הנביא:  שמואל  לידת  קודם 
ויום היתה בת קול יוצאה ומפוצצת בכל 
אחד  צדיק  עתיד  ואומרת  כולו,  העולם 
שהיתה  אשה  כל  שמואל,  ושמו  לעמוד 
שמואל".  שמו  מוציאה  היתה  בן  יולדת 
כולן קיוו שילדם הוא הוא שיזכה לגדול 
ראוי  וילד  ילד  "כל  לה'.  נביא  ולהיות 
לצאת שמואל הנביא!" – זעק הרב בריל 
התפקיד  מוטל  ועלינו  ליבו,  מנהמת 
שכל  כך,  לידי  להביא  והעצום  הגדול 
ילד ללא יוצא מן הכלל אכן יגדל להיות 

נביא לה'.

המפתח לחינוך – כוח החוויה
המלהיבים  דבריו  נשמעו  רב  ברתק 
פתח  אשר  שליט"א,  קובלסקי  הרב  של 
מחש־ מעוררת  בשאלה  הלבבות  את 

ולכזו  כל-כך  קטנים  לילדים  "מה  בה: 
תפאורה, כתרים, במה גבוהה ומרשימה, 
מה הם מבינים אותם ילדים קטנים בני 

החמש?" וביאר הרב קובלסקי את טעם 
רוצים  "אנו  עליו:  הטובה  ה'  כיד  הדבר, 
לחנך את ילדינו שדרך התורה והמצווה 
ליבם  את  ולמלא  טוב,  בטעם  מלאה 
על  רק  נשכחת,  בלתי  חיובית  בחוויה 
ומ־ עולים  לראותם  בנקל  נוכל  כך  ידי 

תעלים בדרך הנכונה. כפי שהתורה הק' 
בפירוט  מזכירה  כשהיא  אותנו,  מלמדת 
סיני,  בהר  שהיו  והברקים  הקולות  את 
את  להעביר  חינוך  עלי  לאמונים  יש  כך 
ובר־ בקולות  הבא,  לדור  הלאה  התורה 
קים, ולהעצים את החוויה, כדי שיעמדו 
הדברים לבני הנעורים עד זקנה ושיבה". 
בקודש,  כדרכו  טעם  בטוב  תובלו  דבריו 
והותירו  ומחזקים,  נדירים  סיפורים  עם 

רושם רב בקרב קהל השומעים.
התפעמות  התמלאו  הילדים  הורי 
בלתי  הודאה  תוך  המרגשת,  מהמסיבה 
מוסתרת לקב"ה על הצטרפות הרב קוב־

לסקי שליט"א להיות חלק מרכזי בניתוב 
הדרך החינוכית המיוחדת של הת"ת.

נחשון בחינוך
ת"ת 'שומרי אמונים – בני ברק, כלל 
ב"ב,  בעיר  הנחשון  היה  ביידיש'  חסידי 
כמקום  תשל"ט,  שנת  של  ההם  בימים 
חינוך הפונה לכל דורש את ה' ממשפחות 
חסידיות איכותיות, אשר עז רצונם וחפ־
המסורה  בדרך  פשרות  ללא  בחינוך  צם 
מדור דור. הת"ת מצטיין בהענקת 'חינוך 

המלמדים  צוות  כאשר  ילד,  לכל  אישי' 
בסבלנותו  במקצועיותו,  שידוע  המיומן 
התלמידים  ריבוי  למרות   – וברגישותו 
כלפי  הייחודית  בגישתו  משקיע  בלע"ה, 
מרבית,  לב  תשומת  ניתנת  תלמיד.  כל 
בהשקעה יחידנית, מתוך מבט נרחב בעל 
עתיד  הוא  כי  וילד,  ילד  כל  על  אופקים 

לגדול בעז"ה כשמואל הנביא...
ומקצועיים  מסורים  מחנכים  צוות 
מהשורה הראשונה, משקיעים את מיטב 
תלמידי  של  בהתקדמות  ומרצם  כוחם 
הלימודית  הרמה  ובפרט.  בכלל  החיידר, 
מפגינים  הת"ת  ותלמידי  רצון,  משביעת 
הלימוד.  חלקי  בכל  מרשימות  ידיעות 
בין  היטב  מורגשת  וקודש  טוהר  אווירת 
כותלי הת"ת, והלימוד מתוך יראת שמים 
משפיע על ילדי החמד החינניים לעלות 

ולגדול לעובדי ה' בטהרה.
ניכרים  הישיבות,  היכלי  בתוככי 
בתו־ בהתמדתם  שיחיו,  הת"ת  בוגרי 
ראשי  נכונה.  מידה  ובכל  בטהרה  רה 
יודעים  שליט"א,  והמשגיחים  הישיבות 
של  תלמיד  זהו  ולומר:  בחיבה  להצביע 
ת"ת 'שומרי אמונים – בני ברק', בבחינת 

'ראו גידולים שגידלתי'.

חינוך אישי – מתכון להצלחה
הגישה האישית המובנית בין כותלי 
לב  בשימת  ומוטעמת  מודגשת  הת"ת, 
ניתן  לדבר  דוגמה  ומצוקותיו.  ילד  לכל 

הת"ת  כותלי  בין  אירע  אשר  את  לספר 
(בשינוי פרטים), כאשר מלמד הבחין כי 
כתמול  אינן  מתלמידיו  תלמיד  של  פניו 
התורה.  ללימוד  חשקו  וירד  שלשום, 
אכן  כי  גילה  ודרישה,  חקירה  לאחר 
המשפחה עוברת תקופה מורכבת מכמה 
המשפחתי.  בקושי  חש  והילד  בחינות, 
כמובן שנעשה מאמץ מיוחד להקל עליו, 
בת"ת  השהות  שעות  את  עליו  ולהנעים 
את  בהצלחה  שיעבור  עד  והלימודים, 
במיטב  המלך  דרך  על  ויעלה  התקופה 

כוחותיו.
באים  עת  מאוד,  ניכרים  הדברים 
למעונם  לעת  מעת  ומלמדיהם  הילדים 
שליט"א  ההוראה  ומורי  הרבנים  של 
בבני-ברק, להיבחן על תלמודם. הרבנים 
התפע־ את  ושוב  שוב  מביעים  שליט"א 

ומשמחת  המצויין,  מהידע  הרבה  לותם 
התורה המנשבת בין כתלי הת"ת. 

על  שוקטת  לא  הת"ת  הנהלת 
השמרים, ובתקופה האחרונה, עם הצט־
רפותו של הרב קובלסקי שליט"א לניווט 
המיוחדת,  גישתו  ויישום  בת"ת  החינוכי 
עבר המקום נסיקה עצומה על-אל מכל 
לטובה  ממש  של  מהפך  וחל  הבחינות, 
ברמה הלימודית והחינוכית. אף ההורים 
לת"ת  שיחיו  צאצאיהם  את  השולחים 
מזה שנות דור, מספרים בשמחה כי הם 
את  המקפיצה  החדשה  ברוח  מרגישים 

איכות המקום עשרת מונים.

המחשה שבועית 
מפעימה מדי שבוע

והבלתי  הגבוהה  הלימודית  הרמה 
השקעה  עם  בבד  בד  באה  מתפשרת, 
מיוחדת בהמחשות מושקעות חדשניות, 
החומר  את  לחניך  להעביר  שתפקידן 
הנלמד בצורה 'חיה' ומרתקת, כדי שיבין 
את הדברים כראוי ויעמדו בזיכרונו ימים 
עת  השבועות,  חג  בערב  היה  כך  רבים. 
של  ס"ת  הכנסת  חוו  הרך  הגיל  ילדי 
וכו'.  תהלוכה  חופה,  תזמורת,  עם  ממש, 
כך גם בעת שלמדו את סיפור הנס שהיה 
עם דלתותיו של ניקנור שניצלו ממי הים, 
השתתפו הילדים בהמחשת הדברים על 

ידי יצירת ים, ספינה ודלתות. 
את  מקבלים  המסורים  המלמדים 
לבקרים,  חדשים  ההיגוי  צוות  הדרכת 
ובכל עת יש מי שעומד לצדם להשביח, 
יכולו־ את  ולהוציא  ולשפר,  להתקדם 

תיהם בחינוך מן הכוח אל הפועל.

פירות הילולים
של  העצומה  שהיגיעה  ספק  אין 
הצוות החינוכי הוותיק והמסור, יחד עם 
קוב־ הרב  של  בדמותו  הנכנס  המשמר 

פירות  ויוציאו  ימשיכו  שליט"א,  לסקי 
הילולים כאשר הייתה באמנה איתם עד 
ב"ב,  התורה  בעיר  ה'  מבקש  וכל  עתה, 
ימצא את אשר אהבה נפשו במקום כה 

איכותי ומושקע לתורה בטהרתה. 

הציבור קובע פה אחד: 'אלקטרה' 
יצרה מהפך מבורך בכשרות המזגנים

ומתקינים  חנויות  בעלי  מאות 
הנהירה  על  פרטים  חושפים  מורשים 
הגדולה מצד הציבור ואת דרישתם הב־

לתי מתפשרת לרכישת מזגנים בכשרות 
בד"ץ מהדרין. 

מהווה  שבחוץ  הלוהט  האוויר  מזג 
חם  קיץ  של  שלם  חודש  לעוד  פתיח 
ומזיע, ושוק המזגנים הוא השוק הרותח 
אזרח  כל  של  היום  את  שמוביל  ביותר 
הפכו  מזגנים  עיר.  ובכל  ציבור  בכל 
כפי  וכעת,  בסיסי,  צריכה  למוצר  מזמן 
והמתקינים,  החנויות  בעלי  שמעידים 
באיכות  רק  לא  אותם  דורש  הציבור 
הגבוהה ביותר – אלא אף בכשרות בד"ץ 
מהדרין. "היה אצלי אדם שרכש מזגנים 
עבור שלוש יחידות דיור, כבר סידרתי לו 
התקנה ותאריך והיו בדרך אליו. בינתיים 
וביקש  הכשרים  המזגנים  על  שמע  הוא 
שמוכר  אליהו,  מספר  הכל",  לעצור 
המ־ את  "עצרנו  חשמל.  מוצרי  לאנ"ש 

למזגני  המזגנים  את  לו  והחלפנו  תקין 
הוא  מהדרין.  בד"ץ  בכשרות  'אלקטרה' 
מזגנים  קונה  כבר  הוא  שאם  הסביר 
חדשים – שיהיו מהודרים לשבת. וכמוהו 
זו  ביום.  כאלו  פניות  עשרות  מקבל  אני 
כי  מרגשת  ואפילו  מדהימה,  מהפכה 

מדובר בכבוד השבת".
לאחרונה יוצאים אל השוק מזגנים 
להת־ ניתן  ולא  שונים,  כשרות  באישורי 
הראשוני,  הצורך  על  שעלו  מאלו  עלם 
זיהו את הבעיה והביאו אל ציבור אנ"ש 
את הפתרון המהודר ביותר היישר מבית 
הדין של הגר"א רובין שליט"א, ובאישור 
המכון מדעי טכנולוגי להלכה מיסודו של 
ענקית  זצ"ל.  הלפרין  יצחק  לוי  הרה"ג 
המיזוג, 'אלקטרה', שיצרה את המהפכה 
למקום  הטכנולוגי  העולם  את  והובילה 
מהודר יותר של שמירת שבת כהלכתה, 
מצוקה  מזיהוי  כתוצאה  זאת  עשתה 
'אלקטרה'  של  הבדיקות  צרכנים.  של 
שהיו מהמחמירות ביותר חשפו כי אכן, 
חשש  היום  של  החכמים  במזגנים  יש 
צריך  להדר  שרוצה  ומי  שבת,  לחילול 
את  שמעביר  חיצוני  בהתקן  להשתמש 

המזגן למצב שבת. 
העובדה  ובשל  הגילויים,  בעקבות 

אל־ של  הטכנולוגית  המעצמה  שכל 
והתקדמות  ענק  שינויי  עברה  קטרה 
עמלו  טכנולוגית,  מבחינה  משמעותית 
ב'אלקטרה' על פיתוח ייחודי של מזגנים 
עם התקן שבת מובנה בתוך המזגן עצמו, 
לשימוש  עובר  בשבת  כפתור  שבלחיצת 
שמץ  ללא  פועל  כשהמזגן  שבת,  במצב 

של חשש חילול שבת.
המזגנים  כי  להדגיש  וחשוב  ראוי 
בחותמת  השוק  אל  היוצאים  השונים 
ולא  חיצוני  כפתרון  מוצעים  כשרות, 
במזגני  כמו  המיזוג  ביחידת  מובנה 
מציעות  האחרות  החברות  'אלקטרה'. 
שכפוף  לשבת  הלכתי  פתרון  לצרכן 
לרכישת אמצעי חיצוני בעלות משוערת 
בעלות  התקנה  וכן  ש"ח   250 כ-  של 
'אלקטרה',  שהביאה  הפתרון  נוספת. 
באמת  הוא  ולאיכות,  לראשוניות  מעבר 
בתוך  מובנה  התקן  של  הייחודיות  את 
בהת־ צורך  וללא  עלות  באותה  המזגן, 
'אלקטרה'  חברת  למעשה,  כלשהי.  קנה 
סדרת  ש'קנסה'  בישראל  היחידה  היא 
מובנה,  שבת  פיקוד  עם  מלאה  מזגנים 
לכלל האוכלוסייה, לכל המגזרים, בעלות 

המוצר וללא תוספות.
עלו  והבנה,  מודעות  חוסר  מתוך 
שאלות רבות מצד הציבור שתהה: מדוע 
מזגנים?  על  מהדרין  כשרות  צריכים 
בדיוק אותה שאלה ששאלו מספר שנים 
קודם על מקררים, והיום אין בית שאין 
כשהציבור  מהודרת.  בכשרות  מקרר  בו 

הבין שיש בעיות עם חיישנים שפועלים 
בצורה שגורמת לחשש חילול שבת, הוא 
אדם  אין  שבת  במצוות  כי  להדר,  ביקש 

שרוצה להישאר מאחור.
של  הדין  בבית  בחרו  סתם  לא 
הגר"א רובין לבדוק את סדרות המזגנים 
שהוצגו  לאחר  'אלקטרה',  של  הכשרות 
בפניהם החששות והבעיות של חשש חי־

לול השבת. כשראו את המזגנים בפיתוח 
החדש ואת המצב המובנה לשבת, מיהרו 
המהודרת  וכשרותם  ברכתם  את  לתת 
המב־ שביעי  מקדשי  עם  עבור  ביותר, 
להסתפק  ולא  ולהחמיר,  להדר  קשים 

במצב של גרמא.
'אלק־ זכתה  האחרונה  בשנה  רק 
ארגון  ידי  על  השנה  מוצר  בפרס  טרה' 
פעלה  בנוסף,  העולמי,   Superbrands
בשיתוף עם חברת Silentium הישרא־

לית על פיתוח פורץ דרך בתחום המיזוג 
Electra בשם  בינלאומי  מידה  בקנה 

Mute המאפשר פעולה חרישית ביותר 
של יחידת המיזוג הפנימית ללא כל פגי־
עה בביצועי המזגן. חברת 'אלקטרה' עו־

שה הכל למען ציבור הצרכנים החרדים 
המזגנים  סדרות  את  לפתח  וממשיכה 
ועם  ביותר  האיכותיים  להיות  שימשיכו 
המיט־ בצורה  השבת  להידור  אפשרות 

שבתטק,  חיצוני,  התקן  ידי  על  או  בית, 
או כמובן עם סדרות מזגנים בהן ההתקן 
מובנה בכשרות בד"ץ מהדרין של הגר"א 

רובין שליט"א.

מרת חיה פעסיל איצקוביץ ע"ה 
צורב,  וכאב  יגון  רבת  בהלוויה 
וקרית  נתניה  תושבי  המוני  ליוו 
צאנז, משפחה וקרובים. את האשה 
ע"ה  פעסיל  חיה  מרת  החשובה 
איצקוביץ בת הרב גרשון זאב נמט 
יהודא  שרגא  הרה"ח  אשת  זצ"ל, 
יהושע שליט"א, לדרכה האחרונה.

ניכר  היה  המשתתפים  בקרב 
חשו־ כה  אישיות  אובדן  על  הצער 

בה ויקרה שנפטרה במיטב שנותיה 
בגיל 'חיים'. כמה יסורים ומכאובים 
עברה במשך שנותיה וכמה מעשים 
טובים הספיקה לקיים על אף הכל. 
בהלוויה ובכל ימי השבעה עלה 
זכר אביה הגדול ה'איש על העדה' 
במושב  הדת  שירותי  על  ואחראי 
שביום  צפת,  שליד  זמרה'  בן  'כרם 
היא"צ ו' אב נלקחה מאיתנו נשמת 

בתו. 
שכה  שבתו  הוא  מקרה  לא  אך 
במותו  ואח"כ  בחייו  עבורו  טרחה 
מדי שנה בשנה לארגן מנין לתפילה 
על קברו ביום היא"צ, תזכה למיתה 
ות־ הרבים  ייסוריה  אף  על  שקטה 
כנס הבת אצל אביה ביום פטירתו.

סביב  היו  סובבים  חייה  ימי  כל 
ומ־ ששומע  מי  כל  וחסד'.  'אמונה 
איך  משתומם  חייה  ציר  על  תוודע 
רבות  כה  לעשות  מסוגלת  נשמה 

בשנים כה קצרות. 
כרם  במושבה  נולדה  המנוחה 
לאביה  הגליל  שבמרום  זמרה  בן 
ולאמה  זצ"ל  נמט  זאב  גרשון  הרב 
בראון,  למשפחת  ע"ה  לאה  מרת 
שברומניה.  סיגעט  מהעיר  שניהם 
את  מסרו  נמט  הזוג  ההם  בשנים 
בן  בכרם  הדת  לקיום  והונם  אונם 

זמרה. 
חי  בעל  אותה  תקף  שש  בגיל 
חיים.  סכנת  של  למצב  והגיעה 
מקרט־ משה  דוד  רבי  הרה"ק 

את  לה  להוסיף  הורה  זי"ע  שניף 
יצאה  נסים  בנסי  ואכן  'חיה',  השם 

מהאירוע שלמה.
כאן יש לציין שהמנוחה והוריה 
ז"ל  נמט  שמואל  משה  הרב  ואחיה 
היו  נטר  וכפר  יהושע  דבית  רב 
רד"מ  להרה"ק  מאוד  מקושרים 
הת־ עוד  הקשר  זי"ע,  מקרטשניף 

בארץ  כאן  והמשיך  מחו"ל  חיל 
מגי־ היו  משפחתו  וכל  כשהרה"ק 

זמרה  בן  בכרם  בביתם  לנפוש  עים 
הקשר  בשנה.  חדשים  כמה  במשך 
בית  משפחת  כל  עם  אח"כ  נמשך 

קרטשניף. 
כמה  עליה  התנפלו  תשע  בגיל 
נאלם  ובהלה  פחד  מרוב  כלבים. 
ושוב  שנה,  חצי  למשך  הדיבור  לה 
הרה"ק מקרטשניף זי"ע ברך אותה 

והכל בא בשלום.
באותן שנים כל ענייני הרפואה 
מפותחים  היו  לא  הצפון  במושבי 
צריכים  היו  לרופא  כלל.  וזמינים 
לנסוע לחיפה, 'אח' היה מגיע פעם 
שסבלה  שהמנוחה  כך  בשבועיים, 
לאנ־ שעברו  חוזרות  מהצטננויות 

במצב  למשכב  נפלה  נשנות  גינות 
הסטרפטוקוקוס  חיידק  עקב  קשה 
שתקף אותה. מאז כל ימי חייה סב־

תמידי  במעקב  והיתה  הלב  על  לה 
בבית חולים שיבא.

בגיל שמונה עשרה נפטר עליה 
אביה הרב גרשון זאב אחרי מחלה 

קשה. 
האירוסין  בברית  אח"כ  בבואה 
נודע לה שלשה שבועות לפני הח־

תונה מפי הרופאים שטיפלו בליבה 
לעולם.  ילדים  להביא  תוכל  שלא 
שלחה  ותעצומות  בעוז  המנוחה 
מיד להודיע לחתנה המיועד דברים 
מוכנה  שהיא  בהדגשה  כהווייתם 
רו־ לא  היא  כי  השידוך  את  לבטל 

שליט"א  שרגא  הרב  לצערו.  צה 
החתן המיועד, שלמד באותן שנים 
מטשע־ בריסק  מהר"ם  בישיבת 

הישיבה  לראש  ניגש  בנתניה,  קא 
זצ"ל  בריסק  יהושע  ר'  הרה"צ 
יהושע  רבי  צערו.  את  לפניו  ותינה 
השפע  (בעל  מצאנז  הרבי  ענהו: 
ושוהה  מחו"ל  הגיע  זי"ע)  חיים 
כעת בקרית צאנז כאן בנתניה, הבה 
ר'  עצתו.  את  ונקבל  אליו  ניכנס 
להאדמו"ר  נכנס   – החתן   – שרגא 
בעל השפע חיים זי"ע עם 'קוויטל' 
שבו־ שלשה  גורלו  על  לפניו  ובכה 
מה  כדת  ושואל  חתונתו  לפני  עות 
לעשות האם להמשיך ולהתחתן או 
זצ"ל  האדמו"ר  השידוך.  את  לבטל 
דקות  כמה  והסתכל  הרצינו  פניו 
אל  'לא.  רם:  בקול  ואמר  בקוויטל 
עוד  שיסעו  השידוך.  את  תבטל 
שוב  וידברו  החולים  לבית  פעם 
אינם  הדברים  כי  הרופאים  עם 
לבית  נסעה  הכלה   – המנוחה  כך'. 
בפ־ עוד  הרבי.  כמצוות  החולים 

הבחינה  החולים  בית  של  רוזדור 
המטפל  הרופא  של  מזכירתו  בה 
את?  איפה  'אוי  לעברה:  ושאגה 
לאתר  מנסים  שאנחנו  יומיים  כבר 
היתה  בדיאגנוזה.  טעות  יש  אותך. 
קונסוליה של הרופאים וראו שנת־
נו לך קביעה מוטעית. אין לך שום 
ולהביא  להתחתן  יכולה  את  בעיה 
(כשהאדמו"ר  בסדר...  והכל  ילדים 
מצאנז שליט"א בא לנחם את האב־

את  לו  סיפר  שרגא  ר'  והבעל  לים 
הפטיר  זצ"ל,  מאביו  הנ"ל  הסיפור 
לנו  יש  מושג  איזה  שליט"א:  הרבי 

מה רבי רואה בקוויטל...).
עם נס גלוי זה התחילו הזוג את 
על  בהמשך  שזורים  שהיו  חייהם 
הקב"ה  עליהם  שהרעיף  נסים  רוב 
ובצ־ בה'  הצרופה  אמונתם  מתוך 

החסד  מעשי  ובזכות  הדור  דיקי 
הרבים שקיימו במסירות גוף ונפש 

ממש.
ילדים  שלושה  להביא  זכתה 
כפשוטו.  נפש  מסירות  מתוך  וזאת 
ממש  בניסים  נולד  השלישי  הילד 
הצדיק  של  צמוד  ובליווי  בעצתו 
הוברמן  יצחק  רבי  הרה"ק  מרעננה 
זצ"ל שהבן אכן נקרא על שמו ועל 

שם אביה.
נזקק  לכל  פתוח  היה  ביתה 
הקי־ שיחי'  בעלה  עם  יחד  ונדכה. 

שהיה  כסף,  להלוואות  גמ"ח  מה 
העיר  בתוך  ההן  בשנים  מהבודדים 
לבקש  כשהגיעו  הלווים  נתניה. 
מקום  בביתם  הרגישו  הלוואה 
לשפוך את לבם, כך שלא רק גמ"ח 
מקום  בעיקר  אלא  הקימו,  לכסף 

לנפש קשיי יום.

היו מכניסים אורחים בקביעות 
טובים.  וימים  שבתות  חול  בימי 
היו  ואומללים  גלמודים  הרבה 
וטללי  נדיבה  רוח  בביתה  מוצאים 

נועם.
בין היתר, הסתובב בנתניה איש 
במשך  מגיע  שהיה  שמו  מרדכי  ר' 
כמה שנים מדי שבת בשבתו אליהם 
ועד  שבת,  סעודות  לאכול  הביתה 
היום המשפחה אינה יודעת מי הוא 
ומהיכן הוא. ככה סתם לשם המצוה 

ארחו יהודי בלא לדעת עליו דבר.
לדעת  ונוכחה  ילדיה  כשגדלו 
להביא  יכוה  האזורית  שהספריה 
עצמה  על  רק  חשבה  לא  מכשול. 
אלא על כל ילדי נתניה בעיר, והח־
ליטה יחד עם בעלה להקים ספריה 
למ־ (ואף  לילדים  קריאה  לספרי 

ואספו  לחמם  מפת  חתכו  בוגרים) 
מהרשויות  תמיכה  שום  וללא  כסף 
מנויים  עם  ענקית  ספריה  הקימו 
של עשרות רבות ילדים ומשפחות. 
שלא  ספר  שום  לספריה  נכנס  לא 
עברה עליו ובדקה אם הספר כשיר 
השם  את  לספריה  נתנו  לספריה. 
הרבנית  ע"ש  מרגלית'  'ספריית 
מלכות  של  אמה  מויז'ניץ  מרגלית 
בית  רב  אשת  אדלר  הרבנית  ואם 
חיים  נפתלי  רבי  הרה"צ  המדרש, 
המדרש  בית  שבמקלט  זצ"ל  אדלר 

הקימו את הספריה.
הקפידה מאוד ללכת מדי שבת 
אף  לתפילה  המדרש  לבית  בשבתו 
כרוך  היה  שהדבר  פעמים  שהיה 
מדי  לסיים  הקפידה  כן  רב,  בקושי 
שבת את כל ספר תהילים, שיעמוד 

לזכותה ולזכות צאצאיה.
המד־ מבית  שיצאה  בהלוויתה 

רש אהל נחמיה בקרית צאנז נתניה 
יחיאל  הרה"ג  ראשון  הספידה 
צאנז  קרית  מרבני  שליט"א  בוים 
תוך  צאנז.  קרית  הורים'  'נוה  ורב 
החסד  מעשי  את  מדגיש  שהוא 
חלקה  מנת  שהיו  הרבים  והיסורים 
ו'  יום  שהיום  ובכך  המנוחה,  של 
גרשון  ר'  אביה  של  היא"צ  יום  אב 
הרב  חתנה  הספידה  לאחריו  זאב. 
עסקני  מחשובי  הי"ו  ווייס  ישראל 
ישראל,  ואגודת  ויז'ניץ  חסידי 
כשהוא מציין את אמונת הצדיקים 
מכאובי  כל  חמותו.  של  התמימה 
לשלמות  אותה  זיקקו  והנפש  הגוף 
ואביה הגדול בא ביום פטירתו ול־

הלא  את ההתמסרות  ציין  כן  קחה. 
החשוב  בעלה  חותנו  של  נתפסת 
שלא  בעבורה,  החשובים  וילדיה 
חסכו כלום על מנת להיטיב עבורה 

ולהקל ממנה את ייסוריה. 
המ־ לבית  המשיכה  ההלוויה 

שפירא  אברהם  ברח'  ויז'ניץ  דרש 
בנתניה ושם הספידוה הרה"ג משה 
המדרש  בית  רב  שליט"א  דייטש 
והחסר  הכאב  גודל  את  שתינה 
אבן  היתה  כי  משאירה  שהמנוחה 
בנתניה  שבקדושה  דבר  לכל  פינה 
הספידה  לאחריו  בעלה.  עם  יחד 
האדמו"ר מזלוטשוב הרה"צ ישראל 
כשהוא  שליט"א  מכלוביץ  שמואל 
לשם  שהיתה  צניעותה  את  מדגיש 
הציבור  את  ועורר  בנתניה  דבר 

להתחזק בקדושה ובצניעות.
ר'  הרה"ג  הספידה  לאחריו 
משה חיים לאו שליט"א שציין את 
לבוא  המנוחה  של  נפשה  מסירות 
הז־ ואת  המדרש  לבית  בקביעות 

כות של בית המדרש כולו בכך תוך 
שהבית  העובדה  את  מזכיר  שהוא 
לח־ פעם  אמר  זי"ע  מגור  ישראל 
חסידים  בית  לקיים  שרצו  סידים 
התפי־ יעלו  איך  נשים:  עזרת  ללא 

בעזרת  אשה  של  דמעה  בלא  לות 
נשים....

הלוויה  מסע  המשיך  משם 
ותיקים  בשיכון  החיים  בית  לעבר 
נפרד  הקבורה  ולפני  צאנז  חלקת 
גרשון  ר'  בנה  בוכים  בקול  ממנה 
זאב יצחק, מטובי האברכים דקרית 

צאנז.
בעלה  את  אחריה  הותירה 
הדגול. שתי בנות שנשואות להר"ר 
יהודא  ולהר"ר  הי"ו,  ווייס  ישראל 
מחשובי  הי"ו  שולדינר  אליהו 
ובנה  צאנז  שבקרית  צאנז  חסידי 
נכדים  הי"ו.  יצחק  זאב  גרשון  ר' 
הטובה  בדרך  הולכים  כולם  ונינים 

והישרה. ת.נ.צ.ב.ה.

בנק הפועלים: הרווח הנקי ברבעון 
השני הסתכם ב־871 מיליון ש"ח 

הפועלים  בנק  של  הנקי  הרווח 
ברבעון השני של 2019 הסתכם ב־871

מיליון  ל־920  בהשוואה  שקל  מיליון 
ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון 
של כ־5.3 אחוז. שיעור תשואת הרווח 
השני  ברבעון  הגיע  עצמי  להון  הנקי 
של 2019 ל־9.3 אחוז בהשוואה ל־10.5

אחוז ברבעון המקביל אשתקד. 
סך תיק האשראי לדיור בישראל 
לעו־ ש"ח  מיליארד  ב־85.8  הסתכם 
 ,2018 בסוף  ש"ח  מיליארד   81.5 מת 
האשראי   .5.3% של  בשיעור  עליה 
מיליארד  ב־38.7  הסתכם  המסחרי 
מיליארד  ל־37.5  בהשוואה  ש"ח 
של  בשיעור  עליה   ,2018 בסוף  ש"ח 
נטו,  לציבור,  האשראי  סך   .3.2%
ש"ח,  מיליארד  ב־288.6  הסתכם 
ש"ח  מיליארד  ל־282.5  בהשוואה 
 .2.2% של  בשיעור  עליה   ,2018 בסוף 
יחס ההון ליום 30 ביוני 2019 עמד על 
הנדרשים  ההון  מיעדי  יותר   ,11.97%
של  ההון  ומיעדי  ישראל  בנק  ע"י 

הדירקטוריון. 

דירקטו־ החליט  שעבר  בחודש 
האיתור  ועדת  בהמלצת  הבנק,  ריון 
קוטלר  דב  מר  את  למנות  שהקים, 
במקומו  הבנק  של  הבא  למנכ"ל 
יכ־ קוטלר  מר  פינטו.  אריק  מר  של 
בתאריך  הבנק  מנכ"ל  לתפקיד  נס 
המפקחת  לאישור  בכפוף   1.10.19
העלו  החודש  במהלך  הבנקים.  על 
חברות הדירוג הבינלאומיות S&P ו־

FITCH את דירוגי הבנק. 
התאגי־ האחריות  דוח  במסגרת 
דית שפרסם ל־2018, ערך הבנק לרא־

שונה מחקר כלכלי חיצוני הבוחן את 
על  הבנק  של  הכלכליות  ההשפעות 
כי  עלה  מהמחקר  הישראלי.  המשק 
ההשפעה הכוללת של בנק הפועלים 
על התמ"ג עומדת על 19.5 מיליארד 
המ־ מהתוצר   1.5% שמהווים  ש"ח 
תשלומי  ישראל.  של  והלאומי  קומי 
מהווים  ועובדיו  הבנק  של  המיסים 
ממיסים  הלאומיות  מההכנסות   0.9%
ואילו פעילות הבנק מייצרת כ־51,500

משרות במשק. 
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המרכז המיוחד לנשים מיוחדות במבשרת, מפעיל את 'דרך הגן'

בית דוד מציג: משתלה טיפולית
חסד עושים בפרחים: מרכז בית דוד 
לנשים מיוחדות במבשרת, מציע מטריה 
מגוונים  וטיפולים  שירותים  של  רחבה 
השירו־ יתר  בין  המוסד.  דיירות  עבור 
ססגונית,  פעילות  במיוחד  בולטת  תים, 
משתלה  שגרתית:  ובלתי  מרהיבה 
תע־ לספק  שנועדה  הגן'  'דרך  טיפולית 
סוקה טיפולית באווירה ייחודית בהתאם 
לצרכי ויכולות הנשים המיוחדות. במס־
גרת הטיפול מועסקות הנשים בשתילה, 
השקיה, טיפוח ואריזה של מגוון שתילים 
ועציצים ריחניים, אותם הן אורזות בק־

פידה ומציעות כמתנה מרגשת למזכרת 
במגוון אירועים.

