
ביום ראשון ראש חודש אלול, 
הקהילות  מועצת  חברי  יתכנסו 
הארצית של אגודת ישראל, כבירי 
הפעלים ועתירי המעשים שנבחרו 
הקודש  קהילות  את  בגאון  לייצג 
והחסידות  התורה  דגל  על  החונים 
של  בראשותם  הקודש  בארץ 
ישראל  אגודת  של  הציבור  שליחי 
הארוכה  ידם  ובממשלה,  בכנסת 
ומאורי  גדולי  ורבנן  מרנן  של 
מועצת  חברי  אל  שליט"א.  הדור 
נבחרי  יצטרפו  הארצית  הקהילות 

המקומיות,  ברשויות  הציבור 
העומדים  העדות,  על  האישים 
ומוסדות  הקודש  קהילות  לימין 
התורה והחינוך במהלך ימות הש־
וב־ מיוחדת  התמסרות  מתוך  נה 

תחושת שליחות עילאית. 
ישמיע  המרכזי  המשא  את 
ויזניץ  מדזיקוב  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
שליט"א, שישא דברי ברכה ויחזק 
המשתתפים  את  קדשו  בדברות 

משא  הציבור.  נציגי  החשובים 
מיוחד ישא הגאון רבי משה חיים 
נתניה  העיר  מרבני  שליט"א  לאו 
הנודע בנועם שיחו. דברי פתיחה 
ישא יו"ר התנועה הרה"ג יוסף קו־

דברים  ישאו  כן  שליט"א.  פרברג 
הח"כים ונציגי התנועה. 

בין  תעסוק  הקהילות  מועצת 
החסי־ קהילות  בחיזוק  השאר 

המתרחבים  הצפון  ביישובי  דים 
הכינוס  במרכז  ב"ה.  והולכים 

הסודות של חיזבללה נחשפים לעין כל

ישראל חושפת את האחראים על 
פרויקט דיוק הטילים של חיזבללה
פרטים חדשים על פרויקט ייצור הטילים המדויקים של חיזבללה בהובלת איראן ^ שליחו של קאסם סולימאני מפקד על הפרויקט בביירות

מאת סופרנו הצבאי

חדשים  וחומרים  צילומים 
לראשונה,  אמש  שהתפרסמו 

דיוק  פרויקט  מהלכי  את  חושפים 
בהובלת  חיזבללה  של  הטילים 
להעברת  הנסיונות  את  איראן. 
לשימוש  מוכנים  מדויקים  טילים 

חיזבללה  הטרור  לארגון  מאיראן 
ב־-2013 איראן  החלה  בלבנון, 
מלחמת  מעטה  תחת   ,2015
מרבית  סוריה.  בשטח  האזרחים 
הנסיונות האלו סוכלו על ידי תקי־
וחיזבללה  לישראל,  שיוחסו  פות 
יעדיה  את  להשיג  הצליחה  לא 

בתכנית דיוק הטילים.
שנחלו  הכשלונות  לאור 
איראן  החליטה  וחיזבללה,  איראן 
בדפו־ מהותי  שינוי  על  ב־2016 

נסיונות  עוד  לא   – הפעולה  סי 
אלא  שלמים,  טילים  של  העברה 
מעבר להסבה של רקטות קיימות 

לטילים מדויקים על אדמת לבנון, 
באמצעות העברה של רכיבי דיוק 
מהמכון  ורקטות  מאיראן  והכוונה 
למחקרים מדעיים 'סרס' בסוריה.
בהכ־ חיזבללה  החל  כך,  לשם 

שרת אתרים ברחבי לבנון, לרבות 

לקדש שם שמים:

היערכות 
רבתי לקראת 

פתיחת 
מטות אגודת 

ישראל בכל 
רחבי הארץ

עמוד ז

חיים לוי
בן הר"ר נפתלי צבי הי"ו

ישיבת פיטסבורג אשדוד
ביתר עילית

חני לוין
בת הר"ר אברהם חיים הי"ו

סמינר פוירשטיין 
קריית ספר

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

אברהם נח טברסקי
בן הרב שלמה זלמן שליט"א

ישיבת תורה לשמה 
ירושלים 

רוחמה חיה פייגא ברזסקי
בת הרב נחום שליט"א 
סמינר משכן אסתר

בית שמש 
ם י ש ר ו א מ

בס"ד, אור ליום וערש"ק, כ"ט במנחם־אב תשע"ט

מתתיהו נחום הרשקופ 
בהר"ר יחיאל הי"ו

ישיבת אורייתא י-ם
בני ברק

פנינה פרל וינרייך
בהר"ר מאיר שמעון הי"ו
סמינר החדש אשדוד
אשדוד

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום ה', כ"ח אב תשע"ט

נחמן לפק
בהר"ר דוד הי"ו

ישיבת חיי משה
ביתר עילית

יוכבד רבקה ברגשטיין
בהר"ר משה נחום הי"ו
סמינר גור ב"ב

מודיעין עילית 
ם י ש ר ו א מ

בס"ד, יום חמישי כ"ח במנחם־אב תשע"ט
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 בני ברק  ירושלימ  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעינ עילית  אלעד  רכ�ימ  טבריה  צפת  בארות יצחק

 חסד
תמיד תצאו בזול

בשמ ה' נעשה ונצליח!

המומים וכואבים אנו את פטירתו של מנהלנו
איש החסד היקר באדם

משפחת "יקבי ציון"

אשר היה לנו כאב רחום, התברך במידת הצדקה והנתינה, 
 ביראת שמים ויושר, ענווה וכבוד לכל אדם ובלבו הרחב

תמך ועזר לכל אחד מאיתנו בכל עת.

בלב מורתח נשגר תנחומים לרעייתו תליט"א
שעמדה לימינו במסירות מופלאה,

בניו, בנותיו וחתניו המסורים,
אחיו ואחיותיו וכל המשפחה היקרה

הרה"ח ר' משה שור ז"ל

1:00 9:30
10:00

1.00

12:00 9:30
5:00 1:00

2

ירכתי צפון קרית מלך

חיזוק קהילות החסידים ביישובי הצפון 
במרכז כינוס 'מועצת הקהילות'

לקראת המעמדים ההיסטוריים לכבודה של תורה 
והצטרפות הגדולה לתכניות הלימוד והמבחנים:

הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על מעמדי סיום הש"ס ברחבי 
העולם היהודי שיתקיימו אי"ה עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי
המעמדים יערכו כמיטב המסורת של 'דרשו' ברוב פאר והדר לכבודה של התורה ולומדיה ^ הנהלת 'דרשו' 
הודיעה על פתיחת ההרשמה להצטרפות למסלולי החזרה והמבחנים למחזור הלימוד ה־י"ד של הדף היומי ^

בתחילת מחזור י"ג הצטרפו 15,000 נבחנים חדשים, וב'דרשו' מעריכים כי הכמות תכפיל את עצמה ^ לראשונה 
נחשף: מאז הקמת 'דרשו' לפני 25 שנים, 219 אלף יהודים מכל רחבי העולם היהודי, קיימו את מבחני הארגון

רחבי  בכל  לומדים  המוני 
את  סופרים  כבר  היהודי  העולם 
ומתכוננים  הדפים,  ואת  הימים 

ומת־ ההולך  הגדול  היום  לרגל 
הי"ג  במחזור  הש"ס  סיום  קרב: 
הדף  של  החדש  המחזור  ופתיחת 

העולמית  'דרשו'  הנהלת  היומי. 
סיום  מעמדי  סדרת  על  הודיעה 

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' יא

  המשך בעמ' יא

אירוע מחריד כל לב יהודי:

במרכז הקונגרסים בחיפה החל אתמול כנס מיסיונרי; 
מאות יהודים הפגינו בתפילה ותקיעת שופר

ארגון 'אור לאחים': "הלוואי נציל יהודי אחד מטמיעה" ^ חבר מועצת עיריית חיפה מטעם 
אגודת ישראל הרב אריה בליטנטל: "ראינו בפלצות מאות יהודים שומעים הטפה מיסיונרית"

מאת כתב 'המבשר'

בחיפה  הקונגרסים  במרכז 
בגלל  לחרדים  לאירוע  שסרב 
החל  לגברים,  רק  מיועד  שהיה 

אתמול אירוע מחריד כל לב יהודי, 
שלושה  הנמשך  מיסיונרי  כנס 
קודש.  ושבת  שישי  חמישי,  ימים, 
הפגנה  ארגן  לאחים'  'אור  ארגון 
מאות  בה  והשתתפו  מחאה,  של 

שזע־ ציבור  ואישי  רבנים  יהודים, 
קו בתפילה ותקעו בשופר.

נמסר  לאחים'  'אור  מארגון 
כ־20 יוטבלו  הכנס  במהלך  כי 

4.5

054-8491457

  המשך בעמ' יא
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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

בחירות באלול
בלתי  וכאורח  פתחנו,  על  עומד  והסליחות  הרחמים  חודש 
מבקשים  אנו  בהם  בימים  בחירות.  תקופת  גם  מגיעה  קרוא 
להתרצות אל אדוננו, נדחק ובא מועד הבחירות הכלליות. לפום 
ריהטא אין הבחירות מתאימות לרוח הימים, ימי חודש אלול. ואם 
כי יש צדק בדברים, הרי למדנו כי לא ילכו שנים יחדיו בלתי אם 
נועדו. ההשגחה העליונה כיוונה את הדברים לידי כך שהבחירות 
מוסד  כינון  מאז  הוא.  דבר  והלא  אלול,  חודש  של  בעיצומו  יחולו 
אם  כי  אלול,  בחודש  ארציות  בחירות  היו  לא  בארץ,  הבחירות 
לקראת הכנסת החמישית, בשנת תשכ"א. וגם אז, נערכו הבחירות 
שנקבע  כפי  החודש,  של  תוכו  בתוך  ולא  אלול,  חודש  בתחילת 
בבחירות אלו אשר עומדות לפנינו. אין לנו אלא להבין כי אין כל 
עריכת  לבין  והנישא,  המרומם  אלול  חודש  בין  ניגוד  וכל  סתירה 

הבחירות, בקיום מצוות חכמים בלהט ובאמונה.

מטרתו ועניינו של חודש אלול היא ההתקרבות אל ה'. באווירת 
הימים הקדושים האלו מהדהד מאמרם של צדיקים וקדמונים כי 
השדה,  היוצא  המלך  בבחינת  היא  העליונה  ההנהגה  זה  בחודש 
שכל הרוצה את קרבתו וכל המבקש ליהנות מהוד זיוו, ניתנת לו 
בהם  אשר  האלו,  הימים  הם  רצון  ושל  רחמים  של  ימים  הרשות. 
המחשבה התמידית צריכה להיות היאך יתחטא ויתרצה. הקירוב 
אל ה' בא יחד עם ההתקרבות אל עבדיו הנביאים. וכך מפורשים 
לטובה:  עלינו  העבר  בשבוע  עקב,  בפרשת  דתא  בפרשן  הדברים 
ולדבקה בו – אפשר לומר כן?! והלא אש אוכלה הוא! אלא, הדבק 
בתלמידים ובחכמים ומעלה אני עליך כאילו נדבקת בו. הציות לצו 
מרנן ורבנן שליט"א וההישמעות לרצון קדשם היא מטרה חשובה 
את  לעשות  ולהתקדש,  להתקרב  בדרך  והרצון,  הרחמים  בימי 

הטוב ואת הישר בעיני ה'.

ולצד כל זאת, יש להתחזק בתורה ובתפילה. הרחיבו רבותינו, 
ונחיצות  חשיבות  בגודל  הקדושים,  בספרים  מבוארים  והדברים 
התפילה  מעלת  ביותר  בו  שהשתבחה  אלול  בחודש  התפילה 
וסגוליות מיוחדת יש לה בימים אלו, ימי הרצון והחסד, בהם עלה 
הדורות  מגדולי  היו  ישראל.  עם  על  רחמים  וביקש  למרום  משה 
שנה  בתקופת  ונעלית  מיוחדת  בעבודת־תפילה  אצלם  שהבחינו 
חודש  בעבודת  התורה  לימוד  הוא  גדול  כלל  גם  כך  זו.  מובחרת 
של  המקלט  ערי  תוך  אל  שעה  חיי  של  מעולם  הכניסה  אלול. 
תורה, בהן מחיים את הנפש, מצילים אותה מן הפורענות, עוטפים 
בתורה  ההתעלות  לצד  ומצלת.  המגינה  תורה  של  באדרת  אותה 
בדבר  זה  בחודש  להתחזק  הקדושים  בספרים  כתבו  ובתפילה, 
ה'  יתן  לאביונים.  ומתנות  לרעהו  איש  לחברו,  אדם  שבין  מצוות 

ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונו בלבב שלם.

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

בס"ד  

זמני קבלת קהל
יםשופטלשבוע פרשת 

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

ע"יבין השעותיום

שני
לולאב'ב
)02/09(

הי"וחיים מילרהרב13:00-14:00

יו"ר התנועה למען ירושלים ותושביה

שלישי
לולאב'ג
)03/09(

11:00-12:00
הי"ומיכל הלברשטאםהרב

ת "אגודת ישראל" בעיריית ירושליםיו"ר סיע
מחזיק תיק התעסוקהו

17:00-18:00
הי"ויוחנן וייצמןהרב

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

רביעי
לולאב'ד
)04/09(

11:00-13:00
הי"ויוסף דייטשהרב 

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

יחמיש
לולאב'ה
)05/09(

13:00-16:00
הי"ושמאי שזיריהרב

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

שישי
לולאב'ו
)06/09(

10:30-12:00
הי"ומאיר פרושהרב

שר החינוךסגן  
ויו"ר מרכז אגודת ישראל בירושלים

ללא הרשמה–ארנונהקבלת קהל קבועה בנושא 
10:00-17:00ה בין השעות -בימים א
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17:00

03-5330005 12
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1700-707-747 

03-5704974
pniyot@agudat-i.org
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המוני בית ישראל צפויים לפקוד את ציונו של כ"ק מרן 
אדמו"ר משומרי אמונים זי"ע ביום ההילולא ה' אלול

תוגברה האבטחה בהר הזיתים ^ הסעות חינם מירושלים ובני ברק ביוזמת 
מועצת בתי העלמין ^ אהל הכנסת אורחים ע"י מפעל החסד 'רחימא דאברהם'

היהדות  בקרב  רבה  תכונה 
וגווניו,  שבטיו  לכל  החרדית 
ובא  הקרב  ההילולא  יום  לקראת 
בקרב  ישועות  פועל  הרה"ק,  של 
משו־ האדמו"ר  מרן  כ"ק  הארץ, 
חיים,  חוקי  בעל  זי"ע  אמונים  מרי 
דור   – בדורינו  ששכן  שזכינו 
אחרון האי צדיקא קדישא שהאיר 
הגדול  באורו  הגלות  חשכת  את 
צדקותו  תורתו  ובכוח  והבהיר, 
עדתו  קהל  את  רומם  וקדושתו 
לאביהם  ישראל  לבבות  והלהיב 

שבשמים.
כ"ק  של  בחייו  מיוחד  פרק 
הרבי זצ"ל היה כח הברכה והישו־
באופן  קודשו  בחצר  שראו  עה 
מפיו  היוצא  כל  כאשר  מופלא, 
'צדיק  בבחינת  במלואו,  התקיים 
על  ויעידו  מקיים',  והקב"ה  גוזר 
שער  מסמרי  סיפורים  מאות  כך 
מיהודים שנושעו מברכות קודשו 
בזש"ק רפואות זיווגים פרנסה וכ־

מעל  ישועות  היו  לעתים  ואף  דו', 
בכוחו  זצ"ל  שהרבי  הטבע  לדרך 

הגדול השפיע ישועה.
ישראל  בית  כל  לב  לדאבון 

לשמי  זצ"ל  האדמו"ר  מרן  נתעלה 
ועד  תשע"ב,  אלול  ה'  ביום  רום 
הקדוש  ציונו  מקום  נהפך  מהרה 
לאבן שואבת לכל דורשי ישועות 
בתפילה  ומעתירים  באים  אשר 
הצ־ נשמת  לעילוי  נר  ומדליקים 

דיק ונושעים באופן פלאי.
הקרב  ההילולא  יום  לקראת 
ישראל  בית  המוני  כאשר  ובא 
בהר  הציון  על  לעלות  צפויים 
לי־ בתחינה  ולהעתיר  הזיתים 

התקיימה  והפרט,  הכלל  שועת 
במפעל  מיוחדת  היערכות  ישיבת 
'רחימא דאברהם' יחד עם 'מועצת 
בהנהלת  היהודיים'  העלמין  בתי 
הבט־ וכוחות  הורביץ  הלל  הרב 

לקראת  כראוי  להיערך  בכדי  חון 
השאר  ובין  הגדולה,  ההילולא 
בכל  האבטחה  תגבור  על  הוחלט 
תחומי ההר ובכבישי הגישה אליו, 
לטובת  ענקית  סככה  בניית  וכן 
ושתיה  אוכל  חלוקת  המתפללים, 
קרה באוהלים מיוחדים, ועוד הכ־

ההמונים  לקליטת  לוגיסטיות  נות 
וגישה מיוחדת לנשים.

מי־ מתוגבר  הסעות  מערך 

מ־9 בלילה  רביעי  ביום  רושלים 
שעה,  חצי  כל  בלילה  עד 1  בערב 
כל  בבוקר  מ־10  חמישי  וביום 
כל  יצא   1 ומהשעה  עגולה,  שעה 
ההסעות  מסלול  דקות,  עשרים 
באיאן),  (מול  ישראל  מלכי  מרח' 
הנביא,  שמואל  אילן,  בר  ירמיהו, 
מבני  הזיתים,  להר  זוועהיל  כיכר 
משני  השנה  ההסעות  יצאו  ברק 
ומרח'  ורשה,  גן  מרכזיים  מוקדים 
עזרא (מול הדקל) ברביעי מ־9 עד 
12 כל שעה עגולה, ובחמישי מ־1

ויתוגבר  שעה  כל   5 עד  בצהריים 
מיוחד  לסיוע  הודות  הצורך,  לפי 
מאחד שראה ישועה פלאית בציון 

ההסעות בחינם!
אף  ומשמש  עומד  כאן  'מה 
שם עומד ומשמש', וכפי שהבטיח 
הרבי הקדוש זצ"ל כי ביום הילולא 
כל  את  למלאות  בשמים  מחויבים 
עומד  זה  וביום  הצדיק,  בקשות 
ופועל  מתנות  ו"מפזר"  קברו  על 
ובעדינו  עלינו  יגן  זכותו  ישועות! 
ורחמים,  ישועה  בדבר  להיוושע 
בני חיי ומזוני רויחי, וכל טוב בכל 

הענינים. 

השבת הילולת אדמו"ר הרה"ק 
רבי מאיר מראמאן זצוק"ל

האדמו"ר  כ"ק  הילולת  השבת 
אדמו"ר  אייזיקזאהן  מאיר  רבי 
ספר  מחבר  בעל  זצוק"ל  מראמאן 
דודו  חתן  טוב',  'מבשר  שו"ת 
מנ־ איתמר  רבי  הרה"ק  אדמו"ר 
כ"ק  יבלחט"א  של  וחמיו  דבורנא 

אדמו"ר מקליוולנד שליט"א.
של  המרתקת  חייו  מסכת 
רומן  בעיירה  מתחילה  אדמו"ר 
תר"ע.  שנת  ניסן  בח"י  שברומניה 
רבי  אדמו"ר  לאביו,  נולד  אדמו"ר 
כרב  ששימש  אייזיקזאהן  שלמה 
וכאדמו"ר בעיירה ולאמו הרבנית 
צאצאים  הוריו  שני  בהיות  ע"ה. 
גדל  ורבנים,  אדמו"רים  לשושלת 
לא  זו  ייחודית.  באווירה  אדמו"ר 
וישיבה  פינוק  של  אוירה  היתה 
הנכון,  הוא  ההפך  מנוחות,  מי  על 
שאפפה  התורנית  האווירה  לצד 
של  בבית  גדל  הוא  סביבתו,  את 
כל  עבור  נפש  ומסירות  שליחות 

יהודי באשר הוא.
האדמו"ר  נודע  בצעירותו  עוד 
כעילוי שנכונו לו גדולות, הוא היה 
תלמידו חביבו של הרבי מוויז'ניץ, 
מהגאון  סמיכה  קבל  בבחרותו 
בעל  משאץ,  ראטה  משולם  הרב 
נישואיו  עם  מבשר'.  'קול  שו"ת 
אדמו"ר  דודו  בת  ע"ה  לרבנית 
מנדבורנא.  איתמר  רבי  הרה"ק 
  המשך בעמ' י

שי־ וייחודי  מרתק  פאנל  ייערך 
למולם  ובאתגרים  בסוגיות  עסוק 
ישראל'  'אגודת  קהילות  עומדים 
ביישובים אלו. דברי ברכה ופתי־

הרה"ג  ישא  המיוחד:  בפאנל  חה 
דומ"ץ  שליט"א  וקסברגר  זאב  ר' 

קהילת צאנז בטבריה. 
עיר  צפת  האתגרים:  בפני 
וההתמודדות;  העליה   – הקודש 
הרב נחמן גלבך חבר מועצת העיר. 
חסידות;  של  מטרופלין   – חיפה 
מועצת  חבר  בליטנטל  אריה  הרב 
בהררי  יסודתו   – חצור  העיר. 

מ"מ  ביננפלד  יוסף  הרב  קודש; 
קרית   – עפולה  המועצה:  ראש 
מלך; הרב יעקב זורגר נציג אגו"י. 
כל  משוש  הגליל  נוף   – יונה  הר 
הארץ; הרב זאב פרקש מנהל אגף 
בעלזא.  מוסדות  במרכז  הפיתוח 
בסיכומו של פאנל מרתק זה ניקח 

לקח וחיזוק ויחד נשית עצות לה־
משך פיתוחם של הקהילות הק'.

יצאו  זה  שמכינוס  בתקוה 
נציגי הקהילות מחוזקים ונחושים 
להמשיך בצו מלאכת הקודש בש־

ומאורי  גדולי  ורבנן  מרנן  ליחות 
הדור שליט"א.

חיזוק קהילות החסידים ביישובי הצפון במרכז כינוס 'מועצת הקהילות'
  המשך מעמ' ראשון

כוננות בארה"ב: סופת הוריקן בדרך לפלורידה
הוריקן 'דוריאן' בדרכו לחופי פלורידה, ועלול להכות בה בתחילת השבוע הבא כהוריקן בדרגה 3

מאת כתב 'המבשר'

את  עושה  'דוריאן'  ההוריקן 
דרכו לעבר פלורידה ועלול להכות 

לחופיה בתחילת השבוע הבא.
ברשת CNN דיווחו אתמול כי 

הסופה התחזקה באופן משמעותי 
בתוך 24 שעות והיא מוגדרת כעת 
הנ־ רוחות  עם   ,1 בדרגה  הוריקן 

עות במהירות של כ־137 קמ"ש.
דה  רון  פלורידה,  מושל 
חי־ מצב  על  כבר  הכריז  סנטיס, 

בחוף  התושבים  בכל  ודחק  רום 

הגעת  לקראת  להתכונן  המזרחי 
הסופה.

פלורידה  תושבי  שכל  "חשוב 
הסו־ אחר  יעקבו  המזרחי  בחוף 

צריך  תושב  כל  מקרוב.  הזו  פה 
שת־ אספקה  ברשותו  שתהיה 

מזון,  כולל  ימים,  לשבעה  ספיק 

לו  שתהיה  וצריך  ותרופות,  מים 
תכנית למקרה של אסון", מסר דה 

סנטיס.
יותר  מוקדם  פגעה  דוריאן 
ארצות  של  הבתולה  באיי  השבוע 
הברית ובקולברה, אי השייך לפו־

רטו ריקו.

ראה"מ נתניהו: "תכנית 
המאה תגיע בקרוב מאוד"

ראש הממשלה טוען כי תכנית השלום של ממשל טראמפ 
את  שינהל  רוצים  אתם  "מי  לבחירות.  בסמיכות  מוצג 

המשא ומתן מול טראמפ", שאל בכנס בחירות

מאת מרדכי גולדמן

ראש הממשלה בנימין נתניהו, 
השליח  לדברי  לראשונה  מגיב 
האמריקני המיוחד למזרח התיכון, 
תכנית  לפיהם  גרינבלט,  ג'ייסון 
לא  האמריקני  הממשל  של  המאה 

תפורסם לפני הבחירות בישראל.
המאה  שתכנית  "התבשרנו 
לעולם  תוצג  טראמפ  הנשיא  של 
הערכה  לי  יש  הבחירות.  אחרי 
סבירה שזה יהיה קרוב מאוד אח־

בכנס  נתניהו  אמר  הבחירות",  רי 
בחירות.

"מי  ושאל,  לקהל  פנה  הוא 
אתם רוצים שינהל את המשא ומ־

תן מול הנשיא טראמפ על תכנית 
המאה? אני בראשות ממשלת ימין 

והליכוד או גנץ ולפיד?".
או  שטראמפ  חושבים  "אתם 
או  מגנץ  במיוחד  יתרשמו  פוטין 
לפיד? זאת השאלה של הבחירות 
יפגוש  המדיני  הנושא  כי  האלה, 
במלא  שבועות  כמה  בעוד  אותנו 
מדינת  את  יוביל  מי  עוצמתו. 
ישראל ברגע הקריטי הזה? הצמד 
הזה? הם בקושי יכולים לנהל את 

המפלגה שלהם", דברי נתניהו.

סאגת ההדלפות מ'כחול־לבן':

חברת החקירות CGI: איתרנו 
כמה טלפונים ש'זוהמו'

ח"כ יש עתיד לשעבר יעקב פרי שעומד בראש חברת החקירות 
ששכרה מפלגת כחול לבן דוחה את ההכחשות של בכיריה, 

ומדגיש שאותרו פריצות מגורם רוסי או מזרח אירופאי

מאת דוד שמואלי

 ,CGI החקירות  חברת  נשיא 
התייחס  פרי,  יעקב  לשעבר  השר 

אתמול לחשיפת חדשות 12 לפיה 
למחשבים  לכאורה  פרצה  רוסיה 
כחול  בכירי  של  טלפון  ולמכשירי 
  המשך בעמ' יג
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באווירה מיוחדת של אחדות והתעלות 

הצלחה אדירה למיזם 'מתעלים' מבית 'מועצת 
הקהילות' של אגודת ישראל בבני־ברק

במסגרת המיזם המבורך התקיימו במסגרת 'ישיבות בין הזמנים' מאות פעילויות חינוכיות, חווייתיות ומעשירות לכלל 
צעירי קהילות הקודש בעיר התורה והחסידות בני־ברק וכחלק בלתי נפרד מפעילות 'מועצת הקהילות' של אגודת ישראל 

̂ נציגי הקהילות לראשי אגו"י: המיזם התקבל והצליח למעבר למשוער בקרב בחורי הישיבות והוריהם

הזמנים'  'בין  תקופת  תום  עם 
להיכלות  הישיבות  בני  של  ושובם 
התורה מסכמים בימים האחרונים 
התו־ בעיר  הקודש  קהילות  ראשי 
רה והחסידות בני־ברק בסיפוק רב 
הפעילות  את  מרובה  רוח  ובקורת 
'מת־ מיזם  של  והמבורכת  הענפה 
'מו־ מבית  הזמנים  בן  לימי  עלים' 
עצת הקהילות' של אגודת ישראל 

בעיר. 
לרווחת  מיוחד  במיזם  מדובר 
לחצרות  המשתייכים  התושבים 
הקהילות החסידיות בעיר. המיזם 
'ישיבות  הקמת  בדמות  אור  ראה 
בין הזמנים' שזכה לשם 'מתעלים' 
'אגודת בני הישי־ והופעל על ידי 

בות' מיסודה של עיריית בני־ברק 
והעומד בראשה, ראש העיר הרב 
בביצועה  רובינשטיין,  אברהם 
הקהילות'  'מועצת  של  המושלם 
הרב  ובסיועו  ישראל  אגודת  של 
של הרב יצחק פריימן מנהל מרכז 

קהילות וישיבות.
ישי־ של  המבורכת  הפעילות 

הינה  'מתעלים',  הזמנים  בין  בות 
הפ־ בסדרת  הראשונה  הסנונית 

עילויות סביב השנה מבית אגודת 
לה־ בהתאם  בעז"ה,  הישיבות  בני 

חלטה שהתקבלה בישיבת מועצת 
הקהילות של אגודת ישראל בבני־

ברק על מכלול פעולות ופעילויות 
לרווחת הכלל והפרט.

השנתית  הפעילות  תכנית 
לרווחת הקהילות והישיבות בעיר 
והות־ נהגתה  והחסידות  התורה 

וותה ע"י שליחי הציבור בעיריית 
חנוך  הרב  ראה"ע  מ"מ  ברק,  בני 
יהושע  הרב  וסגרה"ע  זייברט 
יחד  קוסטליץ  שלמה  והרב  מנדל 
עם רמ"ט מ"מ ראה"ע הרב ישראל 
דרנגר וחברי המועצה מטעם אגו־

דת ישראל, בשיתוף חברי מועצת 
הקהילות של בני ברק. 

הזמנים'  'בין  ישיבות  במסגרת 
הישיבות,  בחורי  העיר,  ברחבי 
לאורך  החובשים  החמד  פרחי 
המ־ בית  ספסלי  את  השנה  ימות 

סדרי  את  למעשה  המשיכו  דרש, 
הישיבות במתכונת מיוחדת בבתי 
בעיר  החסידים  ובתי  המדרשיות 
רבני  עם  נועדו  חלקם  כאשר 
של  לכבודם  שליט"א  הקהילות 
דברים  נשאו  אשר  התורה  עמלי 
את  ורוממו  חיזקו  הצורבים,  לפני 
המנצלים  הקד'  הישיבות  בחורי 
הת־ לטובת  דפגרא  יומי  את  אף 

ויראת  בתורה  ורוממות  עלות 
שמים. 

תכ־ עשרות  התקיימו  כן  כמו 
פעילויות  בדמות  מגוונות  ניות 
ומעשירות  חווייתיות  חינוכיות, 

הקודש  קהילות  צעירי  לאלפי 
ולאגור  אווירה  להחליף  שביקשו 
הפעילויות  אלול.  זמן  לקראת  כח 
התקיימו לאורך כל ימי השבועות 
הארו־ שישי  בימי  ואף  האחרונים 

כים ובמטרה להכיר טובה לצעירי 
המ־ על  השנה  כל  היושבים  הרוח 

ולילה.  יומם  בתורה  והוגים  שמר 
את תכנית 'מתעלים' ריכז העסקן 

הרב יוסף יצחק יעקבוביץ. 
בס"ד  שנחל  הרוחני,  המיזם 
הצלחה אדירה, הקיף מקיר לקיר 
את כלל הקהילות החסידיות בעיר 
בי־ העמוקה  תודתם  את  שהביעו 
מים האחרונים למועצת הקהילות 
כל  שעשתה  ישראל  אגודת  של 
שביכולתה לטובת הצלחת הענין.

ראה"ע  מ"מ  התכנית,  מוביל 
הרב  ישראל'  'אגודת  ומזכ"ל 
בחמימות  הודה  זייברט  חנוך 

שניהלו  הקהילות  נציגי  לעשרות 
רמה  ביד  החשוב  הפרויקט  את 
בד־ האחרונים.  השבועות  לאורך 

מהעמידה  רוחו  קורת  הביע  בריו 
גודל  ובשל  המשמר  על  האיתנה 
פרנסי  על  שהוטלה  האחריות 
לדאגה  הקהילות  ונציגי  הציבור 
הישיבות  תלמידי  של  לשלומם 
כתלי  בין  שהו  לא  בהם  בימים 

הישיבות הקדושות.
ראשי הקהילות ורכזי ישיבות 
חיובי  משוב  העבירו  הזמנים  בין 
ומהוריהם  מהבחורים  ומיוחד 
שבזכות  הישיבות  מהנהלות  וכן 
גידול  חל  המיוחדת  התכנית 
הזמנים  בין  בישיבות  מרשים 
התכניות  נוכח  הקהילות  בתוככי 
הבחורים  את  שהביאו  המיוחדות 
המדרש  בית  כותלי  בין  להישאר 

ברוב שעות היום של בין הזמנים.

הצלחה כבירה לאירוע בין הזמנים הגדול 'עולים לירושלים 4'
למעלה ממאה אלף איש ביקרו במהלך השבוע האחרון של בין הזמנים במתחם האטרקציות הגדול בבנייני האומה והשתתפו בסיורים 

באתרים ההיסטוריים של העיר ירושלים, זאת במסגרת אירוע 'עולים לירושלים' שנערך זו השנה הרביעית ברציפות
5 ימים, 2 סבבים מדי יום, עש־
ממאה  ולמעלה  אטרקציות  רות 
אלף משתתפים במצטבר: אלו רק 
חלק מהמספרים שעשו את 'עולים 
הזמנים  בין  אירוע   ,'4 לירושלים 
בירושלים  החרדי  לציבור  הגדול 
שהתקיים במהלך השבוע האחרון 
של בין הזמנים, זו השנה הרביעית 

ברציפות. 
האירוע  של  הרב  המוניטין 
מכל  חוויות  שכלל  המושקע, 
תק־ חסר  לביקוש  הוביל  הסוגים, 

לכך  שהוביל  מה  לכרטיסים,  דים 
האירוע,  ימי  לכל  שהכרטיסים 

אזלו מראש. 
חר־ משפחות  אלפי  כאמור 
באירוע.  חלק  יום  מדי  נטלו  דיות 
במצטבר  המשתתפים  מספר 

באירוע כולו חצה את המאה אלף, 
כשהביקוש, כפי שציינו, היה גבוה 
בהרבה אך לא ניתן למימוש מטע־

מים טכניים.
נה־ באירוע  המשתתפים 

ואטרקציות  חוויות  משפע  נו 
ההשקעה  גיל.  לכל  שהותאמו 
בראשות  העיריה,  של  האדירה 
שהתמסר  ליאון  משה  העיר  ראש 
תוך  האירוע  להצלחת  כולו  כל 

ליווי מקרוב של כל הפרטים הט־
הנוגעים  והפרוצדורליים  כניים 
עם  בשטח  ביטוי  לידי  באה  אליו, 
שיפור משמעותי וניכר במתקנים, 

ההופעות והסיורים.

המשתתפים  נהנו  היתר  בין 
המשפחה,  לכל  אתגרי  מפארק 
ג'ימבורי  ענק,  מתנפחים  מתחם 
מיניאטורות,  תערוכת  לילדים, 
חשיבה  משחקי  מימד,  תלת  מיצג 
דרבוקות,  סדנת  פרסים,  נושאי 

מתחם צילום ומתחם תחרויות..
מופע  במקום  התקיים  בנוסף 
לירו־ מעלין  סוחף (הכל  חושי  רב 

שלים 4), לצד ארבעה (!) מתחמים 
פינת  כולל  ירושלמי'  'ג'ונגל  של 
אקס־ חווית  חיים,  בעלי  ליטוף 

המעופפת',  'המרפסת  של  טרים 
מת־ ואפילו  מסעיר  אקשן  מתחם 

חם של ים ירושלמי. 
כמו כן מהמתחם יצאו סיורים 
לאתרים  עלות  ללא  מודרכים 
ההיסטוריים בירושלים; עיר דוד, 
צדקיהו  מערת  העתיקה,  העיר 

וקשת דוידסון.
השנה  לסיורים  הביקוש  גם 
מצי־ כשהמארגנים  שיאים,  שבר 

למשתתפים  לספק  מצליחים  דם 
שמתפקד  מושלם  היסעים  מערך 

ללא תקלות.
לצורך  נשכרה  אפקט  חברת 
וקצרה  המורכב,  האירוע  הפקת 
בסיומו שבחים רבים על התוצאה 
הרביעית  השנה  "זו  המושלמת. 
את  מפיקים  שאנחנו  ברציפות 
זה  הפעם  אך  לירושלים,  עולים 
העבו־ בשל  מתמיד,  מאתגר  היה 

דות בכניסה לעיר, הגידול במספר 
ועוד",  והאטרקציות  המשתתפים 
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מלצר: "נפרסם טלפון לדיווח על זיופים"  המשך בעמ' ח
יו"ר ועדת הבחירות ציין כי פתיחת קו הטלפון הייחודי נעשית כחלק מהמאמץ 

למנוע זיופים בבחירות הקרובות
מאת מאיר ברגר

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, 
אתמול  סיפר  מלצר,  חנן  השופט 
טלפון  מספר  תפרסם  הוועדה  כי 
להתקשר  יוכל  אחד  שכל  ייעודי, 
אליו בזמן אמת ולדווח על דברים 

שנראים לו לא תקינים בקלפי.
של  בכנס  שנאמרו  בדבריו 
לשכת עורכי הדין במחוז תל אביב 
קו  פתיחת  כי  מלצר  השופט  ציין 
כחלק  נעשית  הייחודי  הטלפון 
בבחירות  זיופים  למנוע  מהמאמץ 
בדבריו  הוסיף  מלצר  הקרובות. 

לגייס  שוקלת  הבחירות  ועדת  כי 
מהנו־ בחלק  שיטפלו  דין  עורכי 

שאים.
השבוע  שני  ביום  כי  נזכיר 
על  אוסר  הוא  כי  מלצר  הודיע 
והורה  בקלפיות  לצלם  המפלגות 
טוהר  על  פיקוח  יחידת  להקים 

הבחירות.
ההצב־ בשעות  כי  קבע  מלצר 

הבחירות  טוהר  מפקח  רשאי  עה 
במקרה  רק  הקלפי  את  לתעד 
מהותית  לפגיעה  סביר  חשש  של 
הת־ בסדרן  או  הבחירות  בטוהר 
מכ־ באמצעות  רק  וזאת   – קין 

כך,  לצורך  שיוקצה  מיוחד  שיר 
ובאישור המשטרה.
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הִּנֵה יִָמים ּבִָאים
ּדֹוִדי קֹוֵרא ּבֳָאהָבִים
נְהָרֹות חִּבָה נָעִים

יְִמינֹו ּפְׁשּוטָה לְָׁשבִים

ּבְַרחֲֵׁשי ֱאלּול חֹוֶרזֶת
ַמנְּגִינַת ּפְלִָאים הֲוַוי

יֹוצֵאת ּבַת קֹול ַמכְֶרזֶת
ׁשּובִי ֵאלַי ֲאהּובַי

יֹוֵדעַ ָמַרת נַפְִׁשי
ֲאהָּה ּבַעֲוֹנִי ּכַָשלְִּתי
עֵת לָׁשּוב ֶאפְִׁשי

ּבְיֶַרח ַאחַת ָׁשַאלְִּתי

מֹופִיעַ יֵצֶר ּכְרּוחַ עִוְעִים
ֲאֶׁשר הִתְעֹוַרְרּתִי ְמָקֵרר
ֵמסִית ָמעְֲדָּת ּבִפְָׁשעִים
ַקּבָלָה טֹובָה ְמעְַרעֵר

ְמעַּוֵת ּכֹחַ ּבְחִיָרה
ּבְגִּבּובֵי ָׁשוְא ּגֹובֵר

ַמחְִמיר ַמּצָבִי ּבֶכִי ַרע
ּגַל עָכּור עָלַי עֹובֵר

ִאם טָעִיתִי ּכְֶׂשה אֹובֵד
ַאחֲֵּׁשב ֵמחָָדׁש ַמסְלּול
ּבְֶמֶרץ ּכָל ּכֹחִי עֹובֵד

ּבַל יֹאבַד ֱאלּול

הַּזְַמן נִפְָּתח
הַהֵיכָל נִפְַקח
ֶּדלֶת ּפְתּוחָה

לְִרוָחָה

הֲמֹונֵי לֹוְמִדים
יֹוְׁשבִים וְעֹוְמִדים
ִמְתּפַלְּפְלִים ּבַּגְָמָרא
ּבְִאיׁשֹון ּכִבְאֹוָרה

ַמּסֶכֶת חֲָדָׁשה
לְהִתְעַּנֵג

ְקבִיעּות חֲָדָׁשה
לְהְִתלֵַּמד

נְִׁשָמעֹות חֲבּורֹות
לְִתהִּלָה

נְִראֹות חֶבְרּותֹות
ּכַחֲבִילָה

ּבַעֲלֵי ְּתִריסִין
יֹוְדעֵי ַּתכְסִיסִין
ּבְִמלְחֶֶמת ּתֹוָרה
טֹובָה סְחֹוָרה

ִׂשים חֶלְֵקנּו
עִָּמהֶם

יֶעֱַרב עֲָמלֵנּו
ּכְמֹוהֶם

‡ ר≈ ל ˜ו… ˜ו…
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קולמוס  . י

כה אמר להם משה רבנו, רעיא מהימנא, לבני ישראל: 
של  פשוטם  וקללה.  ברכה  היום  לפניכם  נותן  אנכי  ראה 
דברים מבהיל ומזעזע כל ירא וחרד עד עוצם הנפש. ואכן 
אין הדבר יוצא מידי פשוטו עד כי דעת לנבון נקל להסיק 
את המסקנה הראויה. לחפש דרכים ולשוב. כי חודש אלול 
הנה בא. היתקע שופר בעיר, מזדעק הנביא עמוס (ג,ו), ועם 

לא יחרדו.
כלום  ומעורר.  נאה  דרש  גם  אלו  בתיבות  יש  ואולם 
קללה  מביא  לכל  ומטיב  הטוב  שהקב"ה  בדעתך  תעלה 
חסד  שערי  איש  דחו"ז,  בפומיה  מרגלא  דהוא.  מאן  על 
דירושלים של מעלה, לאורך ימים ושנים טובות ובריאות, 
והקרן  נוטריקון  והקללה  שליט"א:  מנדלזון  יצחק  רבי 

קיימת לו לעולם הבא. 
נמצאת לומד על פי דרש זה שיסודו בהררי קודש כי 
תמידים  קונו  את  בעבודתו  ליהודי  לו  מבט  נקודות  שתי 
הזה.  בעולם  לשכר  ומתאווה  הדורשת  האחת  כסדרם. 
אינה  הדעת  זו  מבט  נקודת  ולפי  בחייך.  תראה  עולמך 
הדברים  הגיעו  צלחה.  רשעים  דרך  למראה  מנוח  נותנת 
לידי כך שאמר ר' יצחק (ברכות ז:) אם ראית רשע שהשעה 

משחקת לו, אל תתגרה בו (ע"ש).
ואילו האחרת שומרת על דומיית תהילה, אינה מלינה 
ולא מתלוננת, אינה מצפה ולא מייחלת לשכר ולהשלמה 
סוכו  איש  אנטיגנוס  שאמר  בלבד  זו  לא  כי  הזה.  בעולם 
כעבדים  תהיו  אל  א,ג):  (אבות  הצדיק  דשמעון  משמא 
המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס אלא הוו כעבדים 
מורא  ויהי  פרס  לקבל  שלא  מנת  על  הרב  את  המשמשין 
אל  יודע  כזו  בדרגה  שאינו  מי  גם  אלא   – עליכם  שמים 
נכון את שכרו כי על אלה וכאלה אמרה משנה (פאה א,א) 
התורה  ברכות  לברך  כתומו  אותה  ומשנן  חוזר  יהודי  וכל 
הזה  בעולם  פירותיהן  אוכל  שאדם  דברים  אלו  שחר:  עם 

והקרן קיימת לו לעולם הבא.

שכר מצווה מצווה
אדם  יאמר  אל  י,א):  תשובה  (הל'  הרמב"ם  כתב  והנה 
שאקבל  כדי  בחכמתה,  ועוסק  התורה  מצות  עושה  הריני 
כל הברכות הכתובות בה או כדי שאזכה לחיי העולם הבא, 
ואפרוש מן העבירות שהזהירה תורה מהן, כדי שאנצל מן 
הקללות הכתובות בתורה או כדי שלא אכרת מחיי העולם 
שהעובד  הזה.  הדרך  על  ה'  את  לעבוד  ראוי  אין  הבא. 
ולא  הנביאים  מעלת  ואינה  מיראה  עובד  הוא  זה  דרך  על 
עמי  אלא  זה,  דרך  על  ה'  עובדים  ואין  החכמים  מעלת 
הארץ והנשים והקטנים שמחנכין אותן לעבוד מיראה עד 

שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה.
אנו  אמונה  של  עיקרים  בי"ג  הי"א  בעיקר  ואולם 
שהבורא,  שלמה  באמונה  מאמין  ומאמינים: "אני  אומרים 
לעוברי  ומעניש  מצוותיו  לשומרי  טוב  גומל  שמו,  יתברך 
מצוותיו". נמצאנו אפוא למדים כי השכר והעונש הם יסוד 
מוסד ביסודות דת תורתנו הק' וכי כיצד ניתן לשלול את 

תשתית קיום התורה והמצוות על האמונה בשכר ועונש.
על כך ביארו קדושי עליון כי בעוד שכרו של הפועל, 
המצווה  שכר  עצמה,  למלאכה  קשור  אינו  משל,  דרך  על 
הוא תוצאה ישירה של המצווה והעונש, רח"ל ח"ו, תוצאה 
של העבירה. מרנא הרה"ק בעל התניא זי"ע חוקק בספרו 
בעצמה.  המצווה  היא  המצווה  שכר  הגורם  כי  ל"ז):  (פרק 
ובשפת בני אנוש, יושבי בתי חומר, אחת מתכונותיה של 
תכונתה  ואילו  שכר.  מגיע  ממנה  שכתוצאה  היא  המצווה 

של העבירה היא שאחת מתוצאותיה היא העונש.