מתוך  הוקמה  הטיפולית,  המשתלה 
עסקים  עידוד  וחשיבות  עמוקה  הבנה 
לאנשים  תעסוקה  המשמשים  חברתיים 

מועסקות  כיום,  מיוחדים.  צרכים  בעלי 
במשתלה למעלה משמונה נשים בעלות 
ברמה  התפתחותית  שכלית  מוגבלות 
מוצר  לייצר  המסוגלות  טובה,  תפקודית 
איכותי, מבלי להתפשר על רמת הנראות 

במשת־ המוצר. הפעילויות  של  הסופית 
לה נעשות באווירה פסטורלית ובהדרכת 

מנחת הגינון הטיפולי הגב' דונשיק.
הזמנות  מכמות  מתרגשות  "אנחנו 
העציצים במהלך השנה ובמיוחד בעונות 
האירועים", מציינת לילך ומגלה שניכרת 
עליה ברמת המודעות בתמיכה בעסקים 

חברתיים לבעלי מוגבלויות.
נהנים  המשתלה  לקוחות  ואכן, 
שתקשט  ומרהיבה  מרגשת  ממזכרת 
חברתי  ערך  בתוספת  השולחן  מרכז  את 
חשוב. קטלוג ההזמנות של דרך הגן מציע 
סוגים שונים של עשבי תבלין כמו נענע, 
מבחר  לצד  ועוד,  ננסי  פלפל  בזיליקום, 
הש־ את  שנתיים.  ורב  עונתיים  פרחים 

תילים, אורזות הנשים במגוון אפשרויות 
עיצוב, בצירוף הקדשה מיוחדת לאורחים. 
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מכירים טיפול לסכיזופרניה? אימון מוחי 
ב'אלפא בריין סנטר' עזר למאות מתמודדים 
להפחית תסמינים ולשפר את איכות החיים

נפשית  הפרעה  היא  סכיזופרניה 
כרונית אשר ההתמודדות איתה היא לכל 
החיים. אין זה אומר שצריך להשלים עם 
המצב ולהשאיר אותו כפי שהוא, ויעידו 
על כך מאות המטופלים שטופלו במרכז 
בריין  'אלפא  המוח  תפקודי  לשיפור 

סנטר'. 
בכל  המוסכמות'  את  'שובר  המרכז 
בסכיזופרניה,  המקובל  לטיפול  הנוגע 
ומתקדם  משלים  טיפול  מציע  כשהוא 
באימון מוחי. אמנם האימון המוחי אינו 
שניתן  התרופתי  הטיפול  את  מחליף 
מצ־ הוא  אך  בהפרעה,  שליטה  להשגת 
ליח להפחית את התסמינים ולשפר את 
בצורה  המתמודדים  של  החיים  איכות 
ולכל  להם  שמאפשרת  משמעותית,  כה 

המשפחה איכות חיים טובה יותר.
מוצקים  יסודות  במרכז  לטיפול 
הוא  עליהם  ובמדע  במחקר  וברורים 
גם  בו  מטפלים  כי  מבוסס וניתן לראות 
במרכזים רפואיים בארץ ובעולם. האימון 
המוחי ב'אלפא בריין סנטר' נותן תקווה 
לאנשים עם סכיזופרניה ותוצאותיו ניכ־

רות אצל כתשעים אחוזים מהמטופלים 
שכבר חוו שיפור גדול במצבם.

במרכז 'אלפא בריין סנטר' מסבירים 
כי "לאנשים עם סכיזופרניה יש פעילות 
על  המשפיעה  מיטבית  שאינה  מוחית 
ההפרעה. האימון המוחי במרכז מתמקד 
בהתב־ הזו,  המוחית  הפעילות  בוויסות 
אצל  המוח  של  הייחודי  המבנה  על  סס 
טיפולים  לתכנית  בהתאם  מטופל,  כל 

אישית שהותאמה במיוחד עבורו". 
מספר  במרכז  המטפלים  צוות 
שהציגו  סכיזופרניה  עם  מטופלים  על 
כללי  ובתפקוד  במוטיבציה  ירידה 
מחברה  והתרחקות  הסתגרות  וחברתי, 
ופגיעה קוגניטיבית, אשר בזכות האימון 
גדול  שיפור  להשיג  הצליחו  המוחי 

בקשיים אלו. 
משפחות המטופלים יוצאות מגדרן 
ב'אלפא  שהושג  הגדול  השיפור  נוכח 
אלו  את  לחזק  ומבקשות  סנטר'  בריין 
שמתמודדים עם סכיזופרניה. "זה עוזר. 
האימון המוחי יוצר רגיעה, פתיחות ושי־

תוף פעולה ומשפיע לטובה. הצוות יודע 

מס־ אחת  שלא  המטופלים  אל  לגשת 
האכפתיות,  האווירה,  וחוששים.  תייגים 
הפרט,  צנעת  על  והשמירה  המקצועיות 
הכול לטובת המטופלים ונעשה על הצד 

הטוב ביותר". 
מתפשטת  המוחי  האימון  בשורת 
מבקשים  סנטר'  בריין  'אלפא  ובמרכז 
הליווי  לחשיבות  המודעות  את  לעורר 
והפיקוח על הטיפול שמשפיע על המוח 
שלנו. "אימון מוחי הוא שם כולל למגוון 
שיטות אשר חלקן אינן מוכרות ונתונות 
לבקרה, אינן מותאמות אישית למטופל, 
ובעיקר, אינן מוכחות מדעית ומחקרית, 

מהן כדאי להימנע."   
'אלפא  מרכז  סכיזופרניה,  רק  לא 
הפרעות  במגוון  מטפל  סנטר'  בריין 
המוחי  בתפקוד  היתר,  בין  שמקורן, 
טורדנית  הפרעה  דיכאון,  חרדות,  כמו 
ולקויות  וריכוז  קשב  הפרעת  כפייתית, 
טיפולים  מעטפת  ומעניק  למידה, 
על  אחת  גג  קורת  תחת  הכול  כוללת, 
וניסיון  הכשרה  בעלי  מקצוע  אנשי  ידי 

בתחום. 

מינוי בקבוצת 'אסם': הרב רפאל מנת 
שליט"א מונה לרב קבוצת 'אסם' - 'נסטלה'

מינויו  על  מודיעה  'אסם'  חברת 
לתפקיד  שליט"א  מנת  רפאל  הרב  של 
מקומו  את  ימלא  מנת  הרב  'אסם'.  רב 
של הרה"ג יעקב משה חרל"פ שליט"א, 
למעלה  במשך  'אסם'  כרב  שכיהן  מי 
בניית  על  מופקד  והיה  שנה  משלושים 
מערך הכשרות של חברת 'אסם' והוביל 
לפריצות דרך רבות ומשמעותיות בעו־

לם הכשרות. 
רפאל  ברב  בחרה  הקבוצה  הנהלת 
מנת מתוך מספר מועמדים לתפקיד, במ־

קומו של הרב חרל"פ שהגיע לגיל פרישה. 
בספט־ בתפקידו  לכהן  שיחל  מנת  הרב 
הכשרות  מחלקת  מנהל  היה   ,2019 מבר 
שנה,  כ-20  במשך  יעקב'  'זיכרון  ביישוב 
אחראי על הכשרות בחיפה יחד עם רבה 
של זיכרון יעקב, הרב מרדכי אברומסקי 
שליט"א, ובעשור האחרון עומד בראשות 

המועצה הדתית בנימינה-גבעת עדה.
לתפקיד רב הקבוצה חשיבות רבה 
בהיבטים רבים, כמו מתן פיקוח כשרותי 
על ייבוא חומרי גלם ותוצרת חקלאית 
שמקורה בחו"ל, פיקוח על מפעלי הח־

ברה בכל העולם, ייעוץ, הכוונה וחיזוק 
נותני  המקומיים  הרבנים  עם  הקשר 
אתרי  בכל  השונים  והבד"צים  הכשרות 

הייצור של 'אסם'.

מערך הכשרות של אסם
קבוצת אסם, מהווה מופת לשמירה 

על כשרות על-פי כל דיני ההלכה. מע־
המוביל  המזון  קונצרן  של  הכשרות  רך 
של  על תהליך הייצור  מפקח  בישראל, 
אלפי מוצרים שונים, במפעלים השונים 
בארץ וברחבי העולם, ואחראי לתפקוד 
כשרותי תקין לכל אורך התהליך. מערך 
ובדקדקנות,  במקצועיות  הפועל  זה, 
מבטיח כי כל יהודי שומר כשרות, בכל 
ממוצרי  ליהנות  יוכל  בעולם,  מקום 

אסם-נסטלה ללא כל חשש. 
בין אם מדובר בפיתוח מוצר חדש, 
הקמת מפעל חדש או רכישת קו ייצור, 
ובין אם מדובר בתהליכי יצור שוטפים, 
בכל  מעורב  'אסם'  של  הכשרות  מערך 
מהלכיה של החברה הנוגעים לפעילות 

בארץ ובחו"ל.
להיענות  היא  אסם  של  מטרתה 
האוכלוסייה  של  הכשרות  לצרכי 
ולצורך  ובעולם,  בארץ  כולה  היהודית 
כך פועלת אסם יד ביד עם מרבית גופי 
החברה  של  השונים  מוצריה  הכשרות. 
לעניין  בהתאם  כשרות  לאישורי  זוכים 
לכל  ומייעץ  מלווה  המערך  ולצרכים. 
בשורה  הרלוונטיים,  והיחידות  הגופים 
מהותיים:  כשרות  היבטי  של  ארוכה 
לתפעול  ועד  הייצור  קווי  מתכנון  החל 

השוטף של המפעל.
לה־ התייחסות  כולל  זה  ייעוץ 

מוצרים  המייצרות  מערכות  פרדת 
חלביים, בשריים ופרווה, אחסון וסימון 
קביעת  וכן  והמוצרים,  הגלם  חומרי 
התואמים  מתאימים  עבודה  נהלי 
זאת  לכל  ההלכתיים.  הכשרות  לדיני 
של  הכשרות  מערך  אנשי  דואגים 
ומרכזי  מפעלי  בכל  הנמצאים  אסם, 

החברה.
הכשרות  שומרי  הצרכנים  קהל 
בצבעי  המוכר  שהלוגו  לכך  מודע 
של  כשרותם  על  מעיד  האדום-צהוב 
שהם  יודעים  'אסם'  לקוחות  המוצרים. 
יכולים ליהנות ללא חשש ממגוון מוצ־

רי אסם שזוכים כולם לכשרות מעולה 
הגבוה  הכשרות  סטנדרט  פקפוק.  ללא 
מעולה  מאיכות  ליהנות  להם  מאפשר 

בכשרות ללא פשרות.

מפתח מול מפתח

ביגליס משנה את כללי המשחק: טרייד-אין 
ב-40 דקות ובתנאים המשתלמים ביותר

שבי־ אחרי  כמרקחה  הרכב  עולם 
במגזר  המובילה  הליסינג  חברת  גליס, 
החרדי, הכריזה על מהפכת הטרייד-אין 
להצלחה  הזוכה  מפתח"  מול  "מפתח 
מפנק   2019 ברכב  להתחדש  רוצה  רבה. 
ומאובזר בלי להתרוצץ, להתמקח ובסוף 
ולא  צריך  לא  כבר  מהיום  להפסיד?  גם 
פשוט  המכונית.  את  למכור  משתלם 
תוך  טרייד-אין  ותקבל  לביגליס  היכנס 
40 דקות בלבד בתנאים הטובים ביותר, 
כולל סגירת החוב של הרכב הישן* וק־

ביעת מחיר סופי עוד לפני בדיקה – על 
עדיין  תקינים.  ושלדה  גיר  מנוע,  בסיס 
מתלבט? היכנס לביגליס תביא את הרכב 

הישן וצא עם רכב חדש במקום!
שיטת הטרייד-אין החדשה של ביג־
ליס מייתרת את כל ההתרוצצויות שה־
כרתם עד היום – בדיקות תקינות רכב, 
הצעות  סוחרים,  שמאים,  שווי,  הערכות 
בעלות,  העברת  מכירה,  נסיעה,  מחיר, 
תשלומים,  הסדרת  שעבודים,  הסדרת 
מעכשיו  בירוקרטיה.  ואינספור  ניירת 
הרכב  ורכישת  ביגליס  של  הטרייד-אין 
שמאפשר  מה  מקום,  באותו  הם  החדש 
לסגור לך עסקת טרייד-אין מיידית ותוך 
40 דקות תוכל לצאת עם הרכב החדש! 
משמעותי  חיסכון  עם  להתרוצץ,  בלי 
ומחיר  כלכלי  חיסכון  ובעיקר  בזמנים 

הרבה יותר טוב!
בביגליס תמצאו את מגוון הרכבים 
הגדול בארץ, הכוללים גם רכבים היברי־

דיים וחשמליים, עם ביצועי מנוע איכו־
בצריכת  לחיסכון  המביאים  יותר  תיים 
מתקדמים  וחיישנים  טכנולוגיות  הדלק, 
להגברת הבטיחות וביצועי כביש טובים 
חדשני  ועיצוב  אבזור  וחבילות  יותר, 
בביגליס  הכרתם.  שלא  מפנקת  בנוחות 
בדיוק  המתאים  הרכב  את  לכם  יתאימו 
או  פרטית  שטח,  או  כביש   – לצרכיכם 
מנוע  בעלת  או  היברידית  משפחתית, 
המושלמת  האבזור  חבילת  עם  בנזין 
וחיסכון  דלק  צריכת  לנוחות,  עבורכם 
וכמובן ביצועי מנוע איכותיים כפי שא־

תם צריכים.
כדי  הכל,  בשבילך  יעשו  בביגליס 
ומרכב  ורגועה  נוחה  מנסיעה  שתיהנה 
לא  כבר  מהיום  שקט.  ראש  עם  חדש 

להמתין,  להתרוצץ,  לבוא,  ללכת,  צריך 
לחפש  טפסים,  להחתים  מימון,  למצוא 
לסניף  וללכת  ביותר  הזול  הביטוח  את 
בביגליס  בעלות.  להעביר  כדי  הדואר 
מת־ תיהנו  השירותים,  כל  את  תקבלו 
ללא  במיוחד  אטרקטיבי  חודשי  שלום 
צורך במקדמה כלל ותצאו עם רכב חדש 
קצר  זמן  בתוך  אטרקטיביים  בתנאים 

ומבלי שתקום מהכסא! 
אז היכנסו לביגליס וקבלו את הטוב 
שלנו!  הניסיון  בזכות   – בשבילך  ביותר 
ביגליס – סוכנות משנה אלבר – ברחוב 
כהנמן 106 בבני ברק וברחוב ירמיהו 39 

ירושלים או בטלפון 1-700-550-650.
* סגירת החוב הישן בכפוף לאישור 

הגוף הממן וע"פ תנאיו.

דוח מדדי איכות של משרד הבריאות:

המרכז הרפואי שיבא - תל השומר מקום ראשון 
בעמידה ביעדי איכות ובטיחות המטופל

הרפואי  המרכז  להישגי  בהמשך 
החולים  בתי  מעשרת  כאחד  בבחירתו 
'ניוזוויק',  מגזין  פי  על  בעולם  הטובים 

ואחרי שבחודש שעבר עבר 
האקר־ מבדק  את  המרכז 

יתרה,  בהצטיינות  דיטציה 
גם  כשבועיים  לפני  נחשפו 
הלאומיים  האיכות  מדדי 
כי  עולה  מהנתונים   ,  2018
המרכז הרפואי שיבא השיג 
את שיעור העמידה ביעדים 
מרכזי  מבין  ביותר  הגבוה 
)שיבא,  הרפואיים  העל 
איכילוב(,  בילינסון,  רמב"ם, 

העומד על 96% ..
את  שמסכם  הדוח, 
הלאומית  התכנית  פעילות 
את  מציג  איכות,  למדדי 
של  האיכות  מדדי  תוצאות 

הפסיכיאטריים,  הכלליים,  החולים  בתי 
וחב־ מד"א  החלב,  טיפות  הגריאטריים, 
נבדקו   .  2018 לשנת  האמבולנסים  רות 
החולים  בית  כאשר  מדדים   54 הכל  סך 
האגף  את  גם  הכולל  בשיבא  השיקומי 
מהיעדים   100% ב-  עמד  הפסיכיאטרי 

שהוצבו לו.

אחוזים
המרכז  מנהל  קרייס,  יצחק  פרופ' 
בחירת  בין  מחבר  אחד  "קו  הרפואי: 

החולים  בתי  מעשרת  לאחד  שיבא 
זכה  בו  לשבח  הציון  בעולם,  הטובים 
מבדק  בוחני  ידי  על  הרפואי  המרכז 
בדוח  המרשים  ולהישג  האקרדיטציה 
מדדי האיכות, ההישגים הם פרי עבודה 
מאומצת שנמשכת שנים רבות. הצוותים 
המסורים, השותפות והחתירה למצוינות 

אותנו  שהובילו  הם  הצוותים  כלל  של 
לשורת הישגים זו."

לר־ סמנכ"ל  צימליכמן,  איל  ד"ר 
"הישגי  וחדשנות:  פואה 
בלמעלה  והעמידה  שיבא 
האיכות  ממדדי   95% מ- 
הלאומית  התכנית  של 
הק־ לעבודה  הוכחה  הם 
של  פוסקת  והבלתי  שה 
והעובדים  הצוותים  כלל 
למ־ שמעניקים  בשיבא 

שעומדת  רפואה  טופלינו 
ללא  גבוהים  בסטנדרטים 
פשרות. לאורך השנים אנו 
הרפואי  במרכז  מפעילים 
צעדים  של  ארוכה  שורה 
להבטחת  שונות  ופעולות 
איכות הטיפול ואחת מהן 
השקיפות.  מדיניות  היא 
במסגרת זו פרסמנו השנה לציבור הרחב, 
בישראל,  החולים  בתי  מבין  לראשונה 
שמטופלינו  כך  שלנו  האיכות  מדדי  את 
רציף  באופן  אחריהם  לעקוב  יכולים 
במדדים  שיבא  של  מיקומו  רבעון.  מדי 
בדרך  הולכים  אנו  כי  מעיד  הלאומיים 

הנכונה".

הסוף למצוקת החניה:

המרכז הרפואי 'שמיר' (אסף הרופא) עם 
בשורה חדשה למטופלים ובני משפחותיהם: 

מאות מקומות חניה חדשים
בנוסף יופעלו שאטלים שיובילו את הנוסעים מהחניה למחלקות 

המונה  חדש  חניון  נפתח  השבוע 
למטופלי  חדשים  חנייה  מקומות  כ-500 
(אסף  שמיר  הרפואי  המרכז  ולעובדי 
הרופא), בשטח כולל של כ-15,000 מ"ר. 
הקיימים  לחניונים  בנוסף  הוקם  החניון 
אונקו־ יום  אשפוז  של  למבנה  ובסמוך 

של  ההרחבה  מתוכנית  חלק  והינו  לוגי, 
המרכז הרפואי בשנים הקרובות. 

בגלל גודלו העצום של המרכז הר־
פואי המשתרע על פני כ-280 דונם ומעל 
שונים  במבנים  אשפוז  מיטות  ל-900 
הנהלת  החולים,  בית  ברחבי  הפזורים 
גם  בקרוב  מתכננת  הרפואי  המרכז 
להפעיל 'שאטל' - שירות הסעות מסודר 
עם תחנות העלאת והורדת נוסעים, אשר 
בתוך  ליעדם  להגיע  למטופלים  יסייע 
בתוך  מרבית,  בבטיחות  הרפואי  המרכז 

זמן קצר.  
השירות  חווית  כי  מאמינה  "אני 
כוללת  שלנו,  הרפואי  במרכז  למטופל 
אישי  שירות  מתקדמת,  אישית  רפואה 
מציאת  וגם  משפחתו,  ולבני  למטופל 
בבתי  החניות  מצוקת  סביר.  בזמן  חניה 
לכולם,  ומוכרת  ידועה  בארץ  החולים 
כדי  קשות  עמלנו  האחרונות  ובשנתיים 

המרכז  באי  לטובת  המצב  את  לשנות 
החדש  החניון  חנוכת  שלנו.  הרפואי 
ב'שמיר' היא בבחינת בשורה של ממש. 
אשר  במלאכה,  העושים  לכל  תודתי 
של  וטוב  מהיר  לביצוע  ודאגו  נרתמו 
קו־ לבציון  א'  ד"ר  הדגישה  המשימה", 

אסף  שמיר  הרפואי  המרכז  מנהלת  רח, 
הרופא.

מדובר בבשורה של ממש גם עבור 
האח־ בשנים  ש'גילה'  החרדי  הציבור 
הרופא,  אסף  החולים  בית  את  רונות 
בו  שבוצעה  ממש  של  למהפכה  תודות 

החרדי  החיים  לאורח  להתאימו  במטרה 
ולדרישות ההלכה. 

המחלקות  לכל  תקף  הדבר 
היולדות,  מחלקת  על  בדגש  והאגפים, 
כשמאות יולדות חרדיות בוחרות ללדת 
מקצועית,  ממחלקה  וליהנות  ב'שמיר' 

שירות אישי והתאמה לאורח חייהן. 
שמבקרים  הלכה  ופוסקי  רבנים 
לנוכח  נפעמים  עומדים  החולים  בבית 
ההלכ־ הסוגיות  בכל  הגבוה  הסטנדרט 
תיות הרלוונטיות, במרכזן: שבת, כשרות 

תוכנית 'מתחברים' של 'בית המורה – בית יעקב' וטומאת כהנים.
ע"ש הרב שצ'רנסקי תעניק את הכלים לעובדות 

החינוך וההוראה בהתאם לחוק ההכלה
בקורס החד שנתי יוקנו כלים עדכניים ומרתקים בתחום האינטליגנציה התפקודית. בהכשרה 
יושם דגש על פיתוח עולם הרגשות: זיהוי ושיום רגשות, ויסות עצמי, ניהול התנהגות, מודלים 

לפתרון בעיות וניהול קונפליקטים, זאת כבסיס להקניית מיומנויות חברתיות
בקרב נשות החינוך וההוראה ניכרת 
התעניינות בתוכנית 'מתחברים' של 'בית 
המורה – בית יעקב' ע"ש הרב שצ'רנסקי.

על  בלעדי  באופן  נבנתה  התוכנית 
מקנה  והיא  המיוחד  החינוך  צוות  ידי 
לניהול  מיומנויות  ''מקדמת  של  תעודה 
ההוליסטי  המח  בגישת  ורגשי  עצמי 

.''(F.Q)
ההכשרה בתוכנית תקנה כלים עד־

כניים בתחום האינטליגנציה התפקודית, 
ותמנף את הלומדת להובלת שינוי במפה 
יצירת  תוך  התלמידות,  של  החברתית 

שפה חברתית חדשה ופניות ללמידה.
המתקיים  שנתי  חד  בקורס  מדובר 
בימי רביעי בשעות אחר הצהריים והערב 
ומקנה 240 שעות מוכר לב.א. ולגמולים.

הקורס מיועד למורה/ גננת בכיתה 
ההטרוגנית, מורה / גננת בחינוך המיוחד, 
מנחת  חינוכית,  מנהלת  פדגוגית,  מנחה 

הורים, מנתחת התנהגות.
התוכנית,  מרכזת  חוקת,  ח'  הגב' 
התפקודית  "האינטליגנציה  מסבירה: 
של  הנפשית  לבריאות  הבסיס  היא 
התלמיד בהיותה בעלת השפעה על תפ־

קודים נרחבים אשר הילד נדרש להתנהל 
השונים.  החיים  במעגלי  עימם  בהלימה 
העידן הנוכחי מתאפיין באימפולסיביות, 
לשאת  קושי   - רגשי  בוויסות  בקושי 
מצבי  עם  ולהתמודד  תסכולים  ולדחות 
אישית  בין  תקשורת  לקיים  קושי  לחץ, 
אפקטיבית, היעדר כלים לפתרון ולהת־
נהלות במצבי קונפליקט באופן שמקשה 

על התפתחות ההתנהגות המסתגלת.

כיום ילדים נחשפים לתרבות המכ־
וונת לפעול להישגיות יתר, וזאת לעתים 
קרובות תחת לחץ, וכתוצאה מכך חווים 
חרדה, דיכאון וחוסר יצי־ הילדים מצבי 

בות רגשית".
"בתקופה  כי  מוסיפה  היא  עוד 
חוק  ליישום  הדרישה  לדרך  יוצאת  זו 
התלמי־ מעגל  את  ירחיב  אשר  ההכלה 

האתגרים  את  ויעצים  המשולבים  דים 
שמו־ ההתמודדויות  והיקף  המקצועיים 

תידרשנה  הרגיל  והחינוך  השילוב  רות 
לתת להן מענים. מורים ידרשו לעבודה 
הרגשיים־ בתחומים  ומעמיקה  מורחבת 
חברתיים וההתנהגותיים כדי להביא לה־

האוכלוסיות  של  השילוב  תהליך  צלחת 
המשתלבות.  המיוחדים  הצרכים  בעלות 
עולם  פיתוח  על  דגש  יושם  בהכשרה 

וניהול  רגשית  שפה  פיתוח  הרגשות: 
מיומנויות  להקניית  כבסיס  זאת  עצמי, 
התקשורת  יכולת  העצמת  חברתיות. 
הבין אישית תיצור פניות ללמידה וניהול 

כיתה מיטבי".
מגוונים  נושאים  יילמדו  בקורס 
פיתוח   - החברתית  התקשורת  בתחום 
''מדברים  תכנית  חברתית,  תקשורת 
''ניתוח  ידידות'',  קשרי  "יצירת  חברית'', 
''מצליחים'',  תכנית  חברתיים'',  כשלים 
על  הרוח  ''השפעת  "תעצומות'',  תכנית 
החומר - שימוש באומנות ככלי לפיתוח 
וניהול  ''וויסות  חברתיים'',  כישורים 
עצמי  וויסות  מיומנויות  פיתוח   - רגשי 
עפ''י גישת הפסיכותרפיה הקוגניטיבית 
 c. b.t. ''- ''- D.B.T  )) התנהגותית 
התנהגותית'',  הדיאלקטית  הגישה 
הפעלה'',  תכנית   - רגשי  שיח  ''פיתוח 
קוגניטיביים  ומודלים  עצמי  ''ניהול 
ההוליסטי'',  "המוח  בעיות",  לפתרון 
 -  WIN-WIN בעיות  פתרון  ''מודל 
גישת  פי  על  בלבד"  "מנצחים  תכנית 
הקונפליקט'',  ניהול  תאוריית   -  T.O.C
''זיהוי  בחברה'',  להצלחה  עצמי  ''ניהול 
לפיתוח  בהתאמה  אישיות  סגנונות 
מיומנויות חברתיות'', ''ניהול התנהגות'', 
''התמודדות עם בעיות התנהגות: מניעה, 
ולאחר  בתוך  טרום,  והתמודדות,  זיהוי 

אירוע''.
עובדות  את  מכשירה  התוכנית 
כראוי  ההכלה  חוק  את  ליישם  ההוראה 
הצר־ בעלי  והילדים  המשפחות  לטובת 

כים המיוחדים.

יש לכם תוכניות לבין הזמנים?

הלוואת FIX של מרכנתיל בתנאים 
אטרקטיביים ובהחזר של 299 ש"ח בחודש

הזמנים?  לבין  תוכניות  לכם  יש 
להתכונן  או  משפחתית  לחופשה  לצאת 
החגים?  לחופשות  או  ללימודים  לחזרה 
מבין  אותך,  שמכיר  מי  שרק  רגעים  יש 
אותם. בנק מרכנתיל מציע לכם הלוואה 
 ,Fix הלוואת   – מטרה  לכל  מיוחדת 
שקלים   299 של  קבוע  חודשי  בהחזר 
שתבחרו,  למסלול  בהתאם   – בלבד! 
ולתקציב  הפיננסית  למסגרת  המותאם 

המשפחתי שלכם.
בסכומים  הינן  המוצעות  ההלוואות 
להחזר  ש"ח  מ-5,000  החל  משתנים: 
ב-18 תשלומים, 7,500 ש"ח להחזר ב-28 
להחזר  ש"ח   10,000 שווים,  תשלומים 
ש"ח  א'   15 לסך  ועד  תשלומים,  ב-39 
בנוסף  שווים.  תשלומים  ב-64  להחזר 
מציע הבנק מגוון מסלולי מימון בתנאים 

נוחים ובהחזרים מותאמים אישית.

ומנהל  למנכ"ל  בכיר  ע.  פרג,  תומר 
לתקופה  מתייחס  בבנק,  השיווק  אגף 
בתקופת  עתה  נמצאים  "כולנו  ולמוצר: 
הזמנים.  בין  תקופת   - הקיץ  חופשת 
משפחות רבות מנצלות זמן זה לבילויים 

הבא  לחודש  נערכים  ורבים  משותפים 
תשרי  וחגי  הלימודים  שנת  תחילת   –
עם  מהיכרותנו  בפתח.  כבר  שנמצאים 
הקהילה אנו יודעים כי מדובר בתקופה 
מהרגיל  וגבוהות  רבות  ההוצאות  בה 
הלוואות  מציעים  אנו  השנה.  לאורך 
לתקופה זו בהחזר חודשי סביר במטרה 
לא להעיק על תזרים הכספים של משק 
לנצל  מבקש  אני  הדרך  בהמשך  הבית. 
הזדמנות זו ולאחל חופשה נעימה לחו־
הלימודים  לספסל  החוזרים  ולכל  זרים 
בקרוב – שנת לימודים פורה ומוצלחת". 
סניפי  בכל  ניתנים  נוספים  פרטים 
הבנק. ההלוואה הינה בכפוף לנוהלי הב־

נק ובהתאם לחוק, חלה על הבנק חובה 
להודיע כי אי עמידה בפירעון ההלוואה 
עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי 

הוצאה לפועל. לפרטים נוספים 5600*.

תנופת פעילות בסניף פאגי בחיפה
סניף פאגי בחיפה מציין שנה למעבר לסניף החדש והמרווח • מנהל הסניף תומר אלקיים: 

"הדגל של פאגי הוא שירות, מקצועיות והתאמה מלאה לקצב האישי של כל לקוח"
המוביל  הבנק  הבינלאומי,   – פאגי 
עם  הבנקאות  בתחום  החרדי  במגזר 
מגוון שירותים מקצועיים, חדשניים וע־

דכניים עבור עולם העסקים, מציין שנה 
החדש  במקומו  חיפה  סניף  לפעילות 
נעשה  החדש  למקום  המעבר  והמרווח. 
בעקבות הביקוש הגובר בעיר לשירותים 
ללקוחותיו.  פאגי  שמציע  הבנקאיים 
מונגשים  כולם,  הבנקאיים  השירותים 
וזמי־ בחיפה,  החרדי  לקהל  ומותאמים 

נים עבורו במשך כל ימות השבוע באופן 
מלא.

על  דגש  שמים  חיפה,  סניף  בפאגי 
שירות אישי לכל לקוח, היכרות אישית, 
הבנה מלאה לצרכיו והתאמת השירותים 
הקהילות  גם  לקוח.  לכל  אישי  באופן 
לאוזן  בפאגי  זוכות  בעיר  החרדיות 
קשבת ולדלת פתוחה אצל מנהל הסניף 
מושלם  מענה  ומקבלות  אלקיים  תומר 
מוסדות  של  הייחודיים  הצרכים  לכל 

התורה והחסד בעיר.
לקוחות פאגי בחיפה, נהנים ממגוון 
מתקדמים  מקצועיים,  בנקאות  שירותי 
הסניף  שוכן  בו  לבנין  בכניסה  ונגישים. 
חדשנית  טכנולוגית'  'מבואה  הוקמה 
במבואה  הלקוחות.  לרווחת  ומתקדמת 
להפקדת  חדשות  מכונות  ארבע  הוצבו 
ומשיכת מזומן והפקדת צ'קים הפועלות 
24 שעות בכל ימות השבוע, מלבד שבת. 
ויאפשרו  הלקוחות  על  יקלו  המכונות 

שעות  ובטווח  תור  ללא  שירות  לקבל 
ניתן  הלקוחות,  לרווחת  יותר.  ארוך 
ולהגיע  הסניף  נמצא  בו  בבניין  לחנות 

בקלות ובנוחות.
והחד־ הוותיקים  התושבים  לטובת 

משכנתאות  יחידת  בפאגי  פועלת  שים 
פתרונות  המאפשרת  ויעילה  מקצועית 
בנו־ הלקוחות.  לצרכי  מותאמים  מימון 

מקצועי  שירות  מעניק  חיפה  פאגי  סף, 
ואישי לבעלי עמותות ועונה על הצרכים 

הייחודיים של העמותות.
באזור  הפעילות  מתנופת  כחלק 
חיפה, פתח פאגי לפני כחודש לראשונה 
מדי  הפועל  הסניף  ברכסים.  חדש  סניף 
יום שני, נפתח תוך שיתוף פעולה מלא 
בסניף  היישוב.  והנהגת  העיר  רבני  עם 

רכסים ייהנו הלקוחות מחיסכון משמעו־
תי בזמן ללא הצורך להיטלטל למרחקים 
והכי  מתקדמים,  בנקאות  שירותי  לקבל 
בסניף  ומקצועי.  אישי  משירות  חשוב, 
חדשים  חשבונות  לפתוח  יהיה  ניתן 
פטורים  במיוחד:  משתלמות  בהטבות 
אט־ בתנאים  הלוואות  שונות,  מעמלות 

רקטיביים ועוד.
פאגי  סניף  מנהל  אלקיים,  תומר 
וזוכה  זכה  פאגי  כי  אמר  ורכסים,  חיפה 
לקוחו־ קהל  את  בשנים  עשרות  ללוות 

רחבי  בכל  החרדיות  הקהילות  מכל  תיו 
שפאגי  בסיפוק,  לומר  יכול  אני  הארץ. 
של  כבנק  עצמו  את  למצב  הצליח  אכן 
הציבור החרדי, הבנק קשוב אליו ומלווה 

אותו בכל צעדיו. 

מתכוננים ל'בין הזמנים' עם ד"ר פישר
בה  הזמנים',  'בין  תקופת  לקראת 
בבריכה  בים,  לבלות  עתידים  רובנו 
ובאינספור טיולים, ד"ר פישר מציגים 
מהן  השמש:  מפני  להתגוננות  מדריך 
קרני השמש המזיקות? כיצד להתגונן 

לבחור  ואיך  השמש  מפני 
את  נעבור  כך  הגנה?  תכשיר 
ובריאה  בטוחה  בצורה  הקיץ 

יותר
המזי־ השמש  קרני  מהן 

קות?
של  שונים  סוגים  לשמש 
קרני  ביניהן  מזיקות,  קרניים 
בשכבות  הפוגעות   UVB
וגורמות  העור  של  העליונות 
וקרני  וכוויות,  לאדמומיות 
UVA החודרות לעומק העור 
טווח,  ארוכי  לנזקים  וגורמות 
אולטרסול  העור.  סרטן  כמו 
סדרת  הינה  פישר  ד"ר  של 
אשר  משמש,  הגנה  תכשירי 

ההגנה  תכשירי  בתחום;  דרך  פרצה 
 UVA קרני  מפני  מגנים  בסדרה 
מפני  להגנה  מסייעים  ואף   UVB-ו
הושקה  לאחרונה  כן,  כמו   .IR קרינת 
והבלעדית,  החדשה  ספקטרום  סדרת 
ייחודית  טכנולוגיה  משלבת  אשר 
קרינת  מפני  גם  להגנה  המסייעת 
 (HEV) האור הנראה באנרגיה גבוהה
רחב  מספקטרום  הגנה  מעניקה  ובכך 
המזיקות  השמש  קרני  של  במיוחד 

UVA+UVB+IR+HEV.
יש להתגונן מהשמש גם בצל?

קרינת   10:00-16:00 השעות  בין 
השמש היא החזקה ביותר ולכן מומלץ 
להימנע מחשיפה לשמש בשעות אלה, 
בשאר  לשמש  בחשיפה  להמעיט  וכן 
לש־ חשיפה  של  במקרה  היום.  שעות 
מש, מומלץ לחבוש כובע רחב שוליים 

על  שיגנו  שמש  משקפי  ס"מ),   5-7)
ופגיע  דק  העור  ששם  העיניים  אזור 
במיוחד, ביגוד ארוך ולהשתמש בתכ־

במקומות  שהייה  מהשמש.  הגנה  שיר 
מלאה;  הגנה  מספקת  אינה  מוצלים 

אך  יותר,  נמוכה  אולי  הקרינה  עוצמת 
מהסביבה  אלינו  חוזרות  השמש  קרני 
גם  דומה  באופן  וכד').  ים  דשא,  (חול, 
אינה  ברכב  או  סגור  בחדר  השהייה 
מכיוון  השמש,  מקרינת  עלינו  מגנה 
קרני  את  בולמים  אמנם  שהחלונות 
 UVA-ה קרני  את  לא  אך   ,UVB-ה
אשר חודרות דרך הזכוכית ולכן חשוב 
להקפיד על מריחת תכשיר הגנה ולח־
זור על המריחה בהתאם להנחיות על 

גבי התכשיר.
איך לבחור תכשיר הגנה?

 SPF .הרצוי SPF-ראשית, לפי ה
יכולת  מידת  על  המעיד  מדד  הוא 
התכשיר להגן על העור מנזקי קרינת 
UVB. המדד נקבע ע"י חישוב היחס 
ליצירת  הנדרשת  הקרינה  מנת  שבין 
המוגן  עור  על  ראשונית  אדמומיות 

בתכשיר הגנה מהשמש, לבין מנת הק־
רינה הנדרשת ליצירת אדמומיות דומה 
 SPF-בעור שאינו מוגן, כאשר רמת ה
נעה בין 20 ל-+50. שנית, תכשיר ההגנה 
צריך להתאים לצורך שלכם; בעלי עור 
הגנה  תכשירי  יבחרו  רגיש 
את  עברו  אשר  בושם  ללא 
 SENSITIVE בדיקת 
לעור רגיש, אנשים המרבים 
בפעילות ספורטיבית יבחרו 
המ־ קלילים  הגנה  תכשירי 
וזיעה,  גוף  ריחות  נטרלים 
מתכשירים  ייהנו  תינוקות 
 100% קרינה  מסנני  בעלי 
הנ־ לאנשים  ועוד.  טבעיים 
מצאים זמן ממושך בשמש, 
או  במיוחד  בהיר  עור  בעלי 
תרופות  הנוטלים  אנשים 
(מרגשות  פוטו-סנסטיביות 
להשתמש  מומלץ  לשמש), 
מסנן  בעל  הגנה  בתכשיר 
של +SPF 50, ולמחפשים הגנה מפני 
ספקטרום רחב במיוחד של קרני הש־
מש המזיקות, סדרת ספקטרום החד־

שה של אולטרסול היא פתרון מצוין.
הגנה  תכשיר  של  אחת  #מריחה 

מספיקה?
הגנה  תכשיר  של  אחת  מריחה 
להיות  כדי  מספיקה  אינה  בבוקר 
על  לחזור  צורך  ויש  כהלכה,  מוגנים 
מריחה  על  להקפיד  חשוב  המריחה. 
הח־ האזורים  כל  של  ויעילה  אחידה 
שופים לשמש: יש למרוח את תכשיר 
היציאה  לפני  שעה  כרבע  ההגנה 
ולחדש  מלאה  ספיגה  לוודא  מהבית, 
כן,  כמו  שעתיים.  מדי  המריחה  את 
במידה ואתם מבצעים פעילות גופנית, 
נכנסים למים, מזיעים או מתנגבים, יש 

להימרח שוב. 

מביע אמון במנכ"ל 'הדסה':

סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן: ''לא נמתין לבחירות. החלטתי למנות 
את מנכ"ל 'הדסה' פרופ' רוטשטיין ליו"ר הבא של ועדת סל התרופות"
פרופ' רוטשטיין: הופתעתי מההחלטה. זה אחד התפקידים החשובים במערכת הבריאות

סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן 
לר־ ישראל  בוועידת  כשהודיע  הפתיע 
בירו־ האומה  בבנייני  שהתקיימה  פואה 
לאחר  עד  להמתין  בכוונתו  שאין  שלים, 
התרופות  סל  ועדת  להקמת  הבחירות 
ל־2020. סגן השר הודיע כי החליט למ־

נות לאלתר ועדה חדשה לסל התרופות 
הפרופ'  'הדסה'  מנכ"ל  יעמוד  שבראשה 

זאב רוטשטיין. 
על  הבריאות  שר  סגן  הודיע  עוד 
החלטתו להגדיל את סל התרופות לשנה 

מי־ ל-700  שקלים  מיליון  מ-500  הבאה 
ליוני שקלים: "אנו נביא למדינת ישראל 
יהיה  תקציבו  היקף  חדש.  תרופות  סל 
לפחות 700 מיליון ש"ח ובימים הקרובים 
הרב  אמר  הוועדה",  חברי  את  נפרסם 

ליצמן. 
פרופ׳ זאב רוטשטיין, מנכ"ל 'הדסה', 
שנכח באירוע, אמר כי הופתע מהודעת 
סגן שר הבריאות אותה שמע לראשונה 
מעל בימת הוועידה: "קיבלתי בהפתעה 
ובהתרגשות את ההכרזה. מדובר באחד 

מן התפקידים החשובים ביותר במערכת 
הבריאות".

גורמים במערכת הבריאות ציינו, כי 
החלטת סגן השר מעידה על האמון שרו־

'הדסה',  למנכ"ל  הבריאות  שר  סגן  כש 
את  לחלץ  כמנכ"ל  בתפקידו  שהצליח 
בית החולים מן המשבר הרפואי שפקד 
לדבריהם  קדימה.  אותו  ולהצעיד  אותו 
ההצלחה תתורגם גם לעבודה במסגרת 
והבנה  הכרה  שמחייב  הבריאות,  סל 
עמוקה של מערכת הבריאות הישראלית. 

זה הזמן לרכוש מיומנות בסיסיות 
באנגלית או יישומי מחשב במרכז 'הכוון'

ימי בין הזמנים שנפתחו השבוע הם 
בדיוק הזמן המתאים לרכוש את היסו־

התעסוקה  שוק  התעסוקה.  לעולם  דות 
ממקצוע  משתנות  והדרישות  מבלבל 
הנדרשות  מיומנויות  ישנן  אך  למקצוע, 
יישומי  כמו  הוא  באשר  תפקיד  לכל 
לרכוש  תוכלו  אותם   – ואנגלית  מחשב 
'הכוון  במרכז  המהירות  הקיץ  בסדנאות 

תעסוקתי' בני ברק.
מרכז 'הכוון תעסוקתי', מיסודם של 
והר־ העבודה  ומשרד  ברק  בני  עיריית 
קורסים  הזמנים  בין  בימי  מקיים  ווחה, 
באנגלית במספר קבוצות על פי חלוקה 
אנגלית  למתחילים,  אנגלית   – לרמות 
וכן  מדוברת  ואנגלית  למתקדמים 
התוכנות  ללימוד  מחשב  ביישומי  קורס 
כל  במיוחד.  קצר  זמן  תוך  הבסיסיות 
בארבעה  מפגשים,  ארבעה  יארך  קורס 
ל-13:30  בבוקר   9:30 השעות  בין  ימים 
בצהרים. עלות השתתפות בקורס – 100 
למי  מיועדים  הקורסים  בלבד.  שקלים 

שרבותיהם התירו להם זאת.
במרכז 'הכוון' בני ברק מציעים לכם 
בנוסף גם אבחון תעסוקתי מקצועי, על 
את  המזהים  תעסוקתיים  מאבחנים  ידי 
בתחו־ ויכולותיהם  המועמדים  יתרונות 

מים השונים, כך שהם יכולים להפנותם 
ולהמשך  ספציפיים  תעסוקה  לתחומי 
לימודים והכשרה מקצועית, אשר כולם 
ומ־ מלאה,  בהפרדה  כמובן  מתקיימים 

המתעניינים.  לאותם  במיוחד  תאימים 
ייעו־ למלגות  גם  אתכם  יכוונו  בהכוון 

השונים  לקורסים  ואטרקטיביות  דיות 
המתאימים עבורכם.

חלב משקה בריאות
כבריא  החלב  את  מכירים  כולנו 
ומזין בעיקר בשל היותו עשיר בסידן, 
עצם,  בניית  לתהליכי  החשוב  מינרל 
והעצבים  השרירים  מערכת  לתפקוד 

ולהתפתחות תקינה. 
לתכולת  מעבר  כי  מתברר  אך 
רכיבים  מכילה  חלב  כוס  הסידן, 
תזונתיים רבים התורמים להתפתחות 
פחמי־ שומנים,  חלבונים,  כמו  הגוף 
החיוניים  ומינרלים  ויטמינים  מות, 
פי־ חשיבות  ובעלי  היומית  לתזונה 

זיולוגית רבה. 
מחקרים רבים בחנו את השפעת 
הנה  האוכלוסייה.  על  החלב  צריכת 
צרי־ על  החשובים  מהממצאים  כמה 

כת חלב:
ומינרלים:  ויטמינים  תכולת   .1
הוויטמינים  מרבית  את  מספק  החלב 
מקור  מהווה  הוא  במים.  המסיסים 
טוב לוויטמין B12 המשתתף בתהליך 
יצירת תאי דם, וחסר בו עלול לגרום 
ריבופלאבין  מכיל  גם  הוא  לאנמיה. 
הפקת  בתהליך  החיוני   (B2 (ויטמין 
האנרגיה לגוף וחשוב לבריאות העור, 
את  מכיל  החלב  והציפורניים.  השיער 

 A, – כל הוויטמינים המסיסים בשומן
טובה  ספיגה  ומאפשר   ,K-ו  E, D
כוס  השומנית.  הסביבה  בשל  שלהם 
ביניהם  מינרלים  מגוון  מכילה  חלב 
סידן, זרחן, כלור, מגנזיום, אבץ, אש־
שבחלב  המינרלים  תכולת  ונתרן.  לגן 
לסביבה,  לגנטיקה,  בהתאם  משתנה 

לתזונה ולתזונת הפרה. 
כוס  והרכבם:  החלב  חלבוני   .2
חלב (280 מ"ל) מכילה כ-9 גרם חלבון, 
כמות המספקת כ-20% מדרישת הח־

של  במשקל  אדם  עבור  היומית  לבון 
60 ק"ג. חלבון החלב נחשב כבעל ערך 
את  מכיל  שהוא  כיוון  גבוה,  ביולוגי 
רוב חומצות האמינו, שהן אבני הבניין 
של החלבון החיוניות לגוף. מבחינה זו 
מהווה החלב מקור איכותי ודל שומן 

לחלבון.
לחץ  יתר  של  ואיזון  מניעה   .3
 DASH בשם  גדול  מחקר  דם: 
 -Dietary Approach to Stop
 ,1993 בשנת  שהחל   Hypertension
והשפעתן  תזונתיות  התערבויות  בדק 
מבוגרים  בקרב  דם  לחץ  ערכי  על 
הסובלים מיתר לחץ דם. המחקר, עליו 

בריאות  ארגוני  המלצות  מבוססות 
דיאטה  באמצעות  כי  הראה  בעולם, 
שומן,  דל  חלב  מנות   2-3 הכוללת 
בנוסף לתזונה עשירה בירקות ופירות, 
חלה  ודגים,  אגוזים  מלאים,  דגנים 
הדם.  לחץ  בערכי  משמעותית  ירידה 
במסגרת דיאטה זו, המוכרת כיום בש־

מה דיאטת DASH, ממליצים ארגוני 
 2-3 היומית  בתזונה  לכלול  הבריאות 
מנות חלב דל שומן. כוס חלב מהווה 
היומית  מהתזונה  כחלק  חלב  מנת 
 DASH דיאטת  פי  על  המומלצת 

ועשויה לסייע בהורדת לחץ דם.
אוכלים  כאשר  השובע:  אפקט   .4
מזון עשיר בחלבון, קצב ריקון הקיבה 
איטי יותר בהשוואה לארוחה המכילה 
בהיותו  החלב,  פשוטות.  פחמימות 
לסייע  עשוי  בחלבון,  עשיר  משקה 
ואף  שובע  תחושת  בהשגת  לפיכך 
החלבונים  הימצאות  במשקל.  בירידה 
בקיבה גורמת לתחושת מלאות לאורך 
למוח.  שובע  של  מסר  ולהעברת  זמן, 
מספר מחקרים מצאו קשר בין צריכה 
גבוהה של מוצרי חלב דלי שומן לבין 
משקל תקין ומסת שומן נמוכה יותר. 

מחזון למעשה:

עבודות החפירה והביסוס במתחם שלב ג' 
של שכונת היוקרה מצפה רמות בעיצומן

ההתקדמות  קצב  את  מגבירים 
בשכונת 'מצפה רמות' בירושלים; בימים 
וחפירת  העפר  עבודות  מתבצעות  אלו 
האחרון   - ג'  שלב  במתחם  היסודות 
של   ISA-GROUP חברת  בשכונה. 
גריבה  ושלום  זוריבין  עקיבא  היזמים 
לאחר  כי  הודיעה  הפרויקט  את  הבונה 
הקרקע  שכבות  של  מקצועית  בדיקה 
והסלע במתחם הקמת שלב ג' בשכונה 
- שהתקיימו בשבועות האחרונים, נכנסו 
הדחפורים לשטח והחלו בהכשרת הקר־

קע עבור בניית היסודות.
מנהל  בויאר,  אסף  עם  בשיחה 
הוא   ,ISA-GRUOP של  השיווק 
של  מוצלח  אכלוס  לאחר  כי  מוסיף 
רב  ביקוש  מהשטח  עלה  וב',  א'  שלבים 
ואחרון  ג'  שלב  תכנון  על  הידיעה  עם 
בפרויקט. בשנה האחרונה נעשו עבודות 
תכנון יסודיות הכוללות מטה משולב של 
כלל היועצים וקבלני העבודות במתחם, 
האחרונים.  ההיתרים  הליכי  זירוז  לצד 
התקבלו  האחרונים  בחודשיים  כאמור, 
בדיקת  בעבודות  החלו  ומיד  ההיתרים, 
לקראת  והסלע,  העפר  ושכבות  הקרקע 
עבודות החפירה. לאחר השלמת בדיקות 
העבודה  תצורת  נקבעה  אלו,  מקצועיות 

בשטח, והדחפורים החלו לעבוד במרץ.
כי  מציינים   ISA GROUP-ב
יימשכו  הקרקע  והכשרת  העפר  עבודות 

לאחר  מיד  כאשר  הקרובים,  בחודשים 
מכן יחלו בעבודות הבניה ויציקת היסו־

הבנייה  "רמת  החדשים.  לבניינים  דות 
של ISA GROUP גבוהה במיוחד ואנו 
המק־ והיועצים  הקבלנים  עם  עובדים 
האיכות  את  לספק  כדי  ביותר,  צועיים 
לדבריו,  בויאר.  אומר  מחויבים",  אנו  לה 
"כשמדברים על האיכות והרמה הגבוהה 
על  רק  מדברים  לא  רמות',  'מצפה  של 
המיוחדות  והתוספות  הייחודי  המפרט 
כמו לובי מפואר או מטבח משודרג, או 

המבוצעים  והמיזוג  המיוחדות  הדלתות 
כולם ברמה הגבוהה ביותר כמובן, אלא 
מהיסודות  המתחילה  איכות  על  גם 
ובעלי  בנייה  בחומרי  שימוש  דרך  ממש, 
לשוק  שיש  ביותר  מהטובים  מקצוע 
רואים  התוצאות  את  להציע".  הבנייה 
בתוצר הסופי - הדירות עצמן, מהן נהנים 
הרוכשים הזוכים ברמת בניה מהגבוהות 
ובשדרוגים  מחיר  תוספת  ללא  בארץ, 
 ISA מיוחדים מעבר למפרט הידוע של

.GROUP

בין הזמנים ברויאל: עכשיו הזמן להתחדש!
הבעקיטשע דהה? החליפה התיישנה? זה בדיוק הזמן להיכנס לממלכת ההלבשה 

החסידית רויאל ולהתחדש כבני מלכים
המעיק  החום  הקיצי,  האוויר  מזג 
וטורח היום יום, משפיעים לא רק עלינו 
גם  הבגדים שאנו לובשים.  על  גם  אלא 
לשמש  חשופים  שלהם,  את  עושים  הם 
כך  כל  לא  כבר  הם  וגם  האוויר  ולמזג 

מצליחים להתמודד עם פגעי הזמן.
כבר  שלכם  החליפה  אם  אז 
התיישנה, הבעקיטשע כבר לא נראה כל 
כך טוב ומכובד כפי שהיה נראה בתחי־
חול  יום  או  וחג  שבת  בגדי  גם  אם  לה, 
אתכם,  מכבדים  כך  כל  לא  כבר  שלכם 
זה סימן שזה בדיוק הזמן להיכנס לאחד 
החסידית  ההלבשה  ממלכת  מסניפי 

רויאל.
עם בואם של ימי הקיץ החמים, חו־
דש המלאי והמגוון הגדול של החליפות 
בכל  הדוגמאות  ממיטב  והבעקיטשעס 
חנויות רשת רויאל הלבשה חסידית. כבר 
מיטב  המדפים  על  לכם  ממתינים  היום 
והבעקיטשעס,  החליפות  של  הדגמים 
בפירמה  היצרנים,  של  האיכות  מעילית 
ובדו־ מושלמות  בגזרות  האמריקנית, 

ואנשי  חסידים  ציבור  מגוונות.  גמאות 
בבגדי  להתחדש  מעתה  יוכלו  מעשה 
טוב  ויום  שבת  מלבושי  ותפארת,  יקר 
הקולקציה  ממיטב  יום,  יום  ומלבושי 
הלב־ רויאל  מבית  והמלכותית  החדשה 

שה חסידית. 
מתקיים  הזמנים  בין  בימי  ובנוסף, 

מבצע מיוחד בו אתם מרוויחים כפליים: 
על כל קניית חליפה או בעקיטשע, תקב־
לו חלאטל או שלאפרוק חינם! עם תחי־
לת הקיץ, מציעה רשת החנויות ללקוחות 
האיכות  ובשורת  השירות  מיטב  את 

ועכשיו זה גם משתלם פי שתיים.
כי  אומרים  רויאל  רשת  בהנהלת 
ערוכים  אנו  זו  בתקופה  שנה  "כמידי 
הבי־ מיטב  את  ללקוחותינו  להעניק 

מבלי  וראוי  מכובד  חסידי  בסגנון  גוד, 
נערכנו  אנו  וטיב.  איכות  על  להתפשר 
שלא  באופן  המלאי,  את  לחדש  היטב 
יחסר דבר מהמבחר העשיר ומכל פריטי 
הלבוש המגוונים ובכל המידות, על מנת 
להמשיך ולספק לקהל לקוחותינו הנא־

מנים את הסחורה הטובה ביותר".
ירוש־ לשירותכם:  רויאל  טרקליני 

רח'  ברק,  בני   .1 גרשום  רבינו  רח'  לים, 
הרב יעקב לנדא 4 (פינת חזו"א). אשדוד: 
רח' אביי 3 פינת רבינא. בית שמש: רח' 
 10-12 הלל  מרח'  גם  כניסה   ,17 רשב"י 

במדרגות.

בשל הביקוש הארכנו את מועד ההגשה:

התעניינות רבה בעולם הכתיבה במיזם 
החיבורים לנשים של מפעל הפיס

נושא המיזם: "שלי – שלך" - כוחה של נתינה בראי היהדות • נצלי את החופש: 
תאריך אחרון לשליחת מאמרים: י' אלול

בעולם  נרשמה  רבה  התעניינות 
מיזם  של  שובו  נודע  כאשר  הכותבות 
כה  עד  הפיס.  מפעל  של  המאמרים 
הגישו מאות נשים את החיבורים לתיבת 
המיזם. במסגרת המיזם הזוכה להערכה 
הכותבות,  בעולם  מרובה  והתעניינות 
הגות  מאמרי  לכתוב  הנשים  מוזמנות 
"כוחה  שלך   – שלי  בנושא:  ומחשבה 
המיזם  נושא  היהדות".  בראי  נתינה  של 
שנבחר השנה מבטא היטב את פעילות 
את  עיניו  לנגד  שם  אשר  הפיס  מפעל 
בי־ לחברה  וההענקה  הנתינה  חשיבות 
שראל ובדגש על העצמה ונתינה נשית.

של  רבות  מאות  הוגשו  כה  עד 
הפיס  במפעל  המיזם,  לתיבת  חיבורים 
המאמרים  את  לשלוח  לציבור  קוראים 
בהקדם בימי החופשה ולא לחכות לרגע 

האחרון.
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 
לקניית ספרי קודש ברשת "אור החיים" 

בסך של 1,000 ש"ח.
 את החיבורים ניתן לשלוח עד ל- י' 
לכתובת  בלבד,  מוקלדים   (10.9) אלול 
או   www.nativ.co.il/pais הכשרה 
 chiburim2019@gmail.com לדוא"ל 
ולפעול עפ"י ההנחיות. לפרטים נוספים 

02- מאויש:  טלפוני  למוקד  לפנות  ניתן 
6269090 בימים א', ג' וה' בשעות -16:00

התחרות:  של  הטלמסר  מספר   .19:30
.03-9411414

החיבורים  את  לשלוח  ניתן  בנוסף, 
טפסי  באמצעות  ברק  בני   364 לת.ד. 
ברשת  להשיג  ניתן  אותם  ההצטרפות 
החר־ הריכוזים  בכל  החיים'  'אור  ספרי 

דיים.
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בבין הזמנים

רכבים למכירה באלדן במחירים אטרקטיביים
קיה ספורטאז' החל מ-599 שקל לחודש, סקודה אוקטביה החל מ-499 שקל לחודש, טויוטה 

אוריס סטיישן החל מ-499 שקל וסובארו אימפרזה החל מ-199 שקל לחודש בלבד!

וההשכרה  הליסינג  חברת  'אלדן', 
מבצ־ מגוון  מציעה  המובילה,  הישראלית 

עים אטרקטיביים למכירת מכוניות וזוכה 
פעם אחר פעם לשיעור נאמנות גבוה של 
הלקוחות – על פי סקר שביעות רצון של 
מכון מחקר 'שילוב' עולה כי 90% מלקוחות 
אלדן ממליצים על אלדן, בזכות האמינות, 
השירות וגם בזכות המחירים ותנאי המימון 

המשתלמים!
אלדן מציעה לכם מגוון ענק של מכו־
קיה  כמו  במיוחד,  משתלמות  בהצעות  ניות 
ספורטאז' החל מ-599 שקל לחודש, סקודה 
אוקטביה החל מ-499 שקל לחודש, טויוטה 
אוריס סטיישן החל מ-499 שקל לחודש וסו־
בארו אימפרזה במחיר של החל מ-199 שקל 
הלוואת  עיסקת  על  מדובר  בלבד!  לחודש 

בלון ל-36 חודשים מותנית בתשלום מקדמה. 
בכפוף לתנאי המלווה מימון ישיר מקבוצת 
ישיר (2006) בע"מ. בכפוף לתקנון. אי עמידה 
בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול 
הוצאה  והליכי  פיגורים  בריבית  חיוב  לגרור 

לפועל. תקף לרכבים מיד ראשונה בלבד.
ברכישת רכב באלדן תיהנו גם משיטת 
זהות  תעודת  הכוללת  הבטוחה",  "הקניה 
לרכב – שקיפות מלאה לפעולות שנעשו 
תיקונים  תקופתיים,  טיפולים  כולל  ברכב, 
קנייה  בדיקת   – אלדן  מבחן  וביקורות, 
בטיחותיים  ליקויים  תיקון  חיצוני,  במכון 
מורחבת –  ואחריות  כללי  וניקיון  ומכניים 
העיקריים  המכלולים  ועשרת  המנוע  על 
כמו  עצמית.  השתתפות  כל  וללא  ברכב 
מתאים  "לא  שירות  את  מציעה  אלדן  כן 

לך? תחזיר!" שמאפשר לרכוש את הרכב, 
לנסוע ולהתנסות במשך מספר ימים ואם 
לא מתאים, מכל סיבה שהיא, ניתן להחזירו 
מינימליים  שכירות  דמי  תשלום  (בקיזוז 

בגין הימים שחלפו).
'אלדן' הינה חברת הליסינג וההשכרה 
מהמובילות במשק מזה כ-50 שנה. החב־
במגוון  רכבים  אלפי  עשרות  מפעילה  רה 
ברחבי  סניפים  עשרות  באמצעות  דגמים 
החברה  עובדים.  מאות  ומעסיקה  הארץ 
שמה דגש על הענקת חווית שירות יוצאת 
דופן ללקוחותיה, ללא סוכנים או מתווכים, 
ועל פי סטנדרט איכות ומקצועיות גבוהים 

ביותר.
מכל   *3003 חייגו  נוספים  לפרטים 

טלפון.