בכך הסבירו בספרים הקדושים את דברי הנביא ירמיה 
(ב,יט): תייסרך רעתך. הייסורים, רח"ל ה"י ל"ע ול"ע, באים 

מן הרע עצמו.
לבין  המצווה  בין  ומובהק  ישיר  קשר  של  קיומו  עצם 
שהשכר  בכך  צורך  יש  באמת  מדוע  הסבר.  דורש  השכר 
בין  שהיחס  בכך  די  היה  לא  מדוע  עצמה.  מהמצווה  יבוא 
הפועל  של  מלאכתו  שבין  היחס  כעין  היה  למצווה  השכר 
לשכרו ללא כל קשר ביניהם. לא זו אף זו: לכאורה ההיגיון 
מחייב כי לא יהיה קשר בין אותה מצווה נעלית לבין השכר 

החומרי המתקבל כתוצאה ממנה.
נשווה בנפשנו: כאשר מעביד שוכר פועל לבצע מלאכה 
מסוימת, ברור שהמעביד מעוניין בביצוע המלאכה בלבד. 
למי  מסוים  תשלום  חיוב  יוצרת  מצדה  שהמלאכה  אלא 
שביצע אותה (כי כן הוא הדין ולעתים יש לנהוג כן לפנים 
משורת הדין). במקרה זה ברור לחלוטין שהמלאכה, שהיא 
המטרה ואין בלתה, נעלית לאין ערוך על פני השכר שאינו 

אלא אמצעי ודבר צדדי ושולי. על כן מובן היטב שאין כל 
קשר, לא ישיר ולא עקיף, ביניהם. 

ואם כאלו הם הדברים האמורים במלאכה סתם ובשכר 
של  ועונש  בשכר  המה  תקפים  וכמה  כמה  אחת  על  סתם, 
שקיום  ברור  השי"ת:  מצוות  וקיום  הק'  התורה  לימוד 
המצווה היא מטרה כשלעצמה ואינה מהווה אמצעי לדבר 
אחר כלשהו, אף לא לדבר נעלה ביותר. אם כן, כיצד ניתן 
אפוא לומר ששכר המצוות הוא חלק בלתי נפרד מהמצווה 

עצמה.

אלא לשמש את קוני
וכך נמצאו הדברים מלאים ומומתקים בכתוב הראשון 
הזה  בעולם  יהודי  של  שתכליתו  לך  לומר  פרשתנו.  של 

אינה אלא למטרה אחת ויחידה. כי כן אמר ר"ש בן אלעזר 
קוני.  את  לשמש  אלא  נבראתי  לא  אני  פב:)  (קידושין 
קבלת  בין  ממזגת  היא  כאשר  היא  השי"ת  עבודת  שלמות 

עול לבין אהבתו ית' ויראתו.
הוא  מצווה  כל  שבקיום  יודע  יהודי  כאשר  דווקא 
עונש,  לקבל  עלול  הוא  עליה  ובעבירה  שכר,  מקבל 
שחי  כמי  שלו,  במציאותו  אצלו  כרוך  המצווה  קיום 
ומתחדדת  מתחזקת  אז  דווקא  והחומרי.  השפל  בעולמנו 
בין  לקללה,  הברכה  בין  שלו.  החופשית  הבחירה 
ובחרת  רח"ל.  הגמור  ההפך  לבין  והטוב  החיים  דרך 

בחיים.
קל  להיאמר,  הדברים  ראויים  ויומא  יומא  בכל  ואם 
וחומר בן בנו של קל וחומר שתקפים המה עת מתרגש ובא 
עלינו חודש אלול. יתן השי"ת את הדברים בלבנו, וישפיע 
עלינו מהודו וברכתו, בחודש זה, בחן, בחסד וברחמים. כי 

אתה רב סליחות ובעל הרחמים.

בנימין ליפקין

ראה אנכי נותן לפניכם היום 

אם  מהלך.  מלחמה  לחדר  כורחו  בעל  הפך  מאתנו  אחד  כל 
על  המגורים  בחדר  בקרוב:  זאת  תעשו  וודאי  תליתם,  לא  עדיין 
נעיצה:  סיכות  עם  התיכון  המזרח  של  גדולה  מפה  פרושה  הקיר, 
עזה, דמשק, בסיסT4 , קונייטרה, דאחיה ביירות, עיראק, איראן. 
אנו מתקשים לנהל את כל המערכות מכל הכיוונים ולהחזיק ראש. 
גם עם המפה הקטנה שלנו, דולב, גוש עציון. ה' ירחם ויצילנו... 
בפרט שאף אחד לא יודע כלום, כל עיתון מעלה פרשנויות משלו 
שם  מידע  מקורות  לו  יש  כאילו  הרחפנים,  עם  שם  שקרה  למה 

למעלה.
פעולות  ומבצעת  מעיזה  ישראל  נורמלי,  לא  מצב  כאן  נוצר 
מתגרים  בעצם  אויב,  מדינות  אדמות  על  כמותן,  מאין  חצופות 

באויב, וכשהוא לא מגיב עולים מדריגה נוספת. 
חצי  על  משתלטת  איראן  מדאיג.  באמת  המצב  שני  מצד 
ללא  ענק  מדינות  כאן  הותיר  הערבי  האביב  התיכון,  מהמזרח 
לנעוץ  ממהר  הרשע  ציר  וואקום,  אין  ריק  וכשיש  חזק,  שלטון 

טלפיים ומנסה לייצא את המהפכה האיסלאמית לכל עבר.
יש כאן סוד גלוי הניצב כמו פיל בחדר. מדינת ישראל חפצה 
תהיה  בטרם  עכשיו,  אבל  איראן,  עם  גלויה  למלחמה  להגיע 
הפצצה הגרעינית מוכנה. היא זקוקה להצדקה למלחמה כזאת, הן 
כלפי פנים הן כלפי חוץ. אי לכך היא מרשה לעצמה להתגרות עד 

אין קץ בזרועות התמנון האיראניות בסוריה, בעיראק ובלבנון. 
הן  עצמן,  בפני  חשובות  אינן  הללו  שהפעולות  הכוונה  אין 
מועד,  מבעוד  שמטופל  טיל  כל  מאד,  עד  חשובה  מטרה  בוודאי 
משבר,  בשעת  ישראל  לעבר  להתעופף  שמיועד  טיל  פחות  הוא 
ה"י. אבל החופשיות שנוטלת ישראל לעצמה לפעול נגד כוחות 
ספק  ללא  נובעת  גלויות  כה  ובדרכים  עוצמה  בכזו  אל-קודס 
לפחות  קורה,  לא  זה  אם  במלחמה.  מעוניינת  שהיא  מההחלטה 
נרוויח על הדרך ונפציץ באין מעצור. אם הם בלאו הכי שותקים.

ראה זה פלא, האיראנים מבינים את העניינים היטב, הם לא 
הופצצו  כבר  הממשלה  ראש  דברי  לפי  פעמים  מאות  מגיבים. 
מדודות  מזעיר,  מעט  הן  והתגובות  ושיעיים,  איראניים  יעדים 
אפילו  בהן  ואין  ישראל,  מצד  מלחמה  יצדיקו  שלא  כאלה 

פוטנציאל של הידרדרות. 
נסראללה כבר מרגיש שישראל עברה את גבול הטעם הטוב, 
מחפש  שהוא  טוענים  פרשנים  בתגובה.  לאיים  חייב  היה  והוא 
תגובה שתהיה מספיק חזקה, אבל גם מספיק קטנה מכדי לעורר 
מהומה גדולה. שקט, כאן בונים פצצה גרעינית, נא לא להפריע. 
חיזבללה בונה את המערך הטילאי כדי לרסן את ישראל מפעולה 
באיראן, ומבקש לשמור על הארסנל לשעת פקודה. הוא לא יתן 

לנו את האמתלה לרסק את כוחו.

בשעת  מצויים  אנחנו  אבל  מרגישים,  לא  אתם  אולי  רבותי, 
מ-ל-ח-מ-ה.  

לשם כך ניתן לנו חודש אלול, בחודש אלול תוקעים בשופר, 
עולה  אזעקה  צופר  בימינו  שנקראים  מה  הוא  שופר  התנ"ך  בכל 

ויורדת. 
אינו  זה  מזמור  אורי,  ה'  לדוד  המזמור  את  לומר  גם  נוהגים 
עוסק בתשובה או בבקשת סליחה, או תחנונים על השנה הבאה 

עלינו לטובה. מזמור זה מציג בפנינו את מיטב פסוקי הבטחון. 
דוד המלך מלמד אותנו לסדר את המחשבות בצורה הנכונה, 
לא לבלבל ביניהן, מה לנו דואגים ממחנה אשר יחנה עלינו, מה 
לנו יראים ממלחמה אשר תקום עלינו, אם תחנה עלי מחנה לא 
הגשמיים,  הצרכים  ענייני  על  הקב"ה.  של  החלק  זה  לבי.  ירא 
דואגים,  איננו  ושונאים,  מאויבים  והמצוקות  הפחדים  גם  כמו 
כי אנו סמוכים ובטוחים על ה'. איראן, חיזבללה, חמאס, ג'יהאד 

איסלאמי, זו לא הדאגה שלנו.
העניין  כן  והיא  אותנו,  מטרידה  שכן  אחת  בקשה  יש  אבל 
שלנו, כי זה הצד המוטל עלינו - 'אחת שאלתי מאת ה'', רק דבר 
אחד אנו מבקשים, את התכלית הגדולה, 'שבתי בבית ה' כל ימי 
בשאיפה  עסוקים  כשנהיה  ולבקר בהיכלו'.  ה'  בנועם  לחזות  חיי 
הזאת, מאליו ה' יעטוף אותנו בכיפת ברזל, כי יצפנני בסוכו ביום 

רעה יסתירני בסתר אהלו.
ההכנה הטובה ביותר לראש השנה ולעבודת חודש אלול היא 
הזה.  המזמור  אותנו  שמלמד  מה  זה  הבטחון.  במידת  להתחזק 
נובע  הרוגע  וחוסר  הפחד  הוא  ה'  בבית  לשבת  הגדול  המפריע 
הקב"ה,  אל  הבעיות  את  להשליך  הוא  הפתרון  בטחון.  מהעדר 
האורבים  ולפיד  ליברמן  עם  מה  ובכלל  אפחד.  ממי  חיי  מעוז  ה' 
לי.  ואויבי  צרי  בשרי,  את  לאכול  מרעים  עלי  בקרוב  לנפשנו. 

רבותי לא לדאוג: המה כשלו ונפלו.
עלול  שתא,  דהאי  באלול  כראוי  מבטו  את  ממקד  שאינו  מי 
להיות מוטרד ודעתו מוסחת מעניינים רבים ומעיקים המתרגשים 

ובאים לעולם, בכל פינה שאתה פונה, בוקה מבוקה ומבולקה. 
כליל  להיסחף  עלולים  אנו  נכוחה,  דעתנו  את  נכוון  לא  אם 
אך  הנפש.  לעצם  לנו  נוגעות  שכולן  וחדשות,  מהומות  מרוב 
אדרבה, היא הנותנת, מאחר שדברים רבים כל כך נתונים על כף 
המאזניים, כל עולם התורה שלנו, כל העתיד שלנו, יום הדין נורא 
ובאלול  קצר,  הזמן  הזה.  כהיום  נפקד  לא  מי  עולם,  הרת  ואיום, 
הזה אנו יכולים להכריע את גורלנו בראש השנה, לכאן או לכאן.

העצה היא כאמור, כפולה, מצד אחד לבטוח בה', לא לדאוג, 
להיות  ויתפלל.  יחזור  נענה  ולא  אדם  התפלל  וקוה,  חזק,  קוה, 

ממוקדים בתפקיד הגדול שיש לנו לעשות כאן, 
לך אמר לבי בקשו פני – את פניך ה' אבקש.

שלמה דב הרשקוביץ

קול שופר שמעה 
נפשי תרועת מלחמה

חיים זאב לוריא

רבים  יצאו  בהם  הזמנים  בין  ימי  לאחר 
חודש  ובא  אתא  מעמלם,  ולנוח  לפוש 
ונורא  קדוש  חודש   - והסליחות  הרחמים 
כל  בו  הדין,  יום  מאימת  רועדים  הים  דגי  בו 
מתמלא  בקרבו  יוקדת  יהודית  נשמה  אשר 
חובתו  מה  ברצינות  לחשוב  ומתחיל  חרדה 

בעולמו.
כי  התובנה  את  מחדדים  הזמנים  בין  ימי 
להתנתק  מסוגל  הוא  מעוניין  אדם  כאשר 
באלפים  בחופש,  הוא  שכעת  להחליט  מהכל. 
באיטליה.  או  הקריביים  באיים  בקרפטים,  או 
החיבור  דרכי  ואת  המכשירים  כל  את  לכבות 

לעולם החיצוני ופשוט לנוח.
בחודש  לעשות  גם  יכולים  אנו  כך  בדיוק 
העולם  מהבלי  מוחלטת  התנתקות  אלול. 
לחזות  והתרוממות –  התעלות  של  זמן  לטובת 

בנועם ה' ולבקר בהיכלו.

מוכרת  התופעה  היתה  השנים  במשך 
ממולחים  סוחרים  או  יום  עמלי  יהודים  מאוד. 
או  העסק,  בתי  את  לגמרי  אלול  בחודש  נעלו 
כאשר  ניכר  באופן  שעות  צמצמו  לחילופין 
לשבת  המדרש,  לבית  אותם  מוליכות  רגליהם 
על  להתענג  הלכה,  של  אמות  בארבע  ולעמול 

ה' ועל תורתו.
ומשנהו,  אחד  לימוד  שבין  הפנאי  בשעות 
ספר  על  רכונים  יקרים  יהודים  אותם  נצפו 
תהילים בלה וצהבהב מוכתם בדמעות, שופכים 
אל  ובתחנונים  בגעגועים  מתרפקים  כמים.  לב 
רצוננו  לב:  כובשת  בזעקה  שבשמים  אביהם 

לראות את מלכנו.
מצפוני  את  זה  בחודש  גילו  יקרים  יהודים 
ליבם ושאיפת חייהם המוסתרת בחובם במשך 
השנה. את ה' אלוקיהם הם חפצים לעבוד בכל 
השאור  מאי?  אלא  וזמן.  עת  בכל  ונפש,  לב 
שבעיסה מעכב, על כך בא חודש זה של ניקיון 
אחר  ופשפוש  חיפוש  וקרצוף,  צחצוח  יסודי, 
המפריעות  מידות  שאר  או  עצלות  גרגיר  כל 

ומבטלות את האדם.
חודש  בהגיע  ודור,  דור  בכל  כיום,  אף   
כשירה  והשעה  גרמא  הזמן  זה,  ויקר  נשגב 
שדבק  השנה  כל  של  דרכים  מאבק  להתנער 

בנו. להתרומם ולהישאב בכוח אל אטמוספרה 
עילאית של אלול. להיצמד אל דבוקה הרמטית 
והמידות  התפילה  עבודת  בתורה,  יגיעה  של 

ללא לאות.
מוטלת  תשע"ט,  אלול  בחודש  השתא, 
עלינו שבעתיים המשימה הרת הגורל להתחזק 
מערכת  ימי  הם.  טרופים  ימים  אלול.  בחודש 
בחירות מיותרת שנכפתה עלינו על ידי מהרסי 
צביון  על  גדולה  מערכה  ניטשת  וכעת  דת, 

ארצנו בשנים הבאות.
כחלק  הוא  למלחמה  היוצאים  חלק 
להתייצב  הנערכים  אלו  הכלים.  על  השומרים 
בכל  לפעול  רבותיהם,  בהוראת  המשמר  על 
של  רגע  כל  ינצלו  הקרובים,  בשבועות  כוחם 
בחזית  עמלם  כדי  תוך  הנפש  בקרצוף  אלול 
ההתעוררות  רגעי  את  ימנפו  אלו  המערכה. 
הבוקר,  בשעות  השופר  קול  מעת  הניצתים 

ודרכם יעבירו קול במחנה מי לה' אלי. כל קול 
בטוחה  שאינה  מיטלטלת  נשמה  של  נידף  עלה 
בעצמה, תתעורר לקול השופר ותדע את אשר 
שיש  אליו  קול  לו  הקול  את  תזהה  היא  לפניה. 

לבחור בו ביום הגורלי.
על  הניצבים  העם  קדוש,  יאמרו  לעומתם 
המשקיפים  והגמרא.  הסטנדר  על  משמרתם 
על  ינצחו  ומשם  הקטנות,  האותיות  תוך  אל 
המלאכה ללא כל מצלמות קלפי וללא כל קול 
ובטהרה  בעמל  תורתם  בכח  המה,  גדול.  רעש 
באיבה  המערכה  את  יכריעו  הזכה,  ותפילתם 

ללא כדור אחד מיותר. 
אלול  י"ז  יום  מחרת  בהגיע  אלו,  וגם  אלו 
שתקוותנו  כפי  בס"ד  הארץ  תשקוט  כאשר   -
ביום  גדולה  ה'  ישועת  לראות  שנזכה  איתנה 
חזרה  ונסים  נמלטים  כולם  אותם  נראה   - זה 
אל תוך אותיות הגמרא הזוהרות. פיהם ימלמל 
עשה  כעת  ציוויתנו,  אשר  את  עשינו  בערגה: 

אתה את שלך. 
לא תעניין אותם שום חתיכת נייעס הראויה 
להתכבד בה. לא תוצאות דגם כזה או אחר ולא 
שום פיסת פרשנות. שוב ישובו אל התורה ואל 
העבודה, נערכים ומתכוננים בסילודין לקראת 

יום הדין ויום המלכת הבורא. 

המחנה המסית פלוגות של אלול 
.1

המחנה הדמוקרטי פצח בתשדיר הסתה משלו כנגד החינוך החרדי.

ברק ושותפיו לא קלטו זה מכבר שהמפלגות הדמגוגיות האחרות 
עקפו אותם זה מכבר בהסתה נגד היהדות החרדית? הם באמת 

משלים את עצמם שהניסיון הנואל והשקוף הזה יציל את מפלגתם 
מהמקום הנמוך שבו היא נמצאת?

.2
ועדת הבחירות פסלה את הבקשה לתעד את פעילות ועדות הקלפי 

בדרך שבה הוגשה לה מלכתחילה.

האם אין זה ברור מלכתחילה כי ההיתר הגורף יתיר שוב את 
אותה עבריינות שבשמה נספרו קולות שלא כדין ורצון הבוחר לא 

השתקף בתוצאות האמת?

.3
בראש חברת החקירות שאת שירותיה שכרו בכחול לבן כדי לבדוק 
את הדליפות ואת החדירה למחשבים עומד לא אחר מאשר יעקב 

פרי.

כיצד יכולים היו לסמוך אלו ששכרו את שירותיו במי שנמצא כלא 
דובר אמת ונאלץ להתפטר בשל כך מהכנסת ומחברות פעילה 

בשורות סיעת יש עתיד? מי לידם יתקע שהמידע שימסור לידם 
הוא אכן אמין ומדויק?

.4
נתניהו ופייגלין סיכמו על הסרת הריצה של מפלגת זהות מעל 

הפרק.

מתי יקבלו אחריות דומה המפלגות האחרות שאין להן בדל של 
סיכוי לעבור את אחוז החסימה? מדוע אין שם מישהו שחושב 
על היום שאחרי ועל אובדן שלטון הימין שעלול להיות אך ורק 

כתוצאה מזריקת אלפי קולות לפח? מדוע הם לא מתעשתים?

.5
השמאל מאשים: סבב הביקורים של נתניהו במדינות שונות נועד 
לרתום את המהלכים המדיניים לטובת הון פוליטי שמבקש ראש 

הממשלה להשיג.

אילו לא היה נעשה דבר בתחום המדיני היו אותם מאשימים 
קובעים שנתניהו אחראי לחידלון המדיני ולבידוד הבינלאומי 

שבו ישראל שרויה וכשהעולם כולו רוחש תחרות מי יתקרב יותר 
לישראל ויחתום עמה על הסכמים כלכליים מניבי דיבידנדים זה 

שוב פסול כי זה לצרכים פוליטיים?

5 שאלות / יהודה לוברבום

של  הפזיזות  לפשרות.  בשל  הוא  כי  לאיראן  מאותת  טראמפ 
שוב,  להכות  יכולה  הגרעין  הסכם  בביטול  האמריקאי  הנשיא 
והפעם בהסכם מחודש עם איראן. נתניהו נזהר כעת לא לעצבן 
שהוא  מכפי  מהר  להתהפך  יכול  שהכל  יודע  הוא  הנשיא.  את 

יכול לדמיין.

נתניהו מוטרד מהאפשרות ששקד ובנט יבגדו בו וילכו עם גנץ. 
אלא שבמקרה הזה הפחד שלו מוצדק. אחרי שנים שבהן הוא 
טיפח אצלם תיעוב עמוק לכל מי שקשור למילה נתניהו, הפעם 

הם נחושים לנקום. את הפרטים המלאים נדע לאחר הבחירות.

עובדים  ע"י  במרכול  חרדי  ישע  בחסר  השיטתית  ההתעללות 
מפלצתית  בהתעללות  מדובר  שפל.  שנאה  פשע  היא  ערבים, 
לאורך זמן שכולם, מאימת המתעללים, עצמו עין ואפשרו לה 

להתקיים. לא רק חסר הישע פחד, כולם פחדו.

1

2
3

הכל יכול להתהפך במהירות. הבית הלבן

שכר ועונש הם יסוד מוסד בתורתנו הקדושה 
ובקיום מצוותיה. ואם בכל עת הדברים אמורים, 
על אחת כמה וכמה תקפים הם בהתרגש עלינו 

חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות

'שבתי בבית ה' כל ימי חיי 
לחזות בנועם ה' ולבקר 

בהיכלו'. כשנהיה עסוקים 
בשאיפה הזאת, מאליו ה' 
יעטוף אותנו בכיפת ברזל, 
כי יצפנני בסוכו ביום רעה 

יסתירני בסתר אהלו

השתא, בחודש אלול תשע"ט, מוטלת 
עלינו שבעתיים המשימה הרת 
הגורל להתחזק בחודש אלול
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מוקד הווטסאפ וההודעות של הכניסה לעיר זמין 24 שעות ביממה: 054-8848323
דיווח על תקלות או מפגעים אנא הכנסו לאפליקציית "ירושלמי"

אנו מתנצלים על אי הנוחות

החל מיום חמישי, 29 באוגוסט 2019, כ"ח 
באב, יבוטלו הפניות שמאלה על שדרות 

יצחק רבין לבאים מכיוון  מזרח אל הרחובות 
רוטשילד ויואל זוסמן. בנוסף, לא תתאפשר 
הנסיעה ישר אל ומרחוב נתנאל לורך (לכיוון 

ביטוח לאומי ובנייני האומה). 
בצומת מבקר המדינה - הנשיא השישי 

תורחב הפנייה שמאלה לשני נתיבים.

הכניסה לעיר רובע העסקים של ירושלים

שדרות יצחק רבין
שינויים במערך התנועתי

שימו לב לשילוט בתחנות האוטובוס 
לשינויים במיקומי התחנות באזור.

השינויים מתבצעים כחלק מטיוב מערך 
התנועה בכניסה לירושלים.

waze התעדכנו בשינויים באפליקציות
. מומלץ להשתמש  moovit-ו 
בתחבורה הציבורית, ברכבת הקלה 

וברכבת ישראל.
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עם הצטרפותו של רופא ילדים חדש למרפאות 'כללית' בנווה יעקב

ירושלים: לקוחות 'כללית' בנווה יעקב 
נהנים משירותי רפואת ילדים מורחבת
החל מעתה יינתנו שירותי רפואת ילדים גם במרפאת רביץ • הרב משה 

רוזנגרטן, מנהל מגזר חרדי במחוז ירושלים: "שירותי הבריאות של כללית 
הם חוד החנית של הרפואה הירושלמית במקצועיות ובהתאמה"

לקוחות 'כללית' בשכונת נווה יעקב 
ילדים  רפואת  משירותי  ייהנו  בירושלים 
מורחבים עם הצטרפותו של רופא היל־
דים ד"ר בשאר אבו חדיר לצוות רפואת 
הילדים של מרפאת נווה יעקב ומרפאת 

רביץ בנווה יעקב.
'כללית' בנווה יעקב נהנים  לקוחות 
המעניקות  ידיים  רחבות  מרפאות  מ-2 
ומעולים  מקצועיים  רפואיים  שירותים 
בהתאמה מלאה לאורח החיים ולצרכים 
ברחוב  הראשית  המרפאה  הייחודיים. 
הרו־ במיטב  מאוישת   1 גולדברג  לאה 

פאים ונותני השירות וניתנים בה שירותי 
רפואת  משפחה,  רפואת  ילדים,  רפואת 
רפואת  גרון,  אוזן  אף  רפואת  נשים, 

ואחיות  אחיות  שירותי  אורתופדיה,  עור, 
הלכתיות, שירותי התפתחות הילד וריפוי 
תזונה  ושירותי  פסיכיאטריה  בעיסוק, 

ודיאטה.
מרפאת  בשכונה  פועלת  בנוסף 
רביץ ברחוב הרב אברהם רביץ 26 (מול 
שירותי  יש  במרפאה  הציבורי).  הגן 
לצד  נשים  ורפואת  משפחה,  רפואת 
הצט־ עם  מעתה,  והחל  אחיות  שירות 
שירותי  גם  חדיר,  אבו  ד"ר  של  רפותו 

רפואת ילדים.
למרפאת  הצטרף  חדיר  אבו  ד"ר 
רביץ לאחר כמה חודשים במהלכם קי־

וזכה  יעקב  נווה  במרפאת  מטופלים  בל 
ששיבחו  הלקוחות  מצד  רבים  לשבחים 

את מקצועיותו וזמינותו. ד"ר אבו חדיר 
במר־ הילדים  רפואת  שירותי  את  חונך 

בשורה  שמהווה  שדרוג משמעותי  פאה, 
יעקב,  בנווה  'כללית'  ללקוחות  חשובה 
ילדים  רפואת  משירותי  מעכשיו  שייהנו 
מתקדמת ומקצועית ב-2 המרפאות של 

'כללית' בשכונה.
מגזר  מנהל  רוזנגרטן,  משה  הרב 
חרדי במחוז ירושלים: "שירותי הבריאות 
של כללית הם חוד החנית של הרפואה 
ובהתאמה.  במקצועיות  הירושלמית 
בנווה  הילדים  רפואת  שירותי  הרחבת 
יעקב היא נדבך נוסף בהשקעה של מחוז 
לשמירה  העיר  בילדי  בכללית  ירושלים 

על בריאותם והתפתחותם התקינה".

לבריאות: 'לאומית' בערבי בריאות 
בריכוזים החרדיים

'לאומית שירותי בריאות' למען הקהילה: בירושלים, ביתר ומודיעין עילית 
יתקיימו בשבוע הקרוב ערבי בריאות ייחודיים • בתפריט: הרצאה מקצועית, 

אינפורמציה רפואית ותוכנית אמנותית מגוונת • הבטיחי את מקומך
ממשיכה  בריאות'  שירותי  'לאומית 
המונעת  הרפואה  מהפכת  את  להוביל 
בריא,  חיים  לאורח  המודעות  והגברת 
בהובלתה  הבריאות  ערבי  סדרת  כאשר 
וביוזמתה ממשיכה לכבוש את הריכוזים 

החרדיים. 
בצל הגידול המבורך במספר הלקו־

בכל  בריאות'  שירותי  'לאומית  של  חות 
המשך  לצד  זאת  החרדיים,  הריכוזים 
של  הרפואי  במערך  האדירה  התנופה 
ערבי  הקרוב  בשבוע  יתקיימו  'לאומית', 
בריאות ייחודיים בירושלים, ביתר עילית 

ומודיעין עילית. 
המש־ ישמעו  הערב  בתחילת 

ומעשירה  מרתקת  הרצאה  תתפות 
מפי  (בירושלים  קריב  י.  הדיאטנית  מפי 
הדיאטנית א. מועלם) מ'לאומית שירותי 
בריאות'. שם ההרצאה: "אורח חיים בריא 

בכל גיל".
ב"אבא,  המשתתפות  יצפו  בהמשך 
תעזור לי", הפקת ענק בז'אנר חדש עם 

ט. (צייטלין) ברון.

המשתתפות  בפני  יוצג  לבין  בין 
הייחודי  הלידה  סל  הבריאות  בערב 
שירותי  'לאומית  של  והאטרקטיבי 
הביטוח  מחירי  יוצגו  כן  כמו  בריאות'. 
הזולים  שהם  'לאומית',  של  המשלים 
בנוסף  החולים.  קופות  כל  מבין  ביותר 
לשוחח  האפשרות  למשתתפות  תינתן 

ישירות עם נציגות מטעם 'לאומית'.
השווה",  ב"ברוכה  יסתיים  הערב 

תכנית מרתקת עם פ. פקשר.
להלן מועדי ומיקומי האירועים: 

בביתר עילית - יום ראשון א' באלול 
(1.9.19) בשעה 19:30 באודיטוריום שבר־

חוב ברסלב 4 ביתר עילית.

באלול  ב'  שני  יום   - בירושלים 
מלכה  בית  באולם  בשעה 19:30   (2.9.19)

רחוב מלכי ישראל 38.
במודיעין עילית - יום רביעי ד' בא־

פיס  באשכול   19:30 בשעה   (4.9.19) לול 
רחוב אבני נזר 49 מודיעין עילית.

בטלפון 03-9411051.  לערב  הרשמה 
שימי לב: הכניסה לנשים נשואות בלבד. 
ההשתתפות אפשרית לחברות כל הקו־
לאירוע.  בזמן  בהגעה  מותנת  והיא  פות 

לא תותר כניסת עגלות. 
בסדרת  ערב  בעוד  מדובר  כאמור, 
ערבי הבריאות שיוזמת ומפיקה 'לאומית 
את  להגביר  במטרה  בריאות'  שירותי 
במגזר  בריא  חיים  לאורח  המודעות 

החרדי.
במתכונת  נערכים  הבריאות  ערבי 
ורפואה,  בריאות  בנושאי  הרצאות  של 
נערכו  כה  עד  אומנותית.  תוכנית  לצד 
הח־ הריכוזים  בכל  רבים  בריאות  ערבי 

להשתתפות  כשהביקוש  בארץ,  רדיים 
בהם שובר שיאים.

פרופ' אהוד אטון, אורתופד מומחה 
במאוחדת אשדוד – נבחר ליו"ר חברת הכתף 

והמפרק באיגוד הישראלי לאורתופדיה
פרופ' חזי לוי, מנכ"ל ברזילי: "פרופ' אטון הוא אוטוריטה בתחום" • הרב משה ברים, 
מנהל מגזר חרדי במאוחדת: "מאוחדת אינה מתפשרת על מקצועיות הרופאים ואנו 

שמחים על בחירתו לתפקיד"
תחום  מנהל  אטון,  אהוד  פרופ' 
ברזילי  הרפואי  במרכז  הכתף  רפואת 
באשקלון ורופא בקופת חולים מאוחדת 
חב־ ליו"ר  נבחר  ובאשקלון,  באשדוד 

הישראלי  באיגוד  והמפרק  הכתף  רת 
את  זה  בתפקיד  והחליף  לאורתופדיה 

היו"ר הקודם, ד"ר שאולי בייט מהדסה.
אש־ יליד   ,47 בן  הוא  אטון  פרופ' 

באורתופדיה  והוסמך  רפואה  למד  דוד, 
באוניברסיטת אביב והתמחה בכירורגיה 
וולפסון  החולים  בבית  אורתופדית 
תעו־ לימודי  בוגר  הוא  כן,  כמו  בחולון. 
ספורט  ורפואת  שיקומית  ברפואה  דה 

באוניברסיטת תל אביב.
עד כה פרסם פרופ' אטון יותר מ-50

עבודות בספרות העולמית באורתופדיה 
העוסקים  הלימוד  בספרי  רבים  ופרקים 
הוא  ספורט.  וברפואת  הכתף  בניתוחי 
Associate) משנה  עורך  משמש 
editor) בכתב עת מוביל בתחום האור־
Editorial) תופדיה, חבר בוועד המנהל

ביותר   (Reviewer) וסוקר   (board
מעשרה עיתונים נוספים.

הוא  לו  שקנה  המוניטין  בתוקף 
מוזמן תדיר להרצות בכנסים מקצועיים 
בעולם, עבודותיו מוצגות בכנסי האיגוד 
הח־  ,(AA0S) לאורתופדיה  האמריקאי 

ומפרק  כתף  לניתוחי  האמריקאית  ברה 
לניתוחי  האירופאית  החברה   ,(ASES)
נוס־ ואיגודים   (SECEC) ומפרק  כתף 

פים בתחום.
כרופא-מנתח  לעבודתו  בנוסף 
אטון  פרופ'  בנה  וב'מאוחדת',  בברזילי 
ספורט  לרפואת  הקורס  תכנית  את 
העביר  שאותו  גוריון,  בן  באוניברסיטת 
מיועד  הקורס  האחרונות.  בשנים  וריכז 
לסטודנטים לרפואה ולפיזיותרפיה. במ־
וסטודנטים  מתמחים  מלמד  הוא  קביל 
וסטודנ־ ברזילי  החולים  בבית  לרפואה 

טים לפיזיותרפיה בפקולטה למדעי הב־
ריאות; מדריך סטודנטים בעבודת התנ־

סות מחקרית ולתואר שני בפיזיותרפיה 
וריפוי בעיסוק. כמו כן הוא חבר בוועדת 
גם  מעביר  בפקולטה,  הגמר  עבודות 
קורסים בניתוחי כתף באירופה ובארה"ב 
השנתיים  בכנסים  אורח  כמרצה  ומוזמן 
הכתף  וניתוחי  האורתופדיה  איגודי  של 
צ'כיה  איטליה,  ביניהן  שונות,  במדינות 

ורומניה.
אטון  פרופ'  חזר  שנים  כשבע  לפני 
באנג־ ממושכת  שהות  לאחר  לישראל 

מנהל  לוי,  חזי  פרופ'  של  ביוזמתם  ליה, 
דבי,  רונן  וד"ר  ברזילי,  הרפואי  המרכז 
מנהל המערך האורתופדי בבית החולים, 
הכתף  רפואת  את  מקדם  הוא  ומאז 
האחרונות  בשנים  בברזילי.  והמפרק 

הוא מקדם טיפולים מחליפי ניתוח לצד 
או  מקומית,  בהרדמה  הנעשים  ניתוחים 
כאלה שנעשים ללא משתלים וניתוחים 

עם משתלים משמרי עצם.
המגזר  מנהל  ברים,  משה  הרב 
החרדי במאוחדת, בירך על המינוי ואמר: 
מוערך  כתף  אורתופד  הוא  אטון  "פרופ' 
ובא־ באשקלון  הלקוחות  את  שמקבל 
מאוחדת  רב.  חיובי  למשוב  וזוכה  שדוד 
אינה מתפשרת על מקצועיות הרופאים 

ואנו שמחים על בחירתו לתפקיד".
הצ־ ברזילי,  מנכ"ל  לוי,  חזי  פרופ' 

הוא  אטון  "פרופ'  ואמר:  למברכים  טרף 
נבחר  כי  טבעי  אך  בתחומו.  אוטוריטה 
לרפואת  האיגוד  כיו"ר  החשוב  לתפקיד 
הכתף באורתופדיה, ואנו גאים על בחי־

רתו החשובה".

גם בירושלים: מבוטחי 'מכבי שלי' נהנים 
מטיפולי שיניים משמרים ב-23 שקל בלבד

כחלק מסל הטיפולים שמעניקה 
לחברי  'מכבידנט'  מרפאות  רשת 
שלי'  'מכבי  מבוטחי  זוכים  'מכבי', 
לטיפולי שיניים משמרים ב-23 שקל. 
ממעטפת  חלק  מהווה  הנוחה  העלות 
שמעניקה  השיניים  רפואת  שירותי 
טיפולים  בסל  המצטיינת  'מכבידנט' 
קורת  תחת  המוענק  ומקצועי,  רחב 

גג אחת.
השיניים  רשת  היא  'מכבידנט' 
שזכתה  ובעולם  בישראל  היחידה 
המוענק  היהלום',  ב'תו  לאחרונה 
תווי  בשבעה  שמחזיקים  לארגונים 
איכות (תקני ISO) ובכך היא מצטר־
פת למועדון מצומצם של חברות הנו־

להיום,  נכון  היוקרתי.  התו  את  שאות 
רק 14 חברות בישראל מחזיקות בתו, 
לישראל,  האווירית  התעשייה  ביניהן 
מערכות  ורפאל  הצבאית  התעשייה 

לחימה מתקדמות.
במחוז ירושלים והשפלה, מציעה 
הרשת פריסת מרפאות נוחה באזורים 
ברחוב  בירושלים,  במיוחד:  נגישים 
אגריפס 40 ובשכונת פסגת זאב. בבית 
ג',  ב"ש  וברמת   2 רבין  ברחוב  שמש, 

ובמודיעין   ,22 הנביא  יחזקאל  ברח' 
עילית, ברחוב שדרות יחזקאל 2. בכל 
המרפאות, זמינים לרשות המבוטחים 
טובי הרופאים והמומחים, המעניקים 
שירות מסור ומקצועי לטיפולים סדי־

רים ושירותי עזרה ראשונה.
סל טיפולי 'מכבידנט' כולל: בדי־

אישית,  טיפול  תוכנית  שיניים,  קות 
שיננית, סתימות, טיפולי שורש – בע־
שו־ לטיפולי  מיוחד  מיקרוסקופ  זרת 
רש, עקירות, כירורגיית פה ולסת, שת־
לים, כתרים, גשרים, תותבות, טיפולי 
לילדים  (אורתודונטיה)  שיניים  יישור 
ומבוגרים, רפואה אסתטית – הלבנת 
שיניים, סתימות לבנות וטיפולי עזרה 
לקבל  ניתן  זאת,  לכל  נוסף  ראשונה. 
במרפאות  מלאה  בהרדמה  טיפולים 
בחיפה  אביב,  בתל  אסותא  מכבידנט 

ובבאר שבע.
ב'מכבי  המבוטחים  'מכבי'  חברי 
הטיפולים  סל  את  לקבל  זוכים  שלי' 
במיוחד:  ומשתלמות  נוחות  בעלויות 
בדיקה שנתית ללא תשלום (לא כולל 
אבן  להסרת  הנחה   50% צילומים), 
פעמיים  (עד  הפה  להיגיינת  והדרכה 

ב-23 משמרת  רפואה  טיפולי  בשנה), 
ש"ח, 50% הנחה ליישור שיניים, טיפו־

שיקום  דנטליים,  שתלים  חניכיים,  לי 
וצי־ משקמים  טיפולים  שתלים,  ע"ג 

לומי שיניים.
והשפלה,  ירושלים  מחוז  ראש 
לה  שמה  'מכבי'  "קבוצת  לשץ:  גידי 
את  מבוטחיה  לכל  להעניק  למטרה 
הטובה  הבריאות  שירותי  מעטפת 
מפעילה  זו,  מגישה  כחלק  בישראל. 
'מכבי' את רשת 'מכבידנט', ובמקביל, 
מרכזים  עשרות  הרף  ללא  פותחת 
רפואיים, מעמיקה שירותים ומנגישה 

אותם".
של  השירותים  תנופת  במסגרת 
מתחילת  הצטרפו  בירושלים,  'מכבי' 
בר־ מומחים  רופאים   50 מעל  השנה 
חבי העיר ונפתחו בה עשרות מרכזים 
תוצאות  את  מתקדמים.  רפואיים 
בנתוני  בבירור  רואים  ההשקעה 
חדשים,  מבוטחים  של  ההצטרפות 
על פי נתוני הביטוח הלאומי, מובילה 
שירותי  את  שנים  וחצי  שלוש  'מכבי' 
30,000 מעל  עם  בירושלים  הבריאות 

מצטרפים חדשים בכל רחבי העיר.

הורים לילד עם הפרעת קשב וריכוז? אל תוותרו 
על הזכויות המגיעות לכם מהביטוח הלאומי

הפ־ היא  וריכוז  קשב  'הפרעת 
רעה שכיחה ואינה נושאת זכויות', 
הפר־ על  קצבה  מקבלים  לא  'כבר 
וזלזלו  'ניסיתי  וריכוז',  קשב  עת 
את  מכירים  טעם'.  חסר  ניסיון  בי, 
לכם  שגורמים  האלה  המשפטים 
לוותר מראש על הזכויות המגיעות 
של  למומחים  רק  תקשיבו  לכם? 
זכויות,  למימוש  המרכזית  החברה 
יש להם לא מעט עובדות שיפריכו 
כבר  שאתם  שחשבתם  מה  כל  את 
לכם  המגיעות  הזכויות  על  יודעים 

מהביטוח הלאומי.
קשב  הפרעת  עם  "ילדים 
לקצבת  בהחלט  זכאים  וריכוז 
עומ־ ונמצאו  היה  חודשית  נכות 
תנאי  אמנם,  הזכאות.  בתנאי  דים 
ומציבים  מקלים  אינם  הזכאות 

כשיודעים  אך  ומכשולים,  קשיים 
האפ־ היא,  מה  ההתנהלות  דרך 

המיוחלת  בקצבה  לזכות  שרות 
בצוות  אומרים  בהחלט."  מעשית 
שעומדת  החברה  של  המומחים 
שכבר  משפחות  אלפי  מאחורי 
על  חודשית  נכות  קצבת  מקבלות 

הפרעת קשב וריכוז. 
לילדים  המגיעות  הזכויות 
מעוגנות  וריכוז  קשב  הפרעת  עם 
אך  הלאומי  הביטוח  בתקנות 
סגולה  ליחידי  ששמורות  נראה 
אם  בקצבה.  וזכו  להם'  ש'הצליח 
נרצה או לא, חוק הביטוח הלאומי 
שנוסחו  ממנו  הנובעות  והתקנות 
ממוענים  אינם  רופאים,  ידי  על 
טובע  עצמו  שמוצא  הקטן  לאזרח 
ולא  לפניו  המונח  המידע  בים 

לרופאים  אלא  דבר,  לעשות  יכול 
לפני  אותם  שמכירים  ומומחים 
להצליח  כיצד  ויודעים  ולפנים 
בכל  אותם  להכיל  למעשה  הלכה 
מקרה ולהוביל לאישור הזכאות. 

בשביל  הבא  המקרה  כמו  אין 
הורה  של  מעמדו  את  להמחיש 
לילד עם הפרעת קשב וריכוז, מול 
גורל  את  שחורצת  ביורוקרטיה 
זכאותו לשלילה. "באסיפת הורים 
שוחחתי עם אבא לילד בכיתה של 
בני שסיפר לי שהוא מקבל קצבת 
החלטתי  הלאומי,  מהביטוח  נכות 
לנסות לקבל גם, הניסיון הזה עלה 
וטרחה  צער  נפש,  בעוגמת  לי 
אותם  לתאר  ניתן  לא  שאפילו 
בסיטואציה  הילד  את  והעמיד 
מראש  מוותר  הייתי  בגללה  שרק 

על כל הסיפור". 
ככל  לא  נגמר,  לא  הסיפור 
המרכזית  החברה  לצוות  הנוגע 
האבא  פנה  אליו  זכויות  למימוש 
וגילה, כמה צפוי, שיש בהחלט מה 
לעשות ושעוד לא כלו כל הקיצין. 
בחברה לקחו את העניינים לידיים 
וליוו את תהליך הערעור בעבודת 
שלא  ורפואית  יסודית  שטח 
ברי־ כל  הלאומי  לביטוח  הותירה 

רה, האישור לקצבת הנכות הושג. 
וההכ־ הליווי  כיצד  "הרגשנו 

לנו  פותח  מקבלים  שאנחנו  וונה 
לזרום  לתהליך  ומאפשר  דלתות 
ביתר קלות," מספר האבא. "הועדה 
הצ־ וחלק,  רגוע  עברה  הרפואית 

בנחת  הרופאים  עם  לשוחח  לחתי 
ובביטחון כפי שהבנתי שאני רשאי 
הילד  של  נוכחות  בלי  גם  לעשות, 
ממתין  כשהוא  הוועדה,  חדר  בתוך 
הפעם  בין  ההבדל  אמא.  עם  בחוץ 
לבין  לבד,  הלכנו  בה  הראשונה 
ליווי  קיבלנו  שבה  השנייה  הפעם 
מקצועי ורפואי, הוא עצום, גם בח־

וויה האישית שלנו וגם בהתייחסות 
של הרופאים אלינו, והתוצאה, היא 
מדברת בעד עצמה, אנחנו מקבלים 

קצבה מידי חודש".

שלושה שבועות לפני הבחירות:

נחתם הסכם בין נתניהו לפייגלין 
להסרת רשימת 'זהות' לכנסת הבאה
ראש הממשלה ויו"ר מפלגת זהות כינסו מסיבת עיתונאים ובה הוצג הסיכום 
לפרישת המפלגה מהמירוץ לכנסת ^ נתניהו: "פייגלין יהיה שר בממשלה" ^

ההסכם יהיה כפוף לאישור מתפקדי המפלגה

מאת מאיר ברגר

ראש  מאמצי  במסגרת 
אובדן  למנוע  נתניהו  הממשלה 
בין  הסכם  נחתם  מימין,  קולות 
רשימת  להסרת  לפייגלין  נתניהו 

'זהות' לכנסת הבאה.
התחייבו  ההסכם  במסגרת 
בדברים  חקיקה  לקדם  הצדדים 
המרכזיים החשובים ל'זהות' וזאת 
מפלגת  של  לפרישתה  בתמורה 
בנוסף,  לכנסת.  מהבחירות  זהות 
ימונה  עצמו  פייגלין  ההסכם,  לפי 
את  ירכיב  ונתניהו  במידה  לשר 

הממשלה הבאה. 
ההסכם  על  החתימה  לאחר 
מפ־ ויו"ר  הממשלה  ראש  כינסו 

ובה  עיתונאים  מסיבת  זהות  לגת 
המפלגה  לפרישת  הסיכום  הוצג 
יוצאים  "אנחנו  לכנסת.  מהמירוץ 
ער־ קידום  של  משותפת  לדרך 

וכלכלה  אישית  חירות  של  כים 
בחירות  תומכים  שנינו  חופשית. 
אמר  רגולציה",  ובהורדת  הפרט 
פייגלין  כי  אמר  שבהמשך  נתניהו 

יהיה שר בממשלה.
בין  בהסכם  כי  ציין  הוא 
בממשלה  לקדם  הוחלט  השניים 
הק־ של  הלגליזציה  את  הבאה 

עדים  "אנחנו  הרפואי.  נאביס 
חולים  של  ביותר  קשים  למקרים 
מקבלים  ואינם  לקנביס  הזקוקים 
הכ־ לאישור  נביא  התרופה.  את 

קנביס  של  ללגליזציה  חוק  נסת 
לייבוא.  השוק  את  ונפתח  רפואי 
להסכמים  ייכנס  הזה  הנושא 

הקואליציוניים".
שיחותיו  על  סיפר  הוא 
סוד  לא  זה  "משה,  פייגלין.  עם 
ומו־ עליות  ידעו  שלנו  שהיחסים 

רדות, בעיקר מורדות. כשפגשתי 
והתחלנו  ימים  כמה  לפני  אותך 
לשוחח הרגשתי שזו הפעם הרא־

שיחות  באמת.  ששוחחנו  שונה 
מעמיקות, ארוכות ואני אומר לכם 
לי,  אמרת  ואתה  מעניינות,  מאוד 
שנים   25 לנו  לקח  זה  למה  'תגיד 
יש  טוב,  כאלה?'  שיחות  לקיים 

לפעמים מקרים כאלה".
המשותפת,  ההצהרה  בפתח 
לביקו־ הממשלה  ראש  התייחס 

צה"ל  פעילות  חשיפת  סביב  רת 

הטילים  השבחת  תכנית  לסיכול 
חלק  חשפנו  "היום  חיזבללה.  של 
של  המדויקים  הטילים  מפרויקט 
יודעים  אנחנו  וחיזבללה,  איראן 
נחושים  אנחנו  דברים.  כמה  עוד 
לסכל את הפרויקט המסוכן הזה".

היא  היום  הפרסום  "מטרת 
ניתן  ולא  בצד  נשב  שלא  להבהיר 
בנשק  להתחמש  שלנו  לאויבים 
קטלני נגדנו. כבר אמרתי לאויבים 
במעשיכם,  היזהרו  השבוע:  שלנו 
והש־ הזהרו  להם  אומר  אני  היום 

מרו", דברי נתניהו.
העיתונאים  מסיבת  במהלך 
הבהיר  אך  לנתניהו  פייגלין  הודה 
לאישור  כפוף  יהיה  ההסכם  כי 

מתפקדי המפלגה. 
מפלגת  פנתה  יותר  מוקדם 
לוודא  בבקשה  למתפקדיה  זהות 
תקינה.  למפלגה  התפקדותם  כי 
המתפקדים  את  עדכנה  המפלגה 
לא  נמצאת  שהתפקדותו  מי  כי 
למוצאי  עד  לחדשה  יוכל  תקינה 

שבת הקרוב.
על  בירכו  'ימינה'  ברשימת 
'זהות',  מפלגת  יו"ר  החלטת 
מהת־ להימנע  פייגלין,  משה 

הקרובות,  בבחירות  מודדות 
בהחלטה  מדובר  כי  ומציינים 

אחראית.
אחריות  גילה  פייגלין  "משה 
בימינה,  אומרים  ציבורית", 
בבחירות  שמדובר  הבין  "פייגלין 
השלכת  המדינה,  לעתיד  גורליות 
קולות לפח בעת הזאת משמעותה 

אחת – ממשלת שמאל שתסכן את 
עתיד מדינת ישראל. אנו בטוחים 
בימינה  ימצאו  זהות  שמצביעי 
את  שימשוך  ליברלי  כלכלי  בית 
הוסיפו  ימינה",  ישראל  כלכלת 

ברשימה.
בהמשך קראו ב'ימינה' לראשי 
בעקבות  ללכת  יהודית  עוצמה 
לעוצמה  קוראים  "אנו  פייגלין, 
אם  תורכם.  עכשיו   – יהודית 
וארץ  ישראל  תורת  ישראל,  עם 
גלו  לכם  חשובים  באמת  ישראל 
קול  כל  ופרשו.  לאומית  אחריות 
עוד  הוא  עוברת  שלא  למפלגה 

קול לשמאל".
תקפו  כצפוי,  באופוזיציה, 
בת־ נמסר  לבן  מכחול  בחריפות. 
גובה לסיכום בין נתניהו לפייגלין: 
והפעם  לנתניהו  רק  דואג  "נתניהו 
כיסא   – פייגלין  את  קונה  הוא 
העבודה־ יו"ר  חסינות.  תמורת 

גשר עמיר פרץ אמר: "כל השבוע 
את  לחדש  בכדי  פועל  נתניהו 
לרצח  שהביאה  ההסתה  ברית 
רבין. נתניהו – פייגלין – בן גביר. 
הדמוק־ נגד  מסית  נתניהו  הפעם 

המשפט.  ובית  המשטרה  רטיה, 
חסינות  של  ברית  תהיה  זאת 

וגזענות".
הדמוקרטי  המחנה  רשימת 
פניה  ושיגרה  צעדיה  החריפה 
פניו  על  כי  נטען  בה  ליועמ"ש 
לע־ חשד  בו  שיש  בהסכם  מדובר 

וכן  מפלגות  מימון  חוק  על  בירה 
חשד לנתינת ולקיחת שוחד.

בית הגדי: רוכב 
אופנוע נהרג בתאונה

מאת חיים מרגליות

נהרג   50 כבן  אופנוע  רוכב 
לבית  הכניסה  בצומת  בתאונה 

העלמין בבית הגדי.
ב'איחוד  חובש  כהן  משה 
בתאונה  "מדובר  סיפר:  הצלה' 

עם מעורבות טרקטור ואופנוע. 
ביצעתי פעולות החייאה בזירת 
האופנוע  רוכב  על  התאונה 
מערכתית.  רב  מפגיעה  שסבל 
נקבע  החייאה  מאמצי  בתום 
הפציעות  מאופי  כתוצאה  מותו 

הקשות מהן סבל".
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למערכה  שבועות  שלושה 
היהדות  בפני  הניצבת  הגורלית 
הנא־ היהדות  ובריכוזי  החרדית 
החסידים  בריכוזי  ובפרט  מנה, 
רבותינו  של  לצילם  המאוגדים 
בתנועת  החסידות  רועי  הק' 
תכונה  מורגשת  ישראל'  'אגודת 
להתחלת  רבתי  והיערכות  רבה 
בראש  שתחל  השוטפת  הפעילות 

חודש אלול.
להינתן  צפויה  הפתיחה  יריית 
כשעשרות  הקרוב  ראשון  ביום 
וחברי  הקהילות  מועצת  נציגי 
אגודת  מטעם  העיריות  מועצות 
לכינוס  בטבריה  יתכנסו  ישראל 
והתמו־ המועצה  פעילות  חיזוק 
העומדים  האתגרים  בפני  דדות 

על הפרק.
מועצת  חברי  הזה,  ביום 
מכל  המועצות  נציגי  הקהילות, 
אגודת  של  הכנסת  וחברי  הערים 
ישראל יתכנסו ליום דיונים מיוחד 
האתגרים  הפרק  על  יעמדו  בו 
ויקבלו  המועצה  בפני  הניצבים 
לזולת  לעזרה  מעשיים  כלים 

והתמודדות כשליחי ציבור. 
מהנהלת אגו"י נמסר כי מיקום 
האסיפה בעיר טבריה נקבע כאות 
ה' בעיר  עם קהילת יראי  הזדהות 
מסע  נחרש  גבם  על  אשר  טבריה 
הסתה כדוגמתו לא נראה, על ידי 
בכינוס  בטעות.  שנבחר  עיר  ראש 
הכבירה,  ההערכות  עם  יחד  זה, 
תמיכה  הקהילות  מועצת  תביע 

חד משמעית בתושבי העיר. 
יציגו  האסיפה  במהלך  כן  כמו 
והלבטים  האתגרים  את  הנציגים 
השונים עמם הם מתמודדים בכדי 
המועצה  פעילות  את  למקסם 

ונציגיה.
חברי  החיזוק  לכינוס  במקביל 
הפעי־ תימשך  הקהילות  מועצת 
לבחירות  עד  האינטנסיבית  לות 
הפרוסים  הפעילות  כשבמטות 
בכל רחבי הארץ נעשים מאמצים 
הקדושה  במטלה  לעמוד  אדירים 
לפעול   – רבוה"ק  עלינו  שהטילו 
הח־ היהדות  של  כוחה  להגדלת 
המת־ הנורא  המשבר  נוכח  רדית 
הנוראה  והרדיפה  בארצנו  חולל 
אותה חווה כל אחד ואחד מאיתנו.

והתלכדות  אחדות  של  בסימן 
העומדת  הגדולה  המערכה  נוכח 
לפתחנו, על משמר חיי הדת וקיום 
קבעו  הקדושה,  בארצנו  התורה 
של  הכנסת  חברי  הציבור,  שליחי 
שני  הימים  את  ישראל,  אגודת 
סיורים  לימי  הבעל"ט,  ושלישי 
מצפון  הבוער  האגודאי  בשטח 

ועד דרום.
הבחירות  מטות  פתיחת  עם 
מטה  חברי  ע"י  הארץ  ערי  בכל 
הת־ מזכ"ל  של  בראשותו  הארגון 
ובמקביל  זייברט,  חנוך  הרב  נועה 
במלוא  הפועל  הקהילות  למטה 
בבית  המרכזי  המטה  מבנין  העוז 
ייצאו  בבני־ברק  ישראל  אגודת 
כאמור נבחרי הציבור לסיור שטח 
הנ־ הפעילים  את  לדרבן  מנת  על 
במהלך  ואתר.  אתר  בכל  מרצים 
סיורים  התקיימו  האחרון  השבוע 
מטה  חברי  ידי  על  הדרום  בערי 
הת־ מזכ"ל  של  בראשותו  הארגון 

נועה הרב חנוך זייברט. 
והדרום  המרכז  לערי  במסע 
ראש  וסגן  אגו"י  מזכ"ל  השתתפו 
זייברט  חנוך  הרב  ברק  בני  העיר 
האגודאיים  העסקנים  עם  יחד 

הנאמנים סגן ראש עיריית ירושלים 
הרב יוסף דייטש, חבר מטה הארגון 
הרב יהודה גלבר, סגן ראש עיריית 
וחבר  מנדל,  יהושע  הרב  ברק  בני 
מטה ארגון של אגודת ישראל הרב 
ארגון  מאחורי  וויינברגר.  יהושע 
עוזרו  צימט,  יוסף  הרב  עמד  המסע 

האישי של הרב זייברט. 
את סיור פתיחת המטות בערים 
הארגון  מטה  נציגי  פתחו  השונות 
בל־ התכנסו  שם  שמש,  בית  בעיר 

הרב  העיר  מועצת  חבר  של  שכתו 
ישעיהו ויסמן יחד עם חבריו לסיעה 
סגרה"ע הרב ישעיהו ארנרייך, חבר 
המועצה הרב שמעון גולדברג וחבר 
פרנקל  נחמן  אברהם  הרב  המועצה 
יחד עם נציגי הקהילות וראשי המ־

בראשית  שמש,  בבית  החסידי  טה 
האסיפה צוינה צמיחתה של יהדות 
בעיר  האחרונות  בבחירות  התורה 
רקע  על  דרמטית  עליה  שמש,  בית 
ואף  בה  שקמו  החדשות  השכונות 
לובנו הדרכים להגדלת מאגר בוחרי 
לובנו  אשר  הקהילות,  מכלל  אגו"י 
כי  סוכם  והאתגרים  השאלות  כלל 
במערך  לדרך  יוצאת  שמש  בית 
מסודר ומאורגן לקראת 'יום קידוש 
במסמרות  יקבע  בו  אלול  בי"ז  ה'' 
הציבור  בהתלכדות  שמים  כבוד 

החרדי למען ה' ותורתו.
במובנים  נחשבת  גת  קרית 
הציבור  של  עתיד  כעיר  רבים 
גת  בקרית  ההתיישבות  החרדי. 
הולכת וגדלה, וכך גם כח יראי ה' 
בקרית גת. בעיר עצמה גרים קבו־

ויראים,  חסידים  של  שונות  צות 
ב"ה  ופורחות  הולכות  והקהילות 
מו־ ואחדות  השורות  ליכוד  תוך 
הגיעו  שכאשר  הסיבה  זו  פלאה, 
לשכת  אל  הארגון  מטה  נציגי 
שמעון  הרב  העיר  מועצת  חברי 
יחד  קליין,  אהרן  והרב  דייוויס 
הרב  גת  בקרית  אגו"י  מזכיר  עם 
השו־ על  עלתה  ברסלר  אברהם 

הגיבוש  שאלת  ראשון  דבר  לחן 
הקהילתי, כאשר תושבי קרית גת 
את  להרחיב  ביכולתם  כי  בטוחים 
קהילת התומכים מעבר לקהילות 
ה'  קידוש  את  ולהגדיל  הקיימות 
במו־ נמנות  שלא  בקהילות  גם 

אליה  אלא שייכים  אגו"י  על  צהר 
חב"ד  קהילת  כמו  טבעי  באופן 

חשובה  קהילה  שהינה  גת  בקרית 
הבלין  הגר"מ  העיר  רב  בראשות 
שליט"א, כמו גם קהילת קרעטש־

נהנים  שהתושבים  גת  בקרית  ניף 
לאורה. נציגי המטה העניקו כלים 
והביעו  הקהילה,  לבני  מקצועיים 
בקרית  שהקהילות  בטחונם  את 

גת תפתיע בע"ה בקידוש ה'.
העסקנים  המשיכו  משם 
אי  אשקלון.  לעיר  האגודאיים 
לבקר  מבלי  בדרום  לסייר  אפשר 
בבית 'אגודת ישראל' באשקלון – 
כלפון  ניסים  הרב  של  חייו  מפעל 
אגודאית  חיים  רוח  מפיח  אשר 

שורשית בעיר הדרומית. 
בראש  עומד  כלפון  הרב 
בעיר,  וחשוב  גדול  תורה  תלמוד 
נפשות  עושה  אבינו  וכאברהם 
כאשר לימינו  לה' ולתורתו  הרבה 
שידרש  בכל  ועזר  לסיוע  עומדים 
על ידי ח"כי 'אגודת ישראל'. הרב 
האגו־ הפעילות  את  מרכז  חלפון 

דאית באשקלון שם עלתה יהדות 
אחוזים  למאה  בקרוב  התורה 
של  המבורכות  פעולותיו  בזכות 
רבי נסים. הנציגים הודו לרב, ודנו 
לקדש  הפעילות  והגברת  בהמשך 
למקסום  חתירה  תוך  שמים  שם 

הכח האגודאי בעיר.
את  הנציגים  פקדו  מכן  לאחר 
המושב החסידי הוותיק קוממיות. 
התגוררו  בהם  המושבים  כל  מבין 
המושב  קוממיות  נשארה  ה'  יראי 
לעסוק  הזוכה  הוותיק  החסידי 
ולחיות  הארץ  התלויות  במצוות 
המנותקים  וטהרה  קדושה  חיי 

מאווירת הכרך. 
לע־ קבעו  הביקור  במסגרת 

הארגון  מטה  נציגי  ברכה  צמם 
ישראל  אגודת  מטה  בפתיחת 
הגאב"ד  של  בביתו  בקוממיות, 
הגאון רבי משה מנדלזון שליט"א, 
רבי  הגה"צ  אביו  כסא  על  היושב 
הצדיק  הגאון  וזקנו  מנדל  מנחם 
המפורסם רבי בנימין זכר צדיקים 

וקדושים לברכה. 
הצטרפו  המיוחדת  לפגישה 
המעטירה  סלונים  קהילת  נציגי 
יחזקאל  חזון  היישוב  תושבי 
כ"ק  של  לאורו  הצועדים  והאזור, 
בחמימות  שליט"א  האדמו"ר  מרן 
ויחד  השורשית  הסלונימאית 

למאה  ולהגיע  ללכד  בדרכים  דנו 
אחוזי הצבעה. 

אגו־ הביעה  הפגישה  במהלך 
משמעית  חד  תמיכה  ישראל  דת 
קוממיות  היישוב  במאבק  וגורפת 
שליט"א  הגאב"ד  של  בראשותו 
של  המיוחד  צביונו  על  בשמירה 
יעזו  בכנסת  אגו"י  ונציגי  הישוב, 
התנכלות  את  לעצור  בכדי  הכל 
לקראת  העירוניות  הרשויות 
בתחומי  הדיור  יחידות  שיווק 

המושב. 
הכל  תעשה  ישראל  "אגודת 
להיות  תמשיך  שקוממיות  כדי 
שו־ חסידי  ליישוב  ודוגמה  סמל 

בדרכי  עוררין  ללא  הצועד  רשי 
והח־ התורה  ובדרך  הק'  רבותינו 

סידות", הבהירו.
המרתקים  המקומות  אחד 
נציגי  הגיעו  אליו  והחשובים 
המטה היתה זו ערד. עיר האבות, 
שם מתרכזים אלפי אברכי חסידי 
וחשובה  יקרה  קודש  קהילת  גור, 
הצועדת בדבקות אופיינית בדרכי 

רבותינו.
גם  וכך  מרתק,  היה  הביקור 
כי  העיר  נציגי  עם  שלצידו  הדיון 
לכלי  שמבעד  שלמרות  התברר 
כקרועה  העיר  נראית  התקשורת 
הרבה  אין  בו  מקום  ושסועה, 
שהביקור  הרי   – תורה  אהבת 

בשטח הראה את ההיפך הגמור. 
ומהס־ מערד  רבים  תושבים 

הרדיפה  בהמשך  בוחלים  ביבה 

רבים  העיריה.  של  הפשר  חסרת 
שבעת  מבינים  בלבבם  ה'  שיראת 
היהודי  בצביונה  לתמוך  חובה  כזו 
ערד  קהילת  ובקרב  המדינה,  של 
ומביאים  עליהם  מוותרים  לא 

אותם לקלפיות באחווה ובנועם.
את הסיור בערי הדרום חתמו 
רבים  לא  שבע.  בבאר  הנציגים 
מאחורי  שעומד  מי  אבל  יודעים 
שהביאה  שבע  בבאר  המהפכה 
האחרונות  בבחירות  קולות  אלפי 
ראש  סגן  הינו  התורה,  ליהדות 
ואיתו  טובול,  שמעון  הרב  העיר 
כח  גיבורי  ספקטור,  שמעון  הרב 
ומ־  – בשטח  ניכרת  שפעילותם 

תורגמת לאלפי קולות של קידוש 
ה' – והקלפיות יוכיחו. 

הדרומי  הסיור  במהלך  אכן, 
היתה  הארגון  מטה  נציגי  של 
מרכזית  כתובת  שבע  באר  הפעם 
הכ־ בכלל  דנו  הנציגים  ומרגשת. 

לים שיעזרו לאנשי המעש בשטח 
ולהר־ הכביר  ההישג  על  לשמור 

גורליותן  נוכח  ויותר  יותר  חיבו 
של הבחירות. 

בערי  הסיורים  סדרת  לאחר 
הוק־ את  הנציגים  הביעו  הדרום 

הפועלים  השטח  לאנשי  רתם 
ללא לאות למען הצלחת המטרה. 
"בשם כל בני 'אגודת ישראל' נביע 
תמיכה והערכה רבה לאותם אנשי 

חיל. יישר כוחכם".
לשם  הפכה  רחובות  העיר 
ישראל'  'אגודת  בתנועת  דבר 

רחובות  בפרט.  החרדי  ובציבור 
מרן  כ"ק  של  הבהיר  לאורו  זכתה 
שליט"א,  מקרעטשניף  אדמו"ר 
שופעת  הברוכה  השפעתו  אשר 
ומקרינה  הרגילים  לחוגים  מעבר 

על העיר כולה.
הפעילות  בראש  שעומד  מי 
של  שלוחו  הוא  הלא  הענפה, 
פנחס  הרב  שליט"א  האדמו"ר 
הומינר אשר בפעילותו רב ההיקף 
שם  מקדש  והפרט  הכלל  למען 

שמים.
הרב  את  ביקרו  אגו"י  נציגי 
רחובות,  בעיר  בלשכתו  הומינר 
מפעילות  ההתרשמות  עם  ויחד 
את  הסתירו  לא  המבורכת  המטה 
המסורה  מעבודתו  התרשמותם 

המיוחדת  וההצלחה  פנחס  ר'  של 
מכוחו  שהיא  בה  ניכר  אשר  שלו 

של צדיק.
נמשך  ארוכה  שעה  במשך 
מע־ המקומיים  כשהנציגים  הדיון 

לים הצעות שונות לפעולה בערים 
מעורבות כגודל נסיונם בתחום. 

סיימו  המיוחד  הביקור  את 
במקום  המנחה  בתפילת  הנציגים 
הרבי  של  מדרשו  בית   – קדוש 
אשר  זי"ע  מקרעטשניף  הקדוש 
עליון,  וקדוש  מופת  כאיש  נודע 
המע־ הצלחת  בעד  העתירו  שם 
נציגי  אכן.  לפנינו.  העומדת  רכה 
 – לחזק  לרחובות  באו  הארגון 
בניצחו־ ובטוחים  מחוזקים  ויצאו 

נם של מקדשי ה' ברחובות.  

ית רד ירה בעיר הח לד
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נציגי הקהילות מקיימת חוגי בית 
למתעניינים בקנית דירה בעיר החרדית עמנואל 
ע"מ לגבש קבוצה חסידית לקנית דירות במרוכז 

בא לשמוע על ההזדמנות שלך
לדירה בכבוד בעיר החרדית עמנואל

 לפרטים: 073-705-4335
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ערב נשים של 'כללית' בנושא הקרוב לליבה של כל אימא

ביום שלישי הקרוב: ערב בריאות איכותי 
ומיוחד של 'כללית' לנשות בני ברק

פרופ' א' מנור, מנהלת המרכז לקשב במחוז דן פ"ת, בהרצאה מרתקת ומלאת תובנות • גב' 
ה' שוחט במופע סטנדאפ מרגש ומלא הומור • הכניסה ללא תשלום ללקוחות כל הקופות

'כללית' מזמינה את נשות בני ברק 
לערב בריאות איכותי ומלא בתוכן, שיע־

מוד בסימן הפרעות קשב וריכוז בילדים 
והפתרונות המומלצים על ידי המומחים. 
הערב ייערך ביום שלישי הקרוב, ג' בא־

לול (3.9) באודיטוריום רמת אלחנן שעל 
ידי מפעל הפיס בשעה 20:00 בערב.

ברכה  בדברי  תפתח  הערב  את 
דן-פ"ת  מחוז  מנהלת  רייכנברג,  י'  ד"ר 
מר־ הרצאה  תימסר  ואחריה  ב'כללית', 

א'  הפרופ'  מאת  תובנות  ומלאת  תקת 
דן  במחוז  לקשב  המרכז  מנהלת  מנור, 
מרכז  מטעם  ילדים  ופסיכיאטרית  פ"ת 
'כללית'.  מקבוצת  'גהה'  הנפש  בריאות 
בהמשך הערב תופיע גב' ה' שוחט במו־
פע סטנדאפ מרגש ומלא הומור בשילוב 
קטעי שירה ותחתום את הערב שיעמוד 

בסימן העצמת האישה והכוח שבה.
ש'כללית'  הראשונה  הפעם  זו 
לנשים  מיוחד  כך  כל  אירוע  עורכת 
לליבה  הקרוב  רפואי  בנושא  שיעסוק 
כאשר  הילד.  התפתחות  אימא,  כל  של 
ידי  על  מקצועיים  כלים  יינתנו  בערב 
אשר  ההורי  התפקיד  על  מנור  פרופ' 
ילד  כל  להצלחת  במשימה  לסייע  יכול 
שלו  התקינה  בהתפתחות  מתקשה, 
פרופ'  החיים.  בהמשך  שלו  ובגדילה 
בתחו־ במיוחד  למומחית  נחשבת  מנור 

שינוי  על  מעידים  רבים  ומטופלים  מה 
מבורך שראו בעקבות הטיפול המקצועי 
והפתרונות  מנור  פרופ'  של  והמסור 

שהציעה. 
תשלום  ללא  הינה  לאירוע  הכניסה 
קופות  כל  וללקוחות  כרטיס  בהצגת 
להשיג  ניתן  הכרטיסים  את  החולים. 
'כללית'  של  המרפאות  עשרה  באחת 
מרפאת  כמו  ברק,  בני  ברחבי  הפרוסים 

 83 עקיבא  רבי  ברחוב  אזורית  ברק  בני 
חזון  ברח'  טל'  'גני  מרפאת  ורשא),  (גן 
 ,11 עזרא  ברח'  עזרא  מרפאת   ,63 איש 
מרפאת 'מרכז בעלי מלאכה' ברח' הרב 
ברח'  הרצוג  קרית  מרפאת   ,134 כהנמן 
צבי הרלינג 6א' ומרפאת בלומנטל ברח' 
עלי הכהן 13. כמות הכרטיסים מוגבלת 
כדי  מראש  ולהצטייד  להקדים  ומומלץ 

להבטיח את מקומך.

הדים רבים להתרמת הדם המרכזית של 
'לאומית שירותי בריאות' בקרית גת

זה כבר הפך למסורת של שנים: שיתוף הפעולה בין המרכז הרפואי של 'לאומית 
שירותי בריאות' ברמות דוד ובנק הדם של מד"א לגיוס מנות דם דחופות מקרב 

הקהילה החרדית בקרית גת
הערב  בשעות  האחרון  ראשון  ביום 
של  המרכזי  הדם  התרמת  מעמד  נערך 
בנק  בשיתוף  גת  בקרית  החרדי  הציבור 
השלישית  הפעם  זו  מד"א  של  הדם 

בעקביות.
החל משעות הערב המוקדמות נהרו 
הקהילות  מכלל  הקריה  מאברכי  רבים 
המגוונות ומשלל הכוללים שבעיר לעבר 
לאומית  של  המפואר  הרפואי  המרכז 
על  דוד,  רמות  החרדית  הקריה  במרכז 
מנת לקיים בגופם 'כל המציל נפש אחת 

מישראל כאילו קיים עולם מלא'.
בכוחות  שנערכה  הדם  בנק  הנהלת 
גדולים לביצוע ההתרמה כמיטב המסו־

רת לאור ההיענות הרבה של עם ישראל, 
מי־ ציוד  של  גדול  מלאי  עם  הצטיידה 

ההשתתפות  לנוכח  והתפעלה  וכו'  טות 
שהביע  האברכים  ציבור  של  המבורכת 
שמים  שם  וקידש  חיים  להציל  רצונו 

בהליכותיו.
פניית  התקבלה  רבה  בהתרגשות 
שהוא  בעיר  האדמו"רים  מחשובי  אחד 
גם לקוח מרוצה של לאומית, שהביע את 
המארגנים  את  ובירך  דם  לתרום  רצונו 
והמשך  שלמה  בבריאות  ההנהלה  ואת 

פעילות מבורכת למען הקהילה.
לחצות  קרוב  הפעילות  תום  עם 
בהתרג־ האברכים  ציבור  הודה  הליל 
קשרי  מנהל  ההתרמה  ליוזם  רבה  שות 

הקהילה בלאומית הרב אהרן זיידל ולה־
נהלת לאומית על שבעטיים גלגלו זכות 
נפשות  להציל  להם  ואפשרו  זכאי,  ע"י 

מישראל בנוחות ובכיבוד איכותי.
שירותי  'לאומית  של  זו  יוזמה 
לכלל  מתווספת  דוד  ברמות  בריאות' 
הפעילויות המגוונות הנעשות בקרב בני 
הקהילה, אם בארגון קורסי החייאה לכל 
ייעודיים  קורסים  במתן  ואם  המשפחה, 
בפעילויות  ואף  כולה,  השנה  במהלך 

מגוונות לילדי כיתה א' וערבי נשים בפ־
הקהילות  מגוון  בקרב  החגים  של  תחם 
המתגוררות במקום ועוד פעילויות רבות 

ועשירות.
החרדי  במגזר  השיווק  מנהל 
מציין  רוזנשטיין  אפרים  הרב  בלאומית 
כי פעילות זו מתווספת לפעילות ארצית 
מרכ־ של  רחב  במגוון  דם  התרמות  של 

זים רפואיים ברחבי המגזר החרדי בארץ 
בהצלחה מרובה ב"ה.

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

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

ממשיכה  בריאות'  שירותי  'מכבי 
הבריאות  לקידום  הפעילויות  בהרחבת 
פעולה  שיתוף  ומקיימת  בקהילה, 
במסגרתו,  חיים',  'פרי  ארגון  עם  נוסף 
שליט"א  שלזינגר  משה  הרה''ג  יערוך 
קהל  קבלת  חיים',  'פרי  ארגון  נשיא 
הרפואי  במרכז  רפואי-הלכתי  לייעוץ 
כרוך  אינו  הייעוץ  ברכסים.  'מכבי'  של 
קופות  כל  לחברי  ומיועד  בתשלום, 

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

לפרי בטן.
במכבי,  הבריאות  חטיבת  ראש 

פרופ' נחמן אש, מציין כי במכבי שירותי 
בריאות מתקיימת פעילות ענפה בתחום 
הפעולה  "שיתוף  כי  ואומר  הגנטיקה, 
המבורך בין הרב שלזינגר, העומד בראש 
ומומחי  רופאי  לבין  חיים',  'פרי  ארגון 
מכבי שרותי בריאות, נמשך שנים רבות, 
משמעותית  ותמיכה  תרומה  מעניק 
פת־ להבאת  ופועל  ולמשפחות,  לזוגות 
רונות למחלות הניתנות למניעה במעבר 
תורשתי לילדים. פועלו של הרב שלזינגר 

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

רצופים עם רופאים ומומחים בעלי שם 
לעזור  מנת  על  הנשים,  רפואת  בתחום 

ככל שניתן למשפחות".
מכבי  של  השיווק  מנהל  לדברי 
"מכ־ שלזינגר:  משה  ר'  החרדי,  למגזר 

החרדי  המגזר  ריכוזי  בכל  פועלת  בי 
שכל  מנת  על  רבנים,  עם  מלא  בתיאום 
ומונגשים  מותאמים  יהיו  השירותים 
לציבור. לכן הובלנו את שיתוף הפעולה 

עם ארגון 'פרי חיים'". 
קבלת הקבל תתקיים בשבוע הבא, 
יום שלישי, ג' אלול (3.9) במרכז הרפואי 
בין  רכסים,   ,40 סביון  רח'  'מכבי',  של 
השעות 17:30-22:30. יש להירשם ולקבוע 

תור בטלפון 02-500-1501, שלוחה 2.

הצלחה כבירה לאירוע בין הזמנים הגדול 'עולים לירושלים 4'
מנכ"ל  זילברברג  אפרים  מספר 
דבר  של  "בסופו  אפקט.  חברת 
הצד  על  באתגר  לעמוד  הצלחנו 
אותנו  ממלא  וזה  ביותר  הטוב 
מסכם,  הוא  ובגאווה",  בסיפוק 
ירו־ העיר  לראש  להודות  ומבקש 

את  והוביל  שסייע  מי  וכל  שלים 

הגדולה  תרומתם  על  הפרויקט 
להצלחה.

משה  העיר  ראש  כי  יצוין 
יום  מדי  במתחם  ביקר  ליאון 
העניינים  על  מקרוב  לפקח  כדי 
הצד  על  מתנהל  שהכל  ולוודא 
הטוב ביותר. לאורך השבוע סיירו 
במתחם שורה של אח"מים ואישי 

ירוש־ העיר  ראש  ביניהם:  ציבור, 
יוסף  הרב  סגניו  ליאון,  משה  לים 
ראוכברגר,  אליעזר  הרב  דייטש, 
הרב ישראל קלרמן והרב אברהם 
תור־ תרבות  תיק  מחזיק  בצלאל. 

נית הרב דודי בלומנשטוק יחד עם 
הצוות  וכן  נוספים,  מועצה  חברי 
ירושלים  עיריית  של  המקצועי 

בראשות המנכ"ל איציק לארי.
שר  במתחם  סיירו  כן  כמו 
הש־ סגני  פרץ,  רפי  הרב  החינוך 

רים הרב יעקב ליצמן והרב מאיר 
ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר  פרוש, 
אורי  הרב  ח"כ  גפני,  משה  הרב 

מקלב וח"כ הרב יעקב טסלר. 
משה  ירושלים  העיר  ראש 
ליאון מסר: "אני שמח לראות את 
עשרות אלפי המשתתפים, ומודה 
מקרב לב למארגנים ולכל מי שנ־

הגדול  הפרויקט  בארגון  חלק  טל 
עומדים  שאנחנו  העובדה  הזה. 

מלמדת  תקלות  אפס  כמעט  על 
כל  של  והרצינות  המקצוענות  על 

הנוגעים בדבר".
פרץ,  רפי  הרב  החינוך,  שר 
התקבל בחום ע"י הנוכחים שהודו 
לו על התמיכה הגדולה של משרד 
נאום  נשא  פרץ  באירוע.  החינוך 
במקום במהלכו אמר: "אחד הדג־

לים שהנפתי עם כניסתי לתפקיד 
המגזר  בין  יציב  גשר  בניית  הוא 
בכוונתי  החינוך.  למשרד  החרדי 
המ־ השיח  את  ולהוביל  להמשיך 

החרדי,  החינוך  מנהיגי  עם  שותף 
לצ־ המענים  את  להם  ולהתאים 

בכוונתי  שלהם.  הייחודיים  רכים 
לסייע ולקדם אותם". 

עיני  לנגד  רואה  "אני  לדבריו, 
הערכית  העשיה  תפארת  את  גם 
הח־ החינוך  מוסדות  שמובילים 

חמלה,  חסד,  של  ערכים  רדיים. 
צריכים  אלה  ומסירות.  נתינה 
חשי־ לאור  לרגלינו.  נר  להיות 

השנתי  הנושא  כי  הכרזתי  בותם, 
שילווה את מערכת החינוך בשנה 
ההדדית.  הערבות  הוא  הקרובה 
בראש  נמדד  חברה  של  חוסנה 

ובראשונה דרך הערך הזה".
הרב  ירושלים  העיר  ראש  סגן 
עבר  "האירוע  מסר:  דייטש  יוסף 
מצ־ הוא  ובכך  מרובה,  בהצלחה 

בשלוש  שהתקיים  לאירוע  טרף 
של  כשבסופו  הקודמות,  השנים 
לאטרק־ אותו  שהפך  מה  זה  דבר 
ציה המרכזית של הציבור החרדי 

בבין הזמנים".
תורנית  תרבות  תיק  מחזיק 
בלומנש־ דוד  הרב  המועצה  חבר 
עשרות  לראות  מסר: "תענוג  טוק 
נהנות  חרדיות  משפחות  אלפי 
וערכית  איכותית  קיץ  מחוויית 
לראש  מיוחדת  תודה  בירושלים. 
ההתגייסות  על  ליאון  משה  העיר 
הפ־ להצלחת  שלו  וההירתמות 

מעל  עצמה  את  שמוכיחה  רויקט, 
ומעבר בשטח".

במי־ שיבח  גפני  הרב  ח"כ 
ירושלים  עיריית  את  חמות  לים 
קיום  אופן  על  בראשה  והעומד 
האירוע. "ממה שאני רואה ושומע 
סטנד־ קבע   4 לירושלים  עולים 

והנאה  בילוי  של  חדשים  רטים 
שכ־ באופן  החרדי,  המגזר  עבור 

מותו לא ניתן למצוא בשום מקום 
אחר", אמר הרב גפני והוסיף: "אין 
לי ספק שההפקה והניהול המתו־

השקעה  של  תוצאה  הם  קתקים 
ראש  של  אינסופית  ואיכפתיות 
העיר משה ליאון באירוע". בנוסף 
למען  לפעול  גפני  הרב  הבטיח 
כך  האירוע  של  התקציב  הגדלת 

שבשנה הבאה הוא יתקיים במשך 
לאור  פעילות)  ימי   10) שבועיים 

הביקוש הגדול.
יעקב  הרב  הבריאות  שר  סגן 
מאוד  מכובד  אירוע  "זה  ליצמן: 
מה  את  החרדי  לציבור  שנותן 
אני  מאוד.  בדרכו  לו  זכאי  שהוא 
את  ומברך  מתקיים  שהוא  שמח 

כל מי שנטלו חלק בקיומו".
מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
דבר  הוא  הזה  "האירוע  פרוש: 
לציבור  אמיתית  ובשורה  מבורך 
לסגן  להודות  רוצה  אני  החרדי. 
יוסף  הרב  ירושלים  העיר  ראש 
דייטש שהוא זה שיזם את הפרויקט 
מלכתחילה וליווה אותו כל השנים 
לראש  גם  תודה  זו.  בשנה  כולל 
התגייסותו  על  ליאון  משה  העיר 

ומסירותו למען הפרויקט".
"כבר  מקלב:  אורי  הרב  ח"כ 
שעשרות  ברציפות  שנים  ארבע 
נהנות  חרדיות  משפחות  אלפי 
בע־ אמיתית  הזמנים  בין  מחווית 

להתגייסות  תודות  אפסית  לות 
תעודת  זו  ירושלים.  עיריית  של 
כבוד והוכחה שאפשר גם אחרת. 
משה  העיר  לראש  מיוחדת  תודה 
למ־ ומאמציו  השקעתו  על  ליאון 

עצמם  את  שהוכיחו  האירוע  ען 
בשטח".
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  המשך מעמוד ד

הגאון רבי איתמר גרבוז שליט"א ראש ישיבת 'אורחות תורה' 
על 49 רבני רשת הכוללים ש"ס אידן: 

"אין הם ש"ס איד'ן בבקיאות גרידא. הם 
יודעי ש"ס עם ראשונים, בעיון, בלומדות!"

במבחן מקיף ומעמיק שערך הגר"א גרבוז לרבני רשת הכוללים התשובות עוררו 
השתאות רבה ^ מי האמורא שסיים ש"ס בגיל צעיר, וכמה מחלוקות בין רבי 

שמעון לרבי יהודה יש במסכת שבת?
המש־ על  לחזור  יודעים  כולם 
לסמוך  שמעון  רבי  הוא  פט "כדאי 
מעטים  אך  הדחק",  בשעת  עליו 
הזכרון  מתוך  לציין  יודעים  מאוד 
מהי אותה שעת הדחק שבה סומ־
פעמים  וכמה  שמעון,  רבי  על  כים 
כש־ אולם  בחז"ל.  אותה  מוצאים 
אידן,  ש"ס  כוללי  בגאוני  מדובר 
מה.  שבת  מיד:  קלעו  תשובותיהם 
קריאת  גבי  ט.  ברכות  מוקצה,  גבי 
מוק־ שטר  גבי  יט.  ובגיטין  שמע, 
דם. חכמי ש"ס אידן ציינו שגם על 
רבי אלעזר נאמר כך, בסוגיא 'מעת 

לעת' בנדה ו: ועירובין מו.
שאלה זו היתה רק אחת מתוך 
ועיוניות  מקיפות  שאלות  עשרות 
אית־ רבי  הגאון  שאל  אותן  יותר, 

ישיבת  ראש  שליט"א  גרבוז  מר 
המקיף  במבחנו  תורה,  ארחות 
רשת  לחברי  שערך  והמעמיק 
הכוללים ש"ס אידן, מבחן שהקיף 
את כל הש"ס, והעמיק בראשונים 

ובאחרונים.
רבני  את 49  שאל  גרבוז  הגר"א 
הכולל שאלות עיוניות שונות, לדו־

גמא ביקש מהם להביא ראיות מכל 
מרחבי הש"ס בנוגע לנידון ההלכתי 
אם ביצה נקראת אוכל או משקה. על 

להוכיח  אידן  ש"ס  רבני  החלו  אתר 
תוך  כאשר  בש"ס,  שונים  ממקומות 
ראיות,  שלש  הסתכמו  דקות  כמה 
מלשון הגמרא בביצה ב. וביומא פ., 

וכן מהסוגיא בסנהדרין ה:.
המעניינות:  מהשאלות  עוד 
שבת  במסכת  יש  מחלוקות  כמה 
בין רבי שמעון לרבי יהודה. גאוני 
ש"ס אידן ציינו את כל המחלוקות 
לפי הדפים, בלי להחסיר אף אחת 
לא  המבחן  את  שראו  אלו  כמובן. 

יכלו להירגע מהתפעלות.
להש־ בלי  כמובן  אפשר  ואי 

הדופן  יוצאת  בבקיאותם  תעשע 
של הגאונים. הם נשאלו: על איזה 

בגיל  ש"ס  שסיים  מובא  אמורא 
צעיר? גאוני ש"ס אידן עונים מיד: 
רב כהנא בגיל 18, כמסופר בשבת 
חגא  רב  על  מסופר  גם  כך  סג. 
כמ־ בגיל 18  ש"אוקים תלמודיה" 

בוא במס' מועד קטן כה. מי סיים 
"ההוא  יותר?  צעיר  בגיל  מסכת 
זרה  עבודה  מסכת  סיים  ינוקא" 

בגיל 6, כמסופר בעבודה זרה נו:
שאין  בש"ס  יש  משניות  כמה 
עליהם גמרא – שואל ראש הישי־

מזכירים  אידן  ש"ס  וגאוני  בה, 
כב:  השנה  ראש  יג.  בכורות  מיד: 
כולל  בש"ס  דף  ואיזה  סג:  ונדרים 
רק מימרות של רבא? בכורות נ"ט 

– עונים גאוני ש"ס אידן.
את  הביע  הישיבה  ראש 
רבני  מידיעת  הרבה  התפעלותו 
אינם  "הם  ציין  הוא  הכוללים. 
בקיאות  של  במובן  אידן  ש"ס 
ידיעת  כאן  ראינו  הרי  גרידא. 
עם  ראשונים,  עם  בעיון,  הש"ס 
בירך  בסיום,  הראויה".  הלומדות 
ראש הישיבה את מייסד הכוללים 
שליט"א  אייזען  אברהם  ר'  הגאון 
עם  נדיבי  עם  יחד  פוזנא  גאב"ד 
את  שוב  והביע  במבחן,  שנכחו 
שהוא  הוסיף  ואף  התרגשותו. 
מקנא בזכותם של מחזיקי התורה 
אלו, בימים שלאחר מכן אף שיגר 
הוא  שבו  מיוחד  התרגשות  מכתב 
היוצר  מבית  התפעלותו  על  חוזר 

לש"ס אידן היחיד במינו.