בשורה לתושבי בני ברק: חברת 'אפיקים' תפעיל קו 
מיוחד ללונה פארק בבני ברק ולפארק גני יהושע

להעמיד  גאה  'אפיקים'  חברת 
קו  השנה  גם  החרדי  הציבור  לרשות 
אוטובוס ייעודי מבני ברק ללונה פארק 
הסמוך לקניון איילון ולפארק גני יהושע. 
עבור  משמעותית  בבשורה  "מדובר 
בני  העיר  ותושבי  בכלל  החרדי  הציבור 
ברק בפרט", אומר לנו סמנכ"ל השירות 
"חברת  מלכה,  שי  'אפיקים',  בחברת 
לשפר  איך  הזמן  כל  חושבת  'אפיקים' 
את השירות ולענות על הצרכים המשת־

נים מעת לעת, ובמסגרת מאמצים רבים, 
אנו שמחים לבשר כי עם תחילת החופש 
על הפעלת הקו המיוחד, קו 850 שיפעל 
פארק  ללונה  ברק  מבני  מהיר  באופן 
הסמוך לקניון איילון ולפארק גני יהושע 
לאורך רוב שעות היום ובתדירות גבוהה, 

לרבות ביום שישי.
בשונה משנים קודמות הוחלט הש־

נה על הרחבת פעילות הקו ואכן הוקדמה 
הפעלתו כבר מסוף חודש תמוז במטרה 

לאפשר את מיצוי חופשת הילדים.
קו 850 בני ברק – גני יהושע יאסוף 

נווה  איש/מרום  חזון  הלוך:  בתחנות, 
עזרא/ איש  מנדבורנא/חזון  האדמור 
איש/ חזון  נחמיה/עזרא  פנחס  גבעת 
זכאי/ בן  איש  דסלר/חזון  הרב  נחמיה 

יצחק גרשטנקורן ירושלים/בן זכאי רבי 
עקיבא/ רבי  ורשא  קדושי  עקיבא/גן 
אהרונוביץ/ איש  עקיבא/חזון  רבי  רש"י 
ריינס  אהרונוביץ/הרב  עקיבא  רבי 
אהרונוביץ/קניון  אהרונוביץ/השלושה 
בני ברק ת. רכבת ב"ב/מבצע קדש לונה 
אביב/ תל  אקספו  רוקח  פארק/שד' 

ת.  רמבה  רוקח/אייזיק  שד'  רוקח  שד' 
רכבת  ת.  האוניברסיטה/רוקח  רכבת 

אוניברסיטה/מערב.
אוני־ רכבת  ת.  תחנות:  דרך  ויחזור 
אוניברסיטה/ רכבת  ברסיטה/מערב 

רוקח  אביב/שד'  תל  אקספו  רוקח  שד' 
בני  רכבת  ת.  רוקח  פארק/שד'  לונה 
רימונים/אהרו־ מרכז  קדש  ברק/מבצע 
אהרונוביץ/ נוביץ אהרונוביץ/נפחא 

הרב ריינס הרב כהנמן/רבי עקיבא הרב 
עזרא/ כהנמן  עזרא/הרב  כהנמן/עזרא 

האדמו"ר  הנביאה  עזרא/דבורה  נחמיה  
איש/מרום  חזון  איש  מנדבורנא/חזון 

נווה.
אביב:  לתל  מב"ב  פעילות:  שעות 
עגולה.  שעה  כל   9:00-17:00 השעות  בין 
השעות  בין  ו'  יום   |  19:30  ,19:00  ,18:30

8:30-16:00 כל חצי שעה.
כל   10:15-18:15 לב"ב:  אביב  מתל 
השעות  בין  ו':  יום   |  20:30 עגולה,  שעה 
שעה. 15:15, 16:00,  חצי  כל   10:00-14:30

17:00 ,16:30
הקו יפעל עד כ"ט אלול (30.8.2018). 
על  להקל  מנת  על  לב,  שימו 
תשלום  יתאפשר  לא  הנסיעה,  הליך 
אלא  צבור  ערך  טעינת   / במזומן 
מוטען.  רב-קו  כרטיס  באמצעות  רק 
לטעון  וזכרו  בהתאם  היערכו  אנא 

מראש.
להתעדכן  תוכלו  תמיד  לנוחיותכם: 
אפיקים  של  הארצי  התחבורה  במוקד 

בטלפון: 6686*
נסיעה נעימה!

עשרות משתתפים נהנו בכנס המשכנתאות 
המיוחד של מזרחי-טפחות בביתר עילית!

בשבוע שעבר התקיים בביתר עילית 
מסדרת  כחלק  ייחודי,  משכנתאות  כנס 
הכנסים שעורך מזרחי-טפחות בריכוזים 
להעניק  במטרה  הארץ  ברחבי  החרדיים 
ונגיש  חיוני  מקצועי,  מידע  למשתתפים 
וכל־ משכנתאות  דירה,  רכישת  בנושאי 

כלה משפחתית נכונה.
השתתפו  עילית  בביתר  בכנס 
של  להרצאתו  והאזינו  תושבים  עשרות 
מנדי בייזר, משווק ארצי למגזר החרדי. 
הרצאתו של מנדי בייזר עסקה בנושאים 
רלוונטיים לנוטלי משכנתאות, בהתאמה 
מיוחדת למגזר החרדי, והבהירה מושגים 
כמו הלוואת נדוניה, ערב תומך, הכנסות 
הבנק  ידי  על  המוכרות  תורני  ממוסד 

ועוד.
מו־ חתמו  המקצועי  הכינוס  את 

מזרחי-טפחות  של  המשכנתאות  מחי 
במקום  שנכחו  עילית,  ביתר  מסניפי 
והעניקו ייעוץ אישי למעוניינים בעמדות 

המיוחדות. 
תגובות  התקבלו  האירוע  בתום 
משתתפי  מהמשתתפים.  ביותר  נלהבות 

המק־ מהבחינה  הן  שנהנו  סיפרו  הכנס 
צועית, וקיבלו ידע חשוב וכלים מעשיים 
של  מההשקעה  והן  משכנתא,  לביצוע 
החרדי  למגזר  ובחיבור  בהנגשה  הבנק 
ובהקשבה של הבנק לצרכים הייחודיים 

המאפיינים את המגזר.

בנק מרכנתיל חנך השבוע את 
סניפו החדש ברמת בית שמש

בשעה טובה נפתח ביום ג' השבוע, 
בבית  מרכנתיל  בנק  של  החדש  סניפו 
שמש. הסניף השוכן במרכז המסחרי בר־

חוב ישעיהו הנביא 4 ברמת בית שמש ג', 
הינו הסניף ה-75 של הבנק ומהווה חוליה 
בריכוזי  מרכנתיל  סניפי  במערך  נוספת 
ע"י  ינוהל  הסניף  החרדית.  האוכלוסייה 
עמוס עטיה, שהינו בנקאי ותיק ושימש 
יחידות  במספר  ניהוליים  בתפקידים 
הסניף  עובדי  צוות  ועל  בבנק  וסניפים 
נמנים בני הקהילה החרדית - כולם בעלי 

תודעת שירות גבוהה. 
בורשטיין,  שוקי  הבנק,  מנכ"ל 
התייחס לפתיחת הסניף בעיר: "אנו מב־

רכים ושמחים עם פתיחתו של סניף בנק 
הינה  שמש  בית  שמש.  בבית  מרכנתיל 
לשירותים  וזקוקה  מהירה  בצמיחה  עיר 
הפוטנ־ את  זיהינו  מקצועיים.  בנקאיים 

ציאל הרב הקיים בעיר ובהתאם, קיבלנו 
את ההחלטה על פתיחת סניף מרכנתיל 
חריגה  בהחלט  הינה  ההחלטה  בעיר. 
המתאפיינת  נמצאים,  אנו  בה  לתקופה 
הב־ במערכת  סניפים  וצמצום  בסגירת 

יוצא  פועל  והינה  ובעולם,  בארץ  נקאית 
של זיהוי צורך אמיתי. אומנם, אנו חיים 
באינטרנט  והשירות  הדיגיטל  בו  בעידן 
ובסלולר מהווים תחליף לשירות האנושי, 
אולם רבים מבקשים לא פעם לקבל שי־

רות בסניף. אנו במרכנתיל בחרנו להציע 
גם  דהיינו  וגם'  'גם  שירות  ללקוחותינו 
במקביל  וזאת,  פרונטלי   - אנושי  מענה 
וק־ מתקדמים  כשרים,  סלולר  לשירותי 
לים לשימוש - כך שכל לקוח בוחר את 
עומדת  תמיד  כאשר  לו  שנוח  התמהיל 
וביצוע  מידע  לקבלת  האפשרות  בפניו 
פעולות בכל מקום ובעיתות הנוחות לו. 
מע־ והיכרות  רב  ותק  מרכנתיל  לבנק 

סמוך  ואני  החרדית  הקהילה  עם  מיקה 
ובטוח כי תושבי העיר יכירו במהירות את 
האיכויות שבשירות המרכנתילי – שירות 

מקצועי, יעיל ותמיד עם החיוך שלנו".
עטיה,  עמוס  הנכנס,  הסניף  מנהל 
הבנק:  מנכ"ל  לדברי  הוא  גם  הצטרף 
"לקוחות רבים פנו אלינו לפתיחת חש־

כך  הסניף,  של  פתיחתו  טרם  עוד  בונות 
שאנו נכנסים לסניף שיש לו כבר בסיס 
ואנוכי  הסניף  צוות  טובים.  לקוחות  של 
ומשגשג  טוב  סניף  לבנות  רצון  חדורי 
ויחד  הלקוחות  עם  יחד  ויגדל  שיצמח 
את  ללקוחותינו  נעניק  אנו  העיר.  עם 
הסניף  הבנקאיים.  המוצרים  מגוון  כל 
יציע שירותים ללקוחות פרטיים ומשקי 
בית, כמו גם לעסקים, מוסדות וארגונים 
נציגות  תהיה  בסניף  התורה.  מעולם 
משכנתאות – תחום פעילות בעל חשי־

בות רבה לבית שמש הנמצאת בתנופת 
בניה והתיישבות. אנו מציעים לאורך כל 
השנה ובתחנות השונות בחיים פתרונות 
מימון בתנאים המתאימים ליכולות של 

חזרה  בהלוואות  מדובר  אם  הלקוחות 
הל־ חגים.  הלוואות  או  הספר,  לבית 

הצעיר  לזוג  הניתנות  'מתחתנים'  וואות 
ולהורים, הלוואות לתקופת בין הזמנים, 
באולפנות  לימודים  למימון  הלוואות 
העיר,  תושבי  את  מזמינים  אנו  ועוד. 
להגיע  המוסדות  ומנהלי  העסקים  בעלי 

לפגישת היכרות בסניף". 
חיים הולצברג, ע. למנכ"ל בנק מר־

כנתיל ומנהל המרכז למוסדות וארגונים 
הסניף  לפתיחת  הוא  גם  התייחס  בבנק, 
בעיר: "בעיר בית שמש קיימים מוסדות 

תורה רבים, עמותות וארגונים אשר ייהנו 
צוות  של  המעמיקה  וההבנה  מההיכרות 
והצרכים  הקהילה  עם  בסניף  הבנקאים 
בשיתוף  עובד  הסניף  שלה.  המימוניים 
ואר־ למוסדות  המרכז  עם  מלא  פעולה 

חשובה  פעילות  את  נקדם  ויחדיו  גונים 
זו. נאחל לסניף, לתושבי העיר, העסקים 

והארגונים הצלחה ושגשוג". 
בהתאם לחוק חלה על הבנק חובה 
להודיע כי אי עמידה בפירעון ההלוואה 
עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי 

הוצאה לפועל.

מתכוננים לזמן החדש עם מבצע 
!GB המתנות של

מגרדים וזוכים במגוון פרסים!
GB עם  החדש?  לזמן  מתכוננים 
היוקרה  מותג   ,GB מוכנים!  כבר  אתם 
חסידי  בלבוש  הברית  מארצות  המוביל 
הזמן  את  לפתוח  אתכם  מזמין  איכותי, 
וליהנות  הגדול  המתנות  מבצע  עם 

ממגוון פרסים!
במסגרת  חדש:  זמן  מתחילים  ככה 
הלקוחות   ,GB של  המתנות  מבצע 
באחד  בקיטשע  או  חליפה  שיקנו 
כרטיסי  במקום  יקבלו  הרשת,  מסניפי 
גירוד שיזכו אותם במגוון מוצרי הלבשה 
לכם  מעניק  גירוד  כרטיס  כל  איכותיים. 
מתנה משתלמת, כשהפרס הראשון הוא 
חליפה בטנה מלאה או בקיטשע פרחוני 

!GB מבית
הגיע   GB החסידי  האופנה  מותג 
להצלחה  וזכה  שנים   5 לפני  לישראל 
חצרות  מכל  שיא  ולביקוש  מסחררת 

החסידויות ברחבי הארץ.
בשני הסניפים המרווחים בירושלים 
ענק  ממבחר  להתרשם  ניתן  ברק  ובבני 

מכנסיים,  מחולצות,  החל  מוצרים  של 
חליפות ובקיטשעס, ואביזרים משלימים 
בהתאמה  מובחרים  ייחודיים  בדגמים 

אישית לטעם שלכם.
באיכותם  מצטיינים  המוצרים 
הגזרה  המדויקת,  בתפירה  וביופיים, 
המוקפדת, הבדים העמידים והדוגמאות 
לש־ במיוחד  שמותאמות  החדשניות 

כי  ולאירועים,  לחתנים  לחגים,  בתות, 
ב-GB כל חליפה היא יצירת אומנות.

לקראת  להתחדש  מוזמנים  אתם 
הזמן הקרוב עם מוצרי ההלבשה החסי־
דית האיכותיים של GB, לקבל כרטיס, 
לגרד ולגלות מתנות משתלמות במיוחד: 
מהמותג  לגברים  עילית  הלבשה  מוצרי 

המבוקש ע"י חסידים בכל העולם.
המבצע מתקיים בימי 'בין הזמנים', 
א'  עד   12.8 באב  י"א  התאריכים  בין 

באלול 1.9.

רשת 'בר כל' מתמזגת עם 
רשת 'נתיב החסד'

עם העברת רשת 'בר כל' לבעלות החדשה והמיזוג עם רשת 'נתיב החסד', הנהלת 
הרשת עם שו"ת שיתנו מענה לכל מה שאתם רוצים לדעת

ש. מתי הרשת עוברת 
לבעלות החדשה?

בתהליך  נמצאת  הרשת  ת. 
מהסניפים  גדול  חלק  העברה, 
כבר נמצאים תחת ההנהלה הח־

יצטרפו  מהסניפים  וחלק  דשה, 
עד סוף החודש. 

שינויים  נחוש  האם  ש. 
מיוחדים?

יחושו  שהלקוחות  ברור  ת. 
מניראות  החל  לטובה,  בשינויים 

הסניף, נקיון, ציוד חדש במידת הצורך, מלאי 
וטובים.  זולים  מחירים  מוצרים,  של  מוגבר 
יצורפו  וכן  ישודרגו,  המוצרים  ממותגי  חלק 

מוצרים בכשרויות מהודרות נוספות. 
במקביל, נעשות מספר פעולות תפ־
להשפיע  שעלולות  מתבקשות,  עוליות 
על תפעולו הסדיר של הסניף בימים הק־
עיכובים  להיווצר  עלולים  כמו"כ  רובים. 
בהעברת יתרות הלקוחות למספר ימים.

לנתיב  יוחלף  החנות  שם  האם  ש. 
החסד?

ת. בשלב זה שם הרשת לא ישתנה, 
וסניפי 'בר כל' יישארו תחת שם זה.

בעקבות  ישתנו  המחירים  האם  ש. 
ההנהלה החדשה?

המיזוג,  השלמת  שלאחר  ספק  אין 
נוספים.  סניפים  עשרות  תמנה  הרשת 
התוצאה: כח קניה גדול, והלקוחות יצאו 

מורווחים מהמהלך.
ש. מתי בפועל תתבצע ההעברה?

ייסגר  הסניף  הקרובה  בתקופה  ת. 
ספירת  תתבצע  במהלכו  אחד,  ליום 
של  כבר  הסחורה  כל  ולמחרת  מלאי, 

את  עושים  אנו  החסד.  נתיב 
את  להפעיל  המאמצים  מירב 
תק־ ללא  חלקה  בצורה  הסניף 

המרבי  שירות  את  ולתת  לות, 
ללקוחות.

לקבל  ימשיכו  האם  ש. 
ואשראי  כל?  בר  של  קניה  תווי 

לקוחות? 
ת. לקוחות 'בר כל' ימשיכו 
כפי  לקוחות'  מ'אשראי  ליהנות 
שהיה נהוג. תווי הקניה של 'בר 

כל' ימומשו בסניפי הרשת כרגיל.
צריכים  שאנחנו  דברים  עוד  יש  ש. 

לדעת?
להעניק  שואפת  הרשת  הנהלת  ת. 
לקוח,  לכל  והאישי  המרבי  השירות  את 
נתיב  ברשת  השנים  רבת  המסורת  כפי 
רבים  משאבים  משקיעה  היא  החסד. 
משפ־ קניה  סל  להתאים  מנת  על 

להשקיע  ותמשיך  משתלם.  חתית 
לרווחת  והנראות  השירות  בשיפור 

הלקוחות.

שלמו רק 248,000 שקל ואתם בדרך 
לדירה חדשה ברמת בית שמש ד'

קבוצת נתיב פיתוח מציעה לכם את מגוון הדירות הגדול ביותר בבית שמש - דירות 3-4-5
חדרים, דירות גן, פנטהאוזים ומיני פנטהאוזים בסטנדרט גבוה וללא פשרות, כולל ליווי בנקאי 

ובטחונות. אז כנסו למשרדי החברה או חייגו ותמצאו את הבית החדש שלכם!
ונבנים  הולכים  חדשים  פרויקטים 
בכל רחבי הארץ, תנופת הבניה בעיצומה. 
העיר בית שמש היא ללא ספק אחת מן 

בשנים  ביותר  המתפתחות  הערים 
מעמדה  את  ומבטיחה  האחרונות 

כעיר העתיד החרדית. 
בבעלותו  פיתוח  נתיב  חברת 
בעלת  גריידינגר,  שמחה  הרב  של 
בתחום  שנה   30 מעל  של  וותק 
מן  אחת  הינה  והיזמות,  הנדל"ן 
החברות המובילות במעצמת הבניה 
של  שורה  לחברה  שמש.  בית  בעיר 
פרויקטים מובילים בכל רחבי הארץ. 
באיכות  ביותר,  הגבוה  בסטנדרט 
 - מתחשבים  רכישה  ובתנאי  בניה 

מעמדה  את  פיתוח  נתיב  חברת  קנתה 
ביותר  הגדולות  הנדל"ן  מחברות  כאחת 

במגזר החרדי. 
ומש־ חדש  במבצע  יוצאת  החברה 

תלם במיוחד ל-10 דירות בלבד - שלמו 
רק 248,000 ש"ח כעת ואת היתרה בסמוך 

למסירה!*
ד',  שברמה  נתיב'  'צמרות  פרויקט 
ההולכת  שמש,  בבית  החדשה  השכונה 

בשלבי  נמצאת  ואף  אלו  בימים  ונבנית 
הדגל  ספינת  הינו  מתחילים,  אכלוס 
של  האופטימלי  השילוב  החברה.  של 
החדשה  בשכונה  האסטרטגי  המיקום 
החומ־ וטיב  הבניה  איכות  והמתפתחת, 

התשלום  ותנאי  הגבוה  הסטנדרט  רים, 

לאחד  הפרויקט  את  הופכים  הנוחים 
בפרויקט  בעיר.  ביותר  המבוקשים  מן 
הסוגים-  מכל  דירות  של  נרחב  מגוון 
דירות  לצד  חדרים   3-4-5 דירות 
פנטהאוזים  ומיני  פנטהאוזים  גן, 
גבוהה  ואיכות  עשיר  טכני  במפרט 
כל  את  שמאפיינת  פשרות  ללא 
רחבי  בכל  החברה  של  הפרויקטים 
מיוחדים-  במחירים  וכעת  הארץ 

החל מ-1,239,000 ש"ח. 
אז אם אתם מתעניינים בדירה 
בבית שמש, תחסכו לעצמכם את כל 
במשרדי  הדרך  את  תתחילו  המסע, 
נתיב פיתוח ותמצאו את הבית הח־

דש שלכם!
לתיאום פגישה חייגו 8082 *. כתובת 
בית  רמת   ,13 הירקון  שדרות  המשרד 

שמש א'
*החברה  החברה  לתנאי  *בכפוף 
עת  בכל  המבצע  את  להפסיק  רשאית 

ללא הודעה מוקדמת 

יישוב טוב: החל שלב האכלוס 
בבניה החדשה ברמת שלמה

מאות משפחות חדשות צפויות להגיע להתגורר בשכונה עד תחילת שנה"ל, 
כשאליהן יצטרפו עוד כמה מאות בהמשך

ברמת שלמה החל בימים אלו שלב 
האכלוס של הבניה החדשה, כאשר כמה 
להתגורר  הגיעו  כבר  משפחות  עשרות 
בבתים שבנייתם הושלמה. אליהן צפויות 
כמה  עוד  שנה"ל  פתיחות  עד  להצטרף 
דירות  שרכשו/שכרו  משפחות  מאות 

בבניה החדשה.
מספר  מתוך  אחד  בשלב  מדובר 
שלבי הרחבה של השכונה, כאשר בטווח 
להכפיל  צפויה  היא  ספורות  שנים  של 

את גודלה.
מי שמלווה את תהליך הקליטה של 
הקהילתית  ברמה  החדשים  התושבים 
שלמה,  רמת  הקהילתי  המינהל  הוא 
שהכין עבורם מדריך אינפורמטיבי ופועל 
להכניס את שמות המשתכנים החדשים 

למאגר השכונתי לטובת כל הצדדים. 
משתכנים  בגל  מדובר  כאמור, 
 – משתכנים  גלי  מספר  מתוך  ראשון 
הראשון  הפרויקט  במסגרת  זאת  כל 
הבניה  נמשכת  אלו  בימים  שהושלם. 
הפרק  כשעל  נוספים,  בפרויקטים  גם 
במקביל ישנם פרויקטים נוספים בהליכי 

אישור.
לאחרונה  שקיים  בסיור  כזכור, 
ירושלים,  עיריית  ראש  מ"מ  בשכונה 
אליעזר ראוכברגר, הוא הבטיח כי ידאג 

לתת גם לתושבי השכונה החדשים את 
העירייה  של  המקצועיים  שירותיה  כל 
הוא  בנוסף  קל.  אכלוס  לאפשר  כדי 
בישר על בניית המקווה החדש לשכונה, 
קידום של כביש 22 שיחבר בין השכונה 
לכביש גולדה, וכן עמד על הצורך והתו־

כנסת  ובתי  ציבור  מבני  להוספת  כניות 
רבים.

מ"מ רה"ע גם דיבר על בניית רכבת 
רמות  השכונות  דרך  שתעבור  פרברים 
הר־ מוגן,  לדיור  אופציה  שלמה,  ורמת 
בבעיות  וטיפול  השכונתי  העירוב  חבת 
הפקקים בכבישי הגישה לשכונה. בענין 

דחופה  ישיבה  זימן  הוא  כי  יצוין  הזה 
כדי  לשכונה  הגישה  כביש  מתכנני  עם 
למצוא פתרונות לבעיית העומס בכביש 

ובכיכר החדשה.
כי  הביקור  במהלך  חשף  ראוכברגר 
החדשה  הפרטית  השכונה  ליזמי  אישר 
יחידות  כ-650  בניית  בהליכי  להמשיך 
דיור נוספות במסלול ירוק. לקראת סוף 
הסיור התקיים דיון על צרכי השכונה בו 
גבאי  ונציגי  השכונה  עסקני  השתתפו 
נוס־ נושאים  נדונו  כאשר  הכנסת,  בתי 

הדעת  את  עליהם  לתת  ראוי  אשר  פים 
לתועלת תושבי השכונה.
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חוגגימילקי עם הפתעות! 
מילקי חוגג 40 אצלכם בעיר וכולכם מוזמנים לחגיגה

מילקי, מעדן השוקולד האהוב המו־
ביל את קטגוריית המעדנים בישראל עם 
נתח שוק של יותר מ-40%, חוגג 40 שנה 
מוזמנים  ואתם  וחדשנות  טעמים  של 

לחגיגה.
תגיע  מילקי  של  ממותגת  משאית 
"בין  להפנינג  החרדיות  הערים  למרכזי 
מוז־ וכולכם  ומרענן,  מפתיע  הזמנים" 
מנים לחגיגה. חוגגימילקי, אתם באים?

המ־ תגיע  ה-40  חגיגות  לרגל 
אליכם  מילקי  של  הממותגת  שאית 
מי־ ממעדני  ליהנות  שתוכלו  כך 

ומפנקים  מפתיעים  טעימים,  לקי 
במיוחד!

אז איפה תפגשו אותנו? אלעד – יום 
בין  אלעד  פארק  בחניון  אב  י"ז  ראשון 
יום  עילית –  ביתר  השעות 16:00-22:00; 
שני י"ח אב בפארק שבעת המינים, רחוב 

יסוד העבודה 15 בין השעות 16:00-22:00; 
ידי  על  באב  י"ט  שלישי  יום  ברק –  בני 
ה'בילונה' רחוב מבצע קדש בין השעות 
כ'  רביעי  יום   – ירושלים   ,11:00-18:00
רמות  מעלה  קהילתי  מנהל  בחניון  אב 
עי־ ובמודיעין   15:00-21:00 השעות  בין 

לית – יום חמישי כ"א אב בחניון מנהל 
קהילתי רחוב אבני נזר 59, אשכול פיס, 

בין השעות 16:00-22:00.
מגוון מעדני מילקי כשרים למהדרין 
בהשגחת בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א 

רובין שליט"א.

5 טיפים חשובים לרוכשי דירות
דודי מייזליק, מנהל מערך המשכנתאות בבנק מרכנתיל

לר־ בהסכם  התקשרות  לפני   .1
הע־ כלל  את  לוודא  יש  דירה  כישת 
הנ־ עלות  בעיסקה:  הנדרשות  לויות 

כס הישירה המועברת למוכר הדירה 
מיסוי,  וביניהן:  הנלוות  העלויות  וכן 
דמי תיווך, שכר עו"ד, עלויות מעבר, 
לאחר  וכו'.  והתאמות  שיפוץ  ריהוט, 
קיבוץ כלל העלויות, ניתן לברר מהו 
הנדרשת  המשכנתא  הלוואת  סכום 
ע"י  המושקע  העצמי  להון  בהתאם 
הרוכשים עצמם ממקורותיהם או מן 

המשפחה. 
בהסכם  להתקשר  אין   .2
אפש־ בחינת  ללא  מחייב  רכישה 

מימון  ונדרש  (ככל  המימון  רויות 
חתימת  טרם  הבנק  מול  חיצוני), 

החוזה. 
(בעיקר)  דברים  שלושה  על   .3

ההון  על  עומד:  המשכנתא  אישור 
ההחזר  יכולת  על  הנדרש,  העצמי 
של הלווים להלוואה המבוקשת לפי 
המשמש  הנכס  טיב  ועל  הכנסתם 

כבטוחה לבנק. 
4. יש להיערך לכך שכספי ההון 
העצמי יינתנו ככסף ראשון בעיסקה 
משכנתא  באמצעות  הבנק  וכספי 

לסיום העיסקה והשלמתה. 
החדש  האשראי  נתוני  חוק   .5
הלוואת  מבוקשת  בו  לבנק  מאפשר 
אופן  על  מידע  לקבל  המשכנתא 
מבקשי  הלקוחות  של  ההתנהלות 
בהווה  השונים  בבנקים  האשראי 
את  יותר  עוד  מחזק  הדבר  ובעבר. 
על  להקפדה  המרובה  החשיבות 
התנהלות תקינה ונכונה מול הבנקים 

השונים באשראי / חיובים וכ"ב.
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אלפי משפחות נופשות בצפון וקונות 
בסניפי 'בר כל' בצפת ובאור הגנוז 

אזור הצפון מלא בימים אלו של בין הזמנים באלפי משפחות 
גדול  בנופש  למשפחה  המזון  צריכת  הצפון.  בערי  שנופשות 
והמחירים  מהבית  מזון  מוצרי  בסחיבת  הקושי  מהרגיל,  יותר 
הנהלת  להזמנת  להיענות  המשפחות  אלפי  את  הביאו  הזולים, 
הרשת  בסניפי  המזון  מצרכי  קניות  את  לערוך  כל'  'בר  רשת 

באור הגנוז ובצפת.
נערכו  כל'  'בר  סניפי  כי  מציינים  כל'  'בר  רשת  בהנהלת 
מראש והגבירו משמעותית את המלאי בכל המחלקות. בסניפי 
עשיר  מבחר  גבוהה,  איכות  ברמת  במחלקות  תמצאו  כל  בר 
של בשר ודגים, פירות וירקות בכשרות בד"ץ העדה החרדית, 
מוצרי חלב, בישול, קינוחים ואפיה, ניקיון, מגוון רחב של כלים 
גדולים  ובמארזים  המובילים  המותגים  ממיטב  פעמיים  חד 
וחסכוניים. כמו"כ תוכלו למצוא מגוון מוצרי פיקניק, מנגלים, 

פחמים וכו'.
הנהלת רשת 'בר כל' מציעה לכל המגיעים לצפון לא לסחוב 
או  בצפת  הרשת  מסניפי  אחד  אל  להיכנס  אלא  מהבית,  אוכל 
מרווחים  ובכך  לנופש.  הדרוש  בכל  ולהצטייד  הגנוז  באור 
פעמיים, גם ניתן לחסוך בהוצאות הגבוהות של הנופש וליהנות 

ממחירים זולים, וגם פתרון לבעיית המזוודות.
צמוד  הגנוז  אור  במושב  הם:  בצפון  כל  בר  רשת  סניפי 
צפת  ובמרכז  חיים,  מאור  קרית   13 צה"ל  רח'  בצפת  למירון, 

ברחוב מרדכי חדד 1. 
רשת 'בר כל' מאחלת חופשה נעימה.

גריסיני 'מונביסו' תוצרת איטליה בכשרות 
המהודרת של בד"ץ אגודת ישראל

מקלות הגריסיני הצרים והארוכים שמקורם בחבל טורינו 
כחלק  הישראלי  בשוק  רבה  לפופולריות  זוכים  שבאיטליה 
ערכים  בעל  למוצר  ונחשבים  הבריאותי,  מהטרנד  נפרד  בלתי 
תזונתיים בריאים. לטובת שוחרי הכשרות, עולה לראשונה על 
המדפים ברשת 'אושר עד' סדרת מוצרי גריסיני מבית המותג 
'מונביסו', בכשרות המהודרת של  האיטלקי הוותיק והאיכותי 

בד"ץ אגודת ישראל. 
בסדרת הגריסיני החדשה, שבימים אלה מתבצע ייצור נוסף 
'נחטפו'  ארצה  שהגיעו  הראשונים  שהמשלוחים  לאחר  שלה 
בארבעה  גריסיני  למצוא  ניתן  עד,  אושר  רשת  סניפי  ממדפי 
וגולת  קצח  בתוספת  שומשום,  בתוספת  קלאסי,   – טעמים 
כרגע  המשווק  היחיד  שהוא  מלאה  חיטה  גריסיני  הכותרת, 
ההשגחה  תחת  מיוצרים  הטעמים  וכל  בישראל,  המדפים  על 

המהודרת של בד"ץ אגודת ישראל. 
'מונביסו',  הגריסיני  מוצרי  סדרת  יבואני  מיטרו,  ברותם 
החדשה,  המוצרים  לסדרת  הגבוה  הביקוש  בשל  כי  מספרים 
שיצטרפו  חדשים  טעמים  פיתוח  על  עובדים  אלה  בימים 
לסדרת הטעמים הקיימת, והכל תחת הפיקוח של צוות מפקחי 
ומשגיחי בד"ץ אגודת ישראל. את סדרת גריסיני 'מונביסו' ניתן 

להשיג בלעדית בסניפי רשת אושר עד ברחבי הארץ.

חדש: וופלים קריץ' מתוצרת איטליה 
בכשרות המהודרת של בד"ץ אגודת ישראל

בד"ץ  של  המהודרת  בכשרות  המשובחים  המוצרים  מגוון 
ברשת  המדפים  על  ועכשיו  להתרחב,  ממשיך  ישראל  אגודת 
אושר עד שני מוצרים איכותיים חדשים – וופלים בטעם קקאו 
וופלים בטעם אגוזי לוז מבית המותג האיטלקי המפורסם קריץ'. 
הוופלים החדשים בשני הטעמים משווקים במארז חסכוני של 

לצרכן  נמכרים  אגו"י  בד"ץ  בכשרות  קריץ'  וופלים  גרם.   200
בסניפי רשת 'אושר עד' ברחבי הארץ. 

בבד"ץ אגו"י מציינים כי להשקת הוופלים החדשים קדמה 
באיטליה,  הייצור  לקו  הכשרות  הענקת  לקראת  רבה  מלאכה 
קו  את  להכשיר  פעל  הבד"ץ  מטעם  משגיחים  צוות  כאשר 
במפעל,  הייצור  הליכי  על  מקרוב  לפקח  ובהמשך  הייצור, 

הנמשכים כשבוע שלם עבור כל משלוח. 
ומוכר   1870 מאז  באיטליה  פועל  קריץ'  המאפים  מותג 
של  המכירות  נתוני  המוצרים.  של  הגבוהה  וברמה  באיכות 
הוופלים החדשים בכשרות המהודרת של בד"ץ אגו"י, מלמדים 
על ביקוש גבוה בקרב הצרכנים, ובימים אלה נערכים לקראת 
בד"ץ  של  המהודרת  בהשגחה  באיטליה  נוספים  ייצור  סבבי 

אגודת ישראל. 