קידוש שם שמים בפרלמנט האוקראיני:

ח"כ הרב ישראל אייכלר ייצג את משלחת 
ישראל בטקס ההשבעה בפרלמנט האוקראיני

מאת דוד שמואלי

התקיים  חגיגי  השבעה  טקס 
למע־ שבו  האוקראיני,  בפרלמנט 
משתייכים  החברים  ממחצית  לה 
של  החדש  השלטון  למפלגת 
בממשלה  מדובר  זילנסקי.  הנשיא 

חד מפלגתית. 
משלחות  השתתפו  בהשבעה 
ישראל  מדינת  את  העולם.  מכל 
ח"כ  הכנסת  יו"ר  סגן  בכבוד  ייצג 
שהגיע  אייכלר  ישראל  הרב 
וכן  הכנסת  מנכ"ל  עם  יחד  לקייב, 

השגריר החרדי יואל ליאון.
קיבל  החדש  הפרלמנט  יו"ר 
המשלחות  ראשי  את  בברכה 
שהתבק־ בשמותיהם,  האורחות 

הרב  ח"כ  זה.  אחר  בזה  לקום  שו 
הכבוד  במושבי  ישב  אייכלר, 
מאחורי ארבעת נשיאי אוקראינה 
זכתה  מאז  הנודעים  הקודמים, 

לעצמאות.
את  לברך  היו"ר  כשהכריז 
סגן  בראשות  ישראל  משלחת 
הרב  הישראלי,  הפרלמנט  נשיא 
הפת־ התחוללה  אייכלר,  ישראל 

עה באולם. 
התייצב  אייכלר  הרב  ח"כ 
במלא  החסידי  בלבוש  רגליו  על 
לעיני  יעקב,  בגאון  ונופף  קומתו 
הפר־ חברי  ו־422  היהודי  הנשיא 

למנט המופתעים מן המחזה. כולם 
סוערות  כפיים  במחיאות  הריעו 
האוק־ העם  כל  לעיני  וממושכות, 
בטקס  חי  בשידור  שצפה  ראיני 
היתה  "זאת  האוקראיני.  הלאומי 
פרל־ חבר  אמר  הטקס",  הפתעת 

מנט יהודי נרגש.
בכל  גדולה  נקמה  "הרגשתי 
וצלפו  והשפילו  שהכו  הדורות 
בגבו של היהודי הגלותי, עם הזקן 

שחי  החסידי,  והלבוש  והפאות 
לכבודם  שנה.  כאלף  הזאת  בארץ 
הנה  לשלום:  לנופף  וקמתי  באתי 
באותה  כאן  ניצבים  שוב  אנחנו 
אמונה ובאותו לבוש ובאותה גאוה 
שההערצה  מקווה  אני  דקדושה. 
אחר  לנו  שהיו  והפגישות  הזאת, 
קשרים  ליצור  בעדנו  יסייעו  כך, 
התיירים  רבבות  למען  טובים, 
על  להתפלל  שבאים  היהודים 
ורבבות  הקדושים  המקומות 
אמר  באוקראינה"  החיים  יהודים 

הרב ישראל אייכלר. 
ח"כ  נפגש  הביקור  במהלך 
גורמים  עם  אייכלר  ישראל  הרב 
ונצי־ האוקראיני  בממשל  בכירים 

גי המדינות השונות ודן עמם יחד 
באוקראינה,  ישראל  שגריר  עם 
לחיזוק הקשרים עם העם היהודי 
הצדיקים  קברי  על  ושמירה 

באירופה. 
הנשיא  עם  נפגש  היתר  בין 
את  שהזכיר  פרושנקו,  הפורש 
הפרלמנט  יו"ר  בכנסת,  ביקורו 
החדש, וכן דיפלומטים רבים מכל 

רחבי העולם.
והפגי־ הטקסים  לאחר  מיד 

המקומות  על  להתפלל  יצא  שות 
הקדושים, יחד עם הרב משה אס־

מן שליט"א וסייר במוסדות חב"ד 
באנטיב־ שהקים  ובעיירה  בעיר 

יחד  ויצאו  בחיידר  ביקר  שם  קה. 
אצל  מרגשת  לתפילה  השדה  אל 
ציון הרה"ק רבי מרדכי מצ'רנוביל 

זיע"א הטמון שם.
הרב  ח"כ  היה  ערב  לקראת 
במוסדות  כבוד  אורח  אייכלר 
ז'יטומיר.  בעיר  והחסד  החינוך 
לתפילה  לברדיטשוב  נסע  משם 
ישראל  של  סניגורן  ציון  על  חמה 
לוי'  ה'קדושת  בעל  יצחק  לוי  רבי 
טובה  וחתימה  לכתיבה  זיע"א, 

ולישועת כלל ישראל.
להצלת  נשא  מיוחדת  בקשה 
התורה ולאהבת ישראל, בהצלחת 
הק־ במערכה  הנאמנה  היהדות 

בארץ  הקרובות  בבחירות  דושה 
שמים  שם  לקדש  ושנזכה  ישראל 
יש־ גדולי  ורבנן  מרנן  בשליחות 

ראל שליט"א.

כבאים מיחידת להבה השתתפו 
בתרגיל חילוץ של האיחוד האירופי

מאת חיים מרגליות

שישה כבאי אש מיחידת העי־
לית להבה השתתפו בתרגיל חילוץ 
האירופי  האיחוד  של  היקף  רחב 

בסיציליה.
כצוות  היחידה  מבניית  כחלק 
חילוץ הנותן מענה ראשוני באירוע 
כבאים  משלחת  יצאה  בינלאומי, 
להשתתף בתרגיל רחב היקף אשר 
אדמה  רעידת  של  אירוע  דימה 
במסג־ התנהל  התרגיל  בסיציליה. 
רת ארגון EU MODEX אשר מת־

רגל ומכשיר יחידות בעולם להיות 
צוותי חילוץ ברמה העולמית.

השתתפו  להבה,  כבאי  מלבד 
בתרגיל יחידות חילוץ מבריטניה, 
האש  כבאי  ומרוקו.  צ'כיה  צרפת, 
מישראל סופחו ליחידה הבריטית 

וזכו לשבחים על פעילותם.
לי־ והצלה  כבאות  בשירותי 

תרם  התרגיל  כי  אומרים  שראל 
הן  היחידה  בניית  לתהליך  רבות 
ברמה המקצועית והן ברמת התו־

היחידה  זכתה  לה  העולמית  דעה 
בפרט ומערך הכיבוי בכלל. 
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חדש בסאפרים:

דרמה בניו ג'רזי: שלושה חברי ועדת התכנון 
במחוז ג'קסון התפטרו מתפקידם

לאחר שנחשף כי השתתפו באסיפה סודית למנוע את התפתחות ההתיישבות החרדית 

מאת א. למל

התכנון  ועדת  מחברי  שלושה 
לאחר  התפטרו  ג'קסון  מחוז  של 
פרסום ההקלטות של השתתפותם 
את  להפסיק  שנועדה  בישיבה 
ההתפתחות הישוב החרדי במחוז.

שעלתה  לאחר  החלה  הסאגה 
המקו־ לרשויות  אנונימית  דליפה 

איגן,  ריצ'רד  כי  והתקשורת  מיות 
ג'קסון,  של  התכנון  במועצת  חבר 
סאליבן  וג'וזף  הופשטיין  שלדון 
במה  נכחו  המחוז,  מועצת  חברי 
שכונה כישיבה סודית של פעילים 
שהתמקדה במידה רבה במאמצים 
החר־ הקהילה  לצמיחת  להתנגד 

דית במחוז.
בבית  נערכה  הפגישה 
ולפי  בג'קסון  מהפעילים  אחד 
הדיווחים נכחו בה כ־28 תושבים. 
הצפוי  הדיון  עמד  היום  סדר  על 
ג'קסון  של  התכנון  ועד  בישיבת 
מ־460 בתים ובית  בפיתוח ליותר 
כנסת באזור העיירה בסמוך לגבול 
עם מנצ'סטר טאונס, הרחק מאזור 

שם  בלייקווד,  הגובל  ג'קסון 
משפחות  מאות  כמה  מתגוררות 

חרדיות.
הוכיחו  התיעוד  מתוך  קטעים 
התכנון  ועדת  חברי  שלושת  כי 
בחשאיות  לשמור  ביקשו  והבניה 
בישיבה  השתתפותם  דבר  את 

הסודית.
להיות  אמורים  לא  "אנחנו 
"אף  הופשטיין.  מר  אמר  כאן", 
נכנ־ "לא  אותנו".  ראה  לא  אחד 

בלתי  כמו  ניטרליים  אנחנו  סנו, 
היינו  "לא  איגן.  מר  אמר  נראים", 

כאן", אמר מר סאליבן.
לקחו  שלושתם  הדיווח,  עפ"י 
באסטר־ ודנו  בשיחות  פעיל  חלק 
התפת־ את  לחסום  הנכונה  טגיה 
חות הישוב החרדי במחוז ג'קסון. 
הביכו  שפורסמו  ההקלטות 
כי  שהודיעו  המועצה  חברי  את 

הם מתפטרים. 
רשויות  כשנה  לפני  כזכור, 
על  הודיעו  ג'רזי  בניו  המשפט 
נגד  פדראלית  חקירה  פתיחה 
בעקבות  ג'קסון,  מחוז  עיריית 

חוקתיים  שינויים  בוצעו  כי  חשד 
במטרה  העיר  מועצת  בתקנות 
שומרי  מיהודים  למנוע  תחילה 
במחוז,  להתיישב  ומצוות  תורה 
של  פלילית  עבירה  המהווה  דבר 

הפליה על רקע דתי. 
אגו־ מטעם  שהוגשה  התביעה 

'וו.ר.  וחברת  באמריקה  ישראל  דת 
התקנות  חקיקת  את  מציגה  נכסים' 
או  בתי־ספר  הקמת  על  האוסרות 
במטרה  שנחקקו  בג'קסון,  פנימיות 
למנוע מתושביה היהודים האורתו־

דוקסים של ג'קסון להקים מוסדות 
חינוך הנחוצים לחינוך ילדיהם.

עפ"י התביעה, מדובר בהפרה 
בחוקה  שונים  סעיפים  של  בוטה 
האמריקאית, ביניהם זכות ההגנה 
חו־ ועקרונות  הדת  חופש  השווה, 

סעיפים  ארבעה  ההתאגדות;  פש 
השי־ על  הפדראלי  החוק  מתוך 

מוש בקרקעות למטרות דת ועבור 
במוסדות,  המאושפזים  אנשים 
 ;(2000) תש"ס  בשנת  שהתקבל 
חוק הדיור ההוגן וכן החוק החדש 

של מדינת ניו ג'רזי נגד אפליה. 
כחצי  לפני  נחקקו  ההתקנות 
של  העיר  מועצת  על־ידי  שנה 
לייקווד,  עם  הגובלת  ג'קסון, 
יהודים  מתגוררים  בו  באזור 
כי  נטען  בתביעה  רבים.  חרדים 
רצון  היה  לתקנות  שהמניע  ברור 
לעבור  חרדים  מיהודים  למנוע 
"משטמה  ע"י  וזאת  בג'קסון,  לגור 
הקהילה  נגד  מאפליה  הנובעת 

היהודית האורתודוקסית".

המחיר הנמוך ביותר למים מותפלים

הוכרזו החברות העולות לשלב הסופי במכרז 
להקמת מתקן התפלה הגדול מסוגו בעולם

מאת חיים מרגליות

העולות  החברות  שתי  נבחרו 
להקמת  במכרז  הסופי  לשלב 
מסוגו  הגדול  ההתפלה  מתקן 
ו־  IDE חברות  בשורק.  בעולם 
כעולות  הוכרזו   Hutchison
לשלב ה־BAFO, כאשר הצעותיהן 
ש"ח  כ־1.6  על  ועומדות  צמודות 
בכחצי  הנמוך  מחיר  מים,  לקוב 
ביותר  הנמוך  המחיר  לעומת  שקל 
הוזלה  כיום.  המשולם  מים  לקוב 
כ־2.5 המים  למשק  תחסוך  זו 
תקופת  לאורך  ש"ח  מיליארד 
פעילות המתקן, בהשוואה למחיר 

המשולם כיום.
ועדת המכרזים הבין־משרדית 
למש־ המשותפת  ים  מי  להתפלת 

רדי האוצר, האנרגיה, רשות המים 
איציק  בראשות  ענבל,  וחברת 
תש־ יחידת  מנהל  מרמלשטיין, 
הכ־ בחשב   PPP ופרויקטי  תיות 

ללי, הכריזה על החברות העולות 
BAFO –) ,לשלב התמחרות נוסף

Best and Final Offer) במכרז 
להקמת מתקן ההתפלה שורק 2.

בפעם  מיושם   BAFOה־ הליך 
הכללי  החשב  במכרזי  הראשונה 
המימון  סגירת  שלב  ובאמצעותו 
שבדרך  המתקן,  ותכנון  לפרויקט 
הסופי  הזוכה  ידי  על  נעשה  כלל 
בין  תחרותי  להליך  הופך  במכרז, 
ביותר.  הטובות  ההצעות  שתי 
המ־ מגישים  זה,  שלב  של  בסופו 

משופרת  מחיר  הצעת  תמודדים 
ונבחר הזוכה. הוספת התחרות גם 
לשלב הסגירה הפיננסית של המ־
הודאות  את  להגדיל  צפויה  תקן, 
להקמת המתקן, לקצר את לוחות 
את  ולהוזיל  להשלמתו  הזמנים 

מחיר המים. 
בתוך  נעשתה  הזוכים  בחירת 
הממשלה  מהחלטת  בלבד  כשנה 
של  דחופה  הקמה  על  שהורתה 
של  הקשה  מצבו  עקב  המתקן 
של  רצף  חווה  אשר  המים  משק 
הפ־ רצופות.  בצורת  שנות  חמש 

בה   ,PPP בשיטת  יבוצע  רויקט 
היזם הנבחר יהיה אחראי לתכנון, 
מתקן  של  ותפעול  הקמה  מימון, 
שנה.   25 בת  לתקופה  ההתפלה, 
הגדול  להיות  שצפוי  המתקן, 
מסוגו בעולם, עתיד לייצר כ־200
מיליון מטר קוב מים בשנה, ויעלה 
את סך ייצור המים במתקני ההת־

כמות  בשנה,  מלמ"ק  ל־785  פלה 
הצריכה  מסך  לכ־85%  השווה 

הביתית והעירונית כל שנה.
כחלק מההליך המכרזי הודיע 
בנק ההשקעות האירופי (EIB) על 
לפרויקט  מימון  להעמיד  כוונתו 
יורו.  מיליון   150 עד  של  בהיקף 
אפשרות  כולל  המכרז  כן,  כמו 
של  בהספק  כוח  תחנת  להקמת 
צריכת  לטובת  מגה־ואט   150 עד 
להוזיל  ובמטרה  ההתפלה  מתקן 

את עלות המים.
חזקיהו:  רוני  הכללי,  החשב 
המתקן,  בהקמת  הדחיפות  "נוכח 
שבהם  הקצרים  הזמנים  לוחות 
ויישום  המכרזים  וועדת  פעלה 
במכ־ לראשונה   BAFOה־ מנגנון 

לתרום  צפויים  הכללי,  החשב  רזי 
לוחות  של  משמעותי  לקיצור 
גם  כמו  המתקן,  להקמת  הזמנים 
פרויקט  המים.  מחיר  להוזלת 
פרויקטי  לשורת  מצטרף  זה 
אלו  בימים  המקודמים  תשתית 
 ,'2030 'תשתיות  תכנית  במסגרת 
אנ־ תחבורה,  פרויקטי  ביניהם 

חסמים  הסרת  ופסולת,  רגיה 
הממשלתית  ההשקעה  והרחבת 

בתשתיות".
אודי  האנרגיה,  משרד  מנכ"ל 
ההתפלה  מתקן  "הקמת  אדירי: 

הראשון  השלב  היא  ב'  בשורק 
לה־ האסטרטגית  התכנית  של 

הבצורת  תקופות  עם  תמודדות 
האנרגיה  משרד  של  בהובלתו 
שי־ לפרויקטים  מצטרפת  והיא 

המים  אספקת  אמינות  את  חזקו 
מת־ יוקם  כשלאחריה  לצרכנים, 

המערבי.  בגליל  גם  התפלה  קן 
הזמנים  בלוחות  המכרז  השלמת 
הקצרים בהם פעלה הוועדה, תוך 
בעלויות  משמעותי  חסכון  יצירת 
הישג  הינה  המותפלים,  המים 

משמעותי למשק המים".
גיורא  המים,  רשות  מנהל 
של  המים  למאזן  שחם: "התוספת 
ב'  שורק  ממתקן  מ"ק  מיליון   200
ביחד עם התוספת של 100 מיליון 
המתוכנן  ההתפלה  ממתקן  מ"ק 
בתוך  המערבי  בגליל  להקמה 
למשק  מאפשרת  שנים,  מספר 
לעליה  כראוי  להיערך  המים 
בשנים  הצפויים  למים  בביקושים 
ולתחזיות  אחד  מצד  הקרובות 
על  המצביעות   – האקלים  שינויי 

הקטנת היצע המים הטבעיים מה־
תח־ הוכח, שהליך  שוב  השני.  צד 

רותי מקצועי, כפי שנעשה במכרז 
שיאפשר  נמוך,  למחיר  מביא  זה, 
למתן את העליה הצפויה בתעריף 
פיתוח  על  הדוקה  בקרה  המים. 
מהמ־ אחת  היא  כולו  המים  משק 

שימות החשובות ביותר של רשות 
מים  תעריף  על  השמירה  המים. 
וב־ מסר  גם  היא  ככל שניתן  נמוך 
שורה חשובים מאד לכלל הציבור 

היועמ"ש מגבה את השר אוחנה בישראל".
במינוי מנכ"ל משרד המשפטים

הפרקליטות הגישה את תגובתה לבג"ץ, בה היא טוענת שאין מניעה למנות 
בתקופה זו את עו"ד אופיר כהן למנכ"ל משרד המשפטים

מאת דוד שמואלי

מגבה  מנדלבליט  היועמ"ש 
אוחנה,  אמיר  המשפטים,  שר  את 
את  למנות  בזכותו  תמיכה  ומביע 
מנכ"ל  לתפקיד  כהן  אופיר  עו"ד 

משרד המשפטים.
בתגובת הפרקליטות שהוגשה 
לאיכות  התנועה  לעתירת  אתמול 
להק־ עילה  אין  כי  נטען  השלטון 

למשרד  חדש  מנכ"ל  מינוי  פאת 
ממשלה  להקמת  עד  המשפטים 

חדשה.
מניעה  אין  שנוצרו  "בנסיבות 
לתפקיד.  כהן  למינוי  משפטית 
פלמור אינה רוצה לחזור לתפקיד 
נאמר  הפיך",  בלתי  הוא  והמצב 

בתגובה.
בתנועה לאיכות השלטון תקפו 
בתגובה את היועמ"ש, "אין לנו אלא 
'הרצחת  השחוק  בביטוי  להשתמש 
אוחנה  שהשר  אחרי  ירשת'.  וגם 
לנו  מספרת  המנכ"ל  את  מפטר 
שנוצ־ 'נסיבות  על  עכשיו  המדינה 

כאילו   – החלפתה  שמחייבות  רו' 
שהנסיבות הללו נפלו מהשמים ולא 

נוצרו בידי השר עצמו".
"מדובר בעמדה מצערת מאוד 
פתל־ שבניסוחים  היועמ"ש  של 

מנסה  משפטית  ובלוליינות  תלים 
להסביר לבית המשפט למה מותר 
להתעלם מהנחיות חקוקות בסלע 
20 הציבורי  השירות  את  שליוו 
שנים, ולתת גושפנקא חוקית לא־

לדין",  בניגוד  שנעשה  בריוני  קט 
הוסיפו בתנועה.

הגאון רבי בנימין פינקל שליט"א

"יש לזעוק ולעורר רחמי שמים לביטול גזירת 'קבורה רוויה'"
^ קהל  הדברים נאמרו בעת תפילת רבים על ציון קדשו של רבה של ירושלים הגאון רבי שמואל סלנט זי"ע לרגל יומא דהילולא ה־110

רב הגיע להשתטח על ציונו ועל ציוני הצדיקים שיום ההילולא חל בחודש האחרון 

מישראל  ואחד  אחד  כל  "על 
ומרה  גדולה  זעקה  לזעוק  מוטל 
גזירת  ביטול  על  ולהתחנן  ולבקש 
ידי  על  שנאסרה  הרוויה  הקבורה 
אלו  במילים  הדורות",  גדולי  כל 
פי־ בנימין  רבי  הגאון  אתמול  זעק 
נקל שליט"א על יד ציון קדשו של 
הגאון רבי שמואל סלנט זי"ע רבה 
ומ־ ממייסדי  שהיה  ירושלים  של 

בעיה"ק  האשכנזי  היישוב  חוללי 
לקברו  העליה  בעת  ת"ו,  ירושלים 

ביומא דהילולא המאה ועשר. 
זעקה זו על ציונו של רבה של 
הוא  שנה,  כ־70  במשך  ירושלים 
בראש  שעמד  על  הוקם  הגבר 
והכללית  הראשית  קדישא  חברה 
את  וייסד  תיקן  ירושלים,  של 
שנשמרים  קדישא  החברא  מנהגי 
עד היום הזה בדחילו ורחימו ללא 

שום שינוי ח"ו.
ובמקום  הזה  ביום  דווקא 
פינקל  הגר"ב  ביקש  הזה,  הקדוש 

לבי־ שמים  רחמי  לעורר  שליט"א, 
למרות  לב  כשלדאבון  הגזירה,  טול 
האחרון  בדור  ישראל  שגדולי 
זאת  אסרו  ושיבלחט"א  זצוק"ל 
בתכלית האיסור והזהירו לבל יהינו 
מקומות  יש  עדיין  ח"ו,  גדר  לפרוץ 
נוראית  בצורה  לקבור  שממשיכים 
זו וגורמים צער רב לישני עפר ר"ל.

לו  שיש  מי  כל  נדרש  כן  על 
השפעה על הנושא ובראשם נציגי 
לשינוי  ולדרוש  לפעול  הציבור 
ביסודות  הפוגע  זה,  עגום  מצב 
הדת וההלכה ובמנוחתם של ישני 

עפר.
אתמול ערב ראש חודש אלול 
הגדולה  העליה  נערכה  מוקדם, 
ירושלים  של  רבה  של  לקברו 
ההילולא  שיום  הצדיקים  ולקברי 
ה'נתיבות  בעל  בסמוך:  חל  שלהם 
ההוראה  עמוד  מסלונים,  שלום' 
קדו־ וקבר  בהר"ן  דוד  רבי  הגאון 

שנה  מלאו 90  שהיום  תרפ"ט,  שי 

להירצחם.
עבר  התיבה  לפני  כאמור, 
הגאון רבי בנימין פינקל שליט"א, 
השמיע  תהילים  אמירת  שלאחר 
ופו־ תולדותיהם  כיבושין.  דברי 

רקע  בליווי  הצדיקים  של  עלם 
הרב  מפי  נשמעו  מרתק,  היסטורי 

ישראל גליס שליט"א.
הזי־ להר  בעליה  המשתתפים 

תים זכו לחוברת תפילות מיוחדת 
ידי  על  המעמד,  לרגל  שהופקה 
והכ־ הראשית  קדישא  החברה 

שכללה  ירושלים,  פרושים  ללית 
מקבץ תפילות על קברי הצדיקים, 
הצדיקים  של  ותולדותיהם  רקע 
ועוד תכנים יקרים אודות הר הזי־
העתיק  היהודי  העלמין  בית  תים, 

והגדול ביותר בעולם.

והכ־ הראשית  ח"ק  בהנהלת 
ממספר  הופתעו  בירושלים  ללית 
כי  ונמסר  הגדול,  המשתתפים 
עליות  יארגנו  תקופה  מדי  בע"ה 
בהר  הצדיקים  לציוני  מסודרות 
ודברי  אבטחה  בליווי  הזיתים, 
וההיסטו־ הימים  דברי  על  הסבר 

ריה של בעלי ההילולא שהסתלקו 
באותה תקופה.

כשמחירי הכסף והזהב בעולם מזנקים,
רק הצורפים עדיין מאפשרים לכם

מהמחירים הנמוכים ליהנות
הצורפים לסניפי עכשיו היכנסו

ותתחדשו במחירי מהפיכה

לאלו שהכסף חשוב להם!

אחרונהזו קריאה 
השר כ"ץ: "להכיר במשמרות 

המהפכה כארגון טרור"
שר החוץ, ישראל כ"ץ, נועד עם מקבילו הבריטי וביקש 

ממנו לפעול בחריפות נגד האנטישמיות מחד ונגד 
המשטר האיראני מאידך

מאת כתב 'המבשר'

נועד  כ"ץ  ישראל  החוץ  שר 
שר  מקבילו,  עם  בלונדון  אתמול 
במס־ ראב  דומינק  הבריטי  החוץ 

גרת ביקורו המדיני.
בפתח הפגישה הגיע שר החוץ 
קורת רוחו מהעוב־ את  הישראלי 
על  השנה  הכריזה  שבריטניה  דה 
רקע  "על  טרור.  כארגון  חיזבללה 
איראן  בהם  האחרונים  האירועים 
פועלת נגד ישראל ונגד המערב – 
בסוריה  בעיראק,  בתימן,  במפרץ, 
את  להשלים  הזמן  זה   – ובלבנון 
משמרות  על  גם  ולהכריז  המהלך 
כארגון  האיראניים  המהפכה 

טרור".

הולמת,  תשובה  תהיה  "זאת 
קאסם  של  לטרור  וצודקת  נכונה 
הוסיף  שלוחיו",  וכל  סולימאני 

השר כ"ץ.
האנ־ לנושא  גם  התייחס  הוא 

"כבן  באירופה.  הגואה  טישמיות 
אני   – כמוך   – שואה  לניצולי 
האנטישמיות  מתופעת  מודאג 
של  לליבם  מבין  ואני  בבריטניה 
שא־ כפי  היהודית  הקהילה  אנשי 

מרו לי בפגישתנו אתמול".
הוא  כי  הבטיח  ראב  השר 
באנטי־ למאבק  מחוייבים  וחבריו 

ויעשו  ישראליות  ובאנטי  שמיות 
"המ־ אלה.  תופעות  נגד  הכל 
היהודית  לקהילה  שלנו  חוייבות 

היא מלאה", אמר השר הבריטי.
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מודיעין עילית: הרב שלמה ליכטשטיין 
מונה למנהל קשרי לקוחות של 'כללית' 

יצטרף למנהל קשרי הלקוחות הוותיק הרב ירחמיאל מרקוביץ • הרב אברהם 
וייס, מנהל מגזר חרדי במחוז מרכז: "אנו מברכים על מינוי הרב ליכטשטיין 

המכיר היטב את תושבי העיר על צרכיהם"
לקוחות  בקרב  רבה  רוח  קורת 
'כללית' במודיעין עילית עם כניסתו של 
מנהל  לתפקיד  ליכטשטיין  שלמה  הרב 
הרב  בעיר.  'כללית'  של  הלקוחות  קשרי 
קשרי  למנהל  בנוסף  יכהן  ליכטשטיין 
הלקוחות הרב ירחמיאל מרקוביץ ותחת 
חבר  מרכז,  במחוז  החרדי  המגזר  מנהל 

הנהלת העיר הרב אברהם וייס.
הרב ליכטשטיין ישמש כאיש הקשר 
של לקוחות 'כללית' מול הנהלת הקופה 
ויהווה  השונים  השירותים  נותני  ומול 
קשרי  מנהל  לצד  פונה,  לכל  כתובת 
במודיעין  'כללית'  של  הוותיק  הלקוחות 
עילית הרב ירחמיאל מרקוביץ. הרב לי־

כטשטיין שמוכר בעיר כאיש ציבור פעיל 
חשובה  קהילה  בראשות  שעומד  וכמי 
מביא  הקהילה,  של  הכנסת  בית  וגבאי 
עמו רזומה עשיר של עשייה ברוכה ונודע 
ובקשה.  פניה  לכל  ומסירותו  באדיבותו 
בתפקידו החדש ירתום את כישוריו לטו־

להמשיך  במטרה  'כללית',  לקוחות  בת 
ולתת ללקוחות 'כללית' בעיר את מירב 

השירותים בכל התחומים.
לשמש  זוכה  עילית  מודיעין  העיר 
לאור  ללמידה,  ומומלץ  הצלחה  מודל 
'כללית'  שמובילה  הבריאות  מהפכת 
חד־ מרפאות  הוקמו  במסגרתה  בעיר, 

לצוותים  רבים  רופאים  הצטרפו  שות, 
שירותי  משמעותית  והורחבו  הרפואיים 
הילדים,  רפואת  המשפחה,  רפואת 
כל  היועצת.  והרפואה  הנשים  רפואת 
העיר  רבני  עם  הרציף  הקשר  לצד  זאת 
עם  ופרנסיה ושיתופי הפעולה הברוכים 
העירייה, דבר שמוביל להצלחות הן במי־

שור הרוחני והן במישור המעשי.
חדשים  לקוחות  מאות  ועוד,  זאת 
ל'כללית'.  האחרונים  בחודשים  הצטרפו 
ההצטרפות ההמונית הנמשכת בעקביות 
גם בשנה זו, הינה הודות לשביעות הר־

צון וקורת הרוח המרובה השוררת בקרב 

עילית,  מודיעין  תושבי  'כללית'  לקוחות 
וזאת בעקבות תנופת הפיתוח והעשייה 

המתמדת.
כי  ההבנה  מתוך  פועלת  'כללית' 
ידי  על  מאוכלסת  עילית  מודיעין  העיר 
עם  ילדים  ברוכות  צעירות  משפחות 
לאור  ומרשימים,  גבוהים  גידול  אחוזי 
שירותים  על  מיוחד  דגש  הוצב  זאת 

מותאמים לילדים ולמשפחה. 
הרב אברהם וייס, מנהל מגזר חרדי 
במחוז מרכז: "בכללית מבינים שבריאות 
וט־ מומחים  מרופאים,  יותר  הרבה  היא 
כנולוגיה מתקדמת. בריאות היא גם שי־

רות אישי, זמינות מקסימאלית ומסירות 
חסרת פשרות, ולכן אני מברך על מינויו 
של שלמה ליכטשטיין, המכיר היטב את 
תושבי העיר, למנהל קשרי לקוחות במו־

והצלחה  ברכה  לו  ומאחל  עילית,  דיעין 
בתפקידו החדש".

אשדוד: 'כללית' מתחדשת במיטב המומחים 
מהמרכז הרפואי 'קפלן' מקבוצת 'כללית'

שירותי בריאות 'כללית' מביאה את טובי המומחים מ'קפלן' לייעוץ רפואי בלי 
שתצטרכו לעזוב את אשדוד

המומחים  וטובי  מחלקות  מנהלי 
החלו  'קפלן'  הרפואי  מהמרכז  שם  בעלי 
במגוון  רפואי  ייעוץ  להעניק  לאחרונה 
ללקוחות  קבוע  באופן  רפואיים  תחומים 
הרפואי  במרכז  כללית  בריאות  שירותי 
הרבים  המומחים  בין  באשדוד.  החדש 
מנהל המחלקה האורולוגית, מנהל המערך 
מנהל  צנתורים,  יחידת  מנהל  האורתופדי, 
כירורגיית כף יד, ומומחים בכירים בתחום 
הכירורגיה הפלסטית. בכך מעניקה כללית 
כאחד,  ומבוגרים  ילדים  לקוחותיה,  לכלל 
את הייעוץ והטיפול הרפואי הטובים ביותר 
של  נרחב  במגוון  ישראל  במדינת  כיום 

תחומים רפואיים. 
'כללית'  של  אשדוד  הרפואי  המרכז 
בת־ בכירים  במומחים  לאחרונה  התחדש 
מקבוצת  'קפלן'  הרפואי  מהמרכז  חומם 
תחומי  של  ביותר  רחב  במגוון  'כללית', 
רפואה הנוגעים לכל אחד מאתנו בחיי הש־

מלאה  מעטפת  כללית  מעניקה  בכך  גרה. 
במרכז  הבריאות  תחומי  לכלל  ומקצועית 
ארבע  הכולל  אחד  ומודרני  חדשני  רפואי 
כ-7300 של  שטח  על  המשתרעות  קומות 

מ"ר תחת קורת גג אחת ומרכז מגוון רחב 
של שירותים רפואיים ומכונים משוכללים 

המובי־ והטכנולוגיה  המומחים  מיטב  עם 
לים בארץ ובעולם.

ישנם  מקפלן  החדשים  המומחים  בין 
רופאים בעלי שם בין-לאומי בזכות הידע 
המקצועי בתחום התמחותם, מהמתקדמים 
בעולם והיחס האדיב והאמפתי למטופלים, 
עולמי  שם  בעלי  מחלקות  מנהלי  ביניהם 
מנהל  לייבוביץ,  דן  פרופ'  כגון  בתחומם, 
המחלקה האורולוגית, פרופ' יונה קוסאש־
ווילי, מנהל המערך האורתופדי, ד"ר ליאון 
פולס, קרדיולוג בכיר ומנהל יחידת הצנתו־
רים, ד"ר ויקטור קוראקין, כירורג בכיר, ד"ר 
יניב שילה וד"ר עדי סובול, מומחים בכירים 
באורולוגיה, ד"ר עמיחי רוזנצווייג, מומחה 
אורתופדיה בהחלפות מפרק ירך, ובתחום 
ומנתחים  מייעצים  הפלסטית  הכירורגיה 
מומחים בכירים ד"ר יואב אברהמי, ד"ר רון 

פישל וד"ר דוד בן הרוש. 
המחלקה  מנהל  לייבוביץ',  דן  פרופ' 
של  'קפלן'  הרפואי  במרכז  האורולוגית 
מחלקות  מנהלי  כמו  כי  מסביר  'כללית', 
הוא  מקפלן,  אחרים  בכירים  ומומחים 
שמח מאוד להגיע יחד עם רופאי המחלקה 
ולקיים  כללית  של  אשדוד  רפואי  למרכז 
מרפאה מייעצת אורולוגית במטרה לראות 

מטופלים עם בעיות מורכבות שאורולוגים 
לגביהם,  להתייעץ  מבקשים  בקהילה 
סרטן  של  בתחום  מוביל  כמומחה  זאת 
באורולוגיה והניתוחים הנלווים אליו. "אני 
לקבל  לסייע  כדי  אשדוד  לכללית  מגיע 
החלטות וכדי לכוון את החולים הזקוקים 
האורולוגית  במחלקה  טיפול  להמשך  לכך 
הזדמנות  נותנת  שלי  זו  מרפאה  בקפלן. 
למי  מעולה  מקצועי  רפואי  שירות  לקבל 
ומבלי  כספית  עלות  ללא  לכך  שזקוקים 
את  מסביר  הוא  אשדוד",  את  לעזוב 

היתרונות.
ד"ר דוד דרוול, מנהל המרכז הרפואי 
החדש באשדוד, אומר כי מדובר במהפכה 
המבוטחים  אשדוד  תושבי  עבור  שירותית 
אחת  גג  קורת  תחת  "איגדנו  בכללית. 
מפוארת וחדישה מומחים בתחומי רפואה 
תחום  בכל  קפלן,  החולים  מבית  שונים 
בריאות שבו יפנו ובכל טווחי גיל עם מענה 
"אנו  מסביר.  הוא  ואיכותי",  זמין  מיידי, 
ושירותיים  נגישים  להיות  תמיד  מקפידים 
שמירה  תוך  אשדוד  לתושבי  הפנים  עם 
על קשר חם עם בית חולים קפלן ועם כל 
בתי החולים באזור. זו לא פחות ממהפכה 

בתחום הרפואה באשדוד!".

היענות רבה להתרמת הדם במרכז 
הרפואי של 'מכבי' ברוממה 

בהתרמת  התקבלו  תרומות  עשרות 
בשכונת  'מכבי'  שיזמה  המרכזית  הדם 
התקיים  המבצע  בירושלים.  רוממה 
במרכז הרפואי 'מכבי' בשכונה, בשיתוף 
ארגון 'סעד ומרפא' ובנק הדם של מד"א. 
תורמים רבים הגיעו למקום, כדי לתרום 
ולסייע  מתאימה  רפואית  בסביבה  דם 

למאגר בנק הדם בישראל.
רפואי  מרכז  מנהל  רייכמן,  זאב  ר' 
'מכבי' ברוממה: "שמחנו לראות את עש־
רות התורמים שהגיעו למקום וחיזקו את 
מאגר התרומות מצילות החיים של בנק 
הדם. הודות לשיתוף הפעולה המתמשך 
בין 'מכבי' לבין ארגון 'סעד ומרפא', זכו 
תושבי השכונה ליטול חלק במערך האר־

צי, בסביבה ההולמת את ארחות חייהם 
יומם.  סדר  את  המאפיינות  ובשעות 
לטובת  רבים  שת"פ  עוד  ונקיים  נמשיך 

חברינו וקידום בריאותם של כלל עמ"י, 
עם שירות רפואי מתקדם, קשוב ורגיש".

השבת הילולת אדמו"ר הרה"ק רבי מאיר מראמאן זצוק"ל

של  כרבה  לכהן  התקבל   25 בגיל 
שימש  שם  שברומניה,  פוקשאן 
כיהן  בהמשך  שנה,  במשך 13  כרב 
האזור.  ברחבי  נוספות  בעיירות 
כשנפטר אביו אדמו"ר רבי שלמה, 
בעיר  מקומו  את  למלאות  נתבקש 
היה  ארוכות  שנים  במשך  ראמאן. 
מט־ רשמי  רבני  תפקיד  לאדמו"ר 

היתר  בין  ברומניה,  הממלכה  עם 
כוחות  כל  של  הראשי  כרב  כיהן 
הצבא, את תפקידו ניצל האדמו"ר 
רומ־ רחבי  בכל  ליהודים  לעזור 

קשריו  ובגשמיות.  ברוחניות  ניה 
הטובים של האדמו"ר עם הממסד 
אישית  לידידות  הגיעו  הרומני, 
אדוקה מאוד עם מלך רומניה המ־

כשמלך  ספורות  פעמים  קרול,  לך 
רומניה רצה להיפגש עם האדמו"ר 
האדמו"ר  של  לביתו  הגיע  הוא 
עימו  ולדון  כבוד  לו  לחלוק  בכדי 

בעניינים בוערים בממלכה.
הרב  החליטו  תש"ט  בשנת 
הפ־ אירופה  את  לעזוב  והרבנית 

נדוד  והרחיקו  והחבולה,  צועה 
לכיוון ארצות הברית. באחד הש־
מבוקאר־ לטוס  עליהם  היה  לבים 

שט לפראג, כשחמיו אדמו"ר רבי 
איתמר ושאר בני משפחה מחכים 
ההכנות  שכל  אחרי  בפראג.  להם 
כר־ ורכישת  ויזות  קבלת  נעשו, 

הקהילה  חברי  ערכו  טיסה,  טיסי 
האדמו"ר  לכבוד  ראמאן  בעיר 
בערב  שהתקיימה  פרידה  סעודת 
נרגשים  היו  כולם  הטיסה,  שלפני 
כשלפתע,  מנהיגם.  של  מהעזיבה 
לאולם  נכנסו  הסעודה  באמצע 
הסברים  לחלק  ומבלי  שוטרים 
במ־ ששהו  הגברים  כל  את  לקחו 

טלגרמה  כששלחו  לכלא.  קום 
איתמר  רבי  לאדמו"ר  לפראג 
הפטיר  הוא  עצורים,  שכולם 
(כלא)  תפיסה  החליפו  'נו,  ואמר, 

שעילת  התברר  למפרע  במיתה'. 
מסמכים  כביכול  היתה  המעצר 
העלתה  שהבדיקה  עד  מזוייפים. 
הפסידו  כבר  בטעות,  שמדובר 
את הטיסה. לבסוף נודע גודל הנס 
לטוס  צריכים  היו  בו  שהמטוס 
התרסק,  משפחתו  ובני  האדמו"ר 
תינוק  מלבד  המטוס  יושבי  וכל 

אחד כולם נהרגו בהתרסקות.
לארה"ב  האדמו"ר  הגיע  עם 
משפחתו  ובני  הרב  התגוררו 
שבניו  הייטס  קראון  בשכונת 
הבאה  התחנה  קצר.  לזמן  יורק, 
שבמדינת  פילדלפיה  העיר  היתה 
באותם  רוחני  מדבר  פנסילבניה, 
בשממה  פתח  האדמו"ר  הימים. 
אביו,  ע"ש  כנסת  בית  הרוחנית 
לפעול  והחל  שלמה'  בית  'קהל 
התו־ בקרב  רחוקים  קירוב  למען 
הפעי־ במסגרת  היהודים.  שבים 

לות הזמין האדמו"ר את התושבים 
יהודי  סממן  מכל  רחוקים  שהיו 
בביתו,  שבת  לסעודת  לתפילה, 
דבר  ולכל  מצוה  בר  ללימודי 
שבקדושה אדמו"ר היה האור של 

החושך היהודי. 
האדמו"ר  עזב  תשל"ה  בשנת 
להתגורר  ועבר  פילדלפיה  את 
שם  שבניו־יורק,  לסטייטן־איילנד 
הכולל  קהילתו  את  מחדש  ביסס 
למען  עצומה  ופעילות  כנסת  בית 
אורחים.  והכנסת  רחוקים  קירוב 
האדמו"ר  שם  הנהיג  שנה   25
הקהילה היהודית עד כ"ט אב שנת 
תש"ס אז למגינת לב צאן מרעיתו 

נסתלקה נשמתו לגנזי מרומים. 
ונ־ לישראל  הובא  האדמו"ר 
בח־ בירושלים  הזיתים  בהר  קבר 

בסמיכות  נדבורנא  אדמו"רי  לקת 
לחמיו אדמו"ר רבי איתמר וגיסיו 

אדמו"רים זצוק"ל. 
מקום  נכתב:  מצבתו  על 
הצדיק  הגאון  עט"ר  של  שכינתו 

זקן  ופרישא,  חסידא  המפואר, 
ותרשי־ אראלים  מגזע  ההוראה, 

שים, אדוננו מורנו ורבנו מרן רבי 
מאיר נבג"מ זצללה"ה אייזיקזאהן 
פוקשן,  ואב"ד  מראמאן  אדמו"ר 
פילדלפיה,  בק"ק  ברבנות  כיהן 
שו"ת  בעמח"ס  איילנד,  סטעטן 
רבי  הרהצה"ק  בן  טוב  מבשר 
וחתן  מראמאן  זצללה"ה  שלמה 
זצללה"ה  איתמר  רבי  הרהצה"ק 
קרעטשיניף  מגזע  מנדבורנא 
ולמעלה  פרימישלאן  נדבורנא 
בקודש עלה השמימה ל' מנחם אב 
אוהב  בתבונה  עדתו  מנהיג  תש"ס 
וע־ ישב  לתורה  ומקרבן  הבריות 

סק כל ימיו בתורה, רועה צאן עמו 
על  תגן  זכותו  תנצב"ה  שנה,  ס"ח 
משפחתו ועל קהל עדתו ועכי"א. 

ממשיכי  בנים  אחריו  השאיר 
דרכו בקודש אדמו"רים: רבי חיים 
מרדכי  ורבי  שלמה  רבי  שלום, 
נישאה  היחידה  בתו  בער.  ישכר 
מקליוולנד  אדמו"ר  כ"ק  לחתנו 
נפשו  במסירות  הידוע  שליט"א, 
למען קירוב יהודים רחוקים, מידי 
וסועדים  מתארחים  בשבתו  שבת 
בחו־ אנשים,  עשרות  שלחנו  על 
ול־ החוגים,  מכל  ואברכים  רים 

עיתים אף כאלו שאינם נמנים עם 
שבאים  והמצוות,  התורה  שומרי 
לחוות לראשונה בחייהם את טע־

מה המיוחד של השבת. כאשר, גם 
בימות החול גרי צדק ובעלי תשו־

אדמו"ר  של  השחרית  פת  הם  בה 
מקליוולנד, שאינו פותח את סדר 

יומו ללא פעילות הקירוב.
מקליוולנד  אדמו"ר  כ"ק  חתנו 
שבעה  היושב  מרעננה  שליט"א 
על פטירת אחיו אדמו"ר מקאליש 
עם  שני  ביום  אי"ה  יעלה  זצוק"ל 
אדמו"ר  חמיו  לציון  חסידיו  קהל 
הרה"ק רבי מאיר מראמאן זצוק"ל 

בהר הזיתים בירושלים.
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  המשך מעמוד ב

טראמפ נגד 'פוקס ניוז': "לא עובדים כבר עבורנו" 
נשיא ארה"ב יצא נגד רשת התקשורת שנחשבת לתומכת הגדולה ביותר שלו: 

"הם כבר לא עובדים עבורנו יותר", אמר

מאת כתב 'המבשר'

אתמול  יצא  טראמפ  הנשיא 
ניוז'  'פוקס  התקשורת  רשת  נגד 
ונ־ האמריקני  הימין  עם  המזוהה 
בו  ביותר  הגדולה  לתומכת  חשבת 

בשנים האחרונות.
כשהתייחס  אמר  הדברים  את 
הבחירות  מסע  את  הרשת  לכיסוי 
לנשיאות  הבחירות  לקראת  שלו 

שיתקיימו בשנה הבאה.
עבור  לזכות  רוצה  לא  "אני 
עצמי, אני רוצה לזכות עבור האז־
מאכז־ החדשה  ניוז'  'פוקס  רחים. 

בת מיליוני אנשים נהדרים! עלינו 
חדשות  רשת  ולחפש  להתחיל 
חדשה. פוקס ניוז כבר לא עובדת 

עבורנו יותר", אמר טראמפ.
רשת  על  טרמאפ  של  הזעם 
לתומכת  הנחשבת  החדשות 
לאחר  החל  שלו  ביותר  הגדולה 
ראיון  אחר  עקב  הוא  שלדבריו 
המפלגה  את  מאוד  "שמקדם 
הדמוקרטית" לטענתו, עם מנהלת 
התקשורת של המפלגה הדמוקר־

טית, ש' הינוג'וזה.
"הינוג'וזה  כי  טען  טראמפ 
אמרה מה כל מה שהיא רוצה עם 
אפס התנגדות מצד המנחה". לא־

חר מכן הוא פירט טענות נוספות 
שמעסיקה  הרשת,  כלפי  לו  שיש 
לדבריו מנחים ופרשנים עצמאיים 

שאינם תומכים בו.
'פוקס  רשת  את  כינה  הוא 

מושג"  וחסרי  תקוה  "חסרי  ניוז' 
כל  ללכת  צריכים  "הם  כי  והוסיף 
אמצא  אני  עדיין  שמאלה,  הדרך 
שאני  מה  זה  לנצח.  הדרך  את 
גם  טראמפ  חבל!".  מנצח.  עושה, 
טען כי "רשת 'פוקס' שונה בהרבה 
מהעבר. משהו קורה שם, ואני לא 

שמח מכך".
הגיבו  לא  ניוז'  'פוקס  ראשי 
הר־ לפיהם  טראמפ  של  לטענות 

הפרשן  בו.  לתמוך  הפסיקה  שת 
בריט  הרשת,  של  הבכיר  המדיני 
הום, אמר אתמול: "אדוני הנשיא, 
לעבוד  אמורה  לא  ניוז'  'פוקס 
החדשות  מגיש  זאת,  עם  עבורך". 
'פוקס  "רשת  כי  טען  באייר,  ברט 

ניוז' לא השתנתה".

בהלה בספרד: תרופה נגד נשירת שיער 
שווקה כתרופה לבעיות בקיבה

לפחות 17 ילדים פיתחו תסמינים של 'ילדי זאב' לאחר שחברת תרופות שיווקה 
בטעות תרופה נגד נשירת שיער בבקבוקים של תרופה לבעיות בקיבה

מאת כתב 'המבשר'

שלפ־ לאחר  בספרד,  בהלה 
בשבועות  פיתחו  ילדים   17 חות 
זאב'  'ילדי  של  תופעה  האחרונים 
והחלו לגדל שיער על כל עור גופם, 
תרופות  חברת  של  טעות  בעקבות 
ששיווקה את התרופה הלא נכונה.

תינוקות  חלקם  הילדים, 
כמויות  לפתע  לגדל  החלו  בלבד, 
לא־ גופם.  על  שיער  של  גדולות 

מקרים  ל־17  מעל  שהתגלו  חר 
אנדלוסיה  קנטבריה,  באזור  כאלו 
הבריאות  רשויות  פתחו  וולנסיה, 
כי  התברר  ואז  התופעה  בחקירת 

ושיווקה  טעתה  מקומית  מעבדה 
נשירת  בבעיות  לטיפול  תרופה 
בתוך  'מינוקסידיל'  בשם  שיער 
נגד  לתרופה  שיועדו  בקבוקים 

בעיות קיבה בשם 'אומפרזול'.
מעני־ הם  כי  שחשבו  ההורים 

קים לילדיהם את התרופה לקיבה, 
נתנו למעשה לילדיהם את התרו־

גרמו  ובכך  שיער  נשירת  נגד  פה 
לצמיחת שיער מוגברת בכל גופם.

ספרד,  של  הבריאות  שרת 
כי  אמרה  קרצ'דו,  לואיזה  מ' 
לאחר  החלה  התופעה  כי  "גילינו 
את  הכניסה  תרופות  שמעבדת 
התרופה 'מינוקסידיל' נגד נשירת 

מסומנים  שהיו  למיכלים  שיער 
קיבה  בעיות  נגד  כ'אומפרזול' 
והפיצה אותך כך לבתי המרקחת. 
הילדים  סובלים  זאת  בעקבות 
גדילת  של  מתופעה  והתינוקות 

שיער מוגברת ולא תקינה".
הבריאות  רשויות  פי  על 
צפוי  הילדים  של  מצבם  בספרד 
הת־ שהטעות  לאחר  להשתפר 

את  ליטול  הפסיקו  והם  גלתה 
הבריאות  שרת  השגויה.  התרופה 
המעבדה  כי  הוסיפה  הספרדית 
שביצעה את הטעות נסגרה, וכעת 
חלה  כיצד  הבריאות  משרד  בודק 

הטעות שגרמה לבהלה בספרד.
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הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על מעמדי סיום הש"ס ברחבי 
העולם היהודי שיתקיימו אי"ה עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי

בכל  תורה  של  לכבודה  מפוארים 
כבר  שיחלו  היהודי,  העולם  רחבי 
לאחר החגים הבעל"ט, וזאת מתוך 
ומוצהרת  ברורה  אחת  מטרה 
התו־ הארגון  של  לדגל  שהפכה 
תורה  להגדיל  בעולם:  הגדול  רני 

ולהאדירה.
יום  הלומדים,  רבבות  עבור 
החשוב  היום  הוא  הש"ס,  סיום 
בחייהם. היום שבו המונח מעורר 
הצמרמורת 'ש"ס יידן' (יהודי ש"ס) 
חל עליהם באופן המובהק ביותר. 
על  שחרט  'דרשו',  בארגון  אולם 
דגלו את ידיעת התורה באמצעות 
במבחנים,  ועמידה  וחזרה  שינון 
כל  ושואפים  בזה,  מסתפקים  לא 
יהודים  ועוד  עוד  להעלות  העת, 

במעלות התורה.
כפי שכבר הורונו גדולים, רק 
לזכור  ניתן  וחזרה  לשינון  הודות 
של  הפעילות  ואכן  הנלמד.  את 
רבבות  את  שמלווה  'דרשו'  ארגון 
האח־ העשורים  לאורך  הלומדים 

מבחנים  מערך  באמצעות  רונים 
וחזרה שלא היה כדוגמתו מעולם 
בעם היהודי, גורמת לכך שרבבות 
את  לומדים  רק  לא  ישראל  מעם 
את  גם יודעים  אלא  הדף היומי – 
וזוכ־ בו  בקיאים  בעמקות,  הש"ס 

רים אותו באופן מופלא. 
רחבה  כמה  עד  להבין  כדי 
וחשובה השפעת ארגון 'דרשו' על 
העולם היהודי, די אם נביט בנתו־

נים שנחשפים כאן לראשונה: עד 
25 לפני  'דרשו'  הקמת  מאז  כה, 

שנים, 219 אלף יהודים מכל רחבי 
מבחני  את  קיימו  היהודי,  העולם 

הארגון לסוגיו.
המח־ זה  פועל  'דרשו'  ארגון 

היומי,  הדף  בלימוד  השלישי  זור 
שכולן  שונות  תכניות  במגוון 
ידיעת  אחת:  למטרה  מכוונות 
התורה בעמקות. ב'דרשו' תכניות 
הלומדים,  סוגי  לכל  המותאמות 
הפופו־ התכניות  אחת  כאשר 

התורה  ידיעת  לעידוד  לאריות 
תורה'  'קנין  תכנית  היא  בעמקות, 
מקיימים  הלומדים  שבמסגרתה 
הדף  דפי   30 על  חודשי  מבחן 
היומי בבלי, כאשר פעם בארבעה 
מסכם.  מבחן  מתקיים  חודשים 
ללגיונו  הפונה  נוספת,  תכנית 
ש"ס'  'קנין  תכנית  היא  מלך,  של 
הלומדים  נבחנים  שבמסגרתה 
הדפים  כל  על  שנה,  בחצי  פעם 
שחולפים  ככל  עתה.  עד  שנלמדו 
ולקראת  גדלה,  הבחינה  הדפים, 
סיום הש"ס הקרוב, הם ייבחנו על 

הש"ס כולו!

'דרשו' – ב־5 יבשות וב־26
מדינות ברחבי העולם היהודי
סי־ האחרונות  השנים  שבע 

של  הפיכתה  את  מכל  יותר  מלו 
עולם  של  הבריח  לעצם  'דרשו' 
התורה. נכון להיום 'דרשו' נמצאת 
העולם.  ברחבי  שיא  בפרישת 
'דרשו' פועלת כיום ב־26 מדינות, 
במאות  פרושה  היא  יבשות.  וב־5 
במ־ שלומדות  יהודיות,  קהילות 

אם  הארגון,  של  השונות  סגרות 
מ־12 ובאחת  בהלכה,  או  בבלי  זה 

התכניות האחרות. 
'דרשו'  מעמדי  של  שמעם 
שמעצימים  וההדר,  ההוד  אדירי 
ככל הניתן את הלומדים ואת הלי־

מוד, ואינם חוסכים בממון על מנת 
המ־ בצורה  המעמדים  את  לקיים 

זה  יצאו  ביותר,  והמיוחדת  כבדת 
מכבר בכל רחבי העולם היהודי. 

השנה  שלאורך  הסיבה  זו 
בירו־ 'דרשו'  במשרדי  האחרונה, 

בקשות  אינספור  התקבלו  שלים 
לקיום  הגולה  יהדות  רחבי  מכל 
ואכן,  במחוזותיהם.  סיום  מעמדי 
בחודשים האחרונים רבני הנהלת 
בתום  קיבלו  העולמית  'דרשו' 
החלטות  מקיפה  דיונים  סדרת 

יתקיימו  שבהם  למקומות  בנוגע 
בר־ הש"ס  סיום  של  פאר  מעמדי 

חבי העולם. 
הח־ העולמית  'דרשו'  הנהלת 

סיום  מעמדי  של  קיומם  על  ליטה 
הש"ס, בירושלים, בתל אביב, בניו 
יוהנסבורג,  פריז,  לונדון,  יורק, 
כן  וכמו  מנצ'סתר,  איירס,  בואנוס 
הכנסיה   – הקונוונשן   כי  הוחלט 
המתקיימת  'דרשו'  של  העולמית 
הש־ תתקיים  בארה"ב,  שנה  מדי 

צירי  יתארחו  ובה  באירופה  נה 
ונציגי  היבשת  רחבי  מכל  'דרשו' 

'דרשו' מישראל ומארה"ב. 

 מעמדי הסיומים במהלך 
7 שנות הלימוד

יש לציין, שבארגון 'דרשו' לא 
כדי  שנים  לשבע  אחת  ממתינים 
רושם.  רבי  סיום  מעמדי  לקיים 
לאורך כל השנה מתקיימים מעמ־
די סיום ברחבי העולם. כך למשל, 
התקיים  נזיקין  סדר  סיום  מעמד 
שאוסטריה  והדר  פאר  ברוב 
היהודית לא ידעה במאות השנים 
רושם  רב  במעמד  האחרונות, 
בעיר וינה. מעמדים מסוג זה נער־

כו גם במלבורן אוסטרליה, בדרום 
אפריקה, וברחבי ארה"ב.

נמסר  'דרשו'  ארגון  מהנהלת 
הסיום  מעמדי  בקיום  המטרה  כי 
וצירוף  התורה  לימוד  עידוד  הוא 
הלומדים.  למעגל  נוספים  יהודים 
"אנחנו רואים באופן מוחשי, שכל 
חיילים  ועוד  עוד  מוסיף  סיום 
לתורה, מעצים את הלומדים, נותן 
בלימוד,  עוד  להשקיע  כוח  להם 
ולהרחיב  להתמיד  אותם  ומעודד 
את ידיעותיהם", אומרים בהנהלת 
המחזור  סיום  בעת  "כבר  הארגון. 
הורו  בבלי,  התלמוד  של  הקודם 
שנכון  זצוק"ל,  ישראל  גדולי  לנו 
והדר  בפאר  סיומים  לקיים  וודאי 

ההשפעה  בשל  וזאת  מקום,  בכל 
על  הן  שלהם  העצומה  החינוכית 
הלו־ ציבור  על  והן  הצעיר,  הדור 

מדים".

עשרות אלפי מצטרפים
של  הסיום  למעמדי  ואכן 
'דרשו' השפעה מיידית. כך למשל 
אחרי  שמיד  מציינים  ב'דרשו' 
התלמוד  של  הי"ב  המחזור  סיום 
הצטרפו  שנים,  כשבע  לפני  בבלי 
מס־ במסגרת  היומי  הדף  למבחני 
מ־15,000 פחות  לא  'דרשו'  לולי 

'דרשו'  בהנהלת  חדשים.  לומדים 
הפעם  לעצמם  הציבו  העולמית 
יעד, לרגל סיום המחזור הי"ג, לה־
כפיל את הכמות ולגרום לכך שב־

תחילת מחזור י"ד 30 אלף יהודים 
יצטרפו למבחני הדף היומי.

עבור  טבעי  במהלך  מדובר 
המרכזית  שמהמטרה  'דרשו' 
היא  הוקם,  הוא  ולשמה  שבשמה 
בר־קיימא  יהיה  שהלימוד  לדאוג 
וח־ שינון  ידיעה  באמצעות  וזאת 

ואכן,  הש"ס.  ידיעת  והרחבת  זרה 
בהנהלת  פתחו  האחרונים  בימים 
למח־ הרישום  ערוצי  את  'דרשו' 

זור ה־י"ד וזאת מתוך מטרה להגיע 
ליעד המבוקש.

ליעד  שנגיע  ספק  לנו  "אין 
"זה  בארגון.  אומרים  המבוקש" 
'דרשו',  ארגון  את  שמאפיין  מה 
ואי־הסתפקות  אינסופית  תביעה 
תו־ לענייני  הקשור  בכל  במועט 

דורש  ש'דרשו'  מה  ורוחניות.  רה 
תובע  הוא  התלמידים,  מרבבות 
"אנו  מוסיפים.  הם  מעצמו",  גם 
ישבור  ה־י"ד  שהמחזור  בטוחים 
שיאים היסטוריים בכמות המצט־

רפים ללימוד הדף היומי ולמערך 
תור־ למען  והכל  והחזרה,  השינון 

ואורך  חיינו  הם  כי  הקדושה,  תנו 
ימינו".
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ישראל חושפת את האחראים על פרויקט דיוק הטילים של חיזבללה
פעולה  בשיתוף  ביירות,  בבירה 
וב־ איראניים  גורמים  ובהובלת 

ראשם חיג'אזי – מפקד גיס לבנון 
קאסם  של  בפיקודו  קודס  בכוח 

סולימאני.
מתבצעת  החומרים  העברת 
יבשתי  ציר  צירים:  בשלושה 
מסוריה ללבנון דרך מעברי הגבול 

(לדו־ לבנון  מדינת  של  הרשמיים 
גמה מעבר אל־מצנע), ציר אווירי 
הנוח־ אזרחיות  טיסות  באמצעות 

הבין־לאומי  התעופה  בשדה  תות 
ימי  וציר  בביירות  חרירי  שם  על 

של אניות דרך נמל ביירות
וחיזב־ איראן  ב־2018־2016, 

הסבת  את  לממש  מתקשים  ללה 
ולא  כמתוכנן  באתרים  הטילים 

לעצמם.  שהציבו  ביעדים  עמדו 
בתקופה האחרונה פועלות איראן 
דיוק  פרויקט  להאצת  וחיזבללה 
להקמת  נסיון  באמצעות  הטילים 
אדמת  על  והסבה  ייצור  אתרי 

לבנון במספר אזורים.
הפרויקט  לתוואי  בנוסף 
וד־ שמותיהם  גם  נחשפים  כולו, 

מויותיהם של הבכירים העומדים 

הגורמים  הן  הפרויקט,  בראשות 
מארגון  גורמים  והן  האיראניים 

הטרור חיזבללה.
סרתיפ'  הוא  מביניהם  הראשון 
חסין־ מחמד  לתת־אלוף)  (מקביל 

לבנון  גיס  מפקד   – חיג'אזי  זאדה 
בכוח קודס ומוביל פרויקט הדיוק. 
המהפכה  במשמרות  בכיר  קצין 
ופועל באופן ישיר תחת מפקד כוח 

במסגרת  סלימאני.  קאסם  קודס, 
אירא־ כוחות  על  מפקד  תפקידו, 
ניים המוצבים בדרך קבע בלבנון.

בפ־ מעורבים  חיג'אזי,  לצד 
נוספים  בכירים  קצינים  שני  רויקט 
דום  סרתיפ'  המהפכה:  במשמרות 
נואב  מג'יד  לאלוף־משנה)  (מקביל 
בפרויקט  הטכנולוגי  האחראי   –
תחת  פועל  חיזבללה,  של  הדיוק 
הנחיות כוח קודס בפיקודו של קא־

למהנדס  נחשב  נואב  סלימאני.  סם 
קרקע־קרקע  טילי  בתחום  מומחה 
ומופקד על ההיבטים הטכנולוגיים 
בפרויקט. הוא מבקר ומפקח באופן 

פעיל על האתרים בלבנון.
המעורב  משמעותי  גורם  עוד 
(מקביל  סרתי'פ  הוא  בפרויקט 
 – נורוזי  אצ'ער  עלי  לתת־אלוף) 
ראש אגף הלוגיסטיקה במשמרות 
העברת  על  שאחראי  המהפכה, 
הלוגיסטיים  והרכיבים  הציוד 
לאתר  ומשם  לסוריה  מאיראן 

פרויקט הדיוק בלבנון.
מפקדי  מבכירי   – שכר  פואד 
הדיוק  פרויקט  ומפקד  חיזבללה 
מטעמם. יועץ בכיר למזכ"ל ארגון 
נסרללה  חסן  חיזבללה,  הטרור 
 – הארגון  של  הבכיר  בגוף  וחבר 

מועצת הג'יהאד.
30 מזה  בארגון  פעיל  שכר 

וביצוע  בתכנון  חלק  ולקח  שנה 
המארינס  כוחות  כנגד  התקיפה 
1983 באוקטובר  ב־23  בביירות 

חיילי   241 של  להרג  שגרמה 
ברשימת  נכלל  הוא  ארה"ב.  צבא 
המדינה  מחלקת  של  המבוקשים 
מיליון   5 שמציעה  האמריקנית 
לה־ שיסייע  המידע  למוסר  דולר 

עמדתו לדין.
והמסווג  הממודר  הפרויקט 
בכי־ מפני  גם  הוסתר  ביותר, 

ומתבצע  ואיראן,  חיזבללה  רי 
לבנון  ממשלת  של  לאפה  מתחת 
ומשאבים  בכספים  שימוש  תוך 
חשיפת  ואיראן.  לבנון  אזרחי  של 
המסכה  את  מסירה  אלו  חומרים 
והבכירים  הפרויקט  מהלכי  מעל 

המעורבים בה.
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חיזבללה: "בובות במקום חיילי צה"ל בגבול הצפון"
מקורות לבנונים תיעדו בגבול ישראל־לבנון רכב ג'יפ צה"לי שבתוכו בובה בדמות חייל ^ לא ברורה מה 

מטרת הצבת הרכב שם
מאת סופרנו הצבאי

כי  מדווחים  לבנונים  מקורות 
יש־ לגבול  בסמוך  הציב  צה"ל 
שבתוכו  צה"לי  ג'יפ  ראל־לבנון 
הצה"לי  הרכב  חייל.  בדמות  בובה 
שטח  מתוך  הנצפה  במקום  מוקם 
תפקידו  היה  מה  ברור  ולא  לבנון 
שבתוכו  הרכב  הצבת  מטרת  ומה 

הבובה.
מהדיווחים  חלק  לטענת 
על  כפתיון  משמש  הרכב  בלבנון 
חיזבללה  תגובת  את  לבחון  מנת 
המהלך  נוספים  דיווחים  ולטענת 
נועד על מנת להראות נוכחות על 
מהתגובה  "פחד  מתוך  אך  הגבול 

שהבטיח ראש חזבללה".
אל־מיאדין,  ערוץ  במקביל, 
השיעי  הטרור  ארגון  עם  המזוהה 

בלבנון, דיווח אתמול כי צוות שלו 
את  לעבור  ואף  להתקרב  הצליח 
גדר הגבול עם ישראל סמוך לקי־

בוץ מלכיה. לפי הדיווחים, במקום 
ישרא־ צבאית  נוכחות  היתה  לא 

שהגיע  הראשון  הצוות  וכי  לית, 
יוניפי"ל  לכוח  משתייך  אליהם 
אל־ בערוץ  במקביל,  הבינלאומי. 

מגבול  ישיר  שידור  הציגו  מנאר 
היתה  הדיווח  מטרת  הצפון. 
והשטחים  היישובים  את  להראות 
ברקע  ישראל,  בצפון  החקלאיים 
המ־ "הפחד  זה  כי  הערוץ  טענת 

מאז  הישראלים  את  שפקד  שתק 
נאומו של נסרללה".

לצ־ הרבה  אל־מנאר  ערוץ 
ישראליים  יישובים  מרחוק  לם 
את  ולהדגיש  לגבול,  סמוכים 
התנועה המועטה של חיילים ושל 
התקשורת  מכלי  אחד  אזרחים. 
אף עקב אחר ג'יפ ששייך לכאורה 
מאחוריו.  נעול  שער  עם  לצה"ל 
בדיווח נאמר בנוגע לתיעוד זה כי 
"החיילים מפחדים לצאת ולהחזיר 
שלא  בחרו  בישראל  הג'יפ".  את 

"אנ־ מסר:  צה"ל  דובר  להתייחס. 
חנו לא מתייחסים לדיווחים זרים"
הש־ בתחילת  שפורסם,  כפי 

והגיב  חיזבללה  מנהיג  נאם  בוע 
בסוריה,  הישראלית  לתקיפה 
רחפנים  פיגוע  לסכל  שנועדה 
היש־ "התקיפה  איראן.  שתכננה 

האירועים  מאוד.  מסוכנת  ראלית 
מאוד",  מסוכנים  ובלבנון  בסוריה 

אמר נסרללה.
הישראלית  בהתקפה  "מדובר 
התקשורת   .2006 מאז  הראשונה 
בכלי  שמדובר  טענה  הישראלית 
צבאי  בכלי  מדובר  אבל  מסחרי, 
הר־ מטרים.  שני  לפחות  שאורכו 

חפן הראשון היה במשימת איסוף 
טס  הוא  חמוש.  היה  ולא  מידע 
בגובה נמוך והופל על ידי תושבים 
שהשליכו עליו אבנים. לאחר פרק 
זמן קצר הגיע הרחפן השני וביצע 
מדובר  מסויים,  מקום  על  תקיפה 

ברחפן מתאבד", אמר נסרללה.
הוא איים על ישראל: "אם נת־
לא  כי  נגמר  שהסיפור  חושב  ניהו 
היו הרוגים, הוא טועה. אם נשתוק 
על ההפרה הזו, זה יציב את לבנון 
יומיים  כל  שבו  מסוכן  במסלול 
שיתקוף  ממולכד  רחפן  יגיע 
מטרות בשטחנו. אני פונה לחיילי 
מהלילה   – הצפוני  בגבול  צה"ל 
יום,  לנו.  ותחכו  הגדר  על  תעמדו 

יומיים, שלושה, תחכו לנו".
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במרכז הקונגרסים בחיפה החל אתמול כנס מיסיונרי; 
מאות יהודים הפגינו בתפילה ותקיעת שופר

ליצלן,  רחמנא  לנצרות  יהודים 
על  לב  למגינת  שהושפעו  כאלה 
שלהם  המיסיונרית  הפעילות  ידי 

לאורך כל השנה.
הרב בנימין וולקן, ראש האגף 
בארגון  ומיסיון  בכתות  למאבק 
אל  מכתב  שיגר  לאחים',  'אור 
חיפה,  עיריית  הקונגרסים,  מרכז 
חר־ ציבור  ואיש  העיר  של  רבניה 

על  מתריע  הוא  בו  בכירים,  דיים 
בידו  שיש  אליהם,  שהגיע  מידע 

להחריד כל לב יהודי: 
המיסיונרית  הנוצרית  "הכת 
לקיים  מתכננת  המצפה),  (ארגון 
הק־ שבת  חמישי־שישי  בימים 

הדת,  על  העברה  כינוס  רובים, 
במרכז הקונגרסים בחיפה.

ככת  ידועה  הכת  כי  "יודגש 
הדתיות  הקבוצות  ומכל  שלילית 
שהיתה  הקבוצה  המודרניות, 
בהתנ־ מכולם  יותר  מעורבת 

במדינות  אזרחים  עם  גשויות 
המסיונרית  הכת  היא  מגוריהם, 

הזאת".
"יהודים  כי  כותב  וולקן  הרב 
בכל הדורות, מסרו את נפשם וע־

לו על מוקדות האש, ושירת 'עלינו 
לשבח' על שפתותיהם, העיקר לא 
בעיר  כאן,  והנה  דתם.  את  להמיר 
חיפה, נעשית החרפה הזאת בריש 
לאלתר  לבטל  דורשים  אנו  גלי. 
ישראל  בעם  הפוגעת  זו,  זוועה 

ובדת היהודית, ובעיר חיפה".
התחנונים  כל  למרות  כאמור, 
המביש,  המאורע  ביטול  ונסיונות 

הוא נפתח אתמול. 
חי־ מתושבי  יהודים  מאות 
לעצרת  יצאו  הכרמל  וטירת  פה 
חילול  מקום  מול  וזעקה,  תפילה 
על ישראל. הם קראו מעומק הלב 
קב־ מעמד  ונערך  תהילים,  פרקי 

תקעו  וכן  שמים,  מלכות  עול  לת 
בשופרות.

שי  הרה"ג  בעצרת  השתתפו 

פרי שליט"א ראש מוסדות החיים 
לדוד בחיפה; הרה"ג אשר גואטה 
שליט"א ראש ישיבת שאגת אריה 
בטירת הכרמל, חבר מועצת העיר 
הרב אריה בליטנטל – אגודת יש־

ראל; חבר מועצת העיר הרב אורי 
אוזן – ש"ס; חבר מועצת העיר מר 

יואב רמתי – הבית היהודי.
דברים  נשא  פרי  שי  הרב 
והת־ המחאה  בעצרת  נרגשים 
כואבים  יהודים  כי  ואמר  פילה 
המרת  של  מזעזע  כה  שאירוע  על 
מתקיים  מיסיונרית  והטפה  דת 
הכ־ עיר  בלב  היהודית,  במדינה 

שנים  אלפי  לפני  בו  במקום  רמל, 
השם  קידוש  של  המעמד  היה 
אליהו  בהנהגת  זרה,  העבודה  נגד 
הנביא. לא נוכל לשתוק ואסור לנו 

לשתוק.
חיפה  עיריית  מועצת  חבר 
אריה  הרב  ישראל  אגודת  מטעם 
במ־ השתתף  כי  סיפר  בליטנטל, 

עוד  עם  יחד  ונכנס  התפילה  עמד 
חבר מועצה לראות את המתרחש 
נורא:  בכאב  העיד  הוא  במקום. 
"ראינו בפלצות מאות יהודים שו־
נחו־ אנו  מיסיונרית.  הטפה  מעים 

שים לעשות הכל שלא תהיה עוד 
זעק  בה  עיר  בעירנו,  הזו  החרפה 
האלוקים  הוא  ה'  הנביא:  אליהו 

וביער את תועבת העבודה זרה". 
אורי  הרב  העיר,  מועצת  חבר 
שזו  חושב  "אני  בכאב:  אמר  אוזן, 

נלחמת  המשפט  שמערכת  בושה 
הופעות  קיום  נגד  החרדי  בציבור 
אבל  שלהם.  החיים  צביון  לפי 
הדת  על  העברה  טקסי  לקיים 
אין  הקדושים  ישראל  ילדי  של 
את  לאבד  מצפצף.  ואין  פה  פוצה 
נשמות עם ישראל – זה לא מעניין 
נות־ חיפה  עיריית  איך  אחד.  אף 

ההתבוללות  שכזה.  לדבר  יד  נת 
נתפס.  בלתי  דבר  נהייתה  בעיר 
במה,  כל  מעל  כוח  מקבלים  הם 
המיסיון  ועד  מהרפורמים  החל 
טובה  חלקה  כל  לכלות  שמנסים 
בעם ישראל. אני קורא לכל חבריי 
שומרי  ממפלגות  העיר  ממועצת 
התורה,  דגל  היהדות:  משמרת 
היהודי  והבית  ישראל  אגודת 
שאהבת  החברים  שאר  בשיתוף 
להתאחד  בקרבם,  בוערת  ישראל 
כולם ולצאת למחאה רבתית למען 

שמירה על יהדות ילדינו".
אמרו:  לאחים'  'אור  בארגון 
מטמי־ אחד  יהודי  נציל  "הלוואי 

לעין  נעשה  שכך  ואוי  אבוי  עה, 
הקודש.  בארץ  יהודית  בעיר  כל 
מחאה  ובנסיונות  בהפגנות  די  אין 
של  לחקיקה  לפעול  יש  ובלימה. 
חוק נגד המיסיון, עם שיניים, שי־

בהמשך  כזו,  עלובה  פעילות  מנע 
בשעתו  שחוקקה  המיסיון  לחוק 
יוכ־ שלא  ובצורה  ישראל,  אגודת 

לו עוד לפעול להטפה להמרת דת 
במדינה היהודית". 

  המשך מעמוד ראשון

תצפית נדירה באילת של 
צבת ים בסכנת הכחדה

מאת ח. אבישלום

נצפתה  בוגרת  ירוקה  ים  צבת 
באזור חוף קצא"א באילת במהלך 
סיור של פקח רשות הטבע והגנים 
עמרי עומסי לאיתור מלכודות דיג 

נטושות.
התצפית  כי  אומרים  ברשות 
הנו  ירוק  ים  וצב  מאחר  מעודדת 
ולא  וכמעט  הכחדה  בסכנת  מין 

נצפה במפרץ אילת.
סוף  ים  פקח  עומסי,  עמרי 
ברט"ג, אמר כי "צבות הים עולות 
החשכה  בשעות  ישראל  לחופי 
שנ־ במקרה  ביציהן.  להטיל  כדי 

יש  החוף  על  ים  בצב/ת  תקלים 

לעדכן בכך באופן מידי את רשות 
24 הפעיל  במוקד  והגנים  הטבע 

שעות ומספרו 3639*".
מגע  מכל  להימנע  יש  לדבריו 
לא  לים,  להחזירה  לא  הצבה,  עם 
לא  וגם  ולסנוורה  עליה  להאיר 
להרעיש בעוצמה בסביבתה. זאת 
לשוב  תוכל  הים  שצבת  מנת  על 

בבטחה לים".

צילום: עומרי עומסי
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ברוך אברהם לקל עליון
לזכרו של הרה"ח אברהם הכהן פישר ז"ל

במלאות שנה להסתלקותו

עברה חלפה לה שנה 
של אבל יגון ותוגה
על הלקח מאיתנו

אבינו, רוענו, זקננו-
נזר משפחתנו,

שממימיו-שתינו
מדבריו-רווינו
ובצילו-הלכנו

ועתה, 
עם תום שנה לפטירתו
נשים לבנו ללכת בדרכו
כי רבה היא מורשתו.

כאברהם אבינו אבי האומה
שנשלח מארצו לארץ רחוקה

"ויאמר ה' אל אברהם: לך לך מארצך וממולדתך"
נשלחת בשליחות אלוקית לעזוב את ארצך ומשפחתך

להנחיל תורת ה' בתפוצות 
להחדיר יראת שמים לתלמידים-לאלפים ולמאות

"וילך למסעיו"-
בכל מקום בו למדת-

היית כמקור נחל לא אכזב.
עזבת משפחה וידידים

בשמחה ובמסירות הנחלת תורת ה' לאלפים
באדמת נכר, ללא מכר
אך לך לא חסר דבר…

בעשרה ניסיונות נתנסה אברהם ועמד בכולם
אף אתה- באמונה ובמידת השמחה
בזת לקשיים, וחייכת לכל העולם.

וכא"א שעליו נאמר "והאמין בה' ויחשבה לו לצדקה"
קימת את "הפכת מספדי למחול לי"

והפכת הקושי ל"כל הנשמה תהלל קה"

והעמוד אותו גילם אברהם, עמוד גמילות החסדים
עבר אליך בירושה - ביתך הפתוח לרווחה לכל הנצרכים

בארץ, וגם בחו"ל - קיימת "כל דכפין ייתי וייכול"
את כולם לימדת חסד ללא גבול, אין "לא יכול"

"ואקחה פת לחם וסעדו לבכם"-
זאת קיימת מעל ומעבר "בכל לבבכם"

"וימהר אברהם האהלה…ואל הבקר רץ…למהר לעשותו"
טרחת ויגעת לכבד את האחר, השונה, בהנחילך "שלי ושלך-שלו".

"ואת הנפש אשר עשו בחרן"
נפשות לתורה החיית מבאר שבע ועד דן

"כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו"
בתבונה, בחכמת חיים ובמסירות אין סופית הדרכת כל אחד ליעדו

ליווית כל תלמיד ועודדת, על כל צעד ושעל
כמלאך המכה ואומר לו "גדל"

את כלל ישראל ברכת בברכת שמים ממעל
זכית להימנות על בני שבט לוי, שבט הכהונה
נשאת את כפיך לברך את כלל ישראל באהבה

"אמת מה נהדר מראה כהן"
מצפים אנו כבר לראותך בביהמ"ק מכהן

שימחת רבים במתק לשונך
בדברי תורה מתובלים בפרפראות ובחידודים

הרווית את קהל מאזיניך
בדרשותיך מלאות נופת צופים

החדרת יידישקייט ויראת שמים ללבות השומעים

"חכמת אדם תאיר פניו"
קרן אור פניך בחכמת חיים

שמחת לבבות שבורים ונדכאים
ובלילות ניגנת לחתן ולכלה - שימחת רעים אהובים

משמח אלוקים ואנשים
לפני התיבה עברת בתפילה

לקונך שוררת, עוררת העם בכוונה
אשרי עין כל אלה ראתה,

ומשחסרנו זאת-
על אלה אני בוכיה,

הלוא למשמע אוזן דאבה נפשנו
על לכתך מאיתנו, דווה לבנו
ובקשתנו אליך: אל תעזבנו!

המשך להעתיר עלינו ממרומים
כשם שדאגת לנו בתחתונים
יעלו תחנונינו מבוקר עד ערב
ויאמר הקב"ה לצרותינו: הרף!

יעמדו לנו זכויותיך הרבים
ונזכה להיוושע בישועת עולמים.

בגעגועים
ש.ר. והצאצאים

ואשה בכל אלה לא מצאתי
לזכרה של הרבנית הצדקנית מרת שלאמצא אידל דינה גשטטנר ע"ה

כשנסתלק הרה"ק הדברי חיים מצא־
משינאווא  הרה"ק  בנו  הספידו  זי"ע,  נז 
זי"ע, ואמר: אם יאמרו שיש בעולם כזה 
ואם  הדבר.  יתכן  אבי,  כמו  בתורה  גאון 
יאמרו לי שיש עוד בעולם כזה בעל מסי־
יתכן  כן  גם  אבי,  כמו  בעבודה  נפש  רות 
בעולם  שישנו  לי  יאמרו  אם  וגם  הדבר, 
כמו  חסדים  וגמילות  צדקה  בעל  עוד 
אבי, יתכן הדבר, אבל שיהיה באדם אחד 
בתכלית  ביחד  אלו  מעלות  שלש  כל  את 

השלימות, זה היה רק אבי...  
הרבנית  על  לומר  ראוי  זה  בסימן 
דינה  אידל  שלאמצא  מרת  הצדקנית 
בכל  "ואשה  הפסוק  את  ע"ה,  גשטטנר 
אלה לא מצאתי", שזה אחד מהפסוקים 
שהרבתה להסביר עליו ולשנן את מעלו־
תיה ותפקידיה של האשה בבניית הבית 
כשמסרה את שיעוריה על הבית היהודי. 
ולא כאן המקום להביא את תוכנם, אך 
מול  כשרואים  מיד  במחשבה  שצץ  מה 
שמדובר  שנותיה,  מכלול  את  העיניים 

כאן לא באשה פשוטה.
לא מצאתי בה רק עקרת בית דגולה; 
לא מצאתי בה רק אמא הכי מסורה; לא 
מצאתי בה רק מורה למופת שבאו לצ־

פות; לא מצאתי בה רק רבנית שמוכנה 
לעזור; לא מצאתי בה רק כוחות עיליים 
רק  בה  מצאתי  לא  וחמלה;  נתינה  של 
לא  והכלה;  הקשבה  של  עיליים  כוחות 
מצאתי בה רק סופרת אומנית ומוכשרת; 
ומנגנת  ריתמיקאית  רק  בה  מצאתי  לא 
יצירות; לא מצאתי בה רק נשמה גבוהה; 

לא מצאתי בה רק עובדת ה'.
אמרו חז"ל על שלשה דברים העולם 
עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמי־

לות חסדים. אפשר בכנות לומר כי אצלה 
כל העולם ומלואה עמד על שלשה אלה, 
שהתבלטו אצלה באופן נדיר ביותר, וב־
כך מילאה את תפקידה וחובתה בעולמה 
עמה  ולקחה  ביותר,  מושלמת  בצורה 
של  מלאים  עולמות  טוב,  שכולו  לעולם 
בעבודה  בתורה,  טובים  ומעשים  מצוות 

ובגמילות חסדים.

תורה
נפשה  את  מסרה  ובראשונה  בראש 
בעלה,  של  תורתו  ללימוד  הימים  כל 

ונזהרה לבל יהיה ביטול תורה, אשר זהו 
עיקר שכרה של אשת חיל עטרת בעלה, 
שעוזרת לבעלה ללמוד, והיא לא הסתפ־

קה בסתם לעזור וללמוד, אלא השתדלה 
בכל כוחותיה לעשות המקסימום ששייך 
הגדול  בעלה  שבאמת  עד  בזה,  לאשה 
גדולות  למדרגות  והגיע  זכה  שליט"א 
בתורה, ולימים נתעטר להיות רב ודומ"ץ 

ומורה הוראה בישראל. 
וצמאונה  אהבתה  לזה  בנוסף  אך 
היתה  ימיה  כל  קץ,  ידעו  לא  לתורה 
השייכים  והלכות  ענינים  ללמוד  צמאה 
כמהה  היתה  ובמיוחד  ה',  יראת  לאשה 
תורת החסידות והמוסר  לשמוע יסודות 
הש־ ימיה  סוף  ועד  ה',  עבודת  ודרכי 

תתפה בהמון שיעורים ולימודים על אף 
בקיאות  לה  היתה  המורחבות.  ידיעותיה 
אמרים  ליקוטי  בספר  עמוקה  והבנה 
לילדיה,  ושיננה  חזרה  שתמיד  תניא, 
את  מכיריה,  ולכל  לתלמידיה,  לקרוביה, 
היסודות הנפלאים שבספר זה ואיך שהם 
מורי דרך להתעלות בכל תחומי החיים, 
וכן בספר מכתב מאליהו אשר בשבתות 
הארוכות של הקיץ ישבה ולמדה מתוכה 
עם צאצאיה בצורה נעימה ועריבה, ובמ־

שך ימות השבוע זה היה הנושא המדובר 
והדיונים, בנה ובנותיה כבר חיכו לשבת 

לפרק הבא.
קשר מיוחד הרגישה לתורת אבותיה 
ראפ־ סיגוט,  בעלזא,  מצאנז,  הקדושים 
זלאטשוב,  קאזניץ,  פרימישלאן,  שיץ, 
להעביר  כחובה  ראתה  אשר  ועוד,  שאץ 
הבאים,  לדורות  עבודתם  ודרך  המסורת 
את  לילדיה  ולהנחיל  להעביר  ודאגה 
להם  הזכירה  תמיד  המנהגים.  ההליכות 
אנ־ איך  היום,  היאצ"ט  סבא  איזה  של 
חנו נכדים שלו ועוד מה שאפשר לספר 

וללמוד ממנו ועוד. 
בין השיעורים הכתובים שלה מצאנו 
את השורות הבאות וזה לשונה: "אנחנו 
שלך,  המחר  זה  הילדים  למחר!  דואגות 
וצאצאי  צאצאינו  מבקשת  את   4 מגיל 
ועל  עלינו  ג'  בכתה  ובשמו"ע  צאצאינו, 
דורי  הבין  הקשר  זה  דורותינו  ועל  בנינו 
מדורי  ומחברת  שעוברת  השרשרת 

דורות".
דברים אלו כל כך אפיינו את הלי־

כותיה כשהיה מדובר בהעברת המסורת 
והעניינים של סביה.

כמו כן הרגישה שליחות לקדש את 
והיתה  נקלעה,  אליו  מקום  בכל  ה'  שם 
להשפיע.  כדי  רק  לכאן  שהגיע  בטוחה 
משנה  לא  מונית,  מרפאה,  משרד,  בכל 
אמונה  על  מלים  כמה  השחילה  מה, 
נשמות  לעודד  כדי  בהשקפה  חיזוק  או 
ישראל, ואכן דבריה היוצאות מלב טהור 
עד  שומעיהן,  חיי  את  ושינו  פירות,  עשו 
שהלכה  השיעורים  של  המורות  שגם 
אשה  כאן  שיש  ראו  מהם,  לקבל  לשם 
יותר  הרבה  להשפיע  שכוחה  צדקנית 
בימי  שהתבטאה  וכמו  מקבל,  מלהיות 
שיעור  של  ממורותיה  אחת  השבעה 
אותה  ראיתי  בו:  שהשתתפה  מסוים 

נכנסת, ראיתי מלאך!
נאות  מכון  את  הקימה  כן  כמו 
דש"א בעניני הבית היהודי, שראתה בזה 
להנחיל  השמים  מן  מיוחדת  שליחות 
כפי  לדורות  היהודי  הבית  יסודות  את 
שקיבלה ממסורת אבותיה, וכפי שיכלה 
ולבאר  לסדר  בשפתותיה  שהוצק  בחן 
בה־ משולב  ודעת,  טעם  בטוב  הדברים 
השוה  נדירה  ובבהירות  עמוקים  סברים 
מהתלמידות  ששמענו  וכפי  נפש,  לכל 
היה  לא  בשיעורים  ואמרו:  לנחם  שבאו 
חסר כלום, וחבל שלא האריכו כל שיעור 
דודה  יותר.  עוד  לקבל  כדי  זמן  בעוד 
הגאון המפורסם רבי משה הלברשטאם 
זצ"ל עמד לימינה במפעל מבורך זה, ואף 
חתם על התעודות שהעניקה למדריכות, 
השיעור  באמצע  פעמים  כמה  קרה 
שהתעוררה שאלה והתקשרו אל הגר"מ 
הלברשטאם וענה בבירור דבר ה' זו הל־

כה, וכולם שמעו ברמקול את תשובותיו. 
בעולם,  שם  לעצמם  קנו  אלו  שיעורים 
וזכתה במשך השנים שיצאו משם מסו־
בעניני  השיעורים  מנותני  ומשמנה  לתה 
הבית היהודי. וכל זה בנוסף לשאר הר־

בצת התורה שזכתה להרבות במשך ימי 
בהרבה  והרצאות  דרשות  ביניהם:  חייה, 
מקומות על אמונה, חיזוק, חינוך, מידות 
בשיעוריה  וכן  טהורה,  והשקפה  טובות 
אשר מסרה הרבה פעמים בהלכות שבת 

ובשאר הלכות חשובות.
דבריו  תמיד  עיניה  למול  עמדו 

הקדושים של זקינה הישמח משה זצ"ל: 
"כמו שיש חיוב לכל אדם ללמוד תורה, 
אוכל  כולם,  כנגד  תורה  תלמוד  ושכר 
לעוה"ב,  קיימת  והקרן  בעוה"ז  פירותיו 
שהוא תענוג מתוק שאין לו ערך ושעור 
מלאך  ושום  נצחים,  לנצח  סוף  לו  ואין 
אינו זוכה לזה, כמו כן מצוה וחיוב על כל 
אשה ללמוד הדינים ששייכין לה, ותקבל 
אלו,  הלכות  שלומדת  רגע  כל  על  שכר 
ואין שיעור וערך וגבול לשכרה, אשרי לה 
ואשרי לנשמתה, ובזכות זה תזכה לבנים 
צדיקים, לומדי תורה לשמה ומורי הלכה 
לישראל, ובזכותן נזכה לגאולה במהרה 

בימינו אמן".
אשר  הנדירים  מכשרונותיה  אחד 
להשפיע  כוחה  רב  היה  היטב,  ניצלה 
ביהדות  חלשים  אנשים  על  בנעימות 
מתנדבת  היתה  ולכן  התורה,  ובשמירת 
להשיב  כדי  מרוחקים  לישובים  ללכת 
רחוקים אל חיק אביהם שבשמים, ואחד 
מני רבות שחוותה בעשיית נפשות מצא־
מהט־ שירדנו  ברגע  ביומנה:  מתואר  נו 
הווילות  מן  איזה  לחשוב  והתחלנו  נדר, 
המפוארות תזכה היום בביקורנו, שמענו 

קול מאחורינו: 
בואו  נפשות?  לעשות  באתם 

בבקשה. 
שמעתי  מכלבים,  מפחדות  אנחנו 
בספונ־ עונה  שלי  המתלווה  מירב  את 

טניות. 
מכל־ מפחדת  קיבוץ,  ילידת  מירב? 
בים? בהבזק של אלפית השניה קלטתי 
שהיא אמרה זאת למעני, הזנקתי לעברה 
חיוכון קטן, בעודי צופה בזוג המגרש את 
כלבי הזאב הענקיים שלו אל המרפסת 
הז־ קיר  את  מאחוריו  וסוגר  האחורית, 

כוכית הענק. 
מתוך הרגלי העפתי מבט אל המש־

קוף והמארחת מיהרה להסביר: אין לנו 
מזוזות, אני לא אכבד אתכן בכוס מים, 
לחלב,  בשר  בין  הפרדה  אין  אצלנו  כי 
צמים  ולא  בפסח,  חמץ  אוכלים  אנחנו 

ביום כיפור. נעבאך... 
בזבוז זמן, חשבתי, יש כאן משפחות 
מה  אבל  יהדות,  על  לשמוע  ששמחות 

נעשה הרי הם הזמינו אותנו. 
מעניין אותי מתוך איזה מניעים אתן 

עוזבות הכל, ומקדישות מזמנכן בשביל 
אנשים שאינכן מכירות, אני שומעת את 

המארחת... עד כאן תיאורה. 
להסביר  שבה  המיוחד  בכח  וכך 
הלב  מן  היוצאים  בדברים  ולשכנע 
זה  וראו  אותם,  לרכך  הצליחה  והנפש, 
פלא - המארחת הנ"ל הביאה סידור מה־

בוידעם, ובדמעות בעיניים רצתה לשמוע 
עוד! השיחה נמשכה שעות ארוכות, עד 
שהציתה את הזיק של הנשמה האבודה. 

והיו עוד מקרים רבים דומים לזה.
פתחה  פיה  הפסוק:  יאמר  עליה 

בחכמה ותורת חסד על לשונה.