לחסוך? שהמקררים יחסכו! 'סמסונג' 
חוסכים חשמל וחוסכים מקום!

מקום  הוא  המטבח 
גם  חשיבה  נדרשת  בו 
הקטנים,  הפרטים  על 
שמתקיימת  כיוון 
רבה,  פעילות  בו 
ושוטפת,  יומיומית 
מהירות  הדורשת 
בית  עקרת  ודיוק. 
לסביבת  תדאג  טובה, 
אסתטית  נוחה,  עבודה 
תתפשר  ולא  ונעימה 
איכותיים  מוצרים  על 

ופונקציונאליים 
היטב  אותה  שישמשו 

ולאורך זמן. 
התחושה  ומכאן 

שתמיד המטבח מרגיש לנו קטן מידי ושחסרות לנו כמה בלטות 
מטעמינו  כל  את  שיאחסן  יותר  גדול  מקרר  להכניס  בשביל 

וקניותינו.
'סמסונג'  של  הרשמית  היבואנית   – 'סמליין'  חברת 
של  במטבח  המקרר  של  המרכזי  למיקומו  מודעת  בישראל, 
בשבתות  ובמיוחד  ביום-יום  הצורכת  ילדים,  ברוכת  משפחה 
ומציעה  מהסטנדרט,  יותר  רחב  אחסון  למקום  וזקוקה  וחגים 
של   Space Max טכנולוגיית בעלי  מתקדמים  מקררים  לכם 
'סמסונג' המאפשרת נפח אחסון פנימי גדול יותר מבלי להגדיל 

את מידותיו החיצוניות של המקרר.
רבות  שנים  מוכרת  ענקית הטכנולוגיה העולמית,  סמסונג, 
מוצרי  בתחום  מובילה  דרך  וכפורצת  כמהפכנית  העולם  בכל 
החשמל הביתיים ומוצריה נמצאים במיליוני בתים בכל העולם 
בנוחות  בחיסכון,  ועיצובית,  טכנולוגית  בחדשנות  ומובילה 

השימוש ובמגוון פונקציות ופטנטים פורצי דרך.
Coolingטכנולוגיית את  גם  תמצאו  'סמסונג'  במקררי 

Plus  Twin - המהווה פתרון לבעיית הריחות במקרר ושמירה 
האינוורטר  מנועי  את  וכמובן  זמן,  לאורך  המזון  טריות  על 
משמעותי  ולחיסכון  גבוהה  אנרגטית  יעילות  המאפשרים 

בצריכת החשמל.
נפח  את  ולהגדיל  בחשמל  לחסוך  מבקשים  כשאתם  אז 
המקרר  את  רכשו  בשבילכם!  לחסוך  למקרר  תנו  המקרר, 
וחיסכון  גדול  אחסון  מנפח  ותיהנו  'סמסונג'  של  המתקדם 

משמעותי בחשמל.
ניתן להשיג בחנויות החשמל המובחרות.

אסם גאה להציג: 
מוקפץ לצהריים ב-3 שלבים!

ליהנות  כדי  שעות  ולהשקיע  שף  להיות  צריך  לא  מהיום, 
אסם  ומפנקת.  מגוונת  במיוחד,  טעימה  משפחתית  מארוחה 
טעימה  צהריים  לארוחת  המושלם  הפתרון  את  מגישה 
אסם,  של  האסייתית  הסדרה  מוצרי  ממגוון  קונים  ומושקעת: 
מושלמת,  והתוצאה  מקפיצים  רוטב,  מוזגים  נודלס,  מבשלים 

בדיוק כמו במסעדה!
בלי  זמן  שתחסוך  הסדרה   - אסייתית  סדרה  מציעה  אסם 
לחסוך בטעם! הסדרה הכוללת רטבים, נודלס שונים ופירורית 
סוגי  מגוון  תמצאו  בסדרה  ומהיר.  קל  אסייתי  לבישול  פנקו 
טעמים,  שילוב  הם  מהרטבים  חלק  מתאימים.  ורטבים  נודלס 
כך ששימוש בהם מספיק לכל התיבול הדרוש בתבשיל. מוצרי 
הסדרה האסייתית הותאמו במיוחד למנות האהובות ומספקות 

מענה מושלם למבינים בטעם.
אטריות  נודלס  מוצרים:  כוללת 6  הסדרה  הנודלס  בתחום 
אטריות  נודלס  להקפצה,  אטריות  נודלס  רחבות,  אורז 
אטריות  נודלס  שטוחות,  ביצים  אטריות  נודלס  מסולסלות, 
הרטבים  בתחום  תרד.  עם  אטריות  ונודלס  רחבות  ביצים 
הסדרה כוללת 5 רטבים: רוטב אסייתי למוקפץ, רוטב אסייתי 
ורוטב  תאי  לפאד  רוטב  קלאסי,  סויה  רוטב  למוקפץ,  חריף 

בנוסח סצ׳ואן.
ממחקר שערכה אסם עולה כי 30% מהישראלים מקפיצים 
הפופולאריות  למרות  בשבוע.  פעם  לפחות  אסייתית  ארוחה 
הבשלנים  רוב  עדיין  האסייתית,  הקולינריה  של  והצמיחה 
רכיבים  אינסופית,  מצרכים  רשימת  לנוכח  נרתעים  בישראל 

שפחות מוכרים ומתכונים 
באסם:  הקולינרית  בחטיבה  הפעילות  מנהלת  שובל,  ל' 
הקצבי  החיים  לאורח  מתחברת  אסם  של  האסיאתית  הסדרה 
של  רחב  ממגוון  ליהנות  מאפשרת  החרדית,  המשפחה  של 
המשפחה  לכל  טעימה  צהריים  ארוחת  להכנת  ונודלס  רטבים 

והכל בשלושה שלבים פשוטים ומהירים. אז.. תקפיצו! 

משקה סודה של טמפו
מרענן ובריא לכל גיל

סודה  נתפסה  בעבר  אם 
מבוגרים,  של  כמשקה 
כבר  הגיל  שכבות  כל  כיום 
ובמידה  לסודה,  מחוברות 
הסודה  הפכה  מסוימת 

למשקה המכובד. 
שללא  הסיבות  אחת 
גדולה  לצמיחה  הביאו  ספק 
טרנד  הוא  הסודה  במכירות 
הבריאות והעלאת המודעות 
הבריאותיות  לסכנות 
במשקאות  הטמונות  הרבות 

הממותקים. 
סודה היא פשוט מים עם 

פחמן דו-חמצני האחראי על הפיכתה למוגזת, כך שהיא מהווה 
תחליף לגיטימי ומרענן לא פחות למשקאות מוגזים בעלי רמות 

סוכר גבוהות.
ובחמש  ב-10%,  הסודה  מכירות  צמחו  האחרונה  בשנה 
המשקאות  לשאר  ביחס  זאת,  ב-50%.  האחרונות  השנים 

המוגזים הממותקים שמכירותיהם צנחו בכ-15%.
ביקוש גדול במיוחד למשקה סודה ניכר בימות הקיץ החמים 
המצריכים שתיית נוזלים מרובה. בחברת 'טמפו' מדווחים על 

עליה חדה בצריכת משקאות קלים, מוגזים ומים בימי הקיץ.
טמפו,  סודה  הוא  ביותר  המוביל  הישראלי  הסודה  מוצר 
את  השיקה  החברה  בישראל.  מהראשונות  המסחרית  הסודה 
סודה  מייצרת  ומאז  ב-1954  שלה  הראשון  הסודה  בקבוק 

באותו מתכון בדיוק.
עומדת  טמפו  של  הסודה  ממותקים,  למשקאות  בניגוד 
בכלל הזהב של התקינות הבריאותית העכשווית: כמה שפחות 

רכיבים באותיות הקטנות שעל התווית.
עם זאת מציעה טמפו גם סודה בנגיעות טעם לאלו שרוצים 
 - ליים  ולימון  אננס  יער,  פירות  בנגיעות:  טמפו  סודה  לגוון. 
בכשרות  קלוריות.  ובאפס  ממתיקים  ללא  סוכר,  תוספת  ללא 

המהודרת של בד"ץ העדה החרדית.

קופצים לבניאס? קחו טורקי לדרך!

עלית קפה מרחיבה את סדרת 'טורקי לדרך' עם מוצר חדש 
במיוחד עבור חובבי הקפה הטורקי: טורקי לדרך עם הל!

"בין הזמנים" כבר כאן ואיתו המסלולים, הזיצים והקעמפים 
הישיבתיים – דבר אחד בטוח, אף אחד לא יוצא בלי קפה טורקי 

לדרך, כזה שניתן להכין בשטח ולהתענג על הטעם המעורר. 
טורקי  קפה  מציעה  עלית  של  לדרך'  טורקי  'קפה  סדרת 
איכותי, קלוי וטחון המגיע ב-24 מנות אישיות הארוזות באופן 
בדיוק  שמותאמת  כמות  ומכילות  הקפה,  טריות  על  ששומר 
לכוס קפה טורקי, כדי שתוכלו למצות את חווית שתיית קפה 

טורקי איכותי ומעורר בכל מקום שתהיו.
הטורקי  הקפה  את  כוללת  המחודשת  בהשקה  הסדרה 
המוכר והאהוב באריזה חדשה, וכן מוצר חדש במיוחד לאוהבי 

הקפה הטורקי – קפה טורקי לדרך עם הל! 
הקפה הטורקי של עלית מיוצר כבר שנים בתהליך מיוחד, 
שהוא הסוד לטעם והניחוח המופלא. המומחים של קפה עלית 
בוחרים עבורכם את הפולים האיכותיים ביותר, ולאחר הקלייה 
אתם  כך  ונארז.  הרצוי  הגרגירים  לגודל  בדיוק  נטחן  הקפה 

יכולים ליהנות מקפה טרי ואיכותי בכל פעם מחדש.
כשרות: בד"ץ העדה החרדית.

MOJO  :יקבי כרמל' משיקים'
- סדרת יינות חדשה ומסקרנת

כרמל,  יקבי 
המוביל  היקב 
מחדש  בישראל, 
יינות  סדרת  עם 
וייחודית  חדשה 
MOJO תחת השם
(MOMENTS OF

JOY – רגעים של 
הסדרה  שמחה). 
הצרכנים  אל  פונה 
 ,25-40 בגילאי 
המעדיפים טעמים 
נגישים  קלילים, 

וצעירים. 
MOJO סדרת 

ביטוי  לידי  מביאה 
שנוצר  העושר  את 
צפוי  לא  ממפגש 
ענבים  זני  של 
הבקבוק  וסגנונות. 

הטעמים  לשימוש.  נוח  הברגה  סגר  עם  עדכני,  בעיצוב  מגיע 
המפתיעים והמחיר הנגיש (מחיר מומלץ של 35 שקלים בלבד), 
שמחה  לרגעי  ומתאימה  לאידיאלית  הסדרה  את  הופכים 
תחילת  או  מרגש  מסכת  סיום  נעים,  ביתי  אירוח   - משותפים 

עבודה חדשה.
אישית  ואמירה  טוויסט  עם  בלנדים  שני  כוללת  הסדרה 
של צוות הייננים בהובלת היינן יפתח פרץ: MOJO בלנד לבן 
עם עקצוץ של גוורצטרמינר, בציר 2018: בלנד לבן חצי מתוק 
מענבי סוביניון בלאן, מוסקט, קולומברד וגוורצטרמינר, רענן 

ומבושם.
אדום  יין  בציר 2018:  טוויסט,  עם  סובניון  קברנה   MOJO
חצי מתוק מענבי קברנה סוביניון, אליו נוספו ענבי קולומברד 
מסקרן  משמח,  יין  שיצר  שילוב  תססו.  ולא  שנסחטו  לבנים 

ועסיסי.
רצינו  מוג'ו,  "בסדרת  כרמל:  ביקבי  ראשי  יינן  פרץ,  יפתח 
להעניק מענה איכותי ונגיש לכל סוג של אירוע בבקבוק אחד. 
של המוג'ו הלבן משתלבת עם אירועים קלילים ועם  הארומה 
מנות מגוונות וקינוחים. לעומתו, המוג'ו האדום ישתלב מצוין 

באירוח ביתי, מנות איטלקיות או על האש".
היין  צרכני  "דור  כרמל':  ב'יקבי  השיווק  מנהל  אסא,  רן 
העתידים, בגילאי 25-40 הם צרכנים משמעותיים ומעודכנים 
הבאות.  בשנים  העולם  כלכלת  תיראה  איך  שיקבעו  אלו  והם 
מדובר על דור סקרן ששמח להתנסות במוצרים חדשים, יין לא 
עבורם,  יומיומיים.  במפגשים  גם  אלא  מיוחדים  באירועים  רק 
בנינו סדרה איכותית ושונה מכל סדרות היין שפיתחנו עד כה, 
מעניין  טוויסט  הכולל  בטעם,  החל  חווייתיים  ביינות  מדובר 

וייחודי, ועד העיצוב הבולט.
"סדרת MOJO משלימה את המענה של יקבי כרמל לכלל 
משפחות,  ועד  מצעירים   - בחיים  שלב  ולכל  המחירים  טווח 

מצרכני פרימיום ועד בקבוקים הנגישים לכל כיס".
 ,₪  35 של  מומלץ  במחיר  משווקת   MOJO היינות  סדרת 
הארץ.  ברחבי  היין  וחנויות  השיווק  ברשתות  להשיגה  וניתן 
סדרה זו, וכל יינות יקבי כרמל כשרים למהדרין, בהשגחת בד"ץ 

מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

חדש ובלעדי! ד"ר פישר משיק: 
סדרת קידס מולטי ויטמין

ילדים מטבעם רצים, משתוללים, יוצרים ומתלכלכים ולא 
תמיד מקפידים על היגיינת הגוף. במעבדות המחקר והפיתוח 
בפיתוח  שנים  מ-50  למעלה  כבר  המתמחות  פישר  ד"ר  של 
מוצרים לתינוקות וילדים, מצאו פתרון להיגיינה מרבית עבור 

הילדים –
ומקיפה  חדשה  סדרה  ויטמין,  מולטי  קידס  פישר  ד"ר   
בקומפלקס  המועשרת  היחידה  לילדים,  רחצה  תכשירי  של 
למראה   - לילדים  במיוחד  המותאם  וחדשני,  עשיר  ויטמינים 

עור בריא ולמראה שיער בריא ומלא חיים.
הסרת  תוך  הלכלוך  את  ביסודיות  מנקה  החדשה  הסדרה 
שכבת החיידקים שהצטברו על העור והשיער במהלך הפעילות 
A, היום-יומית. הנוסחה הייחודית מועשרת בוויטמינים מסוג

מפני  בהגנה  ומסייעים  כאנטי-אוקסידנטים  הידועים   ,E-ו  C
ועור  שיער  למראה  ואקלים,  סביבה  נזקי  חופשיים,  רדיקלים 
המסייעים   ,5B ופרו-ויטמין  3B ויטמין מכילה  כן,  כמו  בריא. 
בהענקת ברק, לחות, רכות וגמישות - למראה עור חיוני ובריא 

ולמראה שיער חזק ובריא. 
התכשירים החדשים מגיעים בעיצובים מדליקים של חיות 
למהנה  הרחצה  חווית  את  יהפכו  אשר  וצבעוניות  חמודות 
באמבטיה.  שייהנו  כדי  לילדים  במיוחד  והותאמו  במיוחד 
התכשירים יפזרו ניחוחות ייחודיים, נעימים, עדינים ומרעננים 

בחדר האמבטיה - כי להיות נקי זה כיף, נעים ובריא!
את  להבטיח  מנת  על  דרמטולוגית  נבדקו  הסדרה  תכשירי 

איכות התכשירים, בטיחותם והתאמתם לעורם של הילדים. 
התכשירים בסדרה: 

בריא  שיער  למראה  דמעות  ללא  שמפו  ויטמינים:  שמפו 
לשיערם  במיוחד  המותאמת  עדינה  נוסחה  בעל  ברק,  ומלא 
של הילדים. מקל על הסירוק ומותיר את השיער נקי, רך וללא 

קשרים. 
אל סבון ויטמינים: סבון נוזלי עשיר ומפנק, מנקה ומזין את 

העור בעדינות ומעניק לו לחות ומגע רך ומלטף. 
שמפו + מרכך ויטמינים: גם שמפו וגם מרכך בתכשיר אחד, 
וגם  הקשרים  סירוק  על  מקל  גם  זמן,  חוסך  גם  דמעות.  ללא 

מותיר את השיער רך, מלא ברק, נעים למגע ונקי. 
מרכך ויטמינים: בעל נוסחה עדינה, ללא דמעות, המותאמת 
במיוחד לשיערם של הילדים, למראה שיער בריא ומלא ברק. 

מקל על הסירוק ומותיר את השיער נקי, רך וללא קשרים. 
כעת   .₪  16.90 לצרכן:  מומלץ  מחיר  מ"ל.   750 תכולה: 
הפארם,  ברשתות  להשיג   .₪  11.90 השקה  מבצע  במחירי 

השיווק, בתי המרקחת ובחנויות הנבחרות. 

'תירוש כרמל המקורי': 100% ענבים, 
ללא תוספות מים וסוכר 

כרמל  'תירוש 
מיץ  הוא  המקורי' 
המיוצר  טבעי  ענבים 
ללא  יין  ענבי  מ-100% 
או  סוכר  מים,  תוספת 
אחרות.  צבע  תוספות 
מיוצר  כרמל  תירוש 
שהוא  הטרי  מהפרי 
טבעית,  מתיקות  בעל 
וכך נוצר טעמו המיוחד, 
המשפחה  את  המלווה 
רבות,  שנים  החרדית 
בלתי  חלק  ומהווה 
מהשבתות,  נפרד 
והשמחות  החגים 

המשפחתיות. 
ענבי היין המשמשים לייצור תירוש כרמל גדלים בכרמים 
מהכרם  מוקפד  טיפול  ועוברים  הארץ  ברחבי  כרמל  יקבי  של 
ישמש  ביותר  האיכותי  הפרי  שרק  להבטיח  כדי  הבקבוק  ועד 

לייצור.
עוברים  שאינם  מענבים  המופק  ענבים  מיץ  הוא  'תירוש' 
'תירוש  תהליך תסיסה, ועל כן לא נוצר בו אלכוהול כמו ביין. 
בשוק  ביותר  המצליחים  המותגים  אחד  הוא  המקורי'  כרמל 
ממכירות  כ-40%  סטורנקסט  נתוני  פי  על  ומהווה  הישראלי, 

הקטגוריה. 
השיווק  רשתות  בכל  לרכוש  תוכלו  כרמל'  'תירוש  את 
החרדיות, והוא מתהדר בכשרות בד"צ מהדרין בראשות הגר"א 

רובין שליט"א.

POWER סנו אוקסיג'ן
אבקה עוצמתית להסרת כתמים קשים

הסתיימו  הימים  תשעת  ימי 
הצטברו  שלך  הכביסה  ובערימת 
במיוחד  קשים  כתמים  עם  בגדים 
פתרון  עבורכם  מצאו  בסנו   –
עם  להתמודדות  ופשוט  יעיל 
את  ומציעים  ומציעים,  הכתמים 
אבקה   POWER אוקסיג'ן  סנו 
קשים.  כתמים  להסרת  עוצמתית 
מנצח  שילוב   POWER לאוקסיג'ן
שומנים  ממיסי  פעיל,  חמצן  של 

ואנזימים.
POWER אוקסיג'ן סנו  אבקת 

רחב  במגוון  יעיל  לטיפול  יעילה 
לבנה  מכביסה  קשים  כתמים  של 
הזוהר  את  מחזירה  וצבעונית, 
לבגדים צבעוניים ומלבינה בגדים 

לבנים. אנטיבקטריאלית וקוטלת 99.9% מהחיידקים.
נקודתי  לטיפול  או  הכביסה  למכונת  כתוסף  מתאימה 

בכתמים לפני הכביסה.
טיפ של סנו: מומלץ לטפל בכתמים סמוך ככל האפשר לזמן 

היווצרותם, כדי למנוע את התקבעות הכתם.

עם השניצלים של הוד לבן 
תחגגו חופשה אמיתית!

ימי החופש הגדול בעיצומם ואנו ההורים מאותגרים באופן 
מיוחד: החל מסידור מסגרות קייטנה ותעסוקה שוטפת לילדים 
לרוב  ואטרקציות  טיולים  נסיעות,  בתכנון  המשך  הנופשים, 

וכמובן דאגה לארוחות משביעות ומזינות בבית ובחוץ.
אלו  בימים  גם  לילדים  להגיש  אתכם  מזמינים  לבן'  ב'הוד 
מנה בשרית חמה מבלי להתאמץ כלל: פשוט חממו שניצל בשרי 
של  תוספות  הכינו  לבן',  'הוד  של  האהובה  השניצלים  מסדרת 
פחמימה וירק בצ'יק צ'ק והגישו לכולם ארוחה חמה ומושלמת!

ענק,  דק  שניצל  כוללת:  לבן'  'הוד  של  השניצלים  סדרת 
אוהבים.  שילדים  בצורות  שניצל  וחטיפי  מעודן  ביתי  שניצל 
לארוחה  המתאימה  כמות  הכוללות  באריזות  מוצעת  היא 
משפחתית ובכשרות המהודרת של הרב רובין שליט"א. להשיג 

ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות. חופשה נעימה!

לראשונה בישראל: אקונומיקה 
עם פקק בטיחותי למניעת הרעלת ילדים

לראשונה על המדפים 
אקונומיקה  בישראל: 
בטיחותי  פקק  בעלת 
החסין  הרעלה,  למניעת 
של  עצמאית  לפתיחה 
מיוצר  המוצר  ילדים. 
חברת  על-ידי  ומשווק 
שניב – סאסאטק, יצרנית 
הכולל  טאצ',  המותג 
ניקיון  מוצרי  נייר,  מוצרי 
הבית.  לאחזקת  ומוצרים 
ממגוון  חלק  הינו  המוצר 
מוצרי ניקוי וטיפוח לבית 
אלו  בימים  המושקים 

במיתוג טאצ'.
בימים  כי  יצוין 
המרכז  פרסם  האחרונים 
במרכז  להרעלות  הארצי 
דו"ח,  רמב"ם  רפואי 

שנת  במהלך  הארצי  הרעלות  למרכז  הפניות  מרבית  לפיו 
2018 נוגעות לילדים עד גיל 18. פילוח מדויק יותר מגלה, כי 
45.4% מכלל מקרי הפניות הם של תינוקות ופעוטות עד גיל 5
(!). בקבוצת גיל זו, 2,512 ילדים הופנו למיון או אושפזו בבית 

חולים, 224 נפגעו בצורה בינונית עד קשה. 
מהגורמים  כ-43%  כי  מראה  מהדו"ח  שעולה  נוסף  נתון 
אירעו  מהמקרים  כימיקלים, 90%  הם  ילדים  בקרב  להרעלות 
בליעת  עקב  התרחשו  להרעלה  מהחשיפות  ו-80%  בבית, 
הרעל, היתר עקב חדירת החומר לעיניים, בשאיפה או בחשיפה 

עורית.
סאסאטק,   – שניב  חברת  החליטה  הללו,  הנתונים  לאור 
הבטיחותית  באריזה  המוצר  את  בישראל  לראשונה  להנגיש 
לכל בית בישראל, זאת גם לנוכח סקר מדעי שנערך בקרב 500

נשאלים שהצביע, כי 89% ציינו את פקק הביטחון לאקונומיקה 
כחשוב עד חשוב מאוד. 

והיא  ליטר   4 באריזת  משווקת  טאצ'  של  האקונומיקה 
הנוסחה  ומקציפה.  מבושמת  ומרוכז,  סמיך  מרקם  בעלת 
מכילה תוספים להסרת שומנים ויעילה לניקוי כללי ולחיטוי. 
האריזה בעלת גוון סגול ייחודי ונושאת סימון תו תקן ישראלי 
החרדית  העדה  בד"צ  מכשרות  נהנה  המוצר   .(261 (מס' 
ירושלים ומיוצר במפעל שומר שבת. להשיג ברשתות השיווק 
 ₪  13.90 של  לצרכן  מומלץ  במחיר  המובחרות,  ובחנויות 

בלבד.

סנו JET + חומץ – לניקוי והברקה 
מצוינים בניחוח לבנדר

לשדרג  מעוניינים 
בקלות?  הניקיונות  את 
סנו, ענקית מוצרי הניקון 
מציגה  הבית,  וטיפוח 
לניקוי  ייחודי  מוצר 
 +  JET ורצפות:  כללי 
המאפשר  מוצר  חומץ. 
קל  מניקוי  ליהנות  לכם 

ומהברקה מושלמת. 
חומר  הוא  חומץ 
ניקוי,  ביכולות  הידוע 
ריחות  ספיחת  הברקה, 

500 בקרב  סנו  חברת  שערכה  במחקר  ועוד.  נעימים  בלתי 
צרכנים, עלה כי השימושים הנפוצים ביותר בחומץ הם לניקוי 

ברזים, אמבטיות, משטחים במטבח וכיורים.
JET + חומץ מאפשר יעילות משודרגת בזכות השילוב של 

חומרי הניקיון עם החומץ שבמוצר.
הידועים  שטח  פעילי  חומרים  מכיל  חומץ   +  JET
גבוה  בסטנדרט  בישום  בעל  המוצר  בניקיון.  כאפקטיביים 
בקלות  מושלם  ניקיון  ויוצר  המשטחים,  סוגי  לכל  ומתאים 

ובמהירות.
את סנו JET + חומץ ניתן להשיג באריזת 1.5 ליטר של ג'ל 
במרקם סמיך ונוח למזיגה, במטליות לחות ובתרסיס 750 מ"ל.

סנו JET + סודה לניקוי והסרת כתמים 
בניחוח כותנה רעננה

הסודה  אבקת 
ביכולות  ידועה  לשתייה 
הכתמים  והסרת  הניקוי 
מוצרי  ענקית  סנו,  שלה. 
הבית,  וטיפוח  הניקון 
המאפשר  מוצר  מציעה 
מיכולות  ליהנות  לכם 
אבקת  של  משודרגות 
סודה,   +  JET הסודה: 
מסדרת סנו JET + לניקוי 
המתאים  ומרצפות,  כללי 

לכל סוגי המשטחים.
על  שנער  בסקר 
500 בקרב  סנו  ידי 

היתרונות  צוינו  צרכנים, 
כתמים  בניקוי  אפקטיביות  לשתייה:  סודה  של  העיקריים 

קשים, הסרת אבנית ויחד עם זאת היותו טבעי ולא רעיל.
המוצר הייחודי יוצר שילוב מנצח בין חומרי ניקוי פעילים 
ומסייע  לשתייה,  הסודה  של  הייחודיות  הניקוי  יכולות  לבין 
קשים  כתמים  עם  ולהתמודד  משטחים  מגוון  ביעילות  לנקות 

בצורה פשוטה ועם ניחוח כותנה רעננה.
הידועים  שטח  פעילי  חומרים  מכיל  סודה   +  JET
גבוה  בסטנדרט  בישום  בעל  המוצר  בניקיון.  כאפקטיביים 
בקלות  מושלם  ניקיון  ויוצר  המשטחים,  סוגי  לכל  ומתאים 

ובמהירות.
את סנו JET + סודה ניתן להשיג באריזת 1.5 ליטר של ג'ל 

במרקם סמיך ונוח למזיגה, ובתרסיס 750 מ"ל.

Fitness מרחיבה את המותג 
'THIN ומשיקה את 'קרקרים

הקרקרים  לקטגוריית  פיטנס  מותג  נכנס  שעברה  בשנה 
לאור  אישית.  באריזה  קרקר  חטיפי  של  מוצלחת  השקה  עם 
ההצלחה, מותג פיטנס ממשיך להתרחב בתחום תחליפי הלחם 

.'Fitness THIN' – ומשיק קרקרים חדשים
הקרקרים   - ומרגשת  חדשנית  סנסורית  בחוויה  מדובר 
ומכילים  במיוחד,  וקריספיים  דקים  טעימים,  מאוד  החדשים 
פיטנס,  מוצרי  כל  כמו  בלבד.  יחידות  ל-5  קלוריות  כ-99 
מתזונה  כחלק  המומלצים  מלאים,  דגנים  מכילים  הקרקרים 
מאוזנת, מבלי להתפשר על הטעם. המוצרים מושקים באריזות 
הערב  בארוחות  לשילוב  מצוין  פתרון  ומהווים  משפחתיות 
והבוקר או כנשנוש טעים בין הארוחות עם שליטה על הצריכה 

הקלורית.
בסדרה החדשה שני טעמים: כפרי, המכיל קינואה אדומה, 

שומשום וקצח; רוזמרין, המכיל רוזמרין ושום.
באסם-נסטלה:  המאפה  פעילות  מנהלת  שתיל,  ברנר  ד' 
"מוצרי פיטנס נמצאים בצמיחה מתמשכת ומשמעותית בשוק 
מוצרי  כל  בישראל.  מאד  ואהובים  פופולאריים  והם  המאפה 
טעם  שמשלבים  מנצחים  פתרונות  לצרכנים  מציעים  פיטנס 
ההשקה  מאוזן.  תפריט  על  לשמירה  נוחה  ואפשרות  מעולה 
החדשה מצטרפת לטרנד המוצרים הדקים (THINS) שהופכים 
את הארוחה לחוויה סנסורית, ואנו בטוחים שהצרכנים ישמחו 

לגוון את הארוחה שלהם בקרקרים החדשים שלנו".
ניתן להשיג ברשתות השיווק ובחנויות הפרטיות. כשרות: 

בד"ץ העדה החרדית.

ות
כנ

צר

תתרגלו לקיץ הרבה יותר 
מרענן עם שני טעמי 

Fruit Water חליטות של
סדרת Fruit Water מבית יפאורה מתחדשת בשני טעמים חדשים וקיציים, מלאי 

רעננות: חליטת לימון נענע, וחליטת תפוח ולמון גראס.
המשקאות כוללים שילוב מרענן של פרי, צמחים ומים, עם חצי מכמות הסוכר וחצי 
מכמות הקלוריות, ללא צבעי מאכל וללא חומרים משמרים. כמו יתר המשקאות בסדרת 
למגמה  בהמשך   WELLNES-ל הנאה  בין  המושלם  בשילוב  מדובר   ,Fruit Water

הבריאותית בצריכת מוצרים עם פחות סוכר. 
לדברי ט' מלכה-סלהוב, מנהלת שיווק יפאורה: "המגמה הבריאותית בצריכת מזון 
לכך  הובילה  שלהם,  הבריאות  על  אחריות  לקחת  מנסים  צרכנים  פיה  שעל  ומשקאות, 
שאנשים מחפשים מוצרים טבעיים יותר עם פחות סוכר ויותר מים. מקור ההצלחה של 
הסדרה מגיע מצורך של קהל רחב המעוניין ליהנות מחוויית השתייה אך רוצה לצרוך 
פחות סוכר. Fruit Water עונה על הצורך הזה בדיוק, וגם על צורך לא פחות חשוב - 
לשתות את כמות הנוזלים הנדרשת ליום. לאור כך החלטנו על הרחבת הסדרה בטעמי 

 - נוספים  ומרעננים  מרווים  חליטות 
לימון נענע, ותפוח למון גראס".