עבודה
אחת מהעבודות הנעלות שראו אצ־
לה במיוחד, היתה הדבקות בהשי"ת בכל 
ובכל  מצב,  בכל  מקום,  בכל  ודבר.  דבר 
מעשה  כל  הקב"ה.  את  ראתה  פעולה, 
עשתה לשם שמים, כל מאורעות החיים 
מהשי"ת,  ורמז  ושליחות  כמסר  ראתה 
כשהתבוננה בנוף, בטבע, באוויר הטהור 
של  הבריאה  מיופי  התפלאה  והצח 
הקב"ה, תמיד היתה אומרת בהתפעלות 
היתה  בצעירותה  כאלוקינו".  צייר  "אין 
מציירת ציורי שמן נפלאים והיתה עושה 
ניגנה  שונים,  אומנויות  מסוגי  תמונות 
בכמה כלים, ותמיד תמיד זה מה שהיה 
בערבוב  שנדייק  כמה  פיה:  על  שגור 
הצבעים לא יוכל בשר ודם להגיע ליופי 

הבריאה של הקב"ה.
זאת ועוד יותר, כל מי ומה שנקרה 
מש־ זה  את  לה  ששלחו  ראתה  בדרכה 
לטוב  מולי  שעומד  האדם  לא  זה  מים, 
ההפך,  גם  או  מחמאה  זה  אם  ולמוטב, 
ראתה בזה שדר משמים, ותמיד שאלה, 
מלמעלה?  כעת  לי  שולחים  מסר  איזה 
זה  על  או  פגעו  כשאנשים  עשתה  ומה 
את  פתחה  הביתה  בהגיעה  מיד  הדרך, 
מוכנים  בערימה  שעמדו  הספרים  אחד 
לעיין בהם, והתחזקה. הוסיפה חיזוק על 
חיזוק והשתדלה למצוא מה עלי לעשות 
ביומה  גם  יתברך.  שמו  למען  עכשיו 
האחרון כשהתפתלה מיסורי תופת שאי 
שמתלחשת  איך  שמעו  לתאר,  אפשר 
בשיחה לבבית עם אביה שבשמים, רבונו 
לעשות  ממני  בזה  רצונך  מה  עולם  של 

לא  שבה  שמים  היראת  מידת  ולתקן... 
ידעה גבולות. 

כך גם הסבירה לילדים כל דבר עם 
ממנה  שמעו  שהכי  ומה  סבלנות,  המון 
כל הזמן זה "אין עוד מלבדו", לא משנה 
מה שנשפך, מי אמר, מה אמר, איך קרה 
וכו', הכל הכל בעולם הוא רק "אלוקות" 
נפטרה  בכדי  ולא  כלום.  אין  ומבלעדיו 
ביום היארצייט של זקינה האור לשמים 
המפורסמת  שבתפילתו  זי"ע,  מאפטא 
המילים כל כך מתאימות להשקפת עו־

ידעתי  העולמים  "רבון  והנהגותיה:  למה 
כי הנני בידך כחומר ביד היוצר, ואם גם 
אתאמץ... מבלעדי עוזך ועזרתך אין עז־

רה וישועה", כי זו היתה השקפת עולמה, 
ואלה היו הליכותיה וכל חייה.

ישראל  למנהגי  כשהגיע  ובמיוחד 
תורה, הרגישה כזה קשר רוחני ושמחה 
בבישול  ולדוגמא  בעשותם,  פנימית 
הכוונות  כל  את  הכניסה  שבת,  מאכלי 
את  ידעה  תמיד  במאכלים,  הטובות 
החסידות  מגדולי  והטעמים  הסודות 
שעברו  חלקם  בספה"ק,  שמובאים 
שהיתה  הקדושים  מאבותיה  במסורת 
לדורות  המסורת  במסירת  דבוקה 
הבאים, וחלק גדול ידעה ממה שלמדה 
לבד ועיינה. חיפשה ותרה אחרי העומק 
סתם.  דברים  עשתה  לא  היא  ענין,  בכל 
השקיעה,  הגשמיים  שבעניינים  למרות 
ויצירתית  מגוונת  רבה  היתה  והתפוקה 
בתמונה  בבישול,  זה  אם  תחום;  בכל 
אומנותית או בציור שמן, תמיד ציטטה 
או  הבית  קישוט  בכל  ואנוהו",  קלי  "זה 
קודש",  שבת  "לכבוד   - השולחן  עריכת 
והפני־ התכשיטים  את  כשענדה  אפילו 

הנרות  הדלקת  לפני  שבת,  לכבוד  נים 
בליל  שלובשים  הטעם  מה  הסבירה 
שזה  וכמובן  הפנינים  את  דווקא  שבת 
לכבוד שבת קודש. בשבעה באה קרובת 
פעם  אותה  שפגשה  וסיפרה  משפחה 
גנבה  שהעוזרת  ממנה  ושמעה  ברחוב 
לקנות  בדרך  והיא  התכשיטים,  את  לה 
תכשיט מלאכותי כדי לכבד את השבת 
ואת המלאכים שבאים לכבוד שבת. כך 
לכאורה  שנראים  העניינים  בכל  היתה 
כוונותיה  את  שילבה  היא  כגשמיים, 
כך  בספה"ק  עניינים  ומצאה  הנשגבות 

שכל דבר ייהפך לדבר שבקדושה ויעשה 
לשם שמים.

בשנת תשמ"א כשבית הספר ויזניץ 
א'  כתה  את  לראשונה  חנך  בירושלים 
היתה הרבנית גשטטנר המורה הראשונה 
בבית ספר, והיתה מורה למופת עד שה־
רבה מורות באו לצפות וללמוד מגישתה 
המיוחדת ומהרעיונות השופעים, ההבנה 
בחינוך ואהבת התלמידות זה היה לשם 
למורות  היום  שיש  העזרה  כל  דבר. 
עשתה  דבר  וכל  אז,  היתה  לא  בנגישות 
בעשר אצבעותיה. צריך ריתמיקאית? אין 
בעיה, היא מביאה את האקורדיון, חורזת 
וכבר  ותוכן,  טעם  מלאי  חרוזים  כמה 
משוועים  הקירות  ריתמיקה.  שיעור  יש 
זמן  ותוך  חומרים  מוציאה  לקישוט? 
עם  מרהיבים  קירות  קישוטי  יש  קצר 
מסר ברור ומלא חן, המחשות לשיעורים, 
סידור,  למסיבות  תפאורה  נושא,  פינות 
מזכרות ומתנות, חוברות לחופש חנוכה 
ולחופש קיץ, שכפולים מיוחדים במינם, 
פעם  של  פשוטים  מחומרים  עשוי  הכל 
ומלאי ססגוניות יצירתיות ומסרים חינו־

כיים, היה אפשר להרגיש בזה כמה היא 
בטובתן.  ורוצה  התלמידות  את  אוהבת 
בעבודה  המושלמות  למרות  כי  ויצוין 
הבנות בבית לא הרגישו שאמא עובדת, 
הנקיון,  הארוחות,  גם  מושלם,  היה  הכל 
כי  והכל.  הסבלנות,  ההשכבה,  שעת 
בענינים  אצלה  התבטאה  לא  ה'  עבודת 
מסוימים לבד, אלא בכל התחומים, בכל 
העתים, ובכל המצבים, והשתדלה היטב 
לקיים הפסוק "שויתי ה' לנגדי תמיד כי 

מימיני בל אמוט".
אכן עליה בצדק יאמר הפסוק: אשה 

יראת ה' היא תתהלל.

גמילות חסדים
עליה  לומר  מתאים  שלא  נדמה 
שהיתה בעלת חסד, אלא שכל עצמותה 
ומהותה היתה נטו חסד ונתינה והשפעה 
נובע  כנחל  השקתה  לזולתה,  ואהבה 
בחיוך  ותמיד  יהודיים,  לבבות  הרבה 
ובמילה טובה של עידוד וחיזוק ונתינת 
כל  עם  יהודי  כל  אהבה  להמשיך.  כח 
תמיד  ובראשונה  בראש  והנשמה.  הלב 
ואפילו  השכונה  ילדי  לאחרים,  דאגה 
"אם  פה  שיש  הרגישו  כולם  המבוגרים 
בית", או לחילופין סבתא או אמא שת־

שאפשר  השאלות,  על  לענות  תדע  מיד 
שאפשר  שאין,  מה  כל  אצלה  להשיג 
לבקש ממנה עזרה בכל תחום. לדוגמא 
ביקשו  הוריהם  בלי  כאן  שגרו  נשים 
ממנה לבוא איתם לבית החולים ללידה 
ראשונה, באו להתייעץ איתה איך לבשל 
זכו  מחו"ל  שבאו  הישיבה  בחורי  וכו', 
במקום  כפתוריהם  את  להם  שתתפור 
שלחה  טוב  הרגישו  כשלא  או  אמא. 
לאכסניה,  או  לפנימיה  עוף  מרק  להם 
אמא  כאן  גם  להם  שיש  שהרגישו  עד 

הדואגת ומרחמת עליהם.
בחורים  היו  תמיד  שבת  בסעודות 
גם  ולפעמים  לשולחנה,  מסביב  סועדים 
לארח,  אהבה  היא  שלימות.  משפחות 
כלם הרגישו אצלה בבית! בישלה בטוב 
שנהנו  רק  לא  האורחים  אבל  ובשפע, 
במא־ שהשקיעה  ביותר  הטעים  מטעם 
אלא  לרחוב,  עד  ריחות  שהדיפו  כליה 
הגן  ומטעם  הרוחני  מתבלין  נהנו  ביותר 
עדן שהכניסה במאכליה, טעם של אהבת 
ישראל, טעם של אכפתיות ודאגה ורצון 

שיהיה הכי טוב ונעים לאורחים.
שהראש  ושמחה  טרדה  בזמני  וגם 
עמד  וכדומה,  חתונות  בארגוני  עסוק 
להנעים  האישי  היחס  הדברים  בראש 
לנו  שזכור  כפי  צורכו,  כפי  אחד  לכל 
שהשתתף  צאצאיה,  משמחות  באחת 
חששה  והיא  נפש,  עדין  אורח  איזה  בה 
ענינים  ושאר  השמחה  טרדות  שמרוב 
לב  ישימו  לא  שמחה,  בעת  חשובים 
לכבדו כראוי לו, כשדיברה לפני השמחה 
דאגתה  עיקר  זה  היה  המארגנים,  עם 
שלא ישכחו לכבד את פלוני כראוי, ואף 
שביררה  עד  נחה  לא  הסעודה  באמצע 
שאכן מכבדים אותו כראוי כפי שביקשה. 
ומיוחד  אצילי  אור  השפיעה  בכלל 
כל  לברך  מרבה  היתה  סביבה,  כל  על 
אחד, כל כך שואפת שיהיה טוב לכולם, 
בברכות  נתינתה  כן  המעשית  כנתינתה 
בברכות  סיימה  שיחה  כל  הלב,  מכל 
הנ־ "הטוב  שיהיה  איחלה  ותמיד  לרוב, 

אחר:  בנוסח  לפעמים  או  והנגלה",  ראה 
שיהיה "חסדים טובים ומגולים", והכוונה 
בכל אלה לא רק לעודד את הזולת בש־
מחה וחיזוק ובטחון, אלא באמת כיוונה 
הנראה  הטוב  לזולתה  שיהיה  לבה  בכל 

והנגלה ורק חסדים טובים ומגולים.
ודאי זכויות אלו ילוו אותה למעלה 
הטהורה,  לנשמתה  גם  שיהיה  עדן,  בגן 
תמליץ  ומשם  והנגלה,  הנראה  הטוב 
ולכל  וקרובותיה,  צאצאיה  כל  על  טוב 
שיהיה  כקרובותיה,  אצלה  שהיו  ישראל 
לכולנו חסדים טובים ומגולים, עדי נזכה 
לראותה בקרוב בתחיית המתים במהרה 

בימינו אמן.

הרבנית מלכה מייזליש
בתה של המנוחה הרבנית ע"ה
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הבן יקיר אפרים ילד שעשועים
הילד אברהם אפרים פקשר ז"ל – שלושים לפטירתו

שלושים יום חלפו מאז עלה לשמי 
מרום, הילד היניק והחכים, שהאיר לכל 
סובביו, אברומי - אברהם אפרים פקשר 
ז"ל. הרבה יותר ממה שנכתב במודעות 
בין  שם  כתוב  היה  הכואבות,  האבל 
ומכריו  סובביו  שכל  דברים  השורות. 

ידעו, ושמעו. 
מאות מלווים ליוו את אברומי ז"ל 
בדרכו האחרונה, בן חמש הכיר אברהם 
את בוראו בשמי מרום, לאחר שנזדכך 
ועמד  שלו  הפרטיים  ניסיונות  בעשרה 
בהם בגבורה עילאית. עין לא נותרה יב־
שה, לראות את הטלית עוטפת את גופו 
ומרים.  קשים  ביסורים  שנזדכך  הקטן 
רובם מאלו שבאו לחלוק לו כבוד הגיעו 
ובאו מהיכרות אישית עם אברומי ז"ל, 
של  חוט  עליו,  משוך  היה  מיוחד  אור 
חן וחסד שהיה שובה לב כולם, בטוהר 
מידותיו  ומשתקפים  נראים  היו  עיניו 
וטוב ליבו, ואף הוא לעומתם זכה לקבל 
אהבה וחיבה בכפליים מכל רואיו, כאור 

החוזר פנים אל פנים.     
בימיו  ז"ל,  אברומי  היה  פלא  ילד 
אדמות,  עלי  שנותיו  ובחמש  הקצרים 
להפליא  זו  טהורה  נשמה  הספיקה 
את סובביו ומכריו, "רבות שחו אחריו" 
נכתב באחת המודעות, מילים הנושאות 
של  התפעלות  שיחות  ספור  אין  איתן 
מוריו ומלמדיו שראו בו כישרונות ופק־
חות הרבה מעל המצופה מגילו הצעיר. 
ילד הוא אמנם ילד, אך אברומי, בגילו 
הצעיר, הספיק להפליא את כל סובביו 
ומכריו במתנה הגדולה שקיבל משמים.

ממחלה  שסבל  מי  על  כשכותבים 
לא  באהבה,  הייסורים  את  קיבל  כי 
נצפה לשמוע זאת על ילד צעיר לימים. 
אך את מסכת הייסורים שלמד אברומי 
על בשרו, אי אפשר שלא לתאר. מסכת 
ולעומקה,  בוריה  על  לצערנו  למד  זו 
ובכל זאת למרות הקושי, כביכול הבין 
אותה על בוריה, וקיבל אותם בשמחה. 
נשמה  עברה  וייסורים  תלאות  אכן, 
מה  לקראת  ידע  תמיד  אך  זו  טהורה 

ידו  את  מושיט  כשהיה  גם  הולך,  הוא 
לקבל זריקה או בדיקת דם, והוא, לת־
כל  במסירות  אותו  שליוו  הוריו  דהמת 
זמן המחלה הקשה - אינו מוציא אנחה 
ברגעי הכאב, אפילו כאשר המחט נעו־
צה בבשר החי. בתעצומות נפש שאינם 
מצופים מבני גילו היה מבין את הנעשה 
נעשים  בריאותו  שלטובת  מאמין  עמו, 
דברים אלו ומקבלם בשמחה ללא שום 

דחיה או סירוב.
מידות ומצוות היו אצלו בהקפדה, 
לחשב  ידע  לימים  צעיר  כילד  כבר 
מאכלי  בין  ההמתנה  שעות  את  תמיד 
מוצר  לכל  כשרות  בדק  לחלב,  בשר 
ברכה  ברך  לפיו,  שנכנס  מאכל  ודבר 
כיום,  לפיו.  הכניס  כך  אחר  ורק  כראוי 
שנותיו  את  לשחזר  מנסים  כשמכריו 
הצעירות, הם נדהמים ומתקשים להבין 
ברוחו  וצדיק  לימים  צעיר  היה  איך 
הקצרים  ימיו  את  לנצל  הבין  כביכול 
ולעשותם  מצוות  ולחטוף  אדמות  עלי 

כאדם גדול ממש.
גם משאלותיו לא דמו למשאלות 
ילדי גילו. בעוד הוא מסובב בתענוגות 

הח־ ומפעלי  אנשי  ידי  על  הזה  עולם 
להקל  דרך  בכל  שניסו  האדירים  סד 
מתנות  ידי  על  דעתו  בהסחת  מסבלו 
זה  טהור  ילד  ביקש  מתיקה,  ומיני 
ספר  תורה'.  'ספר  ליבו:  משאלת  את 
תורה שילד בגילו אינו יודע לקרות בו 
למנות  ואפשר  להגביהו,  שלא  ובוודאי 
כמה פעמים בחייו כבר זכה עלם צעיר 
זה לראות כתב ספר תורה, ובכל זאת, 
לבקש  וטהרה  בקדושה  עצמו  הגביה 
שם  ואינו  זו,  קדושה  בקשה  משאלתו, 
על ליבו לשאר מנעמים ותענוגות הסו־

בבים אותו, למעין זה כתב הכותב נפש 
נקיה וטהורה.

בני  התכנסו  פטירתו  לאחר  מיד 
פאר  ברוב  לכתוב  וידידים  המשפחה 
למ־ נשמתו  לטובת  תורה  ספר  והדר 
אלו  ובימים  האחרונה,  משאלתו  לאות 
חשוב  סופר  ע"י  בכתיבה  החלו  כבר 
שנה  למלאות  בס"ד  ויושלם  וירא"ש, 

לפטירתו.  
בן חמש היה אברומי ז"ל בהילקחו, 
זה  בגיל  נערכים  בגילו  ילדים  בעוד 
המפוארת  סעודה  החומש  למסיבת 
שתערך לכבודם, אז יקראו בחן וטוהר 
את פסוקיהם הראשונים מתורת משה 
טהורים  יבואו  בסימן  ויקרא  בחומש 
לי־ קראו  מהשמים  בטהרות,  ויתעסקו 
לד קטן וזך זה תבוא נשמה טהורה זו 
לשמי מרום ללמוד תורה מפי הגבורה, 
ושם בגן עדן מקדם ילמדו איתו חומש 

ויקרא ויתעסקו עמו בטהרות.
שע־ ילד  אם  אפרים  לי  יקיר  הבן 
אזכרנו.  זכור  בו  דברי  מידי  כי  שועים 
חייו ודמותו  מסכת  תיחרט  עולם  לימי 
המקרינה אור ושמחה לכל סובביו ומ־
כריו שנלקח מהם בחטף, יושב מרומים 
שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק 
שנזדכך בטהרה מתינוקות של בית רבן, 
ולא טעם טעם חטא, וכך עלה ונתעלה 

במעלות קדושים וטהורים. 
החיים  בצרור  צרורה  נשמתו  תהא 

תחת כנפי השכינה לעולמים.

זקן ראשי הישיבות בבריטניה במכתב מטלטל: 
"זו גזירת שמד שיש למסור נפש נגדה"

חצי שנה לאחר שנועד לפגישה היסטורית עם שר החינוך הבריטי, משגר ראש 
ישיבת הרמ"ה הגר"א שלזינגר מכתב מטלטל למנהלי המוסדות בו הוא קורא 
להם לעמוד איתן מול גזירת החינוך המרחפת על היהדות החרדית בממלכה

המכתב שמטלטל את היהדות החרדית 
הישיבות  וראשי  הרבנים  זקן  בבריטניה: 
אליקים  רבי  הישיש  הגאון  בבריטניה, 
מיוחד  מכתב  אלו  בימים  משגר  שלזינגר, 
למנהלי ומלמדי מוסדות החינוך החרדיים 
להתפשר  אין  כי  קובע  הוא  בו  בבריטניה, 
ולנהל כל משא ומתן באשר לניסיונות הר־
שויות להתערב בתכני הלימודים במוסדות 

החינוך היהודיים בממלכה.
דו־ האחרונות  השנים  בשלוש  כזכור, 
רש משרד החינוך הבריטי ממוסדות החי־

הלימודים  לתכנית  להוסיף  היהודיים  נוך 
תכני לימוד שאינם ראויים, זאת בשל לחץ 
אנטי־ ארגונים  ידי  על  עליו  המופעל  כבד 

דתיים. כך למשל נדרשים מוסדות החינוך 
אודות  נוספות  תיאוריות  בלימודים  לשלב 
בריאת העולם ר"ל, לצד לימודים אסורים 
החיים  אורח  את  תואמים  שאינם  נוספים 
והיראה.  התורה  דרכי  על  האמון  היהודי 
את  הכניסו  החינוך  משרד  של  ההנחיות 
וודאות  חוסר  של  למצב  החינוך  מוסדות 
התלמידים,  אלפי  ולעתיד  לעתידם  באשר 
דבר שמהווה איום חמור על עולם התורה 
ברחבי בריטניה ועל עצם קיומו של הציבור 

החרדי בממלכה.
במהלך כל התקופה הזו הדאגה הלכה 
וגברה ובמוסדות החינוך החלו בוחנים דר־

כי התמודדות עם המשבר החמור, במיוחד 
שמשוגרים  המאיימים  המסרים  לאור 
פקחי  ידי  על  לבקרים  חדשים  אליהם 

משרד החינוך.
מהמאמצים  כחלק  שנה,  כחצי  לפני 
לרכך את עמדת משרד החינוך, נועד ראש 
לפגישה  שלזינגר  הגר"א  הרמ"ה  ישיבת 
ובכירי  הבריטי  החינוך  שר  עם  היסטורית 
ברובע  הבריטי  הפרלמנט  בבית  משרדו 
שנחתמה   - הפגישה  בלונדון.  וסטמינסטר 
בעניין  יפעל  כי  החינוך  שר  של  בהבטחה 
הגר"א  של  המואצת  לפעילותו  נוספה   -

לעתיד  עמוקה  דאגה  שמתוך  שלזינגר, 
כוחו־ בכל  להיכנס  החליט  התורה  עולם 
המערכה  את  ולהוביל  הקורה,  לעובי  תיו 
הבלתי  מאבקו  לצד  כלשהן.  פשרות  ללא 
בהם  הרבנים,  גדולי  מתייצבים  מתפשר 
משה  רבי  הגאון  החרדית,  העדה  ראב"ד 
רבי  הגאון  מנצ'סטר,  וראב"ד  שטרנבוך, 

גבריאל קרויס.
יותר,  מאוחר  שנודע  כפי  לפגישה, 
היתה השפעה ישירה על קביעת ההנחיות 
החדשות של משרד החינוך לקראת השנה 
הקרובה, שבהן ניכרת הקלה מזערית בכל 
החינוך  במוסדות  הלימוד  לתכני  הקשור 

החרדיים.
החדשות  ההנחיות  פרסום  לאחר 
עצות,  לאבוד  ממשיכה  החרדית  ההנהגה 
ובער"ח אב נערכה בלונדון אסיפה מיוחדת 
וכ-500 הרבנים  גדולי  בהשתתפות  בעניין 
תלמידי חכמים, עסקנים, אנשי ציבור ומ־
ולאחר  אסיפה  אותה  בתום  נהלי מוסדות. 
אל  שהגיעו  החדשות  ההנחיות  את  שבחן 
שלחנו, ביקש הגר"א שלזינגר לשגר מכתב 
עסקני  'וועד  ידי  על  עתה  שמוגש  נחרץ, 
הרב  בהנהגת  דאנגליא',  הקודש  קהילות 

שלזינגר.
הגר"א  פותח  רבים",  חדשים  "זה 
החרדית  "שהיהדות  מכתבו,  את  שלזינגר 
במדינה זו הם במבוכה גדולה לרגלי הצעת 
בכל  הלימודים  אודות  הממשלה  של  חוק 
חינוך  בתי  גם  כולל  במדינה  החינוך  בתי 
התלמודי  הן  החרדיים,  חינוך  בתי  שלנו 

תורה לבנים והן בתי חינוך לבנות".
''אפ־ בשם  ועד  הם  בזה  "הממונים 
הכופרים  הדת  שונאי  כת  שהם  סטעד'' 
בהקב''ה ומשאת חייהם שכל החינוך בא־

נגליא יהי' לפי דעתם והם מכריזים בגלוי 
בחינוך  התורה  אמונת  לעקור  שכוונתם 
משרד  על  השתלטו  הם  ובנותינו.  בנינו 
החינוך של הממשלה ועל פי דעתם נעשה 
התל־ את  להדריך  המכוון  החדש  החוק 
תוה''ק  ביסודי  גמורה  לכפירה  עד  מידים 
העבירות  שלוש  על  לעבור  עד  לאט  לאט 

החמורות".
הרב שלזינגר מתייחס לדרכי ההתמו־

דדות שנבחנו עד כה על ידי חלק ממנהלי 
פשרות  אודות  המו''מ  "לצערנו  המוסדות: 

לא היה לו שום מציאות על פי דין תורה.
ובאשר התכנית כבר חדר עמוק לתוך 
המוסדות והרוח כבר הולך ומשתנה לרעה 
ושום דעת תורה ופסק לא ניתן בזה, וצבור 
בצבור  הדעות  ובלבול  ומוחה,  הולך  גדול 
תלמידי  ע''י  נתבקשתי  ומתבלבל,  הולך 
דעת  חוות  מהו  להודיע  ד'  ויראי  חכמים 

תורה בזה".
בהמשך דבריו מביע הרב שלזינגר את 
עמדתו הנחרצת, וקובע ש"כיון שהכוונה הסו־

פית של הגוזרים הוא לעקור עיקר אמונתנו 
להם  לשמוע  ואסורים  שמד  גזירת  זו  הרי 
שום דבר וחלילה לשנות דרך החינוך הישן, 
וצריך למסור נפש על זה, אפילו על ערקתא 
דמסאני. מכל שכן בנידון דידן שאין נצרך כאן 
ח''ו שום מסירות נפש אלא לעמוד על דעתנו 
בדעתנו  תקיפים  ולהיות  להם  לשמוע  שלא 

שהדבר אסור לנו".
מכתבו  את  חותם  שלזינגר  הגר"א 
ופוסק הלכה למעשה: "סוף דבר זהו דעת 
לשמוע  שאסור  ברור  דין  והפסק  התורה 
להם לקיים חוקיהם אלה לגבי חינוך בנינו 
לפנים,  גם  להם,  לומר  אסור  וכן  ובנותינו 
לומר  אלא  דבריהם,  מקבלים  אנו  כאילו 
לשמור  מצווים  שאנו  אע''פ  בגלוי  להם 
חוקיהם בדינא דמלכותא דינא אבל לא מה 
שהוא נגד צווי התורה המפורשים כדאיתא 

בכל הפוסקים".
שליט''א",  והמלמדים  "והמנהלים 
מוטל  "עליהם  ומסיים,  הרב  ממשיך 
את  ללמד  להמשיך  בעבוה''ק  האחריות 
ואיסור  כלל,  שינוי  שום  בלי  התשב''ר 
קיום  על  יחשבו  ואל  להמעיט  או  להוסיף 
המוסדות כי המוסדות נבנו לקיום התורה 

ולא ח''ו לבטולה".
כאמור, מכתבו של זקן ראשי הישיבות 
מעורר טלטלה עזה בקרב היהדות החרדית 
למנהלי  ספק  כל  מותיר  ואינו  בבריטניה, 
המוסדות כיצד יש לפעול בעניין. המנהלים 
מצידם מגיבים בסיפוק רב, כי המכתב מע־

ניק להם הרבה כוח כדי להמשיך ולעמוד 
על המשמר.

עוד יצירת פאר לשוחרי תורה וחסידות: 

'אוצר פניני החסידות' על ענייני ראש חודש
מאסף עשיר ומשובח על 'ראש חודש', הכולל פניני חסידות ואוצרות מוסר, 

ממעיינות נובעים מים חיים אשר בכל קהילות ישראל

אברומי
שגרה של חולים. אשפוז, טיפולים

חריצים על הדרך מהבית לבית חולים
אברומי

בגיל שלוש וחצי נחטף מבית התלמוד
רק הכיר צורת אותיות וניקוד

מתפלל: במילים שהמציא בעצמו, ומוסיף גם ריקוד---

תל השומר. האבחון, הגילוי, הבכי המסמא
החיים שאחרי, ושום דבר כבר לא דומה

אברומי
נדבק לשיר הזה, וכל עין רטובה

שר: חייב אדם לזכור ...שהכל לטובה...

ערב שבת. הניגון המבשר על השבת רק בלב מתנגן
מהמיטה או מהתור לרנטגן

אברומי
מתוך פנים לבנות של מלאך שולח מבט
טאטי, אני צריך ללבוש בגדי שבת---

שבת. לחם משנה של כאב בכפליים
וילד אחד עם חיוך בעיניים

אברומי
עם שקית ממתקים שמנסה לאושש
מזכיר: אבל קודם צריך לקדש---

על לחם משנה בכל שבת מתעקש/מבקש
והאמן שלך, אברומי, הארוך, המרגש.

ימי אשפוז. תורנות סביב השעון והיממה
כורסה נפתחת, אור כבוי ולילה שאין בו דממה

אברומי
מתבונן על ההורים, על המתנדבים, לא שוכח אף אחד

מודה: תודה שבאתם. שאני לא אשאר לבד---
ומאמי, תזכרי להביא לאחיות שוקולד...

יום יום. אין חיידר, אין ספסל לימודים
בית חולים הוא לא מקום מתאים לילדים

אברומי
לא מתלונן, לא שואל למה דווקא אני? מה אני אשם?

מושיט יד לסבל: נכון זה כדי שאני אהיה בריא, בעזרת ה'?

שנה וחצי. ילד אחד והורים שיוצאת נפשם
להקל, לשמח, להיות פה ושם

אברומי
ללמוד ממנו מסכת כיבוד הורים

משדר: סליחה שאתם ככה בגללי מצטערים---

חגים ומועדים ועונות, שגרה של טיפולים והקרנות
גן ילדים שהולכים אליו בזמנים נדירים ובודדים

המקום שהוא התגשמות החלומות הוורודים
שוב לצייר, ללוש פלסטלינה, להיות קצת ילדים---

אברומי
עיניו פנסים תכולים זורחים, חי את הרגע בכל החושים

מלמד אותנו: תתמקדו ברגעים הטובים, אנשים.

לפני הסוף. אנשים טובים מגשימים משאלות אחרונות
טיסה? טיול? ממתק נדיר? המוני מתנות?

אברומי
רואה כבר את האופק, אחת משאלתו הטהורה

מבקש: אני רוצה הכנסת ספר תורה

הסוף. לוויה גדולה טלית קטנה וחלל של חלומות
הורים שכולים מחזירים משכון לאדון הנשמות

אברומי
הרבה יותר חי מאשר מת

ממתין להצדקת הדין: ברוך דיין האמת---

שבוע האבל. מה כבר אפשר לומר על בן חמש
על פתיל שכבה, על חלום שלא יתממש
על מסכת טהורים שהתחלפה בייסורים

על בן חמש למקרא שלמעלה נקרא
אברומי

מצווה בלכתו, למרות הכל, קבלו באהבה
נשמתו מצטרפת: יתגדל ויתקדש שמיא רבא

עתיד? רק תמונות של תינוק, של תלתל נגזר
נטרפות עם תמונות של השער שלא חזר

אלבום שלם של יזכור, אוצר חמש שנות חיים
ימי נכאים, אך גם הרבה חיוכים.

אברומי
כבר שותק, טוב לו בחיידר שגדן עדן. טוב כל כך

המלמד שלו זה ה' יתברך
מתוק האור שם, הוא כבר לא סובל

זה רק אנחנו שנשארנו כאן להתאבל
אברומי

אל תשקוט. תהיה מליץ טוב לדור, להורים,למשפחה
תעתיר על מי שנתלש אבר מבשרם החי בלכתך

תמליץ: שיבלע המוות לנצח, ויסורו יגון ואנחה----

תצעק שם למעלה, שאין זה דרך העולם
שהורים יקברו את עוללם

ותחת להובילו לתורה, למקרא
ייחתם חלומם בקבורה---

ובמקום חלאקה וכיפה
בר מצווה וחופה

הפתיל שלהם קפא---

למעלה. תצטרפו שם למעלה לזעקת האוי ווי
של דור שלם שכל ראש לחולי בו, וכל לבב דווי

שטעם את טעמה של הארוכה שבגלויות
שהוא טרוף מאסונות ותאונות ומחלות

תפעלו שם למעלה: שיבוא הגואל, שיבוא כבר
ויקיצו וירננו שוכני עפר---

אחד מבני המשפחה

את  יש  בתחילתו,   - חודש  בכל 
חודש',  'ראש  והמסוגל  הראשון  היום 
והש־ יהודי,  כל  עבור  גדול  יום  שהוא 
פעתו גדולה ומסתעפת על פני החודש 
הרבו  הדורות  כל  במשך  גם  כולו. 
בתפילה  זי"ע  ואבותינו  רבותינו  בו 
ובהתחדשות.  בהתחזקות  ובעבודה, 
החודש',  ב'ראש  נתלו  רבים  עניינים 
על פי הפשט, הדרוש והמוסר, בתורת 

החסידות ובדרך הסוד.
ומבוקשת,  חדשה  פאר  יצירת 
אלו  בימים  עולם  לאור  ויצאה  נערכה 
מאת מכון 'אור לישרים' שע"י ישיבת 
'אביר יעקב' בנהריה, אשר בה נלקטו 
ונאספו כל ענייני 'ראש חודש', בהיקף 
יוכלו  למען  השתאות,  ומעורר  נדיר 
קהל מבקשי ה' להתענג בכל אוצרות 
ויוכל  זה,  נשגב  ביום  הטמונות  הטוב 
כל לומד להשיג וללמוד את כל אמ־

אודות  המוסר  וגדולי  הצדיקים  רות 
ומעלותיו,  סגולותיו  חודש',  'ראש 

ענייניו וסודותיו.
פניני  'אוצר  של  העורכים  צוות 
של  פרטנית  להכוונה  זוכה  החסידות' 
אביח־ חי  דוד  רבי  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

מלאכת  על  שעמד  שליט"א,  צירא 
העורכים  את  הדריך  לפרטיה,  הקודש 
בעבודתם, וסמך ידו בברכה על יצירת 
בטר־ בכבוד  לשכון  שעתידה  הפאר, 
ובתי  הישיבות  בהיכלי  תורה,  קליני 

הכנסת, ואף בכל בית בישראל.  
'ראש  על  החסידות'  פניני  'אוצר 
הסדרה  מתוך  נוסף  כרך  הינו  חודש' 
על  לעלות  זכתה  כבר  אשר  הנפלאה, 
ושוחרי  התורה  שרי  מלכים,  שולחן 
מוסר. הכרך החדש הזה מצטרף לכר־
כים הקודמים על פרשיות השבוע, על 
מצוה  בר  מילה,  וברית  נישואין  ענייני 
ועוד. זאת כהמשך לחוברות השבועיות 

המופצות בתפוצה עולמית בכל ריכוזי 
היהדות התורנית בארץ ובעולם.

חדש  מדור  נסדר  הספר  בתחילת 
וייחודי 'לקט חז"ל', שהוא אוצר בלום 
של כל מאמרי חז"ל במשנה ובתלמוד 
בבלי וירושלמי, מדרשי הלכה, מדרשי 
על  הקדוש',  'הזוהר  ומספר  אגדה 
וענייניו,  הליכותיו  חודש,  ראש  ענייני 

קדושתו ומעלותיו. 
פניני  'אוצר  של  הליקוט  מדורי 
החסידות' רבים הם, ובהם ליקוט נפ־
לא ומקיף מתורת החסידות על פני כל 
קהילות ישראל בכל שנות דור, סדורים 
וערוכים בטוב טעם. יחד עמה נסדר גם 
שהוא  הדורות',  גאוני  'אוצרות  המדור 
ועיון  חידוד  דברי  של  עשיר  מאסף 
נפלאים  תורה  חידושי  חז"ל,  במשנת 

ומאמרי חכמה משובבי לב.
בסופו, נוסף גם מדור של 'סיפורי 
צדיקים' על ראש חודש ועל ענייניו, ובו 
נכתבו בשפה נעימה ועשירה מעשיות 

הדו־ ומאורי  החסידות  מגדולי  קודש 
רות, אשר כל תכליתן ללמוד מהן את 
אבות  'מעשי  בבחינת  נלך,  בה  הדרך 
לראשונה  נסדר  אחריו  לבנים'.  סימן 
במקהלות  נשמע  אשר  קודש'  'משא 
קדשו  מפי  חודש'  'ראש  בסעודת  עם 
של כ"ק אדמו"ר רבי דוד חי אביחצירא 
חודש'  'ראש  יום  גדולת  על  שליט"א, 

ושאר ענייני לימוד התורה.
המיוחד  המדור  חותם  הספר  את 
מצאו  כבר  רבים  אשר  ויהלום',  'ספיר 
בו אוצר כלי חמדה, והוא ערוך ומסודר 
מאוצרותיו של הגאון רבי מנחם מנדל 
'עוז  מתיבתא  ריש  שליט"א,  פומרנץ 
יש־ 'באר  להוראה  כולל  וראש  והדר' 

ראל'. 'ספיר ויהלום' מכנס בצל קורתו 
מעשי  המחשבה,  ועמק  יקרים  פנינים 
בסודות  לחקור  חכמה,  ודברי  צדיקים 
ובמעלותיהן,  בטעמיהן  המצוות, 
ראשונים  של  תורתם  משולבת  ובהם 
ואחרונים, לעורר את הלבבות לעבודת 
פר־ ואשר  התורה,  חלקי  בכל  השי"ת 

קיו נסדרו שם על פי כל חדשי השנה, 
השמות  ובצירופי  החודש  רמזי  בסוד 

השייכים אליו.
מקצועיות  מרובה,  מחשבה 
פניני  'אוצר  בסדרת  הוכנסו  והשקעה 
את  להשביח  מנת  על  החסידות', 
את  ולהעשיר  אותו  להנעים  הלימוד, 
הלומדים  קהל  של  בפיהם  הלימוד 
הטכני  בחלק  גם  המוסר.  ומבקשי 
נעשתה מלאכה ענפה, כמסורת ספרי 
'אור לישרים', המטופחים בפאר והדר 

וידועים בשלימותם. 
החסידות'  פניני  'אוצר  ספרי  את 
המוב־ הספרים  בחנויות  להשיג  ניתן 

ממלכת  של  ההזמנות  ובמוקד  חרות 
שמספרו  בטלפון  והדר',  'עוז  התורה 
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הגר"א שלזינגר בדרכו לארמון וסטמינסטר לפגישה עם שר החינוך הבריטי

חברת החקירות CGI: איתרנו כמה טלפונים ש'זוהמו'

לבן, בהם יושב ראש המפלגה, בני 
ההכח־ את  וכל  מכל  ודוחה  גנץ – 

שות של בכיריה.
"אני עד לגל עכור ומכפיש של 
בש־ לירות  בבחינת  זה  החברה, 
ליח", אמר פרי בראיון ל'כאן רשת 
ב', "מצטטים דברים שלא היו ולא 
לכחול  בינינו  הסכם  קיים  נבראו. 
עומדים  והם  בהסכם  עמדנו  לבן, 
להבין  מתקשה  ואני  בהסכם 
החברה  על  השמועות  מאיפה 

כאילו  שהיא  בראשה  עומד  שאני 
ללא  גסה  השמצה  זו  מדליפה. 
בסיס ורחוקה מהאמת. עשינו את 
עבודתנו המקצועית ואני מתקשה 

להבין מאיפה ההמצאות הללו".
שזו  סייבר  חברת  "העסקנו 
משוכנעים  ואנחנו  תפקידה 
שהיתה חדירה", הבהיר פרי, "לא 
דיברנו על רוסים, דיברנו על מזרח 
שקרוב  עוינים  וגורמים  אירופה 
"איתרנו  אירופה.  ממזרח  לוודאי 
חשד לזיהום של 4 עד 5 טלפונים 

אירופה",  מזרח  או  רוסיה  מכיוון 
הדגיש, "אני לא יודע למה לא פנו 
שהבאנו  הממצאים  עם  למשטרה 

להם".
שבמפ־ פרי  גילה  בראיון 

החקירות  מחברת  ביקשו  לגה 
מתמו־ על  מידע  גם  שבבעלותו 

להיעזר  יוכלו  בו  מתחרים,  דדים 
בקמפיין הבחירות: "כשכחול לבן 
נמ־ שעדיין  שירותינו,  את  שכרו 

שכים, הם ביקשו גם הדלפות וגם 
מידע שיעזור לקמפיין – מידע על 

מתחרים".
"מי שהגיע אלינו זה כחול לבן, 
לא אני ולא שותפי פנינו אליהם", 
לה־ מאיתנו  "ביקשו  פרי.  הדגיש 

המידע  לבטחון  שנוגע  חומר  ביא 
חומר  עוד  להביא  אפשר  ואם 
להיות  ויכול  אותם  לשרת  שיכול 

ריגול עסקי נגד אחרות".
פרי הדגיש כי הדיווח על חבר 
כנסת שאסף מידע מכפיש על גנץ 
כי  ואמר   CGI מחברת  הגיע  לא 

יתכן שמידע מהחקירה דלף. 

  המשך מעמוד ב
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מעל מאה אלף קופסאות טישו 
בהפצת חינם לזיכוי הרבים

מל־ של  הגדול  הרבים  זיכוי  מהפך 
'ג'יימיס  קרן  עם  בשיתוף  וקסברגר  כות 
דולנד' במיזם חלוקת 100,000 קופסאות 
טישו מפוארות ממתכת איכותית בעיצוב 
המחולקות  וקסברגר  מלכות  של  ייחודי 
חיזוק  כיתובי  עם  הכנסת,  לבתי  חינם 
לשמירת  והספה"ק  מחז"ל  וציטוטים 
הדיבור בשעת התפילה ועניית אמן יהא 

שמי'ה רבא.
במלכות  יצאו  בו  החשוב  המיזם 
רבים  ליהודים  יצירתי  לסיוע  וקסברגר 
טובה  בקבלה  הכנסת  לבתי  המגיעים 
להיזהר מדיבור ושיחה בשעת התפילה, 
להתחזק  עצמם  על  שקיבלו  כאלו  וכן 
טרדות  אך  ובכוונה,  בקול  אמן  בעניית 
הזמן ומלאך השכחה לפעמים משכיחים 

את הנושאים החשובים האלו.
וק־ מלכות  של  הסת"ם  מחלקת 

את  הכנסת  בית  לגבאי  מציעה  סברגר 
הפתרון היצירתי לתזכורת בעניינים אלו 

ללא עלות: קופסה מיוחדת לטישו מעו־
ממתכת  גבוהה,  ברמה  ומעוצבת  טרת 
איכותית, עליה מצוטטים ומוזכרים בת־

מצות הנושאים של חומר השיחה בשעת 
והסגולה  הזכות  שני  ומצד  התפילה 
בעניית אמן בכוונה, וכך בהיותה על שו־
לפני  מונחת  התזכורת  הכנסת  בית  לחן 
המתפללים ובאי בית הכנסת בכל שעת 
לדיבור  הזהירות  את  ותזכיר  התפילה, 

בשעת התפילה וגודל מעלת עניית אמן.
והימים  אלול  חודש  ימי  בהתקרב 
יש־ עם  מרבים  בהם  הבעל"ט  הנוראים 

טובה  לשנה  ובתחנונים  בתפילות  ראל 
שוהים  בו  זה  זמן  שלימה,  ולגאולה 
שעות רבות בבתי כנסיות ובתי מדרשות 
לזכות  כנסת  בית  כגבאי  שלך  הזמן  זה 
בית  ובאי  המדרש  בית  מתפללי  את 
הכנסת לחיזוק בנושאים האלו בתזכורת 

ייחודית זו ללא עלות ובמכובדות. 
ממשיכה  וקסברגר  מלכות  כמו"כ 
ארגון  עם  בשיתוף  הגדול  הרבים  בזיכוי 
של  הענק  מגוון  חלוקת  עם  'לכבודו' 
וזהירות  אמן  עניית  לחיזוק  הפוסטרים 
תפילות  וקטעי  התפילה  בשעת  מדיבור 
מיוחדות כמו עלינו לשבח, מודים דרבנן, 
קדיש ועוד ועוד. ניתן להשיג בטרקליני 
בני   18 הלפרין  ברח'  וקסברגר  מלכות 
יש־ מלכי  רח'  ירושלים  ובטרקלין  ברק 

ראל 2 עד גמר המלאי.

הסתיים בהצלחה רבה מבצע 
'סופר קיץ' של נתיב החסד

עשרות אלפי לקוחות נרשמו לקו המבצע • מאות לקוחות קיבלו הודעה על זכיה 
במתנה • זוכים נוספים יקבלו הודעת זכיה בשבוע הקרוב 

הנהלת נתיב החסד מסכמת בסיפוק 
ילדים  מאות  כייף.  סופר  מבצע  את  רב 
מימשו את חלומם וזכו במתנה שווה. עם 
סיום המבצע ערכנו שיחה עם ברוך פו־
לק, מנהל השיווק של רשת נתיב החסד.
איך אתם מסכמים את מבצע הקיץ 

הגדול?
תקדים  חסרת  בהצלחה  מדובר 
שנרשמו  לקוחות  אלפי  עשרות  של 
במגוון  זכו  לקוחות  מאות  המבצע,  לקו 
מתנות. ההיענות הגבוהה של משתתפים 
בקרב  רבה  רצון  שביעות  על  מצביעה 

הלקוחות.
ספר לנו על המבצע שסחף אחריו כל 

כך הרבה משתתפים.
מבצע 'סופר כייף' יצאה לדרך מתוך 
כאשר  החרדית,  המשפחה  והבנת  הכרה 
הופכים  והם  בחופשה  נמצאים  הילדים 
שניתן  כך  בסופר.  הקניה  שגרירי  להיות 
לבית  ההכרחיות  הקניות  בין  לשלב 
מאות  ושהעניק  לילדים,  כייפית  לחוויה 

מתנות שוות במיוחד.
של  להתלהבות  גרם  לדעתך  מה 

הלקוחות להצטרף למבצע?
ההתלהבות חסרת התקדים במבצע 
אנו  דברים.  כמה  של  משילוב  נובעת 
למשפחות  קשובים  מאד  החסד  בנתיב 
והמ־ המחירים  את  להתאים  החרדיות, 
והכשרויות  המוצרים  השבועיים,  בצעים 
בהתאם לצרכי המשפחה. יחד עם זה גם 
מהי  החרדי  במגזר  רבים  הורים  שאלנו 
בעצם  וכך  בשבילם,  המושלמת  המתנה 
בתקווה  כייף  סופר  המבצע  את  יצרנו 

שיוכלו להעניק הנאה ומילוי מצברים.