מצטרפים  החליטות  טעמי  שני 
Fruit Wa- של  המגוונת  לסדרה 

וביניהם  טעמים,   5 כיום  המונה   ter
והמרעננים:  הקיציים  הטעמים 
טעמי  כל  ואננס.  אפרסק  אבטיח, 
הסוכר  מכמות  חצי  מכילים  הסדרה 
מרענן  קלים,  פרי  במשקאות  הקיימת 
ומרווה במיוחד, שאינו מותיר תחושה 

של צמא לאחר השתייה.
סדרת   FRUIT WATER
משקאות המאפשרת ליהנות ממשקה 
שמתאים לאורח החיים העכשווי, בלי 

להתפשר על חווית הטעם.
מהודרת  בכשרות  להשיג  ניתן 
מובחרות  ובחנויות  השיווק  ברשתות 

בבקבוקי 1.5 ליטר ו-0.5 ליטר.
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נאך העפטיגע אויפרייסן איבער אמוניציע באזע אין עיראק:

פרישע סעטעלייט בילדער באשטעטיגן אז אויפרייס העכער 
איראקער באזע האט פאסירט אין ליכט פון לופט באמבעדירונג

אראבישע קוועלער באשולדיגן מדינת ישראל און אמעריקע אין דער אויפרייס – עיראקער מומחים לייקענען באמבעדירונג זאגענדיג אז אויפרייס ווערט צוליב העלישער 
פייער וואס ברעכט אויס אויפ'ן ארט

העלישער  פרישער  א 
דער  ביי  עיראק,  אין  אויפרייס 
א.  כאשאד  'אל  באזע  שאיאטן 
שאביע', האט די וואך אויסגערופן 
די  אין  שפעקולאציעס  ברייטע 
אונטער  שטייט  עס  ווער  וועלט 
בכלל  איז  עס  צי  און  אטאקע  די 
א  גאר  אדער  אטאקע,  אן  געווען 
איז  וואס  עקסידענט  טראגישער 
געווארן צוליב א פייער וואס האט 

אויסגעבראכן אויפ'ן ארט.
באריכט  ערשטער  דער  לויט 
געווארן  פארשפרייט  איז  וואס 
צייטונג,  מיאדין  'אל  דער  אין 
צו  אינדעטיפיצירט  איז  וועלכער 
זיין א צייטונג אין די אינטערעסען 
פון די כעזבאללא טעראר גרופע, 
געווארן  אויפרייס  דער  איז 
וואס  באמבע  ראקעט  א  צוליב 
ארט  אויפ'ן  אויפגעריסן  האט 
אטאקע  איינצעלער  דער  און 
פון  רייע  א  נאכגעשלעפט  האט 
גאנצער  דער  ווען  ביז  אטאקעס, 
פלאמען,  אין  ארויף  איז  באזע 

פון  טויט  דער  צו  צוברענגעדיג 
צו  און  פארשוין  איינצעלער  אן 
אנדערע  איבער  וואונדן  ערנסטע 

29 בירגער, מערסטענס קינדער.
דאזיגער  דער  אבער 
שפעטער  איז  באריכט 
עס  ווען  געווארן  אפגעפרעגט 
געווארן  פארעפענטליכט  איז 
דער  דורך  בילדער  סעטעלייט 
מדינת ישראל פירמע די איי. עס. 
איי. אין באגלייטונג פון שאצונגען 
געווארן  איבערגעגעבן  איז  וואס 

דורך מדינת ישראל מומחים.
דער באריכט, אין צוגאב צו די 
סעטעלייט בילדער, האט זיך דער 
קייט פון אויפרייסן אנגעהויבן פון 
אן לופט באמבאדירונג העכער די 
באזע. דער באריכט איז אויך מודה 
באמבאדירונג  ערשטער  דער  אז 
א  זיך  נאך  נאכגעשלעפט  האט 
באמבעדירונג,  פון  רייע  לאנגער 
זיך  האט  אלעס  אז  טענה'ט  אבער 
אטאקע,  לופט  א  פון  אנגעהויבן 

נישט פון א ראקעט אויפרייס.

ארויס  זיך  שטעלט  אויב 
איז  באריכט  צווייטער  דער  אז 
אויטאמאטיש  ווערט  ריכטיג, 
די  אונטער  אז  באשטעטיגט 
קיין  נישט  שטייט  אטאקעס 
ישראל,  מדינת  ווי  צווייטער 

אדער גאר אמעריקע.
מאל  ערשטע  די  נישט  איז  עס 
ציען  קוועלער  פרעמדע  וואס 
לעצטערע  די  פון  פעדימער  די 
מדינת  צו  אטאקעס  איראקער 
פון  באמבאדירונגען  די  ישראל. 
מדינת ישראל נעמט זיך פון דעם אז 
אז  מען  גלייבט  ישראל  מדינת  אין 
נאך דעם וואס די מעגליכקייט פון 
אין  באזעס  שטעלן  צו  אויף  איראן 
סוריע איז געווארן אוממעגליך סיי 
צוליב דער דרוק פון רוסלאנד און 
אסאד און אויך מצד די אנגייענדע 
ישראל,  מדינת  פון  באמבאדירונג 
אריבערצופירן  אנגעהויבן  זי  האט 
עס  וואו  איראן,  קיין  באזעס  אירע 
א שפע  איז ביז היינט אויך געווען 

פון איראנער מיליצע גרופעס.

פריערדיגע  די  אין  ווי  גענוי 
אפיציעלער  דער  האט  פעלער 
מדינת ישראל ווארטזאגערשאפט 
געשוויגן לאזנדיג די אומאפיצעלע 
אוועלטליכע  אנדערע  אויך  און 
ווער  שפעקולירן  קוועלער 
די  אונטער  באמת  שטייט  עס 

אטאקעס.
קען  באווייזן  געוויסע  לויט 
ווי  אנדערש  אז  אנהענגען  מען 
ביי  אטאקעס,  פריערדיגע  די 
כמעט  זענען  קוועלער  וועלכער 
דערונטער  אז  איבערגעצייגט 
ווי  צווייטער  קיין  נישט  שטייט 
מדינת ישראל, איז דער יעצטיגער 

פאל. 
איז  באמבאדירונג  לעצטע  די 
פארגעקומען אינמיטן העלן טאג, 
פריערדיגע  די  וואס  אינדערצייט 
די  אין  פארגעקומען  אלע  זענען 
באריכט  דער  טונקלקייט.  נאכט 
מצד  דעקונג  באקומען  אויך  האט 

הויפט  זיכערהייט  געוועזנער  א 
ידלין.  עמוס  ישראל,  מדינת  אין 
ביי אן אינטערוויאו צו די פרעסע 
מערערע  געהאט  ידלין  האט 
באווייזן אז דער דאזיגער אטאקע 
געווארן  דורכגעפירט  נישט  איז 
דורך מדינת ישראל, נאר אנדערע 
קוועלער, אדער איז זי גאר געווען 
די  זאגן  עס  ווי  עקסידענט,  אן 

אויסלענדישע קוועלער.
עס  וואס  שפאציר  א  אין 
דער  דורכגעפירט  וואך  די  האט 
איראק  פון  מיניסטער  פרעמיר 
טענה  די  באשטעטיגט  ער  האט 
זענען  באמבעדירונגען  די  אז 
פארגעקומען דורך אויסלענדישע 
נישט  עס  האט  אבער  קוועלער, 
זינט  באדויערט,  באזונדער 
געווער  דער  אז  גלייבט  ער 
געווען  נישט  איז  סטארעדזש 
ארטיגע  די  פון  אייגענטום  אן 
צו  באלאנגט  נאר  רעגירונג, 

מיליציע,  דרויסענדיגער  א 
איראן,  דערמיט  מיינענדיג 
וועלכער זוכט זיך אריינצודרינגען 
אין זייער לאנד און נוצן איר לאנד 
א  דערינען  אויפצובויען  זיך 

שטארקער באזע.
ענדליך צו דעם האבן געזאגט 
לאנד  אין  קוועלער  אנדערע 
איז  פאלק  דער  אז  באטאנענדיג 
דער  מיט  אומצופרידן  זייער 
איראנער אנוועזענהייט אין לאנד 
און פארדאמט די רעגירונג איז זי 
איז נישט אקטיוו אויסצוראטן די 

ערטער פון איראנער איינפלוס.
די  אז  שווער  זיך  גלייבט  עס 
דער  האט  רעגירונג  איראקער 
אויסרייניגן  קענען  צו  איינפלוס 
איר לאנד פון איראנער איינפלוס, 
אבער איז פרייליך אז עס איז דא 
ארבעט  וואס  קוואל  זייטיגער  א 
אין אירע אינטערעסען און מאכט 

פאר איר די שווארצע ארבעט.

דער צייטונג פון דעם טרייער יודענטום

usa@hamevaser.co.il :בריעוו צום רעדאקציע צו אימייל
מיר וועלן זיך פרייען צו הערן פון אייך

 עס איז שוין א לאנג איינגעפירטע מנהג אז אידן שטראמען אין די תשעה באב טעג און
בעיקר מוצאי תשעה באב צו קומען צום כותל המערבי און דארטן מתפלל זיין ביים שריד 

בית אלקינו.
די יאר האט די פאליציי געשאצט אז אזויפיל ווי הונדערט און פופציג טויזנט אידן זענען 

דורך די ערטער אין די טעג אנגעהויבן פון ערב תשעה באב ביז מוצאי תשעה באב.
שוין  זיך  פירן  אידן  אויפדערנאכט.  באב  תשעה  מוצאי  געווען  איז  שטראם  עיקר  דער 
ניגון  מאמין  אני  דער  געזינגען  דארט  מען  האט  באריכט  דער  לויט  און  דורות  מדורי  אזוי 
מיט גרויס התעוררות, בעטנדיג ביי השי"ת אז ער זאל שוין דערנענטערן די גאולה און אויך 
אויסצושרייען די אמונה השלימה אז אף על מי שמתמהמה גלייבן מיר אז דאס וועט געשען 

און קוקן ארויס דערויף עס זאל שוין פאסירן בקרוב ובמהרה.

•••
 זייער אין  אנגעשלאסן  זיך  האט  ישראל  מדינת  וואס  צייט  לענגערער  א  שוין  איז  עס 

קאמף צו באגרעניצן דער באנוץ פון קארען און טראקס וואס רייזן אויף אויל און פראבירט 
עס צו מיניזמירן אז די עלעקטערישע קארען זאלן קענען אריינגיין אין קראפט.

ערנערגיע  דער  מיט  אינאיינעם  מיניסטעריום  טראנספארטאציע  דער  האט  וואך  די 
מיניסטעריום געזאגט אז זיי וועלן אוועקשטעלן הונדערט פרישע ערטער וואו באנוצער פון 

די סארט קאר'ס וועלן קענען אנפולן זייער קארען מיט די סארט ערנערגיע.
דער מעלדונג איז א גרויסער דורכברוך פאר די באנוצער פון די סארט קאר. די סארט 
וועלן אסאך מאל זייענדיג אין גאס נישט טרעפן וואו אנצופולן מיט געז זייער קאר און עס 

אנפולן דארט, אזוי וועט עס זיין גרינגער און צוגענגליכער.

•••
 צי איז נאך דא אידן אין דמשק און אויב יא וויפיל? דער ענגלישער נייעס סטאנציע די

בי. בי. סי. האט זיך די וואך ארויסגעלאזט אויף א רייזע נאכצוגיין די שפורן פון די אידישע 
קהילה און לויט ווי זי האט געשילדערט אין אירע נייעס סטאנציעס, האט זי געטראפן דארט 

אידן און אויך איין אקטיווער שול.
דער מערסטענסטייל פון די אידן זענען אידן אין עלטער העכער 60 ביז ניינציג יארף ווייל 
קיין יוגענטליכע איז שוין דארט נישט געבליבן עמעגרירנדיג פונדארט ארויס קיין אנדערע 

לענדער, הויפטזעכליך קיין אמעריקע.
איינס פון די אידן וועמען זי האט באגעגענט איז געווען יוסף המדני, א איד וואס האנדלט 

מיט געשיר.
"עס איז מיר גוט דא, איך האב זיך מיין געשעפט'ל, מיינע קליענטן און אויך גוטע פריינט, 

איך וויל זיי נישט איבערלאזן".
ביי דער באזוך האט די סטאנציע אויך באזוכט דער לעצטער אידישער שול אין לאנד. 
דער אל פאראנג שול, אין דער אידישער קווארטאל איז דער איינציגסטער שול וואס איז 
זענען  און  אקטיוו  נישט  שוין  זענען  וואס  שולן  זיבעצן  איבריגע  די  פון  אקטיוו  געבליבן 

פארניכטעט געווארן דורכאויס די יארן.
צופיל אידן וואוינען נישט דארט, אבער פון צייט צו צייט, וועלן די זעכציג – זיבעציג אידן 

זיך איינזאמלען אין דער לעצטער שול און אינאיינעם מתפלל זיין.
טויזנט   30 ווי  אזויפיל  פארמאגט  סוריע  האט  פארגאנגענהייט  ווייטער  נישט  דער  אין 
אידן אבער מיט די יארן האבן אלע איר פארלאזט און זיך אריבער צו באזעצן אין אנדערע 

ערטער.

•••
 די אין  אנטיסעמיטן  דורך  אנגעגריפן  געווארן  זענען  אידן  ווען  וואך  זעלבער  דער  אין 

אידישע שטאט ווילאמסבורג קומט אן די נייעס אז אויך די אידן אין לעיקוואד האבן געליטן 
אנגריפן אנגעפירט דורך לאקאלע אנטיסעמיטן.

הונדערט  ווי  אזויפיל  אויף  נאר  מענטשן  אויף  געווען  נישט  זענען  אנגריפן  דאזיגע  די 
קארען וואס זענען שייך צו דער אידישער קהילה אין שטאט. דער פאקט אז בלויז קארען 
וואס געהערן צו אידן האט געליטן שענדונגען האט איבערגעצייגט פאר די אויטאריטעט אז 
די רעדע איז פון אן אנטיסעמיטישע אנגריף און זי האט געעפענט א ברייטער אויספארשונג, 

עס צו פארשן.
פאראנטווארטליך  איז  וואס  פארשוין  געוויסער  א  געוויזן  האבן  קאמערעס  זיכערהייט 
פאר די אטאקעס, אבער דער געשטאלט פון דער פארשוין איז פארדעקט און פאליציי זאגט 

אז זי זוכט ווער עס שטייט דערונטער.

•••
 אויפגערופן האט  וואס  צערעמאניע  געדענקונגס  א  דורכגעפירט  וואך  די  האט  פוילן 

אויפברויז אין די אידישע וועלט און דער פוילישער הויפט רב הרב שודריך, וועלכער איז 
געלאדענט געווארן צו דער צערעמאניע האט פראטעסטירט מעלדנדיג אז ער וועט נישט 

אנטייל נעמען ביי די צערעמאניע.
די צערעמאניע איז געווען אפצוצייכענען דער געדענקונגס פון די פוילישער הינטערגרונד 
גרופע, וועלכער אסאך באשולדיגן אז זיי זענען געווען אנטיסעמיטן דורכאויס די קריג און 
אין ראם פון זייערע אקטיוועטעטן האבן זיי מערערע מאל ענטזאגט צו העלפן אידן, אבער 
בעיקר איז דער פראטעסט געווען אז די גרופע האט ענדע פון די קריג קאאלאבירט מיט די 

נאציס, אויסצוראטן די קאמוניסטישע באוועגונג אין לאנד.
"דער צערעמאניע איז א שאנדע פאר פוילן". האט דער אידישער רב געשריבן.

מערקווירדיג איז אז נישט נאר די אידן האבן פראטעסטירט קעגן דער עצם עקזיסטנעץ 
פון דער צערעמאניע. עס האט אויך פראטעסטירט קעגן דעם די קינדער פון די הינטערגרונד 
גרופעס וועלכער האבן העלדיש געקעמפט קעגן די נאציס און זיי האבן אין א בריוו צו דער 
אמטירענדער פרעזידענט געשריבן אז זיי פראטעסטירן העלדיש דער צערעמאניע זאגענדיג 
אז עס איז אומדערהערט און נישט אקצעפטירט זינט די רעבלען האבן קאאלאבירט מיט די 
נאציס, עפעס וואס איז קעגן דער קאמף וואס זייערע עלטערן האבן געפירט קעגן די נאציס.

•••
 וואס טוט זיך מיט דער שיף וואס די איראנער האבן פארכאפט און האלטן ביי זיי? די

וואך האבן קורסירט געוויסע קלאנגען איבער דער שיף. לויט די קלאנגען האמערט יעצט 
איראן אויס א דיעל מיט גרויס בריטאניע, ווען יעדער לאנד וועט אפגעבן זיין שיף, אבער 

דערווייל זענען די שמועות בלויז קלאנגען, ווען גארנישט ממשות'דיג רוקט זיך פאראויס.
לויט איראן האט דער שיף שוין געדארפט ווערן באפרייעט די וואך אבער למעשה איז 

די שיף נאכנישט באפרייט געווארן.
קוועלער אין גרויס בריטאניע האבן געזאגט אז טראץ די באריכטן פון איראן האלט מען 
נאך ווייט פון אויסהאמערן א הסכם און זיי גלייבן אז עס וועט נאך געדויערן היבש לאנג ביז 

ווען דער הסכם וועט אריינגיין אין קראפט.

•••
 ערשטן צום  ער  האט  וואך  די  און  פרעזידענט  אידישער  פרישער  א  האט  אוקראיינער 

און  שכן  זיין  מיט  פראנט  שטיקל  א  אויף  עפענט  וואס  סטעיטמענט  א  ארויסגעגעבן  מאל 
אמאליגער באס – רוסלאנד.

אין  אקטיוו  געווען  אויך  איז  און  פוטין  פון  אונטערדרוקונג  די  פון  ליידט  עס  "ווער 
פאר  אפלייען  צו  וועלקאם  איז  אוקראיינע  קעגן  געפירט  האט  רוסלאנד  וואס  קאמף  דער 
אוקראיינישער בירגערשאפט". איז געווען דער געזעץ וואס זעלנקי האט אונטערגעשריבן.

 דער מעלדונג קומט נאכדעם וואס זעלנקי האט דורכאויס די וואלן געזאגט אז ער וועט 
האט  פוטין  פרעזידענט  רוסישער  דער  וואס  נאכדעם  אויך  און  אונטערשרייבן  געזעץ  אזא 

ארויסגעגעבן אן ענליכער מעלדונג.
די  אויס  ברייטערט  רוסלאנד  אז  פריער  מאנאטן  עטליכע  מיט  געמאלדן  האט  פוטין 
מעגליכקייטן פאר אוקראיינע צו קענען ווערן רוסישע בירגער. דער מעסעדזש פון רוסלאנד 
רעאגירט  פרעזידענט  נייער  דער  האט  יעצט  און  אוקראיינע  טשעפענען  צו  געווען  איז 

געבנדיג א טשעפע אויף צוריק.

ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמר

די וואכ'עדיגע פרשה - דער לימוד מוסר דערפון / ואתחנן

די אנוסים ווערן אנטדעקט
שילדערונג איבער וויאזוי די אידישע אנוסים פון שפאניע און פארטוגאל זענען אנטדעקט געווארן און זייער צוריקקערונג צו אידישקייט  
12

א  אנהייבנדיג  געבליבן  שטיין  זענען  מיר 
שריפטלער  אידישער  דער  פון  שילדערונג 
מיט  באשלאסן  האט  עס  ווער  מינץ  בנימין  ר' 
אומגעפער הונדערט יאר צוריק אפצושטאטן 
א באזוך אין שפאניע און אויך אין פארטוגאל 

נאכצוזוכן נאך די ווארצלען פון די אנוסים.
דער באזוך אין די אינקוויזיציע ארכיוון

אין  שפאניע  אין  באזוכן  זאל  וואס  איד  א 
טעגליכע  טאג  די  פון  נישט  איז  יארן  יענע 
זאכן. יא, עס וואוינען שוין אידן אין  שפאניע 
און דאס רוב פון די אידן וואס האבן זיך דארט 
די  פון  אפשטאמיגע  געווען  זענען  באזעצט 
פאטריבענע אידן פון שפאניע וועלכע זענען 
צוריק געקומען פון דערנענבדיגע לענדער ווי 
האט  מען  וואו  גיבראלטור,  אדער  מאראקא 
אינדערהיים  שפראך  שפאנישע  די  גערעדט 
אידן  די  פאר  געמאכט  נאטורליך  האט  וואס 
זייער  רעדט  וואס  באזעצן  צו  זיך  לייכטער 
אידן  די  זענען  דאך  אבער  לאנדסשפראך, 
וואלט  מען  ווען  און  אידן  שוואכע  געווען 
אידן  זענען  זיי  אז  פאקט  דער  געקענט  נישט 

– וואלט מען עס אינדרויסן נישט דערקענט.
אנדערש איז אבער געווען דער מצב מיט 
חרדישער  עכט  אן  געווען  איז  ער  בינימין.  ר' 
האט  דאס  און  טראגע  פולסטן  מיט'ן  איד 

די  צווישן  אויפמערקזאמקייט  געצויגן  שוין 
איבריגע באזוכער.

געהאט  ער  האט  שרייבט  ער  ווי 
דעם  אפהאלטן  זאל  ער  צי  קווענקעלנישן 
מצד  סיי  געקומען  זענען  ספיקות  די  באזוך. 
האט  שפאניע  וואס  נאמען  שלעכטע  די 
א  זייענדיג  יארן,  די  פון  לויף  אין  ערוואבן 
און  קריסטליך  געפירט  ווערט  וואס  לאנד 
מיט אן אינקוויזיציע וואס האט באשטראפט 
ווער עס איז נישט געגאנגען מיט זיי אין שפאן 
לופט  דער  אין  אויך  האט  אויסערדעם  אבער 
געהאנגען א שרעק פון די קללה וואס אסאך 
זאגן אז עס לויערט אויף דאס לאנד שפאניע 
אין עונש אז זי האט פאטריבן די אידן און זיי 
נאכ'ן  יארן  אזויפיל  פון  לויף  אין  געפייניגט 

גירוש.
איך  האבן  באזוך  דעם  פון  לויף  "אין 
מיט  נאך  לעבן  וואס  אידן  מערערע  באגענגט 
און  קללה  א  זיי  אויף  רוט  עס  אז  שרעק  דעם 
חכמי  גדולי  די  פון  פארשאלטן  זענען  זיי  אז 
ספרד אז זיי קומען דארט וואוינען און אפילו 
היבש  ליידער  זענען  וואס  אידן  אזעלכע 
אפגעפרעמדעט פון אידישקייט לעבן נאך אין 
די שרעק". שרייבט ר' בנימין אין זיין הקדמה.

שפאניע  מיט  באגעגעניש  ערשטער  דער 

ביים  געווען  איז  קולטור  שפאנישע  די  און 
חתמ'נען דעם פאספארט אריינקומענדיג אין 

שפאניע.
דער  האט  פאספארטא".  "וועטער 
באאמטער אויסגערופן און א סקרוך איז מיר 
פון  נישט  איז  ער  צי  ביינער  די  אין  אדורך 
מיר  קומען  וועלכער  לייט  אינקוויזיציע  די 
ארעסטירן אבער זיין שמייכל און העפליכער 
אויפנאמע האט מיר בארואיגט און געמוטיגט 
צייטן  אינקוויזיציע  די  אז  באשטעטנדיג 
אין  מיט  לעבט  יעצט  און  פארביי  שוין  זענען 
א  הייסט  דאס  רעפבאליק,  א  פון  צייטן  די 
און  ווירטשאפט  פאלקס  דעמאקראטישער 
רעגירונג  א  אדער  דיקטאטעריע  א  נישט 
וואס איר פירערשאפט ווערט דאמינירט פון 

די קירכע.
אין  געווען  איז  סטאנציע  ערשטער  דער 
מאדריד.   – שפאניע  פון  הויפטשטאט  דער 
דארטן לעבט היינט א אידישער קהילה וואס 
פארמאגט  און  ענטוויקלען  צו  זיך  פראבירט 
אויך א גרויסער בית המדרש און א אידישער 
מיר  האבן  דארט  באזוך  דער  אבער  שולע 
ערשט  און  שפעטער  אויף  אוועקגעלייגט 
באזוכט וואו עס איז געווען מער צוציענד און 

אינטערעסאנט.

נאך לעצטערע אומרוען אין האנג קאנג:

אינטערנאציאנאלער עירפארט פון האנג 
קאנג גייט צוריק אריין אין שוואונג נאכ'ן 
ווערן אויסגערייניגט פון פראטעסטירער

כינע לייקענט אז ארמייען נאנט צום גרעניץ זענען סטאנצירט געווארן דארט אלץ 
דראאונג מצד די רעגירונג אין בעידזשונג – טראמפ דרוקט אויס וואונטש פאר שלום 

אין דער אומגעגענט 

נאך א לענגערער געריכט געראנגעל:

סופרים קאורט פון מדינת ישראל פארבאט 
אפגעטיילטע אויפטריטן געציילטע שטונדן 

נאכדעם וואס אויפטריט ענדיגט זיך
געריכטליכע רעזולאציע קומט נאכדעם וואס סטעיט קאורט ערלויבט אויפטריט מיט 

מחיצות – פאליציי באוואכט געשעעניש און פארמיידט פון מעיאר פון טבריה צו 
וואס צושטערן דער אויפטריט  טעג  צוויי  גאנצע  נאך 

אינטערנאציאנאלער  דער 
איז  קאנג  האנג  אין  עירפארט 
קומט  אפגעשפארט  געווען 
עירפארט  דער  אז  נייעס  די  אן 
און  געעפענט  צוריק  זיך  האט 
מער  ווארשיינליך  שוין  וועט 
דורך  אפגעשפארט  ווערן  נישט 
ליכט  אין  פראטעסטירער,  די 
וואס  דראאונגען  שארפע  די  פון 
מצד  געווארן  ארויסגעגעבן  איז 
פאל  אין  פאליציי,  לאקאלע  די 
פרישע  פארקומען  וועט  עס  אז 

אומרוען.
האנג  צווישן  געפעכט  דער 
קיין  נישט  איז  כינע  און  קאנג 
לאנג  שוין  זיך  ציט  עס  נייער. 
דערצו  צו  אבער  אלגעמיין  אין 
ווארעמער  געווארן  עס  איז 
צוליב  צייטן  לעצטערע  די  אין 
און  געזעץ  אויסליפערונג  אן 
סכסוך  דער  עטזאגט  דאן  פון 
און  טיש  פון  אראפצוגיין 
עס  ווען  איינגעשטילט,  ווערן 
אין  קלימאקס  א  צו  אן  קומט 
דער  מיט  וואכן  לעצטערע  די 
עירפארט  דער  פון  אפשליסונג 
דעמאנסטראציעס  מאסן  און 
האנג  פון  גאסן  די  אין 

קאנג.
עירפארט  קאנג  האנג  דער 

איז איינס פון די פארנומענסטע 
וועלט.  די  אין  עירפארטן 
שטראמען  טוינזטע  הונדערטע 
טעגליך  טאג  אריבער  דארטן 
מערב  די  פון  אפרייזענדיג 
וועלט  מזרח  דער  צו  ביז  וועלט 
איז  אפשפארונג  איר  און  לאנד 
די  פאר  פארלוסט  גרויסער  א 
לאקאלע אויטאריטעטן און אויך 

פאר די לופטליניעס.
הארב  זייער  איז  שריט  דער 
די  דורך  געווארן  אויפגענומען 
און  אויטאריטעטן  דארטיגע 
האפן אז עס וועט זיך נאכאמאל 
איז  זי  זינט  איבערשפילן 
דאס  פון  צענטער  נערוו  דער 

לאנד.
די  איז  וואך  אין  פריער 
צו  געוואקסן  אנגעצויגענקייט 
ליכט  אין  שטאפל  הויכער  א 
מצד  דראאונגען  שארפע  די  פון 
קוועלער  אויסלענדישע  כינע. 
האט  כינע  אז  באריכטעט  האבן 
קרעפטן  גרויסע  קאנצענטרירט 
אין די שטאט שאנגאן, א שטאט 
האנג  מיט  זיך  גרעניצט  וואס 

קאנג.
באריכטן  די  פון  ליכט  אין 
טראמפ  פרעזידענט  האט 
אז  כינע  צו  רופנדיג  רעאגירט 
און  איינגעהאלטן  זיין  זאל  זי 

בלוט  אומזינסטע  פארמיידן 
מעלדונג  דער  פארגיסונג. 
געווען  איז  טראמפ  פון 
וועלנדיג  נישט  איינגעהאלטן 
איבערציען דער שטריקל, אבער 
אינאיינוועגס באווייזן פאר כינע 
די  איבער  ווייסט  וועלט  די  אז 

אנגעצויגענקייט.
כינע האט געלייקענט שטיין 
אין  קרעפטן  די  אז  ביין  און 
די  צו  געבינדן  זענען  שאנגאן 
אבער  קאנג,  האנג  אין  אומרוען 

דאך איז עס א דראאונג.
כינע  פון  געפעכט  דער 
צו  צוריק  גייט  קאנג  האנג  מיט 
קאנג  האנג  ווען  פריער,  יארן 
בריטישע  די  פון  אריבער  איז 
כינע  אבער  כינע,  צו  הענט 
צוגעבן  צוגעשטימט  האט 
געוויסער  א  קאנג  האנג  פאר 
אויטאנאמישע  די  אויטאנאמיע. 
געהאלטן  זענען  רעכטן 
ווען  לעצטענס,  צו  ביז  געווארן 
האבן  ארטיגע  פון  אומרוען 
פאדערנדיג  אנגעהויבן  זיך 
דאס  באפרייען  זאלן  כינע  אז 
גענצליכע  געבן  און  אינדזל 
פאר  זעלבסטשטענדיגקייט 
עס  וואס  שאיפה  א  קאנג,  האנג 
וועט  עס  אז  אויס  נישט  זעט 

ווערן א מציאות.

וואך  פארלאפענער  דער 
געווען  ישראל  מדינת  אין  איז 
זיך  האט  עס  וואו  וואך  א  נאך 
געריכט  די  אז  איבערגעוויזן 
געברויכן  די  פון  זיך  פארהוילט 
ערליכער  און  פרומער  דעם  פון 
דערצו  צו  וועט  און  ציבור 
אריבערגיין יעדער גרעניץ, אויך 
קיינמאל  איז  זי  וואס  אזוינע 

בעפאר נישט אריבער.
זינגעריי  א  פון  איז  רעדע  די 
פאברענג וואס איז פארגעקומען 
ענדע די וואך אין שטאט עפולה. 
לאנג  א  איז  פאברענג  דער 
פאראויס געפלאנטער פאברענג 
און איז געווען קלאר געווידמעט 
ציבור  ערליכער  דער  פאר 
אזא  דורכצופירן  זוכט  וועלכער 
צווישן  אפגעטיילט  געשעעניש 
אבער  ווייבער,  און  מענער 
א  אריינגערוקט  זיך  האט  דא 
פרויען  פון  באוועגונג  געוויסער 
פארפאלגן  צו  זוכט  וועלכער 
האט  און  ציבור  פרומער  דער 
אין  פעטיציע  א  אריינגעגעבן 
אפגעשיידטער  אן  אז  געריכט 
און  לעגאל  נישט  איז  אויפטריט 

מוז ווערן אפגעשטעלט.
האט  געריכט  דער 

אבער  הצעה,  די  אנגענומען 
געוואלגערט  זיך  האט  עס  ווייל 
האט  געריכט,  צו  געריכט  פון 
סטעיט  א  דערגרייכט  ענדע  עס 
קאורט  סטעיט  דער  און  קאורט 
דער  אז  באשטעטיגט  האט 
פארקומען  מעג  אויפטריט 
דער  איידער  הארט  לעגאל. 
האבן  אורטייל,  געריכטליכער 
געארבעט  שווער  נאנטע  די 
וואס  הסכם  א  אויסצואהמערן 
ביידע  פאר  גינסטיג  זיין  זאל 
אויסהאלטן  אויך  זאל  און  זייטן 

לעגאל.
זענען  הצעות  געוויסע 
ארויפגעברענגט געווארן אויפ'ן 
האט  פלאן  האט  איין  טיש. 
געלויטעט אז מען זאל דורכפירן 
אינעווייניג  פאברענג  דער 
זאלן  סקרינס  אז  און  זאל  אין 
אינדרויסן  ווערן  ארויסגעלייגט 
פון  אורטייל  דער  נאר  ווי  אבער 
ארויס  איז  קאורט  סטעיט  די 
ערלויבעניש  דירעקטע  די  מיט 
דורכפירן  מעג'ן  זאל  מען  אז 
אלעס  זיך  האט  פאברענג,  דער 
ערלויבט  האט  מען  געטוישט, 

דער פאברענג.
אז  איז  ווייטאגליך 

האט  וואס  ריכטער  דער 
ארויסגעגעבן דער פסק אין דער 
סטעיט קאורט איז געווען נישט 
ווערטער  זיינע  אין  אידישע.  אן 
האט ער שארף אראפגעריסן די 
פרומע  די  באקריוודעווען  וואס 
ציבור און אירע רעכטן זאגענדיג 
און  אומדערהערט  איז  דאס  אז 

טאר נישט זיין.
זענען  שטערער  די  אבער 
פארלייגטע  מיט  געזעסן  נישט 
סטעיט  דער  נאר  ווי  הענט. 
קאורט האט ארויסגעגעבן זייער 
פסק, האבן זיי עס אפעלירט אין 
די  מיט  קאורט  העכסטער  דער 
קאורט  סטעיט  דער  אז  טענה 
א  אין  אריינמישן  נישט  זיך  מעג 

סטעיט קאורט געזעץ.
געריכט  העכסטער  דער 
האט אנגענומען די טענה, אבער 
געשפעטיגט נאך דעם וואס דער 
פאסירט.  שוין  האט  געשעעניש 
ביי דער פאברענג האבן געוויסע 
צווישן  און  שטערן  געוואלט 
פראוואקאציענער  דער  זיי 
זיכערהייט  אבער  קובי,  רון 
געשטערט  אים  האבן  כוחות 
אריבער  איז  פאברענג  דער  און 

אומגעשטערט.