מתנות  על  ללכת  החלטתם  למה 
לילדים?

נובעת  זה  מסוג  במבצע  הבחירה 
נועד  המהלך  כי  ברורה,  מאד  מסיבה 
הגדול,  החופש  בימי  ההורים  על  להקל 
ולכן כאשר המבצע והפרסים מותאמים 
לילדים, הם מעוניינים לעזור להורים ול־
בצע את הקניות מבלי שההורים יצטרכו 
שריגש  הדבר  היה  וזה  לעזרה.  להתחנן 
הזוכים  הילדים  את  לראות  במיוחד, 

מאושרים לקבל את המתנה.
מלקוחות  תגובות  קיבלתם 

וממשתתפי המבצע?
שבי־ את  הביעו  רבים  לקוחות  אכן 
מהשירות  והן  מהמבצע  הן  רצונם  עות 
והמבצעים השבועיים של הרשת. ואנחנו 
להשקיע  שנמשיך  להם  לומר  יכולים 
משאבים רבים בהתאמת מוצרים ומבצ־

עים לרווחת הלקוחות כדי שיוכלו תמיד 
לצאת עם סל קניה משתלם במיוחד וגם 

קרוב לבית.

הצלחה מדהימה לחופשת 'קיץ בעננים 
2 עם קוקה-קולה בבנסקו שבבולגריה!
חמש המשפחות הזוכות נהנו מחופשה חווייתית ומלאה באטרקציות, פינוקים 

ומתנות באווירה תורנית ומרוממת
שזכו  המאושרות  המשפחות  חמש 
מחופ־ חזרו   2 בעננים  קיץ  בפעילות 

בבנסקו  נשכחת  ובלתי  חלומית  שה 
שבבולגריה עמוסי חוויות והפתעות.

המשפחות שבחרו לעשות טוב במ־
סגרת הפעילות, נהנו מחמישה ימים של 
תוכניות ואטרקציות סביב השעון בנופים 
הקסומה  הנופש  עיירת  של  המרהיבים 

בנסקו בבולגריה ובהווי תורני למהדרין.
חמה  החלה בקבלת פנים  החופשה 
של  מפנק  מארז  עם  התעופה  בשדה 
לאחר  קוקה-קולה.  מצוות  לדרך  צידה 
הטיסה נסעו הזוכים למלון בוטיק וכשר 

למהדרין בעיירת הנופש בנסקו.
החופשה  של  העשירה  בתוכנייה 
פרט  כל  על  וחשיבה  רב  תכנון  הושקע 
בנופים  ברכבל  נסיעה  כללה  והיא 
רחצה  מים,  במגלשות  גלישה  קסומים, 
פארק  בהפרדה,  חמים  מים  במעיינות 
ג'יפים  טיול  ומאתגר,  ייחודי  חבלים 
הכנסת  בבית  ותפילה  סיור  אקסטרימי, 
סו־ על  רכיבה  בסופיה,  והעתיק  הגדול 
בפארק  ביקור  אתגריים,  משחקים  סים, 

הדובים ועוד.
תפילות  התקיימו  הנופש  ימי  בכל 
בשירה  מלווים  תורה  שיעורי  במניין, 
בפי־ למהדרין  גלאט  עשירות  וארוחות 

קוח משגיח כשרות ששהה במקום.
הנופשים נהנו משפע הפתעות ופי־

נוקים במהלך כל ימי הנופש עם חשיבה 
עד לפרטים הקטנים כדי ליצור להם את 

החופש המושלם על כל המשתמע.
לארץ  חזרו  המאושרים  הזוכים 
את  לשבח  ציינו  הם  חוויות.  מלאי 
הארגון  והמלוכדת,  הנעימה  האווירה 
המופתי והמחשבה של צוות קוקה-קולה 
על הנאתו של כל אחד מהנופשים באופן 
נופש  בהפקת  האדירה  וההשקעה  אישי 

מהודר ומותאם לציבור החרדי בסטנדר־
טים הגבוהים ביותר.

י' בוימל, מנהלת קהל חרדי, קוקה־
"גם  החוויה:  את  מסכמת  ישראל,  קולה 
השנה התרגשנו לראות את חמש המש־

ולהשפיע  לתרום  שבחרו  הזוכות  פחות 
על הסביבה במעשי חסד מיוחדים, נהנות 
וצוברות  מתרעננות  בחופשה,  רגע  מכל 
מחודשים  כוחות  להן  המעניקות  חוויות 

לקראת הזמן והשנה החדשה. 
להע־ דגלה  על  חרטה  קוקה-קולה 
באמצעות  אנשים  בין  החיבור  את  צים 

נתינה ועזרה הדדית. הפעילות זכתה לה־
מכל  נרגשים  הדים  וקיבלנו  רבה  צלחה 
נעשו  הפעילות  בעקבות  הארץ.  רחבי 
מיזמים  הוקמו  חסד,  של  מעשים  אלפי 
מבחינתנו  וזוהי  הציבור  למען  נפלאים 
שותפים  להיות  ביותר-  הגדולה  הזכייה 
ועשיית  טובות  בחירות  הרבה  לכל-כך 

טוב כדי להרבות טוב וחסד בעולם. 
המש־ לאלפי  מודה  קוקה-קולה 

תתפים בפעילות ומאחלת להם להמשיך 
ולהפיץ טוב וליהנות מפעילויות נוספות 

של קוקה-קולה -הטעם האמיתי".

פעילות אגד באירופה מתרחבת:

אגד החלה בהפעלת התחבורה הציבורית בסובב האג 
שבהולנד באמצעות אוטובוסים חשמליים והיברידים 
יו"ר אגד, אבי פרידמן: "החברה תמשיך לחרוט על דגלה את נושא החדשנות 

ולשמור על אופייה כחברה מובילה. הולנד ופולין הן רק תחילת הדרך"
לפעול  שהחלה  לאחר  שנים   12
באירופה, חנכה בימים אלה חברת אגד 
תחבורה  להפעלת  הבלעדי  הזיכיון  את 
ציבורית באזור החלנדן הסובב את העיר 
הערים  בתוך  הציבורית  התחבורה  האג. 
באמ־ מעתה  מופעלת  וזוטמיר  דלפט 
מתוצרת  חשמליים  אוטובוסים  צעות 
הקווים  ויתר  ההולנדית,   VDL חברת 
היברי־ אוטובוסים  באמצעות  מופעלים 

דיים המונעים בגז CNG ירוק מתוצרת 
חברת מרצדס.

התקיים  הפעילות  השקת  לרגל 
בהשתתפות  זוטמיר  בעיר  חגיגי  טקס 
הציבורית  התחבורה  במערכת  בכירים 
ההולנדית ונציגים של אגד וחברת הבת 
יצ־ מטעם  נציגים  וכן   ,EBS ההולנדית
רניות האוטובוסים וספקים של מערכות 
יופעלו  הזיכיון  קווי  והמחשוב.  הכרטוס 
הכוללים  מתקדמים  דיפואים  משלושה 
תשתיות  בגז,  תדלוק  מתקני  מוסכים, 
לילה  וחניון  חשמלית  לילה  טעינת 
לאוטובוסים. בנוסף הקימה אגד בערים 
דלפט וזוטמיר 6 עמדות טעינה חשמלית 
מהירה לצורך הפעלה יעילה של האוטו־

בוסים החשמליים ללא מגבלת טווח.
החשמליים  האוטובוסים  הפעלת 
לפרויקט  בהמשך  באה  החלנדן  בזיכיון 
באזור  אגד  שמפעילה  נוסף  חשמלי 
10 באמצעות  המופעל  קו   - אמסטרדם 
אוטובוסים חשמליים מפרקיים ושלושה 
של  בהספק  במיוחד  מהירים  מטענים 
שנה  זה  בהצלחה  הפועל   KwH450
לערים  באמסטרדם  המרכזית  מהתחנה 
וולנדם ואדם. מדובר באחד הפרויקטים 
המתקדמים ומרשימים בתחום התחבו־

יותר  יום  בכל  גומע  אוטובוס  כל  בו  רה 
הזה  הקו  את  שמציב  מה  ק"מ,  מ-400 
היומית  הנסיעה  טווח  עם  החשמלי  כקו 

לאוטובוס הארוך בעולם. 
אגד  בחברת  זיהו  הקודם  בעשור 
התחבורה  בשוק  הצפויים  השינויים  את 
להשתמש  יהיה  נכון  כי  והחליטו  בארץ 
שירותי  בהפעלת  שצברו  במומחיות 
ביש־ שנה  מ-80  יותר  לאורך  תחבורה 

ולהפעיל  להתרחב  להתפתח,  כדי  ראל, 
לא  ההתחלה  בעולם.  תחבורה  שירותי 
עם  התמודדה  החברה  פשוטה,  הייתה 
את  למדה  אולם  קלים,  לא  לידה  חבלי 
ההתאמות  את  וביצעה  המשחק  כללי 
לגבולות  מחוץ  להצליח  כדי  הנדרשות 
מדינת ישראל. כיום פעילה אגד אירופה 

באזורים שונים בהולנד ובערים מרכזיות 
בפולין, החלטה המוכיחה עצמה כאסט־

רטגיה מוצלחת.

הולנד – המשתמשים שבעי רצון
מערכת התחבורה הציבורית בהולנד 
בעולם,  והאיכותיות  מהמתקדמות  הינה 
את  בשטחה  מהמפעילות  דורשת  אשר 
בעולם.  ביותר  הגבוהים  הסטנדרטים 
הולנד  ממשלת  ביחס  היא  לכך  הוכחה 
חשמלית.  לתחבורה  המעבר  לנושא 
באירופה  המובילה  המדינה  הינה  הולנד 
ואימצה  חשמליים  אוטובוסים  בהפעלת 
בשנת  החל  לפיהם  שאפתניים,  יעדים 
2025 כל האוטובוסים החדשים יהיו חש־
מליים והחל בשנת 2030 כל האוטובוסים 

המופעלים בהולנד יהיו חשמליים.
בהולנד  אגד  של  הפעילות  תחילת 
הבת  חברת  כאשר   ,2011 בשנת  היתה 
EBS ההולנדית בבעלות מלאה של אגד

במכרז  זכתה   ((Egged Bus Service
באזור  ציבורית  התחבורה  להפעלת 
Waterland הצפוני לאמסטרדם - הכו־
Purmerend, לל בין השאר את הערים

הינו  המכרז   .Edam-ו  Volendam
כ-200 באמצעות  ומופעל  שנים  ל-10 

אוטובוסים. מתחילת ההפעלה של מכרז 
EBS זכתה  היום,  ועד   Waterland
בסקר  ביותר  גבוהים  בציונים  שנה  מדי 
על  הנערך  המשתמשים  רצון  שביעות 
ידי ממשלת הולנד, ובמשך שלוש שנים 
EBS אף קיבלה את הציון הגבוה ביותר 

מבין 35 הזיכיונות בכל רחבי הולנד.
בשני  החברה  זכתה  לאלה,  בנוסף 
זכתה  ב-2018  במדינה:  נוספים  מכרזים 
EBS במכרז להפעלת תחבורה ציבורית 
לעיר  הסמוך   Voorne Putten באזור 
והחל  שנים   10 של  לתקופה  רוטרדם 
בהצלחה  מופעל  הזיכיון   2018 מדצמבר 

בגז  המונעים  אוטובוסים   60 באמצעות 
(CNG) ירוק. בתחילת שנת 2019 זכתה 
EBS במכרז החלנדן להפעלת תחבורה 
הבירה  עיר  את  הסובב  באזור  ציבורית 
פעול  שהחל  שנה  של 11  לתקופה  האג 

בימים אלה באמצעות 125 אוטובוסים.

פולין - צי האוטובוסים ההיברידיים 
הגדול במדינה

בת  חברת  אגד  מפעילה  בפולין, 
MOBILIS בשם  מלאה  בבעלות 

שהיא כיום החברה הגדולה ביותר מבין 
מפעילות התחבורה הציבורית הפרטיות 
בפולין. החברה מפעילה שלושה זיכיונות 
בבירה וורשה וזיכיון אחד בעיר קראקוב 
שהינה אחד מיעדי התיירות המתפתחים 
כ-250 אגד  מפעילה  סה"כ  באירופה. 
אוטובוסים ברחבי פולין. כמו כן, החברה 
מפעילה את צי האוטובוסים ההיברידיים 
הגדול בפולין - 61 אוטובוסים מתוצרת 

חברת מאן הגרמנית. 
היא  "אגד  פרידמן:  אבי  אגד,  יו"ר 
והיחידה,  הראשונה  הישראלית  החברה 
והניסיון  הידע  את  לקחת  שהחליטה 
כדי  בו  ולהשתמש  בישראל  שצברה 
להפעיל קווי תחבורה באירופה. המהלך 
להצלחה  הפך  שנה  כ-12  לפני  שהחל 
אחת  הינה   EBS היום  ולראיה,  גדולה 
התחבורה  בשוק  המובילות  מהחברות 
מהמובילים  שהינו  ההולנדי,  הציבורית 
את  מפעילים  אנו  לכך,  בנוסף  בעולם. 
החדשניים  החשמליים  הקווים  אחד 
לוולנדם  אדם  בין  בעולם  והמתקדמים 
חברת  בה  בפולין  גם  כך  ואמסטרדם. 
MOBILIS הפכה עם השנים למפעיל 
הפרטי החזק והמוביל בערים המרכזיות 
במדינה. החברה תמשיך לחרוט על דגלה 
האופי  על  ולשמור  החדשנות  נושא  את 
החלוצי ואני סמוך ובטוח כי הולנד ופולין 

הן רק ההתחלה". 
אירופה:  אגד  מנכ"ל  ארבל,  אפי 
בהולנד  החדש  הזיכיון  הפעלת  "תחילת 
אגד  של  בהתפתחותה  נדבך  עוד  הינה 
אירופה. החזון שקבעה לעצמה אגד כא־
שר יצאנו לדרך הולך ומתממש לנגד עי־

נינו. בשנים הקרובות, בכוונתנו להרחיב 
להתרחב  ובפולין,  בהולנד  הפעילות  את 
ולחזק  אירופה  ברחבי  נוספות  למדינות 
עוד את מעמדה של אגד כשחקן משמ־

עותי ומרכזי בתחום התחבורה הציבורית 
באירופה".

פועלים למענכם:

בנק הפועלים מלווה את 
המשפחות בנישואי בניהן

שגריר בריטניה: "לא ידעתי שיש סטרטאפים 
כל כך מקצועיים בקהילה החרדית"

וויגן,  ניל  בישראל,  בריטניה  שגריר 
סטא־ של  קבוצה  עם  השבוע  נפגש 

חממת  חברי  חרדים,  רט-אפיסטים 
'רוד-שואו'  למסע  שיוצאים   BizLabs
משקיעים,  יפגשו  במהלכו  בלונדון, 
לקוחות ושותפים עסקיים שיסייעו להם 
החברות  שלהם.  החברות  את  לקדם 
בשנה  השתתפו  החרדיות,  הטכנולוגיות 
האחרונה בחממה לסטארטאפים חרדים 
במסגרת  שפעלה  מתקדמים  בשלבים 
מתחם היזמות והעסקים ביזמקס בירו־

שלים, ובתחילת החודש הם ייצאו לסבב 
פעולה  ושיתופי  משקיעים  עם  פגישות 

עסקיים בלונדון.
הפילנת־ המארח  פתח  האירוע  את 
שהציג  שימל  מארק  היהודי-בריטי  רופ 
לשגריר את העשיה של קרן אחים גלובל 
בחמש עשרה השנים האחרונות, עד לר־

מה הגבוהה ביותר שאליה מגיע ההייטק 
החרדי בשנים האחרונות.

הסטאר־ הציגו  המצומצם,  באירוע 
טאפיסטים החרדים בפני השגריר הברי־

טי את הפיתוחים הטכנולוגיים מתחומי 
מלא־ בינה  חקלאות,  סייבר,  הרפואה, 
מאוד  שהתרשם  השגריר,  ועוד.  כותית 
שלמרות  אמר  הסטרטאפים,  מאיכות 
שהוא זכה להכיר את הקהילה החרדית 
הוא  בישראל,  שלו  הקודמת  מהשהות 
חרדים  סטארטאפיסטים  שיש  ידע  לא 
"הופתעתי  מתקדמים.  כך  כל  בשלבים 
הטכנולוגית  ההתקדמות  את  לראות 
סטרטאפים  שיש  ידעתי  לא  האדירה. 
כל כך איכותיים בקהילה החרדית. צוות 
לכם  ונסייע  לימינכם  יעמוד  השגרירות 
בפתיחת דלתות כשתגיעו ללונדון", אמר 

השגריר וויגן.
מרדכי  הרב  ק.מ.ח,  קרן  מנכ"ל 
לסטארטאפיסטים  איחל  פלדשטיין, 
ש"העידן  ואמר  ללונדון  במסע  בהצלחה 
להישאר  האתגר  את  מעצים  הגלובלי 
בין  החרדי  החיים  לאורח  נאמנים 
או  הקהילתית  בחממה  נמצאים  אם 
אתם  הגדול.  בעולם  לעסקים  שיוצאים 
מוכיחים שניתן לשמור על אורח החיים 
ועל צורת הלבוש שלנו, ועדיין להיות הכי 
מקצועיים ולהגיע לקדמת הטכנולוגיה".
BizLabs הסטארט-אפים  תכנית 
לח־ והעסקים  היזמות  ממתחם  פועלת 

רדים – ביזמקס שהוקם ע"י קרן ק.מ.ח, 
ירושלים.  לפיתוח  והרשות  אחים  קרן 
Google, בשיתוף  פועלת  התכנית 
KPMG, Amazon, האוניברסיטה הע־

ברית ועוד, במטרה לסייע לסטארטאפים 
חרדים להתגבר על פערי הבסיס מעמי־

מספקת  התכנית  הכללי.  בציבור  תיהם 
סדנאות  שכוללת  היקף  רחבת  תמיכה 
מקצועיות, רכישת ידע וכלים רלוונטיים, 
בינלאומיים,  גופים  עם  פעולה  שיתופי 
משקיעים  ופורום  מקצועיים  מנטורים 

רחב ופעיל.

רגע לפני הפנסיה - זכו ב-40 מיליון שקלים
הורים מהמרכז הם הזוכים הראשונים בפרס הלוטו שעלה משמעותית 
בתחילת החודש • הזוכים החליטו בינתיים לשמור בסוד את דבר הזכייה

חוזרים ללימודים ומטעינים את הרב-קו בטלפון 
הקווי של 'רב-קו אונליין' – 03-7207406

בין  קורה,  זה  ימים  כמה  בעוד 
לסיומו,  מגיע  והחופש  מסתיים  הזמנים 
ללמוד  חוזרים  ה'ישיבע-בוחערים' 
לתלמודי  הבנים  הקדושות,  בישיבות 
'רב- חברת  הספר.  לבית  והבנות  תורה 
טעינה  פתרונות  המספקת  אונליין',  קו 
דואגת  ה'רב-קו',  לכרטיסי  מתקדמים 
לטעון  ומזכירה  בדרך'  תיתקעו  'שלא 
את כרטיס ה'רב-קו' מראש, כדי שתגיעו 

מוכנים ומאורגנים ללימודים.
אפ־ מגוון  מציעה  אונליין'  'רב-קו 
קרובות  זמינות,  שכולן  טעינה,  שרויות 
ונוחות, ולא מצריכות ידע טכנולוגי ניכר 

או אפילו חיבור לרשת.
קווי,  טלפון  כולל  אפשרויות,  מגוון 
בעמ־ גדולות,  שיווק  רשתות  עסק,  בתי 
דות התרומה של 'נדרים פלוס' ו'קהילות' 
בבתי הכנסת ובעמדות הכספונטים הפ־
זורים ברחבי העיר. חשוב להדגיש שלא 

מדובר בתוספת עמלות. 
הטעינה  להזמנת  הטלפון  מספר 

בטלפון הקווי הוא 03.7207406
אז איך מזמינים טעינה טלפונית?

ונייח  נייד  טלפון  מכל  מתקשרים 
אונליין'  'רב-קו  של  הטעינה  למוקד 

שמספרו: 03.7207406
מקישים את מספר כרטיס הרב-קו 

הרשום בגב הכרטיס. 
בוחרים את סוג המסלול אליו אתם 
אנונימי  מבוגר,  תלמיד,  (רגיל,  שייכים 

וכו'). 
חוזה  של  לטעינה  סכום  בוחרים 
 ,30 גמיש  בחוזה  או  צבור,  ערך  מסוג 

שבועי או יומי.
מקישים את מספר כרטיס האשראי 

לתשלום.
עם  להגיע  תוכלו  התהליך  לסיום 
של  הטעינה  לנקודות  הרב-קו  כרטיס 
כספונטים,  אלפי  כגון  אונליין,  קו  רב 
וכד'  וקהילות  נדרים  עמדות  קיוסקים, 
המיועד  במקום  הכרטיס  את  ולהעביר 

לכך, והכרטיס מוטען!
 ניתן לבחור בחוזים: גמיש 30, שבו־
עי ויומי על פי קוד (ראו רשימת קודים).
נקודות הטעינה של 'רב-קו אונליין' 
החוזים  סוגי  כל  של  טעינה  מאפשרות 
במזומן  התחבורה,  בחברות  האפשריים 
ובכרטיסי אשראי ולאורך כל שעות היום. 
חברת 'רב-קו אונליין' מאחלת לכל 
והתל־ התלמידים  ה'ישיבע-בוחערים', 
מידות שנת לימודים פורייה  ומוצלחת.

 ,CFO-עופר קורן, משנה למנכ"ל בנק הפועלים ו
הודיע על פרישתו לאחר כ-7 שנים בבנק

בנק  למנכ"ל  משנה  קורן,  עופר 
הפועלים ו-CFO, הממונה על החטיבה 
על  הבנק  למנכ"ל  הודיע  הפיננסית, 
החלטתו לסיים את עבודתו בבנק. קורן 
יסיים את תפקידו בעוד מספר חודשים, 
בתיאום עם הנהלת הבנק, בתום כשבע 

שנות עבודה בבנק.
קורן החל את דרכו בבנק כמנהל המ־
רכז לניהול אסטרטגי, בהמשך הקים וניהל 
להגברת  הרפורמה  ליישום  היחידה  את 
התחרות) "חוק שטרום") ולאחר מכן מונה 
במס־ הבנק.  CFO-של  כ  הנהלה,  לחבר 
ההנפקה  את  קורן  הוביל  תפקידיו,  גרת 
הנפקת  את  וכן  ישראכרט  של  המוצלחת 
שב"א. הוא היה שותף לגיבוש אסטרטגיית 
ביט,  תוכנת  וייזום  הבנק  של  התשלומים 

הוביל את גיבוש הסכמי התפעול עם חב־
מאסטרקארד,  ועם  האשראי  כרטיסי  רות 
ניהל תהליכי תכנון אסטרטגי רבים והוביל 

את תהליך התכנון הפיננסי של הבנק.
תחת  נמצאים  הנוכחי,  בתפקידו 
הפיננסי,  האגף  הבנק,  חשבות  אחריותו 
משקיעים,  קשרי  ניהול  ההון,  ניהול 
קודם  הייעוץ.  ואגף  הכלכלית  היחידה 
הצטרפותו לבנק שימש קורן כיועץ עס־

קי/אסטרטגי והיה שותף בחברת הייעוץ 
טריגר/פורסייט, בה עבד שמונה שנים.

עופר קורן: "היתה לי הזכות ליהנות 
אתגרים,  מלאת  משמעותית,  מתקופה 
חוויות, עשייה והתפתחות אישית בבנק, 
ביש־ המובילים  הארגונים  אחד  שהינו 

אינטנסיביות  שנים  מספר  לאחר  ראל. 

לבחון אפיקים מקצועיים  מאוד, ברצוני 
פינ־ לאריק  מאוד  מודה  אני  חדשים. 

ובעיקר  ההזדמנות  על  ערן  טו ולעודד 
המשותפת  והעשייה  הגיבוי  האמון,  על 

והמוצלחת לאורך כל הדרך."
הפועלים:  בנק  מנכ"ל  פינטו,  אריק 
ההתפ־ הודעת  את  רב  בצער  "קיבלתי 

אחד  הוא  עופר  קורן.  עופר  של  טרות 
הטאלנטים הבולטים של בנק הפועלים, 
בתחום  המוכשרים  ואחד  אסטרטג 
להישגים  הגיע  הוא  בישראל.  הפיננסים 
התפקידים  בכל  בבנק  משמעותיים 
האחרון  בתפקידו  כאשר  מילא,  אותם 
יש־ הנפקת  את  גדולה  בהצלחה  הוביל 

ראכרט. אני בטוח שנכון לו עתיד מזהיר 
מבחינה מקצועית".
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שמחת  של  המרגשת  התקופה  אל 
כלכלית  הוצאה  גם  מתלווה  נישואין 
לא מבוטלת. הימים השמחים של בניית 
בית חדש בישראל, משתלבים לא אחת 
עם הדאגה הכלכלית שרובצת על כתפי 
ההורים המחתנים. הדאגה למקום מגו־
רים עבור הזוג הצעיר, העלות של אולם 
לתקופת  הנלוות  והמתנות  השמחות 
לדאגות  אחת  לא  גורמות  האירוסין 

מיותרות שמעיבות על השמחה. 
בדיוק לשם כך, כדי שבעלי השמ־
חה יוכלו להתמקד ברגעי השמחה בלי 
חבילת  הפועלים  בנק  גיבש  טרדות, 
פתרו־ ומגוון  משותף  לעתיד  הטבות 

לחתונה  בהכנות  לסיוע  אשראי  נות 
מדובר  לאחריה.  הצפויות  ולהוצאות 
המאפשרות  בלעדיות  הטבות  בשורת 
לעבור את תקופת החתונה בצורה רגו־

כאשראי  ניתנות  ההוצאות  כאשר  עה, 
על ידי הבנק ומוחזרות על ידי הלקוח 

לאורך תקופה של עד שמונה שנים. 
הבנק מאפשר מתן אשראי בהיקף 
צד,  לכל  שקלים  אלף   100 עד  של 
בריבית שמתחילה בפריים פלוס 2.5%, 
כשההחזר נפרס על פני תקופה ארוכה 

"מדובר  שנים.  שמונה  עד  של  יחסית 
למשפחות  מאד  משמעותית  בהטבה 
החרדיות שמחתנות את ילדיהן", אומר 
חרדי  מגזר  מנהל  רבינוביץ,  אלי  ר' 
לקבל  יכול  צד  "כל  הפועלים.  בבנק 
אשראי בהיקף של מאה אלף שקלים 
את  לעבור  כדי  אטרקטיבית  בריבית 
בנק  בנוסף,  ברוגע.  החתונה  תקופת 
הפועלים גיבש שורת הטבות ייחודיות 
המספקות  ולמתחתנים  למחתנים 
משתלמים  בנקאיים  שירותים  מכלול 

ונוחים במיוחד". 
שירות  כוללת  ההטבות  שורת 

כדי  החתונה  שלמחרת  ביום   VIP
עמלות,  ללא  ומזומן  צ'קים  להפקיד 
למתחתנים  מיוחד  פיקדון  הקמת 
הלוואת  כספם,  את  לחסוך  שרוצים 
אשראי בתנאים אטרקטיביים והטבות 
השירו־ משכנתא.  בהוצאת  מיוחדות 
ומותנים  הבנק  לתקנון  כפופים  תים 

ביכולת החזר של הלקוחות. 
"בנק הפועלים גאה להוביל מהלך 
משמעותי עבור המשפחות המחתנות", 
אומר ר' אלי רבינוביץ, מנהל מגזר חר־
די בבנק הפועלים. "כבנק המוביל בי־
שראל אנו רואים חשיבות רבה בהבנת 
החרדי  המגזר  של  הייחודיים  הצרכים 
ושמחים להעניק עבורו את הפתרונות 
הושקעה  הפעם  גם  ביותר.  ההולמים 
מחשבה רבה בתמהיל ההטבות הנית־

נות על ידי הבנק למשפחות המשיאות 
הסופית  התוצאה  כאשר  ילדיהן,  את 
למשפחות,  תמרון  מרחב  מאפשרת 
שזוכות לשקט נפשי לטווח ארוך. בנק 
הפועלים ימשיך להוביל את הפעילות 
פתרו־ מגוון  עם  החרדי  המגזר  בקרב 

נות בנקאיים מתקדמים התואמים את 
צרכי האוכלוסייה החרדית". 

הגיעו  הפיס  מפעל  למשרדי 
הרא־ בפרס  הזוכים  השבוע  בתחילת 

שקלים,  מיליון   40 סך  על  בלוטו  שון 
במוצאי  שהתקיימה  הלוטו  מהגרלת 
הארץ  מרכז  תושבי  הזוכים,  השבת. 
מידי  וממלאים  לחייהם  ה-60  בשנות 
קבו־ ומספרים  לוטומט  טופס  שבוע 
טופס  שעבר  בשבוע  רכשו  הם  עים. 
שהביא  ש"ח   36 של  בעלות  לוטומט 

אותם לזכייה ב-40 מיליון שקלים. 
בשבוע שעבר עוד השתעשעו עם 
ילדיהם ברעיון שיזכו בפיס, והיום גילו 
בדוכן הלוטו כי הם הזוכים המאושרים 

בהגרלת ה-40 מיליון.
לשמור  בינתיים  החליטו  הזוכים 
את הזכייה בסוד ולא סיפרו על כך לי־
לדיהם, "אומנם לא סיפרנו להם, אבל 
הדבר הראשון שעומד לנגד עינינו זה 
ולאחר  עבורם  כלכלי  לביטחון  לדאוג 
טרם  בהם  במקומות  לטיול  נצא  מכן 

ביקרנו יחד". 
הלוטו  הגרלת  החודש,  בתחילת 
עברה מספר שינויים במהלכם תקרת 
הפרס הראשון בלוטו עלתה ל-40 מי־
שקלים)  מיליון   28 (במקום  ש"ח  ליון 
ובדאבל לוטו – הפרס יכול להגיע עד 

80 מיליון ש"ח. הפרס השני גדל ב-50%
ל-750,000 ש"ח (במקום 500,000 ש"ח) 
הפרס  יילקח  לא  בה  הגרלה  ובכל 
שקלים  ב-750,000  הפרס  יעלה  השני, 
בלוטו  הראשון  הפרס  בנוסף,  נוספים. 
4 (במקום  שקלים  מיליון  מ-5  יחל 

מיליון) ועד 10 מיליון שקלים בדאבל 
לוטו (במקום עד 8 מיליון). המשמעות 
למעשה  היא  הפרסים  הגדלת  של 
לציבור  הפרסים  החזר  אחוז  הגדלת 
חדשים  מיליונרים  של  והצטרפותם 
לא  הזכייה  סיכויי  כאשר  שנה,  בכל 

משתנים.
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הבריאות של ילדיכם בידיים שלכם!

חוזרים לבית ספר עם 
אלכו-ג'ל של ד"ר פישר

מומחי בריאות קובעים כי ניתן להפחית משמעותית הידבקות 
במחלות, על ידי שמירה על היגיינת הסביבה והידיים

הילדים  נחשפים  יום  ביום 
במגוון  אותם  הפוגשים  לחיידקים 
הספר,  בבתי  בגנים,  הזדמנויות: 
שולחנות  גבי  על  החוץ,  בפעילויות 
הם  אתו  חפץ  בכל  וכמעט  הלימוד 
ביותר  הטובה  הדרך  במגע.  באים 
באמצעות  היא  הידיים  את  לנקות 
אלה  המקרים  ברוב  אך  וסבון,  מים 
הילדים  וגם  עבורם  זמינים  אינם 
בנוסף,  כך.  על  מקפידים  כך  כל  לא 
לב  ותשומת  מעקב  מחוסר  כתוצאה 
ראויה להיגיינה, הילדים אינם מקפי־

דים כנדרש על שטיפת ידיים לאחר 
היציאה מהשירותים ולפני אכילה.

חוזרים  לא  עושים?  מה  אז 
ללימודים בלי אלכו-ג'ל:

הילדים  את  לצייד  חשוב 
מגבונים  ו/או  (בקבוק  באלכו-ג'ל 
את  להגביר  כדי  אישית).  באריזה 
שלו,  והאטרקטיביות  המוצר  זמינות 
באלכו-ג'ל  אותם  לצייד  מומלץ 
בובה  בדמות  מתלה  בתוך  המגיע 
מומלץ  בנוסף,  הילדים.  על  האהובה 
אלכו- מגבון  הכריך  לאריזת  לצרף 
אלכוהול  ללא  אישית  באריזה  ג'ל 
המותאם במיוחד לילדים ובכך נסייע 
להם לשמור על ההיגיינה בדרך קלה, 

נגישה ומהירה.
פישר  ד"ר  של  אלכו-ג'ל  סדרת 
וידידותי  נוח  יעיל,  פתרון  מהווה 
הידיים.  היגיינת  על  מרבית  לשמירה 
מעבדה  בבדיקות  נבדק  אלכו-ג'ל 
קוטל  לחיטוי:  במיוחד  כיעיל  ונמצא 
הגור־ שנבדקו,  מהחיידקים   99.99%

מים למגוון מחלות, דלקות, הרעלות 
תכשירי  מסוכנים.  וזיהומים  מזון 
הסדרה מבוססים על נוסחה ייחודית 
המשלבת אלכוהול לניקוי יסודי, פרו 
על  לשמירה  וגליצרין   B5 ויטמין 
משמשת  הסדרה  העור.  ורכות  לחות 
במר־ רפואי  וסגל  אחיות  רופאים, 

פאות ובבתי החולים. 
תכשירי אלכו-ג'ל של ד"ר פישר 

המותאמים במיוחד לילדים:
בד־ לתיק  מתלה   + אלכו-ג'ל 

מויות חדשות קיץ 2019!
אלכו-ג'ל  של  מ"ל)   30) בקבוק 
צורך  ללא  ויעיל  מהיר  יסודי,  לניקוי 
על  מרבית  לשמירה  וסבון,  במים 

שילדים  דמות  עם  הידיים  היגיינת 
תיק,  על  לתליה  המיועדת  אוהבים 
מתאים  מקום  בכל  או  חגורה  עגלה, 
לבית,  מחוץ  נוח  לשימוש  אחר  ונוח 

בטיול ובבילוי. 
מותאם  אלכוהול,   70% מכיל 
לעור רגיש, מתייבש במהירות ומותיר 
תחושה נעימה ורעננה בכפות הידיים. 
לצרכן:  מומלץ  מחיר  תפוח.  בניחוח 

19.90 ש"ח.
לילדים  מגבונים  אלכו-ג'ל 
ללא  הידיים  היגיינת  על  לשמירה 

אלכוהול 
וידידותית,  ייחודית  פורמולה 
לניקוי מהיר ויעיל, פעילות כפולה - 
גם מנקה את הידיים וגם מחטא. 20

הרמטיות  אישיות  באריזות  מגבונים 
10 אוהבים:  שילדים  ניחוחות  בשני 

מגבונים  ו-10  ענבים  בריח  מגבונים 
וללא  היפואלרגני  מלון.  קיווי  בריח 

פראבנים. 
מחיר מומלץ לצרכן: 20 מגבונים 

- 14.90 ש"ח.
Magic אלכו-ג'ל

מכיל 70% אלכוהול לניקוי מהיר 
אלוורה   ,B5 פרו-ויטמין  וכן  ויעיל 
העור  לחות  על  לשמירה  וקמומילה 
בניחוח שילדים אוהבים ובצבע קסום 

במיוחד. ללא פראבנים.
מ"ל-   100 לצרכן:  מומלץ  מחיר 

19.90 ש"ח.
אלכו-ג'ל Wipes לניקוי משט־

חים ואביזרים 
במיוחד,  ועבים  גדולים  מגבונים 
וחיטוי  לניקוי  אנטי-בקטריאליים 
וזה  אחד  ניגוב  ואביזרים.  משטחים 
נקי! המגבונים מומלצים לשמירה על 
ניקיון שולחן הלימודים, מושב אסלה 

ציבורית וכד'.
מחיר מומלץ לצרכן: 20 מגבונים 
12.90  - הרמטיות  אישיות  באריזות 

ש"ח.
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נופת צוף הרוחני של אלול ותשרי:

'דרכי נעם' – על חודש אלול וראש השנה
מתורת כ"ק מרן אדמו"ר מסלונים שליט"א

עורכים סדר בהלכות שבת - זה לא סלוגן, זו מציאות...

'דרכי עונג' - הלכות שבת חלק ב'
המדריך השלם להלכות דש, מלבן ומעמר

מאת: הרב מאיר וסרצוג

'חדשנות' 
התורני  הציבור  התבשר  אלו  בימים 
על  המשמחת  בבשורה  ההלכה  מבקשי 
בעולם  והמרנינה  החדשנית  הפאר  יצירת 
ההלכה: 'דרכי עונג' - הלכות שבת - חלק 
מלבן  דש,  להלכות  השלם  המדריך  ב', 
בסדרה,  שני  חלק  הינו  זה  ספר  ומעמר. 
הראשון,  לחלק  הכבירה  ההצלחה  לאחר 
השלם  המדריך  א',  חלק   - עונג'  'דרכי 
להלכות בורר, זורה ומרקד. אשר התחבב 
זה מכבר הן על ציבור אברכי הכוללים והן 
על ציבור בית יעקב, שקבעו אף הן שיעור 
את  בו  מצאו  הצאן  צעירי  וגם  זה,  בספר 
שאהבה נפשם. הלכה למעשה, המונגשת 

בשפה השווה לכל נפש. 
מהגמרא - ועד התמונה 

בעוד  עוסק  ב',  חלק  החדש  הספר 
דש,  בהלכות   - חשובות  מלאכות  שלש 

כן  בראשונה  וכמעשהו  ומעמר  מלבן 
מעשהו באחרונה. ההלכה מונגשת בשפה 
קצרה ברורה וקולעת, כאשר בתחילת כל 
הגמרא  מדברי  קצרה  פתיחה  ישנה  פרק 
והראשונים, ובפרק עצמו מובאות שיטות 
מכן  ולאחר  שאלה,  בכל  הפוסקים  כלל 
את  הלומד  שיידע  כדי  למעשה  ההלכה 
שב־ הוא,  המיוחד  יעשה.  אשר  המעשה 
מעשיות,  דוגמאות  מאות  מובאות  ספר 
צבעוניות,  תמונות  בליווי  יום  היום  מחיי 

מהטכנולוגיה העדכנית. 
גדולי אחרוני זמנינו

פסקי  על  ומושתת  מיוסד  הספר 
אויע־ הגרש''ז  ורבנן:  מרנן  זמנינו,  גאוני 
חוט  הלוי,  שבט  אלישיב,  הגרי"ש  רבאך, 
שני ושמירת שבת כהלכתה, ופוסקי דורנו 
שליט''א, ויצא לאור בברכתם ובהמלצתם 

הנלהבת של גדולי ישראל שליט"א.
מהיום לכל שאלה בעידן הטכנולוגיה 

המודרנית, תשובה!
ספר זה הוא אוצר בלום לכל שאלות 
ברור  מענה  ונותן  המודרנית  הטכנולוגיה 

לכל השאלות שנתחדשו לאחרונה. 
לפנינו כמה דוגמאות שליקטנו מתוך 

הספר:
שימוש במגבונים לחים

האח־ הפוסקים  בשאלת  דן  הספר 
שימוש  בית,  בכל  מאד  השכיחה  רונים 
להשתמש  מותר  האם  לחים,  במגבונים 
ולאחר  לא,  או  בשבת,  לחים  במגבונים 
שמביא המחבר את דעת רוב פוסקי דורנו, 
בשבת,  לחים  במגבונים  להשתמש  שאין 
נותן כבוד המחבר כמה פתרונות מעשיים 
המותר,  באופן  במגבונים  התינוק  לניגוב 
כגון לסחוט את המגבונים או ליבשם ביום 
של  רטיבות  בהם  תהיה  שלא  עד  שישי, 
פתרונות.  ועוד  להטפיח  מנת  על  טופח 
מיוחדים  במגבונים  המחבר  דן  כן  כמו 
שיצאו בשנה האחרונה 'מגבונים מיוחדים 

לשבת', האם אכן השימוש בהם מותר.
ניקוי עדשות מגע

מותר  האם  בשאלה  גם  דן  הספר 
שמ־ מיוחד  בחומר  מגע  עדשות  לשרות 

נקה את העדשות או שמא יש בזה משום 
חילוק  בזה  שיש  ומבאר  מלבן.  מלאכת 

בסוגי העדשות. 
הפשרת משקה

שלג  לרסק  חז"ל  באיסור  דן  הספר 
וברד, שמא יבוא לסחוט פירות העומדים 
בקבוקי  להפשיר  מותר  האם  לסחיטה, 
להניח  מותר  והאם  החדר,  באויר  משקה 
שקית חלב שקפאה במים חמים כדי לזרז 

את הפשרתה. 
שימוש במכונה ליצור קרח

דן  משקה,  בהפשרת  הדיון  לאחר 
הספר בעניין שימוש במכונות לייצור קר־

מותר  והאם  ותעשייתיות,  ביתיות  חונים, 
להוציא את הקרחונים מהמתקן בשבת. 

שימוש במכונה להכנת קצפת 
להשתמש  מותר  האם  נוסף,  דיון 
הנוזל  שכאשר  קצפת,  להכנת  במכונה 
הוא  האויר  עם  במגע  בא  במיכל  הנמצא 
נקרש והופך לקצפת, שאין להשתמש בו 

בשבת, הואיל ויש בו חשש מוליד.
סבון אסלה עם צבע

שי־ בעניין  מוצאים  אנחנו  נוסף  דיון 
מוש בסבוני אסלה רגילים שנועדו להפיץ 
שצובעים  אסלה  וסבוני  בחדר,  טוב  ריח 

את המים.
שימוש במכונה לייצור סודה

הספר  דן  מקרח,  מים  הולדת  אגב 
סודה,  להכנת  במכשיר  השימוש  אודות 
ובזמנינו יש מכונות שעל ידי שמוציא מהן 

סודה הוא גורם לפעולה חשמלית. 
וצג  רגש  בה  שיש  במקווה  טבילה 

אלקטרוני
כמו כן הספר דן בטבילה במקוה חם, 
אלקטרוני  וצג  המים  בתוך  רגש  שישנו 
המים,  חום  את  שמראה  המכונות  בחדר 
שום  ללא  במקווה  לטבול  אפשר  שיהיה 

חשש ופקפוק כלל. 
הפרדת  חדש,  מבגד  תוית  הסרת 

גרביים חדשים 
בעניין  הספר  דן  בבגד  הטיפול  אגב 
הסרת תוית מעל בגד חדש וכן בהפרדת 

זוג גרביים או זוג כפפות בשבת. 
ניעור שטריימל שנרטב 

לענין  הספר  מעורר  מיוחדת  נקודה 
מותר  האם  בגשם,  שנרטב  שטריימל 

לנערו, מחשש מלבן.
סידור פירות

המלאכה האחרונה שבה עוסק הספר 
שנראית  זו  מלאכה  מעמר.  מלאכת  היא 
מתבררת  לפתע  למעשה  נוגעת  שאינה 
בסידור  לדוגמה  נתקלים,  אנו  בה  שגם 
פירות יתכן שיש באופנים מסויימים חשש 

מעמר או בונה.
הראשונים  בימים  שכבר  פלא  לא 
בתים  קבעו  עולם,  לאור  הספר  לצאת 
רבים כל שבת ללמוד בשולחן שבת כמה 
שולחן  שמאז  ואומרים  מהספר,  הלכות 

השבת שלהם השתנה ללא הכר.

מה טובו אהליך יעקב - קובץ 

שוחרי התורה וההלכה ב'
על  אלו  בימים  התבשרו 
'מה  הנכבד  הקובץ  הוצאת 
טובו אהליך יעקב' - מאסף 
תורני מפרי עטם של גדולי 
ולומדיה,  התורה  וחכמי 
חדשות  ותשובות  פסקים 
על  העומדים  בענינים 
הפרק ובארבעה חלקי הש־
שונים  וענינים  ערוך  לחן 
המפורסם  הגאון  בעריכת 
רבי גמליאל הכהן רבינוביץ 

שליט"א - מחבר סדרת הספרים הנודעה 
על  החדש'  יוסף  ו'פרדס  אודך',  אני  'גם 
המועדים, ועוד ספרים רבים, ומו"צ בבית 
קרעטשניף  קרית  החכמה'  'אור  הוראה 

רחובות ת"ו.
קובץ זה השני במספר לחודש מנחם 
אב תשע"ט, כולל גנוזות חדשות בענינים 
רבים מכבשונם של גדולי ומאורי הדורות 
ולא  עין  שזפתם  לא  עתה  עד  שחלקם 
ראו את אור הדפוס. בין הגנוזות מופיעים 
מאמרים ממרנן אדירי התורה כשכעטרה 
ופסקי  הנהגות  מופיעים  הקובץ  לראש 
מהרי"ל  הגה"ק  מבריסק  השרף  מרן 
דיסקין זצוקללה"ה וזיע"א בעניני הלכות 
הכותל  ועניני  באב  תשעה  המצרים,  בין 
'אהל  הספר  מתוך  לחורבן  וזכר  המערבי 
יהושע' העומד לראות אור בקרוב אי"ה. 