אמונה אז משיח קומט שוין אט אט ערציילונג 

אין די טעג ווען השי"ת טרייסט זיין הייליג פאלק 
צדיקים  אזוי  ווי  צוברענגען  צו  מערקווירדיג  איז 
אט  איז  ישועה  די  אז  געפיל  א  מיט  געלעבט  האבן 

אט דא, אז משיח וועט שוין קומען און זיין דא.
דערציילט  ווערן  וואס  ערציילונגען  די  צווישן 
זענען די סיפורים ווי אזוי צדיקים האבן נאך תשעה 
זייענדיג  גניזה  אין  קינות  דער  געווען  גונז  באב 
אויסלייזן  אט  אט  וועט  השי"ת  אז  איבערגעצייגט 
דארפן  נישט  שוין  מען  וועט  מער  און  ישראל  כלל 

נוצן דער קינות.
מען דערציילט אז דער צדיק הרה"ק ר' אברהם 
תשעה  נאך  יאר  יעדער  פלעגט  סאכטשאווער  פון 
באב אוועקלייגן די קינות אין גניזה נישט זאגענדיג 
דערביי אז ער פירט זיך אזוי, בלויז ווייל ער גלייבט 
אז נעקסטער יאר וועט ער שוין נישט דארפן האבן 

די קינות.
דער  איבער  דערציילט  ווערט  דערצו  ענדליך 
אליהו  ר'  פון  זון  דער  קמאי,  צבי  אברהם  ר'  צדיק 
צדיק  דער  מיר.  שטאט  די  פון  רב  דער  קמאי,  ברוך 
און  צדיק  גרויסער  א  געווען  איז  צבי  אברהם  ר' 
איז  ער  אז  געמאכט  זיך  האט  אמאל  און  השם  עובד 
געשעפט,  ספרים  שטאטישע  די  אין  אריינגעקומען 

ערב תשעה באב צוקויפן א קינות.
צדיק  דער  האט  קינות?".  א  קאסט  "וויפיל 

אים  האט  געשעפסטמאן  דער  און  געפרעגט 
גענטפערט דער פרייז, וואס עס קאסט.

ר'  האט  ביליגער?".  אביסל  זיין  עס  קען  "אפשר 
אברהם צבי געפרעגט.

נו דער געשעפסטמאן איז דאך צוגעוואוינט פון 
אייביג אן אז מענטשן זוכן צו האנדלן מיט די פרייז 
אראפצולאזן  גרייט  איז  ער  אז  געזאגט  באלד  און 
האט  ער  וואס  פרייז  ערשטער  דער  פון  אביסל 
געזאגט. דער מוכר איז געווען זיכער אז דער צדיק, 
רייכע,  די  פון  זיין  צו  גע'שמט  נישט  האט  עס  ווער 
קען זיך נישט ערלויבן דער ערשטער סומע וואס ער 
האט געזאגט און נאכדעם וואס ער האט געמאכט א 
ער  האט  אראפלאזן –  קען  ער  וויפיל  הנפש  חשבון 
אנגעגעבן א פרייז וואס איז אביסל ביליגער און זיין 

פארדינסט דערויף איז שוואכער.
געווען  נאכנישט  איז  צבי  אברהם  ר'  אבער 
צופרידן. ער האט געפאדערט אביסל ביליגער. דער 
געשעפטסמאן האט פראבירט אראפצולאזן אבער ר' 
אברהם צבי איז נאך אלץ נישט געווען צופרידן, ער 
האט געפרעגט צי עס קען נאך זיין אביסל ביליגער.

אויסגערופן  האט  הנחה  צווייטער  א  בעטן  דער 
וואונדער ביי דעם מוכר. אין זיינע אויגן איז ר' אברהם 
א  זייענדיג  איינקויפער.  נייער  א  געווען  נישט  צבי 
צייט  צו  צייט  פון  ער  פלעגט  חכם,  תלמיד  א  איד, 

איינגעהאנדלט  זיך  און  געשעפט  אין  אריינצקומען 
ספרים און פלעגט אייביג צו באצאלן שיינע סומעס 
געלטער און דא איז עס דער ערשטער מאל וואס ער 

האנדלט אזוי.
האנדלן  דער  אז  פארשטאנען  האט  מוכר  דער 
בכך.  מה  של  דבר  א  נישט  איז  פרייז  איבער'ן 
און  כוונה  געוויסער  א  זיך  באהאלט  דערונטער 
ער  צדיק  דער  געפרעגט  און  דרייסט  דער  גענומען 
האנדלט  פארוואס  פארשטיין  צו  געבן  אים  זאל 
אזוי  דאסמאל  ער  איז  וואס  וועגן  און  אזוי  ער 

איינגעשפארט איבער די פרייז.
צדיק  דער  האט  זיין".  מסביר  דיר  "לאמיר 

אנגעהויבן זיין ערקלערונג.
וואס  מאל  ערשטער  דער  נישט  טאקע  איז  "עס 
געשעפט,  דיין  פון  ספרים  איין  זיך  האנדל  איך 
אבער דער יעצטיגער פאל איז אנדערש ווי אייביג. 
נארמאל ווען איך קויף א ספר, קויף איך עס אדעתא 
דהכא עס צו קענען נוצן און נוצן און שפעטער אויך 

געבן צו ירשנע'ן פאר מיינע קינדער.
וויסענדיג אז דאס איז אזא חשובער זאך – ווייס 
איך אז עס ווערד צוצאלן דערפאר, אבער א קינות, 
דאס איז עפעס וואס איך קויף בלויז פאר איינמאל 
און א זאך וואס מען קויפט איינמאל לוינט זיך נישט 

צוצאלן דערפאר גרויסע סומעס".

אין ספר הק' אך פרי תבואה פון הרה"ק מליסקא וועמענס 
זיין  צו  ידוע  איז  ער  און  טעג  די  אין  אויס  געפאלט  יארצייט 
ברענגט  זי"ע  קרעסטיר  פון  ישעילע  ר'  הרה"ק  פון  רבי  דער 

ער א שיינער דערהער איבער די ווערטער.
ער צייכנט צו א מהר"ם שיף וואס זאגט אז די תפלה וואס 
משה רבינו האט דא געבעטן ענדעלט צו די תפלה וואס מיר 
השם  שמונה  די  אן  הייבט  מען  איידער  טעגליך  טאג  זאגן 

שפתי תפתח.
סיבה  די  שווער.  איז  לכאורה  אז  פארשטיין  צו  ער  געט 
נישט  אז  דעם  פון  זיך  נעמט  פסוק  דער  זאגן  מיר  פארוואס 
אלעמאל האט א איד א רייער מויל און בעט פון השי"ת ער 
זאל אים רייניגן די מויל, איידער ער הייבט אן צו דאווענען, 

אבער ביי משה רבינו איז דאס אלעס נישט געווען שייך.
נאר עס קען זיין אז די בקשה פון משה רבינו איז געווען 
לויט די באקאנטע גמרא אז ר' חנינא בן דוסא האט געזאגט אז 
אויב מיין תפלה וועט זיין שגורה בפי איז א סימן אז עס וועט 

נתקבל ווערן און אויב נישט.
קען זיין אז משה רבינו האט דאך געוואוסט אז דא וועט 
זיין תפלה נישט נתקבל ווערן ווייל דא האט ער געדאווענט 
און  ישראל  ארץ  אין  אריינלאזן  אים  זאל  ער  השי"ת  פאר 
וויסענדיג אז עס איז נגזר געווארן אויף אים די גזירה, האט 

ער מורא געהאט אז זיין תפלה וועט נישט נתקבל ווערן.
מיינע  אויף  עפן   – השי"ת  פון  געבעטן  האט  רבינו  משה 
ליפן און העלף מיר אז מיין תפלה זאל נתקבל ווערן לרחמים 
ווייל   – זיין  צו  דארף  עס  ווי  דאווענען  זיך  זאל  עס  ולרצון 
אויב עס וועט זיך דאווענען אזוי ווי עס דארף צו זיין – וועל 
לרחמים  ווערן  נתקבל  זאלן  תפילות  מיינע  אז  זיין  זוכה  איך 

ולרצון.
שטעלט  איד  א  ווען  אז  ארויס  מען  לערנט  תפלה  די  פון 
זיך דאווענען פאר השי"ת דארף ער צובעטן קודם אז השי"ת 
זאל אים עפענען דער מויל ער זאל קענען דאווענען ווי עס 

באדארף צו זיין.
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חיפה | מכירה
700,000 יח'  ל3  מחולקת  בהחלוץ 
 *   *   * ש''ח   4,500 הכנסה  ש''ח 
במיכאל 2 ח' - 45 מ"ר + חצר 550,000
ש''ח מושכרת לגן 1750 ש''ח  *  *  * 
מבחר בנינים באיזור החרדי והחילוני 
*  *  * מבחר בנינים חנויות ועסקים ... 

תיווך וילינגר 050-4141206/9
[20053548]

85 מרפסות   + חד'   3 גיורא  בבר 
 *   *   * ש''ח  ק"ב 840,000  נוף   + מ"ר 
מרפסות   + חד'   3 (גור)  בארלוזורוב 
יפיפיה  משופצת  מעלית   + מ"ר   120
בחרמון   *   *   * ש''ח   1,200,000
 *   *   * ש''ח  יח' 200,000   2 מחולקת 
בעית  מ"ר   20 ק"ק  חד'   1 בעקיבא 
וילנגר  תיווך  ש''ח   170,000 רטיבות 

050-4141206
[20053547]

"שוק-  ליד  הקישון  פינת  בהרצל 
650,000 מ"ר   70 חד'   2.5 מהדרין" 
(בקרוב  ש''ח   2,000 מושכרת  ש''ח 
בבר-   *   *   * במחיר)  גדולה  עליה 
גיורא (ביה"ס "בית יעקב") 2.5 חד' 70
מ"ר + נוף לשיפוץ ק"ג 650,000 ש''ח + 

נוף + גג. תיווך וילנגר 050-4141206
[20053546]

ק"ב  מ"ר   95 חד'   4 (צאנז)  במיכאל 
ק"ב  כחדשה  משופצת  ש''ח   900,000
ש''ח *  *  * בעקיבא  מושכרת 2,800 
 + סוכה   + חד'   4 החדשים  בבנינים 
וילנגר  תיווך  ש''ח   950,000 מחסן 

050-4141206
[20053545]

חיפה | השכרה
מ"ר   100 ח'   4 "גור")  (יוסף-  במלצ'ט 
 *   *   * סוכה   + ש''ח   2,800 מעלית   +
 *   *   * ש''ח   2,000 ח'  כ3  בגאולה 
במיכאל 3 ח' 1,400 ש''ח *  *  * ביוסף 
050- וילינגר  תיווך  ש''ח   2,000 ח'   3

4141206/9
[20053549]

אשדוד 
להשקעה  דירה  לקנות  מעוניין 
לל"ת.  מחולקת)  (גם  באשדוד 

0548403488
[20053600]

אשדוד | מכירה
פנטהוז למכירה 7 חד' 3 אמבטיות 
165 מ"ר * 2 מפלסים ק"4 + מעלית 

2,900,000 ש''ח. 077-2060909
[20053198]

אלעד | מכירה
הגדול  המבחר   ! לאנ"ש  התיווך 
שרות   ! ליטאי   - בחסידי  לדירות 
054-  - קזן"  "תיווך   ! ואמינות 

8420522
[20036408]

בית שמש | מכירה
"פרוייקט  אברהם  ברמת  למכירה 
באמצע  א'  לרמה  צמוד  האצולה" 
תיווך  קרן  במחיר  דירה  בניה 

0527149848
[20053297]

בית שמש | השכרה
מאווררת,  חדשה,   ,3 יהושוע  ברבי 
3500 סוכה,  מרפסת  מרוהטת, 

מיידית 050-4143508
[20053610]

כ-80מ"ר  אחרונה  ק"ב  בבירנבוים 
לחלוקה  מתאים  בגג  אופציה   +
03- "אפיק-נכסים"  1,600,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20053584]

4ח'  גרשטנקורן/בן-זכאי  באזור 
יפהפיה ק"א חזית + מעלית + י.הורים 
"אפיק- 2,250,000ש"ח  חניה   + 3כ"א 

נכסים" 03-5791514
[20053583]

יפהפיה  בניה 3ח'  בגמר  ברמת-אהרן 
"אפיק- 1,800,000ש"ח  3כ"א  ק"ב 

נכסים" 03-5791514
[20053582]

מרפסות   + ענקית   3 ביונה-הנביא 
ק"א 1,730,000ש"ח מפתח ב- "אפיק-

נכסים" 03-5791514
[20053581]

באזור ריינס 4ח' חדשה + י.הורים ק"ב 
חזית + מעלית 2,200,000ש"ח "אפיק-
053-3128884 נכסים" 03-5791514

[20053580]

ענקית!  7ח'  מגדל-המים  באזור 
 + נוף   + מאווררת  יפהפיה!  מושקעת 
מרפסת ק"ה + מעלית 3,600,000ש"ח 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20053579]

מרפסות   + ענקית   4.5 חגי  באזור 
מעלית   + ק"ו  מושקעת  125מ"ר 
03- "אפיק-נכסים"  2,430,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20053578]

בני ברק | השכרה
רק  חזית  ק"ג  ענקית   3 בבגנו 
03- "אפיק-נכסים"  4,200ש"ח 

5791514
[20053587]

בני ברק | משרדים
מפוארת  משרד!  יחידת  להשכרה 
ב.ס.ר  מתחם  נועה/  בבית  ביותר! 
מטבח  הכולללת  מושקעת  בקומה 
סביבת  ועוד,  כפול  שרותים  מרווח 
ההשכרה  חרדית  נשית  עבודה 
שח   3,500  /2,000 בלבד  לנשים 

הקודם זוכה! 0527674262
[20053361]

ביתר עילית | מכירה
140 חד   6 יצחק  בפחד  בבלעדיות 
ממש  וחדשה  ביותר  מושקעת  מטר 
052- 1810.000ש"ח  רק   2- קומה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053537]

5 בחבד  משותף  בטאבו  מציאה!! 
1320.000ש"ח  רק  ק"ג  מטר   130 חד 
מלא  ולרישום  למשכנתא  אפשרות 
"היימשע   052-7658-638 בטאבו 

תיווך-הנדלס"
[20053337]

מפואר  קוטג  ישראל  לאוהב  סמוך 
5 כניסה  גג   + מטר   220 קומות   3
052- 2380.000שח  רק  חודשים 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052610]

ירושלים | השכרה
יח"ד לזוג, חדשה, מושקעת, מרוהטת 
052-7653808 3900 ק"ג  קומפלט, 

054-8480480
[20053597]

בדחיפות  דרוש  רציני  ללקוח 
להשכרה  מטר   1000 כ  גדול  בנין 
(תקציב  אלול  מזמן  החל  לישיבה 
"היימשע   052-7658-638 גדול) 

תיווך-הנדלס"
[20053095]

המ"ג 3 חד' ק"ב 85 מ"ר ברמה גבוהה 
ק"ג 80 חד'  סורוצקן 4  ש''ח  *   6,500
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]

תכלת  מיוחדת!   * חד'    5 סורוצקין 
פינתי  120מ"ר,  חד'   4 מרדכי! 
ק"ב  שירותים   3 מרפסות   2 וחדשה 
גמיש תיווך 02-5379474,  2500דולר 

053-3179474
[20052387]

ירושלים | חנויות ומחסנים
חירם  פינת  שמגר  ברחוב  להשכרה 
60 מ"ר + חצר גדולה, במחיר מציאה 
! משופץ כמו חדש!!  *  *  * בגאולה 
15 מ"ר במחיר מציאה! תיווך צביקה 

רוזן 052-763-4444
[20053607]

בני ברק | מכירה
ק"ה  חדש  בבנין  חדרים   4 בשיכון-ה' 
"תיווך-ט. ש''ח   2,200,000 מעלית   +

זינגר" 03-619-0004
[20053605]

4 דירת  פרמישלאן  ע"י  מיידית! 
 + מעלית   + ה'  קומה  חדשה  חדרים 
ש''ח   1,850,000 חניה   + מדהים  נוף 

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20053604]

חזית  מ"ר   70 ק"א  חד'   3 בשטרסר 
ש''ח   1,700,000 כחדשה  משופצת 

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20053603]

נותרו  היוקרתי!  ברוריה  בפרוייקט 
החל  חדרים   5 אחרונות  דירות 
מ2,400,000 ש''ח "תיווך-ט.זינגר" -03

619-0004
[20053602]

ק"ב  יפה  משופצת   3 רמב"ם  באזור 
1,600,000ש"ח  סוכה   + נוף   + חזית 

"אפיק נכסים" 03-5791514
[20053586]

מחולק  ק"ג  דופלקס  טרפון  באזור 
 + י.הורים   + משופצת  ל-4ח' 
פתוח  מושכרת  יחידה   + מרפסת 
משותף  לטאבו  גם  מתאים  ומאוורר 
03- נכסים"  "אפיק  2,400,000ש"ח 

5791514
[20053585]

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]

אחינועם  איזור  בסנהדריה  מציאה!! 
25 לעוד   38 תמא   + מטר  כ40  חד   2
052-7658- 1300.000שח  רק  מטר 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052827]

4 בשטראוס  מפוארת  בונבונירה 
רק 2060.000ש"ח -052 מטר  חד 80 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052689]

בפולנסקי  במחיר  ירדו  בבלעדיות! 
 + מטר  כ-80  חד   3.5 בונבונירה 
ביותר!!  מושקעת  -5מטר  בגג  מחסן 
052- 2100.000ש"ח  רק  אופציות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052687]

חד'   4 תורה!  בעזרת  מציאה 
חדש  הכל  ומשקעת,  מפוארת 
נוף  ק"ג  מוכנה,  דיור  יחידת   +
רק  היימשע  שכנים  מדהים, 
052-7658-638 3420.000ש"ח 

"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]

מיוחדת! סורוצקין חדשה ק"א 6 חד' 
 * לבעלז  ק.  מרפסות,   2  + מ"ר   160
תיווך  מחולקת.  ק"ב  חד'   6 אוהליהב 

053-3179474 ,02-5379474
[20052385]

מ"ר,   85 ק"ב,  חד'   3 פנינה   80 גוש 
גאולה  בבלעדיות   * ש''ח   2,700,000
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]

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]

-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"
[20053090]

מטר   24 דיור  יחידה  שערים  מאה 
חדשה משוכרת ב 2800 שח רשומה 
052-7658- 650.000ש"ח  רק  בטאבו 

638 "היימשע תיווך-הנדלס'
[20053089]

העיר"  "שערי  המשרדים!!  בבנין 
מחסן 10 מטר רק 200.000 שח -052

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס
[20053088]

חזית  ק"א  מטר  כ50  חד   2.5 בגאולה 
052-7658-638 1320.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053087]

מטר  כ-80  חד  חפץ 4  בארץ  מציאה! 
ק"ב בנין טוב רק 1640.000ש"ח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20053086]

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]

103 חד   4 גרשום  ברבינו  מציאה! 
זקוקה  מטר   22 דיור  יחידת   + מטר 
מציאה  מחיר  נוחה  קומה  לשיפוץ 
ש''ח -052-7658 ממש רק 2350.000 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053044]

ק"ג  חד   4.5 הדר  בעץ  במחיר!!  ירדו 
/בניה   38 לתמא  גדולות  אופציות   +
בגג רק 1720.000שח 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053043]

מצפה  במחיר"  ירדו   " בבלעדיות! 
מחסן   + ק"ד  מטר   88 חד   3 נוף 
רק  הטשופרים  וכל  מחניה 
052-7658-638 2400.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052996]

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]

זכרון- שטיבלעך  ליד  בבלעדיות! 
 + מטר  כ75  חד   3 ק"ק  משה 
רק  לעסק  מאד  מתאים  אופציות 
052-7658-638 1890.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053395]

צפניה  באזור  החלטה!  למהירי 
מושכרת  יחידה   + מטר   75 חד   3
סוכה  יפה  נוף  ק"ד  שח  ב-2500 
052- 2510.000ש"ח  רק  ומעלית 
7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס

[20053362]

ירדו במחיר! רב שפע 3 חד 88 מטר 
052- 2300.000ש"ח  רק  מדהים  נוף 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053299]

מטר   130 ענקית  חנות  גאולה  בלב 
33000 ב  חודשית  השכרה  אפשרות 
052-7658- 3950.000ש"ח  רק  שח 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053221]

הנביא  בשמואל  ביותר!  מיוחדת 
מפואר  דופלקס  ההימשע  הבנינים 
052-7658- מטר   200 כ  יחידה  עם 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053220]

הנביא  בשמואל  ביותר!  מיוחדת 
מפואר  דופלקס  ההימשע  הבנינים 
052-7658- מטר   200 כ  יחידה  עם 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053220]

3.5 מטר   82 דירת  חמד  פנינת 
מרפסות   2 נוחה  קומה  חד 
052-7658-638 רק2430.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053219]

ק"ב  חזית  מטר   103 חד'   4 באבינדב 
052-7658-638 2430.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053218]

פנטהוז  דירת  בסנהדריה  מציאה! 
 + מושכרת  יחידת   + מטר   170
ענקית  גג  מרפסת   + גדול  מחסן 
052-7658-638 3930.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053217]

מצוין/ בתורה  החלטה!  למהירי 
לדירת  מחולק  מטר  כ-130  אריאל 
3חד'  דיור  יחידת   + חדשה  -4חד 
מטר  כ-53  -3חד'  מחסן  יחידת   +
15000ש"ח  חודשית  תשואה 
052- 3930.000ש"ח  רק  מהיחידות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053181]

בדברי חיים (טאבו רגיל) גג 115 מטר 
052-7658-638 ש"ח   1000.000 ק"ד 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053091]

ירושלים | מכירהֳ
ק"ב,  חדרים,  כ-3  ברוך,  במקור 
אופציות  סוכה,  ומוארת,  שמורה 
שוורץ  מיידית,  כניסה  להרחבה, 

נדל''ן 052-765-6888
[20053588]

כחדשה  משופצת  חד'   3.5 ביואל 
052- 1730.000ש"ח  רק  א  קומה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053577]

חדרים,   3-5 דירות  מבחר  בכדורי, 
שוורץ  וגבוהות,  נמוכות  בקומות 

נדל"ן 052-765-6888
[20053566]

חדרים,   3 בכדורי,  בשוק!  חדשה 
 + גדולה,  מרפסת  גבוהה,  קומה 
מחסן וחניה צמודים. שוורץ נדל"ן 

052-765-6888
[20053558]

מיוחדת ונדירה! בכדורי 5 חדרים, 
נוף,  מאוד,  מושקעת  נוחה!  קומה 
052- נדל"ן  שוורץ  וחניה.  מחסן 

765-6888
[20053557]

ענקית  דירה  בתנובה,  למבינים! 
פנימית,  חלוקה  ללא  מ"ר,  כ-200 
נוף מיוחד, שוורץ נדל"ן -052-765

6888
[20053556]

חדרים   4 דירת   ,80 לגוש  קרוב 
דיור,  ליחידת  אפשרות   + מרווחת 
תכנון לפי דרישת הלקוח, מעלית, 

סוכה. שוורץ נדל''ן 052-765-688
[20053555]

מיוחדת! בגוש 80, דירת 4 חדרים, 
מרפסת  גבוהה,  ברמה  משופצת 
קומה  מעלית,  חזית,  גדולה,  סוכה 
נוחה, שוורץ נדל''ן 052-765-6888

[20053554]

משופצת,  חדרים   4 תורה,  בעזרת 
עם  בבעלות  גג   + ק"ג  חזית, 
כניסה  מ"ר,  כ-58  לבניה  אופציה 
052-765- נדל''ן  שוורץ  מיידית, 

6888
[20053553]

מרווחת  חדרים,   5 בשנלר 
נוחה,  קומה  סוכה,  ומפוארת, 

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20053552]

ענקית,  ברוך,  במקור  מיוחדת! 
מרפסות  אוויר,  כיווני   4 מ"ר,   155
נדל''ן  שוורץ  א',  קומה  גדולות, 

052-765-6888
[20053551]

4 ברוך,  במקור  בשוק!  חדשה 
חדרים, 103 מ"ר, חדשה ומיוחדת, 
לחזית,  מ"ר   14 מרפסת  א',  קומה 
2,900,000 מיידית,  כניסה  מעלית, 
052- נדל''ן  שוורץ  גמיש,  ש''ח 

765-6888
[20053550]

חד   4 שערים  במאה  מזומן  לבעלי 
שח   1550.000 רק  חדשה  מטר   90
052- משכנתא  ללא  בטאבו  רישום 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053536]

חזית  מטר  כ80  חד  פנינה 3.5  באזור 
052- 2120.000ש"ח  רק  3כ"א  ק"ב 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053535]

דירת 45 מטר 2 חד' + סלון מטבח 
י-ם  ילין  בדוד  חדשה  משופצת 
מעולה  תשואה  הזדמנותי  במחיר 
תיווך  לרציניים  ש"ח   1.220.000

0527692073
[20053505]

המרכז  מלון  מול  בפינס  בבלעדיות!! 
ברמה  משופצת  מטר  כ-114  חד   4
לתיירים  מושכרת  חזית,  ק"ב  גבוהה 
רק  לחודש  בכ15000שח  מחול 
052-7658-638 2500.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053422]

ליד  צבי  בנווה   ! מזומן  לבעלי 
חניה  שטח  המרכזי,  השטיבלעך 
מטר   10 חצר   + מטר  כ12  מקורה 
מוצעת  שכירות  לחנות,  מאד  מתאים 
052- 520.000ש"ח  רק   4000 לפחות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053400]

משה- בזכרון  החלטה!  למהירי 
מפואר  מטר   95 חד   4 חיים,  חפץ 
והיימשע  חדיש  בנין  ק"א  ביותר 
052-7658-638 2380.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053399]

הנביא  בשמואל  בוטיק!!  בפרוקיט 
כל  מטר   115 חד   5 דירות  דושנסקי, 
דירה בקומה, רמת בניה גבוהה מאד!! 
2890.000ש"ח  רק  חודש   18 כניסה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20053398]

חד   4 שמונים  -גוש  גרוסברג  באיזור 
לחזית,  גדולה  מרפסת   + מטר   95
שכנים  מעלית  ביותר  מושקעת 
052-7658- 3050.000ש"ח  היימשע 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053397]

בסורצקין!! 4 חד 95 מטר + שלד בנוי 
ק"ג  מדהים  נוף  אופציות,   + מטר   32
052-7658-638 2820.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053396]

קרית גת 
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]

קרית גת | מכירה
משרד/   + חד'   4 בהזדמנות 
מושקע  לעסק  לקליניקה/ 
החדשה.  בקריה  ומפואר, 
2 עם  חד'   7 וילה   1.480.000
מטר   500 מגרש  דיור  יחידות 
ועוד   2.420.000 מטר.   240 בנוי 
אטרקטיבים  ונכסים  דירות  מגוון 

0533161345
[20053538]

קרית גת | השכרה
דיור  ויחידות  חדרים   3 דירת 
בקריה  מיידית  להשכרה  פנויים 
0533161345 לשרותכם  החרדית 

תיווך נכסים והשקעות
[20053428]

עמנואל 
בעמנואל  חדש  בפרויקט  למכירה 
מול  בבניין,  דיירים   8 הישוב,  במרכז 
עם  חדרים   3 דירות  עין,  מרהיב  נוף 
3 דירות  ש"ח,  מ640000  החל  חצר 
ש"ח  מ670000  החל  גג  עם  חדרים 

054-844-6671
[20053513]

עמנואל | מכירה
3-5 אופציה  עם  מרווחות  דירות 
הון עצמי 30 אחוז שכונה חסידית 
073-706- אש״ח.  מ-690  החל 

9406
[20053175]

ישירות  חדרים   3-5 דירות 
עוצר  נוף  בנקאי  ליווי  מהקבלן 
החל  נדירה  הזדמנות  נשימה. 

מ-670 אש״ח. 073-706-9396
[20053174]

עמנואל | השכרה
חצר   + חד'   4 גן  דירת  להשכרה 
חרדית  שכונה  ויפה,  משופצת 
054- בלבד.  תורה  לבני  איכותית, 

8476888
[20053460]

לדירות ֹ המוביל  התיווך  קליין  תיווך 
לפרטים:  ובאשדוד  בירושלים  נופש 

053-4186130
[20053229]

בערי  נופש  דירות  תיווך  חופשים- 
053- חיפה  נתניה-  אשדוד-  החוף, 

3137961
[20053131]

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]

אפולו פאוור בע"מ ("החברה")

כינוס אסיפה כללית שנתית של החברה

א' ביום  שתתקיים  ("האסיפה"),  שנתית  כללית  אסיפה  כינוס  על  בזאת,  מודיעה  החברה 
,31 ברחוב אחד העם  ושות'  הורוביץ'  ש.  11:00, במשרדי  2019, בשעה  22 בספטמבר,  ה- 

תל אביב. אם לא ימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה בשבוע, ליום א' ה- 29 בספטמבר, 
2019, לאותה שעה ולאותו מקום.

על סדר היום  .1
דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31   .1.1

בדצמבר 2018.
דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים   .1.2

נוספים בשנת 2018.
מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שטראוס לזר ושות', כרואי החשבון המבקרים   .1.3
של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, 

והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
סמיה,  טוב  יום  דח"צים):  (שאינם  ה"ה  הבאים  הדירקטורים  של  כהונתם  הארכת   .1.4
עד  נוספת  כהונה  לתקופת  וידר  וליאור  וסטרייך  אסתר  מימון,  ערן  רוזנברג,  עודד 

לאסיפה השנתית הבאה של החברה.
הצבעה באמצעות כתב הצבעה  .2

הצבעה.  כתב  באמצעות  לעיל,  המפורטת  להחלטות  ביחס  להצביע  רשאים  מניות  בעלי   
בכתב  (כמפורט  אליו  לצרף  שיש  והמסמכים  ההצבעה  כתב  להמצאת  האחרון  המועד 
ההצבעה) למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, הינו לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס 
מועד  לפני  ימים   10 עד  הינו  לחברה  עמדה  הודעות  להמצאת  האחרון  המועד  האסיפה. 
האסיפה. יצוין כי בנוסף, ניתן להצביע באסיפה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית 

עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
המועד הקובע  .3

ה', יום  הינו  באסיפה,  להצביע  הזכות  לעניין  מניה  בעל  זכאות  לקביעת  הקובע  המועד   
ה- 22 באוגוסט, 2019. 

הדוח המיידי שפורסם באתר ההפצה  .4
כינוס  על  הודעה  ראו  לאסיפה  הזימון  עם  בקשר  החברה  שפרסמה  מיידי  לדו"ח   
האינטרנט: בכתובת  המגנ"א  של  ההפצה  באתר  החברה  ידי  על  פורסמה  אשר  אסיפה 

www.magna.isa.gov.il, ביום ה' ה- 15 באוגוסט, 2019.  
בכבוד רב,

אפולו פאוור בע"מ

עמותת רעות - עמותה לקידום הרפואה בישראל (ע"ר)
ע"ר 58-037451-0 (להלן: "העמותה")

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
46 לחוק העמותות, תש"ם-1980,  נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 
 04/08/2019 כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל, שהתכנסה ביום 
התקבלה החלטה לפרק את העמותה מרצון ולמנות את מר ניר כהן, מרח' 

פינסקר לייב 23א', רחובות 7630833, למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את תביעותיו בצירוף 

הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל 

ניר כהן, מפרק- לא יענה.  
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מול  חלומית  במושבה  נופש  וילת 
שבתות  לקבוצות,  מתאים  הכינרת 
בריכת  השנה,  ולימות  וחתן  גיבוש 

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

ביתר עילית 
אנשים,  ל-25  הזמנים  לבין  וילה 
עילית  בביתר  לשעות,  בריכה 

0548423458
[20053614]

דרושה דירה בביתרB גדולה, חדשה 
כ8-10 ונדנדות  גינה   + וממוזגת 

מיטות 052-7170434
[20053569]

אשדוד 
במרכז רובע ז' דירת 4 חד' גדולה 
בין  וממוזגת  יפייפיה  מרווחת 
052- באב  י"ז-כ"ד  התאריכים 

7629550
[20053424]

דירת  מבעלז"א  האדמו"ר  ברחוב 
ממוזגת  מרווחת  גדולה  חד'   4
י"ז- התאריכים  בין  ונקיה  יפייפיה 

כ"ד באב 053-3171869
[20053423]

או  להשכרה  דירות  נופשים"  "תיווך 
באשדוד  האזורים  בכל  להחלפה 

לביה"ז. 054-8542377
[20053371]

ענק  מאגר   - הנופש"  "טיב  תיווך 
052- באשדוד.  לביה"ז  דירות  של 

7675296
[20053309]

זכרון יעקב 
בקהילה  נופש  לדירות  מידע  מאגר 
074 שעות   24 קולי  מענה  החרדית, 

7962653
[20053598]

צפת 
מסודרת  נקיה,  בעתיקה  לזוג  יחידה 
055- לפרטים:  נח.  מיקום  וממוזגת 

6705032
[20053621]

דירה גדולה 5 ח. שינה ממוזגת, נקיה 
לפרטים:  מאובזרת  חצר  ומטופחת, 

053-4107093
[20053615]

וסלון,  שינה  חדרי   2 בשפרינצק 
במיוחד,  נעימה  נקייה,  מאווררת, 
052- לפרטים:   - מצויין  מיקום 

7658510
[20053612]

מגוונים  באזורים  דירות  מבחר 
ותח"צ  לביהכנ"ס  קרובים  ומצויינים 

מחירים נוחים 052-7118231
[20053609]

חיים  מאור  בקרית  חד'   3 דירת 
058- מירון.  להרי  נוף  מיטות   9

3261884
[20053572]

2 צימרים מהממים בפסגת הר כנען. 
לפרטים: 077-7925770

[20053533]

ממוזגת  מרווחת  בכנען  יהודית  וילה 
בריכה  גדולה  חצר  עם  מאובזרת 
ונדנדה מרפסת מתאים לעד 25 איש 
ניתן  בנוסף   + סגורים  חדרים  חמשה 
מפוארת  זוגית  דיור  יחידת  להשכיר 
050-4106132\9 לווילה  צמודה 

0504109000
[20053517]

ברמה  יפיפיה  דירה  לעתיקה  סמוך 
052- לביה"ז  לזוג  ונקיה  ממוזגת 

7155115
[20053430]

6 עד  מקסים  צימר  העתיקה  "בלב 
לעתיקה  צמוד  לרשב"י.  נוף  אנשים 
דירת נופש יפיפיה לעד 9 אנשים. נוף 

לכנרת. 035230030"
[20053377]

העתיקה  צפת  במרכז  גדולה  וילה 
2 ענק  סלון  חלומות  לחופשת 
בשוק,  חדשה  חצר,   + מרפסות 
052- למבינים!  ומצוחצחת.  נקיה 

052-7172678 7617780
[20053332]

4 חד' 8-10 מיטות + מזרנים, ממוזגת, 
נקיה ומטופחת, נוף להרי מירון. -052

058-3225293 / 7122961
[20053329]

נוף  סלון   + חד'   2  * ארוח:  דירות   2
חדר  דירת   * חדש  מטבח  לכינרת, 
מתאימה לזוג, שכונת ראסקו, 10 דק' 
053- בשפע.  חניה  מלעלוב,  הליכה 

3129516
[20052434]

עד  לקבוצות  בצפת  אירוח  מתחם 
מקווה  דשה,  מרחבי  איש,   100
אפשרות  ממוזג,  מתחם  במקום, 
(למעונינים  למהדרין.  לקיטרינג 
מקומות)   130 של  נוסף  מתחם 

072-3926958
[20052372]

מרפסת   + לזוג  צימר  ברסלב  בקרית 
מוארת,  נקיה,  לנוף,  צופה  גדולה, 
4 12 בצה"ל  דירה  וכן   *   * ממוזגת 
לתקופה  קומפלט,  משופצת  חד' 
054- 04-6922596 ממושכת. 

8433088
[20052313]

משופצת  מ"ר,   125 בשפרינצק 
מוארת,  מרווחת,  חדרים,   4 וחדשה, 
מאווררת מאד, 3 כיווני אויר, מרפסת, 
ללא מזגן, 5 מיטות, 5 מזרונים, מיטת 

תינוק, עריסה, נוף 052-7669550
[20050449]

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]

ומטופחות,  נקיות  נופש  יחידות   2
 . השנה  וכל  לביה"ז  חצר   + ממוזגות 

054-8642403 054-8408470
[20045324]

חצר  במרום-כנען,  גדולה  וילה 
שחיה  בריכת  ערסלים,  ונדנדות, 
053- מציאה!  במחיר  גדולה, 

3157706 בשעות אחה"צ וערב.
[20045199]

וצימרים  דירות  בעתיקה, 
ג'קוזי,  וחדשים,  מפוארים 
052- סוכה   + וחצרות  מרפסות 

2840299
[20042205]

מרום כנען צפת 
חדשים  צימרים   2 בצפת  כנען  בהר 
 + גדולה  חצר  למשפחות  ומפוארים 

בריכה. 0504174677
[20052366]

בית חלקיה 
ישיבה,  פינות  נוף,  חדשה,  וילה 
050- מיטות.   20 ומאובזרת  מרווחת 

4162290
[20053476]

עד  ומטופחת  נקיה  נופש  דירת 
ערסלים  נדנדות  מיטות,   12

וטרמפולינה . 052-7689144
[20032621]

מושב כלנית 
2 ענק,  ג'קוזי  חלומיים,  צימרים 
נוף  ומוצנעות,  פרטיות  בריכות 
החרדי,  למגזר  מתאים  מדהים!! 
לילות!   2 למזמינים  מבצע 
052- הארץ.  מכל  אוטובוסים 

8741443
[20052314]

טבריה 
נקיה  ממוזגת  מיטות   8 חד'   4 בצאנז 

חדשה נוף. 054-8420638/7
[20053544]

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]

ערד 
פסטורלית  וילה  הדרום"  "פנינת 
נוף! מדשאות, טרמפולינה ענקית 

+ אטרקציות! 052-7141094
[20049385]

עמנואל 
המוקד הותיק והחינמי לדירות נופש 
074-7962594 בעמנואל  איכותיות 

(מענה אנושי)
[20053240]

להשכרה לבין הזמנים דירה חלומית 
+ חצר גדולה מאובזרת היטב ומוצלת 
מיקום  איש,  עד 12  לילדים,  בריכה   +

מעולה ושקט. 054-8476888
[20048899]

נתניה 
מפוארת  חד   4 בנתניה  לים  סמוך 
מחיר  החלטה  למהירי  ומושקעת, 

מיוחד לבין הזמנים 0504195522
[20053402]

קוממיות 
 + מיטות,    -13 כפרית  באוירה  צימר 
טרמפולינות  ערסלים   + דשא  מרחבי 

ונדנדות.  0548590252.
[20053341]

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]

גליל מערבי 
חניתה  יער  בלב  היער  באחוזת 
ירוק  הלבנון!!  להרי  מטורף  נוף 
ג'קוזי!!   + מאסטר  חדרי   4 עד! 
ברביקיו  כושר!  ח.  סאונות!  ספא 
מקווה  מחומם!!  זרמים  בריכת 
הבנוי מאוצר ובאר מרים!! ביה"כ + 
ס.תורה, מערכת מים חמים בשבת, 
10,000 ערוב  בשרי  חלבי  מטבח 

ש''ח ליום. 04-6521111
[20053291]

מירון 
וסוויטה  צימרים  המלכות  חצר 
מיוחד,  באווירה  ומשפחות  לזוגות 
04- טלפון:  הרשב"י.  לציון  קרוב 

6980507
[20053619]

למשפחות  במירון  ארוח  מילר 
קבוצות וזוגות + חדרי אוכל קרוב 
046989012 לרשב"י 0548594243

[20051879]

וילה מושקעת עד 25 מיטות, מחירים 
מיוחדים לתאריכים אחרונים בביה"ז, 

טל0534104219
[20045460]

צפון 
שבתות  מבצע  נופש  דירת 
נוף  מקום,  לכל  קרוב  ש''ח   600

מדהים!! 052-7103364
[20053284]

ירושלים 
ברוך  במקור  יפיפה  ענק  דופלקס 
058- מזרנים.   + מיטות   10 שקט 

02-5810580 3258105
[20053617]

יפיהפיה,  חדשה,   ,5.5 יוסף  באוהלי 
050- גג  נוף  ענק,  סלון  מאווררת, 

4143508
[20053611]

בריכה  מ-18-21/8,  ג'  ברמות-  וילה 
2700ש"ח-050 ישיבה,  פינת  סגורה, 

4157167
[20053608]

וממוזגת  נקיה  גדולה,  בדוד  חד'   5
לסוף שבוע 02-5711013

[20053592]

ברמות א' יח"ד לזוג חדשה ומושקעת 
מרהיב.  לנוף  פונה  קומפלט  ממוזגת 

050-4165842
[20053589]

גאולה,  בגני  מיטות   12 חד'   5 דירה 
פנוי בשבוע האמצעי . -050 מרפסת 

4115619
[20053576]

מרפסות   3 נוף,  ענקית,  צאנז,  באזור 
054- ללילה   1250 ונדנדה  בריכה   +

8465446
[20053570]

קרוב  ומטופחת,  חדשה  ממוזגת, 
או  באב  מי"ד-י"ז  14מיטות  לגאולה 

חלקי 052-7170434
[20053568]

בירושלים  להשכרה  דירות  תיווך 
הקיץ  לתקופת  האיזורים  בכל 
026249468  - מהיר  תיווך  והחגים, 

T026249468@gmail.com - מייל
[20053455]

חדשה,  חדרים,   4 שערים,  במאה 
מיטות,   7 מדהים,  נוף  ממוזגת, 
עריסה, לשבוע השני של בין הזמנים 
(ראשון - רביעי) קרוב למרכז, מרחק 
וערסל,  מרפסת  מהכותל,  הליכה 
0527148391 ללילה  שקלים   900

7000bir@gmail.com
[20053340]

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 
לימים  וממוזגת,  מפוארת  חדשה, 
050- נח.  במחיר  ולשבתות, 

4109434
[20041631]

משופצת,  חד',   5 דירת  בסנהדריה, 
02- ומסודרת.  נקיה  ממוזגת, 

.050-4132280 ,5325849
[20041617]

למרכז ֶ ומהצפון  לצפון   - הסעות 
נוחים  חדשים  רכבים  הארץ  ולכל 
לקברי  בטיולים  התמחות  ומרווחים 
מים  ואטרקציות  נופים  צדיקים, 
תורה,  לבני  אטרקטיבים  מחירים 
חברה שומרת שבת. 050-4150505 / 

052-7657629
[20053516]

הגדלים  כל  רכבים   " דניאל  הסעות   "
וטנדרים  מיניבוסים   10/14/16/20
ומפוארים  ממוזגים  חדשים, 
0527-10- תחרות.  ללא  במחירים 

10-20
[20052696]

מכל  רשבסקי,  יאיר  הסעות  מוקד 
חדשים  רכבים  מקומות,  מקום, 8-23 
שרות  הוגנים,  מחירים  בלבד, 
די  אונז  ביי  שעות,   24 ואמינות, 
זאך!  ערשטא  די  איז  מענטשליכקיט 

053-310-20-26
[20043211]

רכבים  הסעות"  "שלוימל'ה 
חדשים ומפוארים 2018, ירושלים, 
נסיעות  וארועים,  נתב"ג  ברק,  בני 
מקומות,   14-16-20 העיר,  בתוך 
במיוחד!!  חדיש  מקומות   23 רכב 

053-3188842
[20040846]

מטפלת ַ בבני-ברק:  ילדים  למעון 
 .13:30-16:00 צהריים  למשמרת 

לפרטים: 052-7641817
[20053624]

למוקד  נשים  דרושות  לפוראוור 
עד  תמיכה  סניפים,  וניהול  רציני 
052- לפגישה:  בס"ד.  להצלחה 

7649293
[20053623]

דרושה מנהלת מעון באלעד קו"ח: 
fraidy1000@gmail.com 052-

7158159
[20053622]

מפקח  דרוש  בב"ב  חסידי  לת"ת 
כתיבה קו"ח לפקס: 073-7850863

[20053618]

למעון אייכותי וקטן במרכז בני-ברק 

דרושות: * סייעת לתינוקיה * סייעת 

פעוטות  כיתת  אחראית   * לפעוטות 

תנאים טובים 054-8434401
[20053596]

לשנה"ל  בבני-ברק  ילדים  למעון 

נסיון  לתינוקיה,  אחראית  תש"פ, 

למתאימה  טובים  תנאים  חובה, 

052-7641817
[20053595]

מיוחד  לחינוך  לבי"ס  עו"ס  דרושה 

החרדי,  במגזר  מוחין  שיתוק  לילדי 

מעניינת  עבודה  ירושלים,  במרכז 

קו"ח  מנצח.  בצוות  ומאתגרת 

rutikvah@gmail.com
[20053571]

דרושים מלמדים לת"ת בירושלים 

0765- פקס:  ג'  ולכיתה  גן  לכיתת 

101-613
[20053542]

בירושלים  באידיש  חסידי  לת"ת 

ניסיון  עם  ר"מ   * דרושים:  

לכיתה  מלמד   * לישיבה  למכינה 

לכיתת  מלמד   * לפנה"צ  בינונית 

קו"ח  אותיות.  לימוד  תחילת  גן 

למייל:  או   02-5783362 לפקס: 

mefakeach122@gmail.com
[20053532]

לשנה"ל  בבני-ברק  ילדים  למעון 

נסיון  לתינוקיה,  אחראית  תש"פ, 

למתאימה.  טובים  תנאים  חובה, 

052-7641817
[20053478]

בחודש   10,000 של  לרווח  הגעת 

לא  אם  שבועיות??  שעות  ב5 

תתקשר יוסף- 054-7390098
[20053374]

דרוש/ה  וייחודי  מוכר  למגזין 

עורך/ת לשוני/ת עם נסיון בלבד! 

לשלוח  ניתן  ודוגמאות  קו"ח 

editors784@gmail.com למייל
[20053176]

לביצוע  מהבית  לעבודה  פקיד/ה 

אישורי הגעה לאירועים וחתונות, 

נדרש  לא  ביום,  שעות   2-3

למשרד   * לשעה.  ש"ח   35 ניסיון, 

בירושלים  החרדיות  בשכונות 

4,000  ,8:00-12:30 א-ה  מזכיר/ה, 

עסקים  לאיש  בוס  נהג    * ש''ח. 

א-ה 8:30-14:00, 6,000 ברק,  בבני 

ש''ח. קריירה 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]

עסקים 
שנות   15 בעל  מצליח  למפעל 
וותק דרוש משקיע בתנאים נוחים 
חרדית.  בהנהלה  נאים,  ורווחים 

לפרטים נוספים: 052-7641972
[20053575]

השקעות 
רווחים  הסת"ם.  בענף  השקעה 
052-7623142 מאד!!  גבוהים 

שלמה
[20053388]

חברות  לקנות  מחפש  משקיע 
וותק  עם  פעילות  לא  בעמ 

0537161091
[20053327]

שיפוצים ובניה 
מוסדות  צביעת  וגבס  צבע  קבלן 
למוסדות  מבצע!  פרטיות,  ועבודות 

לבין הזמנים. 058-3239465
[20053512]

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

8426765
[20051559]

תמלול 
רב,  ניסיון  עם  מקצועי  מתמלל 
052- בתחום.  עבודות  מקבל 

7637743
[20051562]

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 
קורסים  מרתון  עכשיו,  חיל  באשת 
ובכלל,,,,  סוכה  נוי  בנושא  וסדנאות 
03 0504154152 טל'  חומרים,  כולל 

6168364 גם לבנים
[20052703]

השבת אבידה 
לביתר  מי-ם  בנסיעה  מצלמה  אבדה 

יום ד'. 054-8475671
[20053616]

אבד ארנק בקו 402 מב"ב לי-ם ביום 
שלישי בשעות הבוקר 054-8520617
[20053606]

טרמפיסטים  לקחנו  באב  י"ב  בליל 
שקית  השאיר  מהם  אחד 

0583289502
[20053594]

דף היומי בבלי: תמורה כח    דף היומי ירושלמי: ערלה טז    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הט"ו (הצידה)    משנה יומית: ע"ז ה, י-יא    הלכה יומית: או"ח 
תקנב, יא - תקנג, א    רמב"ם יומי: ת"ת ב-ד    שו"ע הרב - רב יומי: סח, 
ח-ט    דף היומי - זוהר: ויקהל, תסג-תעו    חפץ חיים: לה"ר י, יג    העמוד 

היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קמט.

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:358:368:348:388:378:32סו"ז ק"ש מג"א

9:249:259:249:279:269:22סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:589:599:5710:0010:009:55סוף זמן תפלה מג"א

10:3010:3210:3110:3310:3310:29סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
12:4312:4512:4412:4612:4512:42חצות היום

13:1613:1813:1713:1913:1913:15מנחה גדולה
19:2619:2419:2619:2419:2519:22שקיעת החמה

זמנים למחר

4:274:274:244:304:294:22עלות השחר
5:115:115:095:145:135:07זמן ציצית ותפילין

6:046:106:016:076:076:03הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת

סופר פארם בקניון אשדוד רח'  052-7781127 אביזוהר 2    אשדוד סופר פארם בית הכרם 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

077-8880100 סופרפארם קניון אילון 052-3619595 לייב יפה 9    בני ברק 6731901 ארנונה יום ו'    ירושלים
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 16:00 עד 08:00 סופרפארם מינסטור אבא הלל 165, ר"ג    תל אביב

077-8880730 גורדון פינת דיזנגוף 129 מהשעה 16:00 עד 23:00  סופר פארם נופי ים  למחרת  סופרפארם גורדון
8822695 רח' שער הגיא 14    חיפה סופר  גבע 077-8882530 רח' איינשטיין 7 מהשעה 16:00 עד 23:00    נתניה
077-8880820 הנביאים 18   סופר פארם חורב  077-8880720 ההסתדרות 248   סופר פארם ארמון פארם ביג ק.אתא
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:30 סופרפארם 077-8880130 חורב 15    רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח'  077-8880660 גולדה מאיר 7 חולון    אשדוד   חולון סופר פארם קניון חולון
נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

אילון  קניון  סופרפארם  ברק בני  ג'ראח     שיח'  רפואי  מרכז   5893797 ג'ראח שיח  מרפאת  ירושלים שבת    
077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 08:00 עד  סופרפארם שיכון דן 077-8880100 אבא הלל 165, ר"ג    תל אביב
077-8880080 איינשטיין 40 מהשעה 09:00 עד 20:00  סופרפארם אבן גבירול  20:00  סופר פארם קניון רמת אביב
077-8881090 אבן גבירול 124 מהשעה 08:00 עד 20:00  סופרפארם גורדון 077-8880730 גורדון פינת דיזנגוף 129

סופרפארם  עד 20:00   מהשעה 08:00  ירושלים 49  שד'   077-8881300 יפו סופרפארם  עד 20:00   מהשעה 08:00 
077-8882050 גני התערוכה 6 077-8881140 אלנבי 115 מהשעה 08:00 עד 20:00  סופרפארם נמל תל אביב אלנבי

מהשעה 10:00 עד 20:00  סופרפארם יד אליהו  077-8881490 יגאל אלון 51 מהשעה 10:00 עד 20:00  סופרפארם 
א'  ויצמן 14   077-8881070 איכילוב סופרפארם  עד 20:00   מהשעה 09:30   3 מגן  קלמן  רח'   077-8882340 שרונה
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 20:00 עד 08:00  סופר  מהשעה 10:00 עד 20:00  סופרפארם מינסטור
077-8882200 רח'  פארם נופי ים 077-8882530 רח' איינשטיין 7 מהשעה 10:00 עד 20:00  סופר פארם ארלוזורוב

עד 24:00   מהשעה 20:00  שנקין 62   077-8880830 שנקין  פארם  סופר  עד 20:00   מהשעה 10:00  דיזנגוף 208 
סופר פארם ארמון -077 077-8881040 רח' גיבורי ישראל 5 אזור התעשיה פולג    חיפה סופר פארם ביג נתניה
077-8880200 שד ההסתדרות 55   סופר פארם ביג ק.אתא 8880820 הנביאים 18   סופר פארם סינמול לב המפרץ
077-8881110 077-8880720 ההסתדרות 248   סופר פארם חורב 077-8880130 חורב 15   סופר פארם האודיטוריום
077-8880380 0778880770/771 שמחה גולן 54   סופר פארם חוצות המפרץ הנשיא 134   סופר פארם גרנד קניון
077-8880790 שד' בן גוריון 6   סופר פארם ביג צ'ק פוסט החרושת - חוצות המפרץ 6   סופר פארם סיטי סנטר
סופרפארם -077 077-8882240 רחוב שונית 12    רמת גן 077-8881700 בר יהודה 111   סופר פארם ארמת הנשיא
8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 09:00 עד 01:00   077-8880960 בן גוריון 183 מהשעה 10:00 עד 
077-8880660 סופר פארם קניון חולון מרום סנטר לנדאו 7 מהשעה 09:30 עד 24:00    חולון 077-8880640   23:30
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי  גולדה מאיר 7 חולון    אשדוד

לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.475-
אתמול: 211.475-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
34-21

תל אביב
32-25

חיפה
31-25

גולן
36-22

טבריה
42-26

גליל
33-20

באר שבע
36-21

אילת
42-29

היום - חם ויבש בהרים ובפנים 
הארץ והביל במישור החוף. 

ברוב אזורי הארץ ישררו עומסי 
חום כבדים.

שבת - מעונן חלקית. תחול 
ירידה ניכרת של הטמפרטורות, 

אשר ישובו להיות רגילות 
לעונה. תחול הקלה בעומסי 

החום.

ראשון - מעונן חלקית עד נאה, 
ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

שני - לא יחול שינוי של ממש 
במזג האוויר.

מזג האויר
עומסי חום כבדים

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

שמע בני המרכז להכוונה  09:00-15:00 מרכז הקשיבה יעוץ והכוונה לבני הישיבות בבני ברק 03-6161067
פלא  וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א. ימים א', ג', ה', מ-20:30 עד 22:30. 02-6511613
לב  יועץ מרכז סיוע והכוונה בחינוך ושלום בית בראשות הרה"ג רבי דוד לוי שליט"א. א-ה 02-5827080
שומע מענה ללבטים ומצוקות. מוקד לצעירים. א'-ה': מ-21:00 עד 23:00. ירושלים 02-5312555. מרכז -03
6145050. מקרים דחופים - כללי: 052-7633333 חסידי 052-7632222. מוקד טלפוני לצעירות, א'-ה': מ-21:00 עד 

הישיבה מוקד 'אחינו' לסיוע והכוונה לישיבות 1800-20-18-18 02-6512222 23:00, א' מ-9:00 עד 11:00
בינת הלב בהכוונת הגר"י לורינץ שליט"א מומחים ואנשי מקצוע מנוסים יעוץ וטיפול דיסקרטי להורים בבעיות 

עמלנו מסגרות לנוער חרדי מתמודד בפריסה ארצית 052-7122426 חינוכיות ורגשיות, 1599-590-590

ועדי כשרויות:

03-6182647 03-6193582    בד"ץ מהדרין  הרב לנדא: 02-6700200    בד"ץ   בד"ץ העדה החרדית:
02- הדת: מחזיקי  בד"ץ      02-5421228 ישראל: אגודת  בד"ץ      08-9390816/7 רובין: הרב  בראשות 

03-6773330    כשרות למהדרין חקלאות ע"פ התורה בראשות הגר"י  5016777    בד"ץ שארית ישראל:
02-6550550    בד"ץ חוג חת"ס: אפרתי שליט"א ת.ד 155 יד בנימין 08-8634225     בד"ץ בית יוסף:

03-9317040 03-5792601    בד"ץ חוג חת"ס פ"ת:

בית הוראה: 

  'מנחת יצחק' העדה החרדית ירושלים 02-6222779 בתא קולי    קו ההלכה שע"י בתי ההוראה בנשיאות 
24 שעות ביממה מבית ההוראה שע"י הגר"מ  מרן הגר"נ קרליץ שליט"א 072-2152222  מענה הלכה
קוק  הגרב״צ  בראשות  ירושלים  הכללי  הוראה  בית  שע״י  ההלכה  שליט"א 073-7246000  מוקד  גרוס 

שליט״א 072-2133466

ALFA

  



מאת חיים מרגליות

מהווים  הזמנים  בין  ימי 
במשטרת  לגנבים.  רב  פיתוי 
הפעילות  את  מגבירים  ישראל 
של  רכושם  על  להגן  במטרה 
ולאגור  לנפוש  היוצאים  האלפים 

כוח.
במשטרה אומרים כי מחקירת 
באח־ שהתרחשו  מקרים  מספר 

רונה בבני ברק עולה כי הפורצים 
לא היו צריכים להתאמץ על מנת 
הבית  מפתחות  הסיבה:  להיכנס. 
הצמו־ החשמל  בארונות  הושארו 

דים לדירות. 
לכן, אומרים במשטרה, בשום 
מפתח  את  להשאיר  אין  צורה 
מתחת  או  חשמל  בארון  הדירה 
צמוד  בעציץ  או  הכניסה  לשטיח 

לדלת. כל גנב מתחיל יודע ומכיר 
וישנו  במקרה  הזה.  הפטנט  את 
המפ־ את  להשאיר  יש  בכך,  צורך 
תחות אצל השכנים או אצל קרובי 

משפחה.
השוטרים  נתקלו  אחת  לא 
ללא  הזיז  הגנב  בהם  בפריצות 

הכניסה  חלונות  את  קושי  כל 
חשוב  למרפסות.  או  לחדרים 
הסוגר  עם  אותם  לנעול  ביותר 
להתקין  מאוד  כדאי  כזה  אין  ואם 

אותו.
את  יבדוק  הממוצע  הפורץ 
רוקנו  הם  האם  הדואר  תיבות 

לדאוג  חשוב  האחרונים.  ביומיים 
דברי  את  יאסוף  השכנים  שאחד 
הפורץ  על  להקשות  כדי  הדואר, 
לגלות סימני נסיעה. כמו כן, כדאי 
בש־ בבית  אורות  להשאיר  מאוד 

עות החשיכה, ניתן להשתמש עם 
שעוני השבת. 

ומעשירה מרוממת שבת

! סופ”
עֱקב פרשת - הבאה שבת

פרץ שמעון הרב עם
ֹלמזמינים
ֹליֹלות 3
ש חינם"בסופ 22-25.08יֹלִד אב, כִד' כא'- בתאריכים

טבריה פֹלאזה רויאֹל
הרב

שמואֹל
בורנשטיין
שֹליט"א

ועוגה ֱקפה + פנסיון חצי

השעון סביב המשפחה ֹלכֹל זמר וערבי הפעֹלות תכניות, הרצאות,

בחו״ל!
טוסו

7:00-15:00 11:00-24:00
02-5384534 18

תרגישו

3578%

1599-515-000
11:00-12:00 17:00-21:00

9151639

הקודם זוכה!

הגיעו מבחר
דגמי תש״פ

נחת מאמריקה 

שינוע  האוכל.   - ביותר  החשוב  לפרט  ולדאוג  הצפון  לאזור  קודש  לשבת  לצאת 
ושמירה על טריות ואיכות הוא לא דבר של מה בכך. אנו ממוקמים במושב דלתון 
בצפון,  כך שביום שישי תוכלו לטייל ברוגע ובנחת. אנחנו נדאג שהאוכל יהיה טרי.

גוטשאבעס
מארז / סט 3 סעודות שבת קומפלט

ל 5 סועדים

₪ 790
תפריט עשיר ומכובד

לא כולל חד פעמי ושתיה   •   יש אפשרות למשלוח בתוספת תשלום
בוקר 10 ב יום חמישי בשעה  ד  הזמנות מתקבלות ע

השפיץ של הקיץ
חופשה של אלופים

חופשה מרעננת במלון בוטיק 
אלפיני בגובה 1680 מטר בלב 

הטירול סמוך לקרחון האוסטרי 

03-5166200

2019

תתתתיייירררררווותתתתת גגאאאאייההה

SINCE 2000

תשששאאאאללו אאאתת ממי ששככבר חחחזרר...

  חגיגה קולינרית  

  אטרקציות לכל 

     המשפחה 

   כשרות מהודרת 

  הטיולים היפים

      ביותר בטירול

27.8-3.9
3.9-10.9

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

1000

12/8 4/9 28/8 21/8 14/814

03-7744000
12

306306

44

D
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.

ריקול למוצרי 'אופטלגין' שנפל פגם בייצורם
מאת מאיר קליין 

עדכן  הבריאות  משרד 
כי  התקשורת,  כלי  את  אתמול 
מבצעת  'טבע'  התרופות  יצרנית 
'אופטלגין'  גלולות  של  'ריקול', 
שנפל פגם בייצור שלהן. מדובר 

התכשיר  של  יזומה  בהחזרה 
לחפי־ טבליות   20 של  בייצור 
הוא:  שלו  האצווה  וקוד  סה, 

.Y23097
מבתי  נאסף  התכשיר 
נקראים  ובמקביל  המרקחת, 
באחרונה  שרכשו  אזרחים 

מס־ את  לבדוק  זה  מסוג  מוצר 
גבי  על  המופיע  האצווה  פר 
במו־ ומדובר  ובמידה  האריזה, 

עם  קשר  ליצור  יש  הפגום,  צר 
החברה  של  הלקוחות  שירות 
לבית  המוצר  את  להחזיר  או 

המרקחת.

המשטרה קוראת לציבור להיזהר מגניבות בימי בין הזמנים
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