'מה  השם  את  הנושא  זה  ירחון 
ולזכרו  שמו  על  יו"ל  יעקב'  אהליך  טובו 
ולומדיה  תורה  אוהב  והנכבד,  היקר  של 
מקוינס  זלה"ה  סקוצילס  טלי  רבי  הד"ר 
השתא.  סיון  בחודש  שנלב"ע  שבארה"ב 
המנוח הנכבד זלה"ה זכה להשאיר אחריו 

רבנן,  בנין  ה'  ברך  זרע 
המובהק  הגאון  וביניהם 
סקו־ אהרן  יעקב  מוהר"ר 

מחבר   - שליט"א  צילס 
סדרת הספרים 'אהל יעקב' 
'יד  ההוראה  בבית  ומו"צ 
ירושלים  בעיה"ק  הרמ"ה' 
הנכבד  הקובץ  בסוף  ת"ו. 
להרב  זכרון  מדור  מופיע 
הספדים  ובו  ז"ל  המנוח 
ע"י  מיטתו  אחר  שנאמרו 
דייטש  רבי מתתיהו  הגאון 
רבי  והגאון  שלמה  רמת  גאב"ד  שליט"א 
שאול אריאלי שליט"א. וכן קטעי עיתונות 

ומאמרי זיכרון.
ירחון זה שכאמור י"ל בחודש מנחם 
ובעז"ה  בסדרה,  השני  הנו  השתא  אב 
נוסף  קובץ  יופיע  הקרוב  אלול  בחודש 
והלכות  לעניני  הגדול  בחלקו  שיוקדש 
חודש אלול וחגי תשרי. מעל במה זו קו־

חכמים  לתלמידי  הירחון  במערכת  ראים 
בענינים  מיצירתם  לפרסם  המעונינים 
למערכת  לשלוח  נוספים,  ובענינים  הנ"ל 
הקרובים  בימים  תנובתם  מפרי  המדור 
על מנת לפרסמם ברבים, לחלקם ביעקב 

ולהפיצם בישראל.
והמסדר  העורך  להרב  ברכותינו 
הרעיון  את  שיזמו  המנוח  ולמשפחת 
בח־ חודש  מדי  ימשיכו  כי  הזה  המבורך 

דשו בהופעת הירחון הזה ולהגדיל תורה 
הדעת  ותרבה  רבים  ישוטטו  ולהאדירה, 
אכי"ר ונזכה לביאת גואל ובניית בית קד־
שנו ותפארתנו ויקיצו וירננו שוכני עפר. 

052- טל  הקובץ  בעניני  לפרטים 
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'זה לזה' - שמש צדקה ומרפא
אירועי קיץ מעצימים ומרפאים למשפחות 'זה לזה' • כוחות לאם המשפחה • 
שחרור וחוויה לילדים • דלק חיוני ומשמעותי להמשך ההתמודדות היומיומית

ימי בין הזמנים והחופש. עם ישראל 
ולאגור  להחליף  לטייל,  לנפוש,  יוצא 
כוחות לשנת הלימודים החדשה ועוד. גם 

מחנות קיץ כאלו ואחרים התקיימו.
כי  למטרה  שמו  הארגון  בהנהלת 
"משפחת זה לזה" לא תחוש את הקושי 
הארגון  מתמודד  בו  פשוט  הלא  הכספי 
בשנים האחרונות וכי פעילות הקיץ תמ־

נפש  במסירות  השנה  גם  ותתקיים  שיך 
ובמאמצי על.

שזכו  אלו  הם  נפש  אצילי  תורמים 
הרכבת  את  שהניע  החם  הדלק  להיות 
רבי  של  הטהור  לזכרו  הזו.  המיוחדת 
בקערסטיר.  הטמון  משה  רבי  בן  ישעיה 
ואליהם משגרת "משפחת זה לזה" אלפי 

תודות וברכות.
עם  התחילו  המאירים  הקיץ  חודשי 
האלמנות  ומשחרר.  מפנק  נשים  נופש 
עם  השנה  כל  במשך  המתמודדות   -
אלו  הן   - לסירוגין  והאם  האב  תפקידי 
מנוחה  של  לימים  ספק,  ללא  הזכאיות, 
הנופש התקיים במלון האקסק־ והנאה. 
גדו־ ימים  וכלל  בכנרת'  'ציפורי  לוסיבי 

שים בתוכניות מרתקות, הרצאות חיזוק 
ואף טיולים חווייתיים. הרבנית רוטנברג 
עם  שהתה  הארגון  נשיאת   – תליט"א 
והרעיפה  הנופש  ימי  כל  במשך  הנשים 
באופן  טובה  ועצה  נוחם  טללי  עליהן 

כללי ואף בשיחות אישיות וארוכות.
אותן  למחוזקים,  אלו  מחזקים  אין 
הימים  בתשעת  זכו  גם  גיבורות  נשים 
לשני ימי עיון מקצועיים ומפעימים גדו־
שים בכוח רוחני ובהדרכה רגשית מעצי־
מה. אשר התקיימו בבית זה לזה, הבית 
מיוחדות  הרצאות  ויתומים.  לאלמנות 
נמסרו על ידי הרב מנחם שטיין שליט"א 
והרב יצחק רוט שליט"א – מחבר ספרי 
החינוך 'כאן בונים'. בשיאם של ימי העיון 
חוו הנשים התרגשות עצומה כשנחשפו 
לסיפורו המדהים והמסעיר של הילד חז־

קי טורנהיים, וכן לקורות חייו המופלאים 
של הרב גבריאל ששון, אשר ילדיו נספו 
ל"ע בשריפה הגדולה בברוקלין. במרכזו 
של יום העיון הונח כוח הכובד על פאנל 
היומיומית  בהתמודדות  שדן  מעמיק 
חסרו  ולא  שהועלו.  פנימיות  ובשאלות 

גם תוכניות סוחפות וארוחות עשירות.
היו  אלו  באירועים  האולם  מקומות 
חברות  ממהרות  ולכן  מלאה  בתפוסה 
לימי  אלו  בימים  כבר  להירשם  הארגון 
אלול  בימי  בעז"ה  יתקיימו  אשר  העיון 
החגים  ימי  לקראת  הכנה  על  דגש  עם 

הממשמשים ובאים.
שקיבלו  הכוח  זריקות  לאחר 
האימהות לא נותר אלא להמשיך ולעודד 

את דור העתיד. 
מי שלא ראה את עיניהן של הבנות 
היתומות כאשר שבו מן המחנה לא ראה 
אור גדול מימיו. שלושה ימים של אטר־
קציות בלי סוף העלו את מצב רוחן לפס־

גות שמזמן לא שהו בהן. חוויות עם תוכן 
יהודי, פעילות של גיבוש מעצים, רגעים 
הגדולה  התמיכה  כקבוצת  'ביחד'  של 
בעולם כשחיוך אחד גדול, מאושר, עוטף 
וליהנות  לשהות  זכו  הבנות  בחום.  אותן 
באתרים ובטיולים ברמה הגבוהה ביותר 
לכל  ולבבית  אישית  לב  תשומת  תוך 

אחת ואחת.
האלו  האדירים  לימים  כסיום 
מיוחד  באירוע  המצווה'  'בנות  השתתפו 
הגדול.  יומן  לכבוד  עבורן  הופק  אשר 
שיחות מחזקות אשר נשמעו מפי הרה"ג 
ומפי  שליט"א  רבינוביץ  גמליאל  רבי 
בידרמן  אלימלך  רבי  הגה"צ  המשפיע 
שליט"א אודות קבלת עול מצות ועשיית 
נחת רוח להורים, הן אלו שכאן עמנו, והן 
אלו המשקיפים משמי רום, החדירו בלב 
ביראת  ולגדול  להמשיך  עז  רצון  הבנות 
שמיים ובמידות טובות. פעילות חווייתית 
של  וריקודים  חגיגית  ארוחה  ומגוונת, 
התעלות חתמו את האירוע בשמחה של 

מצווה.
של  מקום  שמור  היה  לאחיהן  גם 

כבוד בפעילות הקיץ. 
כל  במשך  אשר  מלכים',  'בני  ילדי 
השנה זוכים לחונך צמוד המלווה אותם 
שלם  ליום  יצאו  ותמיכה,  עצה  בלימוד, 
ארו־ שעות  בצפון.  אטרקטיבי  טיול  של 

כות של לימוד משותף יצרו ביניהם קשר 
רוחני הדוק ונתן טעם מתוק ושמח ליום 

של שחרור, הנאות ואגירת כוחות.
עליה'  'בני  בחורי  הגדולים,  אחיהם 

תדיר  שואפים  הם,  כן  ככינוייהם,  אשר 
ידיים  לחיצת  תוך  ולהתעלות  לעלות 
בפ־ השנה,  כל  במשך  ומחזקת  הדדית 

רויקטים חודשיים ובליווי רוחני צמוד על 
חינוכי  ידע  ובעלי  חשובים  אברכים  ידי 
איכותי  עיון  ליום  יצאו  ומקצועי,  רחב 
ואתגר  הנאה  של  רבות  בשעות  גדוש 
לקראת  עילאית  הכנה  על  דגש  עם 
הצדיקים  בקברי  הגדול  התפילה  מסע 
לאחר  מיד  בעז"ה  שיתקיים  שבחו"ל 

החגים הבעל"ט.
הפעי־ כי  מציינים  הארגון  במשרדי 
לות הענפה בחודשי הקיץ אינה דוחקת 
החורף  לפעילות  המנועים  גלגלי  את 
הברוכה, וכבר מעיצומה של עונת הקיץ 
עמל צוות הארגון במרץ רב לרכז ולהכין 
ומעצימה.  חיונית  חמימה,  חורף  תכנית 
הענק  הפעילות  במערך  להשתתפות 

חייגו כעת: 1800-800-444.

כמו בבית הכנסת: הפתרון המהפכני 
של 'שמיר' לבעיית הכתיבה בשבתות

לאחר חשיבה והיערכות מוקפדת החלו במחלקת היולדות של המרכז הרפואי שמיר 
(אסף הרופא) להפעיל שיטת 'רישום' שתחסוך את הצורך בכתיבה ע"י מקלדות שבת ו/או 

נכרי • גדולי הפוסקים מברכים על המהלך וקוראים לבתי החולים האחרים לאמץ אותו
המרכז הרפואי 'שמיר' (אסף הרו־
פא) יוצא בימים אלו בבשורה אמיתית 
שתמנע  כזו  ההלכה,  שומרי  לציבור 
שבת  מחילולי  החשש  את  לחלוטין 
ישירים או עקיפים במחלקת היולדות. 
מתמו־ עמן  הבעיות  אחת  כידוע, 
דדות נשים שיולדות בשבת היא הכ־

תיבה על ידי האחיות שצריכות לציין 
והלידה.  התינוק  על  טכניים  נתונים 
החולים  בתי  מתמודדים  שבה  הדרך 
באמצעות  היא  האתגר  עם  השונים 
מקלדות  דוגמת  טכנולוגיים  פתרונות 

שבת ו/או כתיבה ע"י אחות נכריה. 
הפתרונות הללו – מהודרים יותר 
לספק  מצליחים  אינם   – פחות  או 
ובשטח  מאחר  לבעיה,  הרמטי  מענה 
מתרחשים בלבולים שונים ואי הבנות 

שגורמות למצער גם לחילולי שבת. 
רבה  מחשבה  הקדישו  ב'שמיר' 
את  והגו  הבעיה  עם  להתמודדות 
לא  היולדות  במחלקת  הבא:  הפתרון 
יתבצעו במהלך השבת רישומים וכתי־

בה אלא רק "סימונים", בדומה לשיטה 
שבה משתמשים גבאי בתי הכנסת. 

כר־ חולקו  לאחיות  ובהרחבה: 
של  טבלאות  ובהן  מיוחדות  טיסיות 
גובה, משקל, שעת לידה, שעת אכילה 
כל  הוצמדו  קטגוריה  לכל  וכיו"ב. 
והאחיות  הפוטנציאליים,  המספרים 
מסמנות את המספר הנכון באמצעות 

סיכות. 
כל  במהלך  ה'רישום'  מתנהל  כך 
מוזנים  השבת  במוצאי  כאשר  השבת, 

הנתונים למחשבי בית החולים. 
וב־ ליישום  פשוט  הזה  הפתרון 

מפני  החששות  כל  את  מנטרל  עיקר 
לנכרי,  אמירה  לצורך,  שלא  כתיבה 
על  וכן  דחוקים  טכנולוגיים  פתרונות 

זו הדרך. 
רבנים ופוסקים שנחשפו לפתרון 

וציינו  ממנו  מרובה  רוח  קורת  הביעו 
לכל  ביותר  המהודר  הפתרון  "זהו  כי 
יולדת באשר היא. פתרון שאין בו שום 
חשש או דיעבד, דאורייתא או דרבנן".

החולים  לבתי  קראו  הרבנים 
הפתרון  את  הם  אף  לאמץ  האחרים 
חילול  חשש  כל  להרחיק  ובכך  הזה 

שבת שלא לצורך סביב היולדות.
מה־ האחרונים  בחודשים  כידוע, 

הרפואי  המרכז  של  ההתאמה  פכת 
תאוצה  תפסה  החרדי  לציבור  שמיר 
טומאת  לכשרות,  שקשור  מה  בכל 

כהנים ומניעת חילולי שבת.
התאחדות  רבני  שיגרו  לאחרונה 
לענייני  בארץ  המוביל  הגוף  הכהנים, 
טומאת כהנים והמסתעף, מכתב לרב 
שבו  פדידה,  הראל  הרב  החולים,  בית 
על  הם מביעים את ההערכתם הרבה 
בית  נקט  בהם  האחרונים  הצעדים 
החולים, תוך שהם מציינים כי מדובר 
בבשורה של ממש עבור הציבור החרדי 
ובכללם ציבור הכהנים שיכולים לבקר 

ברוב שטח בית החולים ללא חשש.
"נדה־ הרבים:  כותבים  היתר  בין 

מנו מהיקף ההשקעה והפעילות למען 
התורה והכהנים.... בעז"ה ביה"ח אסף 
והשראה  נפלא  מודל  יהווה  הרופא 
יש־ בארץ  החולים  בתי  לכל  לחיקוי 

שסוף  הנפלאה  התועלת  מלבד  ראל. 
חוץ  מרפאות  לכהנים  יש  ב"ה  סוף 
הכשרות  רבות  רפואיות  ומחלקות 

לכתחילה".
הרבנים סבורים כי יש להביא את 
ש"בתי  כדי  הציבור  לידיעת  הדברים 
חולים רבים יבינו שיש מי שכבר הרים 
את הכפפה כי יש דרישה לבתי חולים 
כשרים לכתחילה לכהנים ונקווה שי־
צטרפו גם הם בעז"ה לדבר נפלא זה".

והמבנים  מהאגפים  חלק  להלן 
מכון  יולדות,  בייבי  מלון  שהוכשרו: 
גסטרו, ממוגרפיה וריאות, אשפוז יום 
האוכל,  וחדרי  שבת  אירוח  מבוגרים, 

בית מרקחת ופנימית ו'.
משפ־ ובני  המאושפזים  מבחינת 

חותיהם מדובר בהקלה עצומה, מאחר 
ומדובר במתחמים חיוניים מאוד לכל 
באי בית החולים. הכשרתם, שנעשתה 
מאפשרת  ביותר,  המהודר  באופן 
כאמור שהות באזורים הללו ללא כל 

חשש.
החולים  בית  בשטח  העירוב  גם 
הוא המהודר ביותר שיש, ועומד תחת 
ברק  בני  העירובים  ועד  של  הפיקוח 

בראשות הרב מושקוביץ.
יצוין כי מי שמנצח ומפקח מקרוב 
על כל המהלכים הללו הוא רב המרכז 
הרפואי, הרה"ג הראל פדידה, שנמצא 
במקום ובוחן את הדברים תוך תיאום 
והגורמים  הרבנים  כל  עם  מתמיד 

הרלוונטיים.
המהלכים המתוארים הובילו לכך 
בוחרות  חרדיות  נשים  ויותר  שיותר 
מקצועית,  ממחלקה  ונהנות  ב'שמיר' 

שירות אישי והתאמה לאורח חייהן.

נופשון קיץ ענק התקיים למאות 
ילדים ובוגרים עם מוגבלויות

בעמותת עלי שיח מסכמים בסיפוק רב את ימי הנופשון הגדושים שהתקיימו 
בכפר סבא • הרב חיים פרקל: אני מקנא בזכויות של מאות המתנדבים התורמים 

את זמנם היקר לשהות בנופשון
זה הפך לריטואל קבוע, כמידי שנה 
בעשור האחרון לאחר חג השבועות מת־
לילדים  הורים  של  פניות  מאות  קבלות 
לצרף  בבקשה  מוגבלויות  עם  ובוגרים 
הענק  הקיץ  לנופשון  בתם  או  בנם  את 
מנכ"ל  פרקל,  חיים  הרב  שיח'.  'עלי  של 
מזה  בסיפוק:  מציין  העמותה,  ומייסד 
כהורה  מתקיים.  הקיץ  שנופשון  עשור 
לשני ילדים עם מוגבלות אני חש ומבין 
מרגישים  אותה  העצומה  ההקלה  את 
הרב  המאמץ  למרות  וע"כ  המשפחות 
לא  אנו  העצומה  הכספית  וההשקעה 

מוותרים על קיום נופשון הקיץ. 
תכנון  של  ארוכים  חודשים  לאחר 
צוות  של  נרחבת  לוגיסטית  והיערכות 
לייבי  בראשות  שיח'  ב'עלי  הנופשון 
סקלאר וגב' מנביץ נפתח בשבוע שעבר 
נופשון  סבא  שבכפר  'אמנה'  באולפנת 
קיץ מיוחד בסימן 'עשור של אור' לרגל 
השנה העשירית בה מתקיימים ימי הנו־
פשון למאות בנים ובנות עם מוגבלויות.

מחנה הקיץ הינו בגדר הצלה ורווח 
בביתן  המגדלות  למשפחות  להתבונן 

מוג־ עם  בת  או  בן  השנה  ימות  במשך 
כשבמשך  גבול,  ללא  במסירות  בלות 
שבועיים הם מתארחים בנופשון המיוחד 
לצאת  למשפחות  בכך  ומאפשרים 
בכוחות  ולהיטען  אוויר,  ולקחת  לנפוש 

מחודשים.
כבכל שנה, גם השנה קיבלנו עשרות 
מרגשים  בדמעות  מלאים  תודה  מכתבי 
המ־ של  הגדולה  הזכות  על  ומפעימים 
מזמנם  התורמים  והמתנדבות  תנדבים 
ולמ־ להורים  מנוחה  לאפשר  כדי  היקר 

שפחות הילדים.
בתכ־ ומלאים  גדושים  הנופשון  ימי 
ניות, חוויות, אטרקציות ומופעים מגוונים, 
באמנות,  בחיות,  והפעלה  תרפיה  ביניהם 
יציאה  וכן  מותאמים  העשרה  ומשחקי 
מיוחדת ליום מהנה בפארק מים ומתקני 
ספורט נגישים. מידי ערב מתקיים מופע 
מוזיקלי בו נוטלים חלק בהתנדבות גדולי 
וענקי המוזיקה החרדית וביניהם: שרוליק 
הרשטיק, ישי לפידות, אהרלה סמט, מנדי 
רולי  מלכות,  מקהלת  דדיה,  איציק  וייס, 

דיקמן, קובי ברומר, ועוד.

אומר  סקלאר  לייבי  הנופשון  מנהל 
כי מפעים לראות בכל שנה מחדש מאות 
מתנדבים ומתנדבות באים עם מרץ ורצון 
המירב  את  ולהעניק  לתמוך  לסייע  רב 
לילדים ולבוגרים עם מוגבלות ולאפשר 

להם ליהנות כל אחד לפי רמת הבנתו,
בעלי שיח מספרים כי נופשון הקיץ 
של  הנכבדה  לתרומתם  הודות  התקיים 
נדיבי עם שרואים בכך חשיבות רבה לא־

פשר לאנשים עם מוגבלות ליהנות מימי 
החופש, מגוון פעילויות שונות התקיימו 

בשת"פ של מינהל קהילתי הר נוף י-ם.
ככל  כי  מספר  לכתבנו  שפנה  הורה 
לא  המיוחד  בנו  אושר  את  לתאר  שינסה 
יצליח. במשך ימים הוא מספר בפרוטרוט 
את מגוון החוויות והאטרקציות שחווה וכן 
את היחס הנהדר של המדריך/מתנדב במ־

לר' חיים  כל ימי הנופשון, התקשרתי  שך 
פרקל לספר ולהודות לו ודמעתי מהתרג־

שות, זו הקלה ומנוחה שמי שלא התנסה 
ה"י לא יבין. אני מאחל למתנדבים היקרים 
והנהלת בארגון שבזכות זו יזכו לשפע בר־

כה ממרום על פעילותם החשובה.

שנה תשיעית למיזם התורני "וקנה לך חבר":

שבועיים אחרונים לשליחת "חבורות" 
למיזם חיבורים תורניים של מפעל הפיס 

נושאי התחרות – לגברים: "בית מקדש מעט" – הלכות בית הכנסת ושליח ציבור. הפרס 
הראשון 25,000 ש"ח • בשל הביקוש, הוארך המועד האחרון לשליחת חיבורים לתאריך י' אלול 

"קנה  התורניים  החיבורים  תחרות 
לך חבר" ביוזמת מפעל הפיס המתקיימת 
ברציפות  התשיעית  הפעם  זו  השנה 
היא  לה  הגדולה  ההצלחה  על  מלמדת 
העלייה  בני  מטובי  מאות  כאשר  זוכה, 
ופלפולי  תורה  חידושי  כתב  עלי  מעלים 
סברא מצוינים ועל ידי כך מרבים תורה 

בישראל.
בעולם  שם  צברה  שכבר  התחרות 
הכוללים,  אברכי  את  מזמינה  התורה, 
להגיש  החרדי  הציבור  וכלל  תורה  בני 
התחרות  בנושא  תורניים  חיבורים 
רבני  ידי  על  שנה  מידי  מראש  שמוגדר 
הפיס,  מפעל  עם  בשיתוף  הוועדה 

כשהפרס  כספיות,  במלגות  ולזכות 
25,000 סך  על  הוא  השנה  הראשון 

ש"ח.
הנושא שנבחר השנה ע"י גדולי יש־

ראל העומדים בראש המיזם הוא: "בית 
לבית  הנוגעים  בדינים   - מעט"  מקדש 
הכנסת ושליח ציבור, ראשי מפעל הפיס 
של  ברכתם  את  השנים  לאורך  קיבלו 
מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, שציינו 
בני  את  שמזרז  המיזם  מעלת  גודל  את 
התורה להעלות את חידושי התורה עלי 

כתב עם מתן שכר נאה בצידה. 
מידי  הנשלחים  החיבורים  מאות 
החי־ ומיון.  בחירה  תהליך  עוברים  שנה 
יעלו  המיון  תהליך  של  שבסופו  בורים 
על שולחנם של חברי ועדת השיפוט, הם 
החיבורים שעברו סינון ומיון ראשוני על 
לראות  שתפקידם  חכמים  תלמידי  ידי 
בקריטריונים  עומדים  אכן  שהחיבורים 

של חיבור תורני.
התהליך הראשוני כולל מיון החיבו־
רים לפי תתי נושאים וקטגוריות, השמ־
טת שם השולח מהחיבור ותהליכים פרו־
צדוראליים נוספים. לאחר תהליך המיון 
לשולחנם  החיבורים  מגיעים  הראשוני 
בראש  כאשר  השיפוט,  ועדת  חברי  של 
מפעל  של  התורניים  החיבורים  מיזם 
הפיס עומד מרן הגאון הגדול רבי ברוך 

דב פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז' וחבר 
כנשיא  שמכהן  התורה  גדולי  מועצת 
הגדולים,  הגאונים  כשלצידו  הוועדה, 
ישיבת  מראשי  אזרחי  יצחק  רבי  הגאון 
מיר, הגאון רבי חיים פרץ ברמן מראשי 
בן  מסעוד  רבי  הגאון  פוניבז'.  ישיבת 
הגאון  אליצור,  אור  ישיבת  ראש  שמעון 
רבי אליהו אבא שאול ראש ישיבת אור 
נוס־ נפתלי  רבי  הגאון  בירושלים,  לציון 
בוים ראש ישיבת חיי משה ואב"ד אהבת 
שלום, והגאון רבי בן ציון הכהן קוק ראש 

בית ההוראה הכללי בירושלים. 
הוחלט  הרב  הביקוש  בשל  כאמור, 
לי'  עד  ההגשה  מועד  את  להאריך 
לשלוח  יש  החיבורים  את   .  (10.9) אלול 
הכשרה  לכתובת  בלבד,  מוקלדים 
לדוא"ל  או   www.nativ.co.il/pais
ולפעול   chiburim2019@gmail.com
עפ"י ההנחיות. לפרטים נוספים ניתן לפ־
מאויש: 02-6269090 טלפוני  למוקד  נות 
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החיבורים  את  לשלוח  ניתן  בנוסף, 
טפסי  באמצעות  ברק  בני   364 לת.ד. 
ברשת  להשיג  ניתן  אותם  ההצטרפות 
החר־ הריכוזים  בכל  החיים'  'אור  ספרי 

דיים.

מכ־ המכירים  ישראל  בני  אלפי 
שלום'  'נתיבות  ספרי  סדרת  את  בר 
שחיבר מרן אדמו"ר מסלונים זצוק"ל, 
התורה  בהיכלי  בשקיקה  הנלמדים 
מתכב־ תבל,  קצוות  בכל  והחסידות 
הדבש,  יערת  מקצה  לטעום  עתה  דים 
הנובעת מתורת בנו ממשיך דרכו, כ"ק 
מרן אדמו"ר מסלונים שליט"א, הפותח 
בשיחותיו  ומבקש  דורש  לכל  שערים 

הבהירות.
הספר  הופיע  שנים  מספר  לפני 
'דרכי נעם בעבודת ה'', שנערך ונלקט 
ה',  עבודת  במערכות  נושאים  לפי 
נתקבל  הספר  הקודש.  שיחות  מתוך 
סגולה,  עם  אמוני  בקרב  בהערצה 
את  בו  שמצאו  ה'  מבקשי  וביחוד 
המובילה  סלולה  דרך  נפשם,  שאהבה 
לחיי התעלות במסילה העולה בית קל.

על  להתבשר  אנו  זוכים  וכעת, 
הראשון  הכרך  של  עולם  לאור  יציאה 
מועדי  על  נעם'  'דרכי  ספרי  מסדרת 

זה  בכרך  השנה.  ראש   - אלול  השנה, 
נפרסת משנת השקפה סדורה ובהירה 
לקראת  כהכנה  האדם  תפקיד  על 
מאמרים  וסדרת  הקדושים,  הימים 
מהותם  את  יקרות  באור  המאירה 
חודש  של  רוממותם  ועומק  הפנימית 
שער  ופותחת  השנה,  ראש  ויום  אלול 
להבין ולהשכיל כיצד לנצל את יקרת 

הזמנים לברכה ולעליה. 
דומה, כי אין כמו ספר מרומם זה 
חודש  הרחמים  חודש  את  עמו  לפתוח 
לעמוד  הלב.  מפתחי  על  הדופק  אלול 
מתוכו על גודל הזדמנות החיים ולחוש 
על ידו נועם קרבת אלוקים, ולהתקדם 
פסגתם  אווירת  לפנימיות  במסילותיו 
הטהורה של הימים הנוראים והקדושים. 
להשיג בעשרות סניפי רשת ספרי 

אור החיים בכל רחבי הארץ.

1800-22-55-6644-20-8806-0176  | (718) 437-0054 1800-22-55-66

-

-

מאות פניות לקו המידע וההלכה ב'הדסה' 
רב המרכז הרפואי הרב קליין: קו המידע מנגיש את המידע ההלכתי לשומרי התורה והמצוות 

המידע  לקו  אדירה  הצלחה 
המרכז  רב  ביוזמת  הפועל  וההלכה 
במרכז  קליין  הרב  'הדסה'  הרפואי 
ההלכה  בתחומי  מענה  ונותן  הרפואי 
במרכז  המצוות  שומרי  של  והשהות 
ההלכתי  המיידע  "קו  'הדסה':  הרפואי 
מנגיש את הידיעות החשובות לשומרי 
תורה ומצוות בכל שעות היום והלילה. 
ושל  שלי  אישי  מענה  במקום  לא  הוא 
משתדל  אישית  אני  גם  לשכתי.  צוות 
מהקו  פחות  לא  טלפונית  זמין  להיות 
האלקטרוני שכן שאלה פרטנית זוקקת 
מענה פרטני על צדדיו השונים", אומר 

הרב קליין. 
שעות  על  רב  מידע  מכיל  הקו 
במרכז  הכנסת  בתי  ומיקום  התפילה 
הצופים.  ובהר  כרם  בעין  הרפואי 
כשרות  על  מידע  הקו  כולל  כן,  כמו 
בש־ אוכל  הרפואי,  במרכז  המאכלים 

בתות ובחגים, אירוח בשבתות וחגים. 
בנוסף כהנים המבקשים לבקר במרכז 
המידע  כל  את  לקבל  יכולים  הרפואי 
הכני־ ואופני  כהנים  לטומאת  הקשור 
המבק־ שואלים  הרפואי.  למרכז  סה 

שים לשאול שאלות פרטניות בהלכה 
רחב  מידע  לקבל  המבקשים  אלו  וכן 
יותר, מופנים ללשכתו של רב המרכז 
הרפואי ומקבלים מענה לשאלותיהם. 
ובלשכתו  'הדסה'  הרפואי  במרכז 
קליין,  הרב  הרפואי  המרכז  רב  של 

במקום  לא  הוא  הקו  כי  מציינים, 
הרב  ידי  על  הניתן  הפרטני  המענה 
פועל  אלא  רבות,  הלכתיות  בשאלות 
החולים  לכל  שיש  הנגישות  לצד 

ללשכתו של הרב. 
במע־ שנעזרו  רבים  מאושפזים 

היוזמה  על  הודו  המידע  קו  של  רכת 
הברוכה. אלו שנעזרו במערכת למידע 
על שעות התפילה הדגישו כי הצליחו 
למידע  הודות  לתפילות  בזמן  להגיע 
צריכים  שהיו  כהנים  בטלפון.  הנגיש 
לדעת  השכילו  הרפואי  למרכז  להגיע 
הטלפון  לקו  אודות  מדויק  באופן 
המרכז  רב  שהטמיע  הנהלים  אודות 
כהנים  לכניסת  הנוגע  בכל  הרפואי 

למרכז הרפואי. 
מתוכננת  כי  מדגישים  ב'הדסה' 
וכי  בקו  המצוי  המידע  של  הרחבה 
ציבור המשתמשים בקו יוכל להפנות 
את תשומת לב האחראים לכל מידע 
שומרי  לציבור  ולהועיל  לסייע  שיוכל 
המצוות הבאים בשערי המרכז הרפואי 
'הדסה'. מספר הטלפון של קו המידע 

הוא 02-6777699.
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באחריות: מכונות הכביסה של בוש – 
האמינות והטובות בישראל

למומחים:  תקשיבו  ארוכות?  לשנים  כביסה  מכונת  רוצים 
67% מהטכנאים העצמאיים קבעו – "מכונות הכביסה של בוש 
למשפחה  מציעה  בוש  בישראל".  ביותר  והטובות  האמינות  הן 
של  הידועה  ובאמינות  באיכות  כביסה  מכונות  מגוון  החרדית 
ועד  הצעיר  לזוג  המתאימה  ק"ג  מ-7  משתנה  בקיבולת  בוש, 
טכנולוגיות  עם  הילדים,  ברוכות  למשפחות  המושלמת  ק"ג   9
שלכם  הכביסה  את  שיהפכו  מובילים  ופיתוחים  מתקדמות 

לנקייה הרבה יותר.
מכונת  את  למשל  הכירו 
 ,WAW20468IL בוש  הכביסה 
1,000 עד  ק"ג,   8 קדמי,  פתח 

תוצרת   A אנרגטי  דירוג  סל"ד, 
ייחודית  תוכנית  עם  גרמניה 
מכופתרות,  חולצות  לכביסת 
מיטה  כיסויי  לשמיכות,  תכנית 
ב-15 מהירה  ותוכנית  וכריות 
Allergy תוכנית  בלבד!  דקות 

plus המטפלת בבגדים בצורה ייחודית להסרה מקסימלית של 
WAW20468IL שאריות סבון המסייעת לבעלי עור רגיש. בוש
Eco- מנוע  עם  חדשני  בעיצוב  מושלמת,  כביסה  מכונת  היא 
Vari- ללא פחמים שקט ועמיד לאורך שנים, לחצן Silence

oPerfect לחיסכון בזמן או באנרגיה עם ביצועים מושלמים, 
אפשרות Reload להוספת פריטים גם לאחר תחילת התכנית 
ומגוון תכניות נוספות שיהפכו את חווית הכביסה לקלה ומהנה!

בוש, עוקפת את כולם בסיבוב. באחריות!
אחריות  שנות   5 במיוחד,  משתלמת  הטבה  עם  ועכשיו 
בתוספת 199 ש"ח בלבד. (4 שנות אחריות בתוספת 199 ש"ח 

הרכישה).  ממועד  לשנה  למוצר  המוענקת  לאחריות  בנוסף 
נוספת  אחריות  שנות  המנוע. *9  על  אחריות  שנות  בנוסף, 10 
למוצר  המוענקת  לאחריות  בנוסף  בלבד,  המנוע  על  מוגבלת 
למשך שנה אחת ע"פ דין. בכפוף לתעודת האחריות. ברכישה 

אצל המשווקים המשתתפים בהטבה.

כשהבוקר מעולה הכל מעולה: חוזרים 
ללימודים עם קורנפלקס 'מעולה'

לימודיהם.  מקום  אל  יצעדו  וילדנו  נגמר  החופש  אוטוטו 
באנרגיות  הבוקר  את  יפתחו  הילדים  'מעולה'  קורנפלקס  עם 

חיוביות שישפיעו על כל יום הלימודים.
בישראל,  המובילה  המזון  מוצרי  יצרנית  'מעולה'  חברת 
השיקה סדרת קורנפלקס 
כוללת:  הסדרה  חדשה. 
תירס  פתיתי  קורנפלקס 
קורנפלקס  קלויים, 
קלויים  תירס  פתיתי 
ובוטנים,  דבש  בציפוי 
תירס  פתיתי  קורנפלקס 

קלויים בטעם שוקולד. 
הקורנפלקס  סדרת 
בעלת  היא  מעולה  של 
ערכים תזונתיים בריאים ומאוזנים, ללא שומנים למנה של 30
גרם, וללא תוספת חומרים משמרים. המוצר החדש עומד בכל 

תקני משרד הבריאות.
הקורנפלקס של 'מעולה' החדש מגיע במארז של 500 גרם, 
איכותי  הוא  החרדית.  העדה  בד"צ  של  המהודרת  בכשרות 

במיוחד ובטעם ביתי.  
גבי אדלר, מנהל מותג מעולה, ציין כי ”תהליך פיתוח המוצר 

ארך זמן רב עקב הצורך לקלוע לטעמם של ילדים ולשמור על 
הערכים הבריאותיים של המוצר. לכן, תהליך הייצור היה צמוד 
לבקרת איכות, טעם ובריאות על מנת לקבל תוצאה מושלמת 

ללא ויתור על שום ערך. 
מוצרי  סדרת  אל  מצטרפת  החדשה  הקורנפלקס  סדרת 
מעולה האיכותיים ביותר. מוצרי מעולה מתאפיינים באיכותם 
מובחרים  וטעמים  לה  שני  שאין  טריות  מתפשרת,   הבלתי 
וערבים לחך – מה שהופך את מוצרי 'מעולה' למוצרי חובה בכל 
בית. כמו כל מוצרי מעולה נהנים לשאת את חותמת הכשרות 

המהודרת של בד"ץ העדה החרדית ירושלים.

'בטר אנד דיפרנט' משלימה מהלך פיתוח 
חדשני ומשיקה את ה'סיבילין'

חדשני  פיתוח  מהלך  משלימה  דיפרנט'  אנד  'בטר  חברת 
שהגוף  מסיסים  תזונתיים  סיבים   - ה'סיבילין'  את  ומשיקה 

להם,  זקוק 
מצמח  עשויים 
העולש,  סיבי 
נפח  מעניקם 
ומסייעים  למזון 
תקינה  בפעולה 
מערכת  של 
והמעיים.  הקיבה 
נהדר  משתלבים 
מאכל  בכל 

ומשקה (לא מוגז) ואינם משאירים טעם לוואי כלל.
בתהליך  ומופק  עולש  סיבי   100%  – מ  מורכב  הסיבילין 
טבעי, ללא שימוש בחומרי עזר או בתהליכים הפוגעים באיכות 
תהליך  עבר  ולא  טבעי,   100% הינו  הסיבילין  בנוסף,  המוצר. 

הידרוליזה.
אנד  'בטר  חברת  של  מהחזון  חלק  הינו  החדשני  הפיתוח 
טבעיים  מוצריה,  את   לספק  דגלה  על  שחרתה  דיפרנט' 
תעשייתיים  תהליכים  של  התערבות  במינימום  ואיכותיים 

ועכשיו גם ה'סיבילין' מצטרף אל הדגל.
ברכישת  הנחה  ש"ח   5 קבלו  ההשקה  לרגל  ועכשיו 
א'  עד  ובתוקף  הקופון  (בהצגת  חסד!  יש  ברשת  ה'סיבילין' 

חשוון) חפשו את הקופונים במודעות הפרסום.

איקאה עושה לכם בית ספר
בשלל  ולהצטייד  לאיקאה  לקפוץ  אתכם  מזמינה  איקאה 

אביזרים שירכיבו לכם שנת לימודים חדשה ומוצלחת: פינות 
הספרים  לאחסון  ריהוט  שולחן,  מנורות  כיסאות,  למידה, 

ואביזרי ארגון לציוד הלימודי... 
ג'  ס"מ    50 ע'  ש"ח.   495 לבן,   -MICKE כתיבה   שולחן 
39 כחול/לבן,   -  STARTTID גב  תיק  ס"מ.   105 ר'  ס"מ    75

ש"ח.   19 צבעוני,   –  KNALLGUL כתיבה  לוח  ל'.   7 נ'  ש"ח. 
LED עבודה  מנורת  ש"ח.   22 כחול,   –  FORNYAD קלמר 
LANTLIG – אפור, 175 ש"ח. כיסא לילדים JULES - כחול/
שונים, 19 צבעים   - MALA מחיק ללוח  טוש  ש"ח.  לבן, 195 

ש"ח.
1, אזה"ת  ישראל  גיבורי  רח'   - נתניה  הסניפים:  רשימת 
כביש  שורק  עסקים   1 מרכז  היוזמה  רח'   - ראשל"צ  פולג. 
חיפה 52 (דרך  ישראל  תפוצות  רחוב  אתא -  קריית  פלמחים. 

קריית אתא(. חדש!! באר שבע - הירדן 24.

ד"ר פישר אולטרסול: קרם הגנה במתלה 
ייחודי על תיק בית הספר!

הצורך בהגנה מקרני השמש מוכר וידוע לכולם, ובכל זאת, 

במקרים רבים כאשר מתקיימת פעילות באוויר הפתוח, ההגנה 
מהשמש חסרה. 70% מנזקי השמש נגרמים כתוצאה מחשיפה 
יומיומית לשמש במשך כל עונות השנה ולאו דווקא בעת בילוי 

בשפת הים או הבריכה. 

ד"ר פישר אולטרסול, המותג המוביל בהגנה משמש, משיק 
להתגוננות  המושלם  הפתרון  את  המעניקה  מיוחדת,  מהדורה 
SPF50 מלון  בריח  לפנים  אישי  הגנה  קרם  לילדים:  מהשמש 

במתלה מדליק לתיק, המאפשר לחדש את ההגנה בכל זמן ובכל 
מקום.

גלידה,  כדוגמת  ומדליקות  חמודות  צורות  כולל  המתלה 
תיק  לכל  להתחבר  יכול  הוא  ועוד.  ים  סוס  גלשנים,  כפכפים, 
להגנה  קבועה  נגישות  לילדים  להבטיח  ובכך  הספר  לבית 

מהשמש לאורך כל היום. 
לתיק:  במתלה   SPF50 פנים  קרם  קידס  אולטרסול  מחיר 

29.90 ש"ח (30 מ"ל).
להשיג: בפארמים, ברשתות השיווק ובחנויות הנבחרות.

חוזרים לישיבות עם סנו אוקסיג'ן   - 
WHITEמסיר כתמים מכביסה לבנה

עבורך  מצאו  ובסנו  לישיבות,  חוזרים  הישיבה  תלמידי 
הכתמים  את  שיסיר  מושלם  פתרון 
ואת הדאגה לחולצות הלבנות -, סנו 
אוקסיג'ן ,WHITE -  מסיר כתמים 
כביסה  של  התוצאות  את  ומשפר 

לבנה. 
מעניק   WHITE אוקסיג'ן  סנו 
הבד,  על  ושומר  לאריג  לובן 
בחפתים  בכתמים  לטיפול  יעיל 
למניעת  הכביסה  לפני  ובצווארונים 
כמות  מכיל  זיעה,  כתמי  הצטברות 
מכיל  ואינו  פעיל  חמצן  של  גדולה 
אוקסיג'ן  סנו  את  אקונומיקה. 
WHITE ניתן להשיג באריזות של 2

ו – 3 ליטרים.
טיפ של סנו: מומלץ לטפל בכתמים סמוך ככל האפשר לזמן 

היווצרותם, בכדי למנוע את התקבעות הכתם.

חוזרים ללימודים עם בגדים ללא כתמים - 
סנו מקסימה עם אפקט הז'אוול

פותחים את שנת הלימודים עם בגדים נקיים במיוחד! בסנו 
הכביסה  אבקת  את  מציעים 
אפקט  עם  מקסימה"  "סנו 
כתמים  להסרת  הז'אוול,  
של  יסודי  ולניקוי  עוצמתית 
הכביסה  אבקת  הבגדים.  
מנקה  הז'אוול,  אפקט  עם 
מגוון  ומסירה  הלכלוך  את 
סיבי  על  השומרת  כתמים 

וצבעי הבגדים.
אפקט  עם  מקסימה  סנו 
בהסרת  מתמחה  הז'אוול 
אנטי  קשים,  כתמים 
מתאימה  בקטריאלית,  
הטמפרטורות,  בכל  לשימוש 
מותאמת לכל סוגי מכונות הכביסה  ופותחה במיוחד בהתאמה 

למים הקשים בישראל.
ניתן להשיג במשקלים 1.25 ק"ג, 2.5 ק"ג, 6 ק"ג ו-8 ק"ג.

טיפ מסנו: לשמירה על הבגד לאורך זמן, יש לפעול תמיד 
לפי הוראות הכביסה של יצרן הבגד ולהקפיד על הטמפרטורה 

המומלצת.

בתש"פ כל אמא יודעת: עם הוד לבן, 
ארוחת עשר מזינה  וטעימה

המתוקים  הילדים  ונעימה...  ברוכה  לשגרה  החזרה 
מתחילים את שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה, שנה מלאת 

ושגשוג  עשיה 
כמו  אך  בעז"ה, 
 - התחלה  כל 
בחששות  מלווה 

התרגשויות 
ו..דאגה. 

אמא,  ואת 
הטוב  את  רוצה 

רצונם,  לשביעות  לשלומם,  שדואגת  זו  את  עבורם.  ביותר 
לתזונה שלהם ולבריאות שלהם. 

אותך  מזמין  טוב',  'עוף  מבית  המהדרין  מותג  לבן',  'הוד 
ילדיך  של  היומי  בתפריט  האיכותיים  ההודו  מוצרי  את  לשלב 
וללא  עליהם  האהוב  באופן  ביותר,  הטוב  את  להם  ולהעניק 

טרחה מרובה.
הכיני להם כריך עם פסטרמה בטעם ברביקיו או פסטרמה 
חתוכים  טריים  ירקות  עם  שקית  צרפי  אהובה,  מקסיקנית 
תצאו  הילדים  וגם  את  גם  הלימודים.  לתיק  והכניסי  בצורות 

מרוצים!
כל הפסטרמות של 'הוד לבן' הינן ללא תוספת מונוסודיום 
גלוטמט, ללא שומן טראנס, ללא צבעי מאכל מלאכותיים וללא 
שליט"א.  רובין  הגר"א  בהשגחת  למהדרין,  בכשרות  גלוטן. 

להשיג בחנויות המובחרות.

תתרגלו לקיץ הרבה יותר מרענן עם שני 
Fruit Water טעמי חליטות של

סדרת Fruit Water מבית יפאורה מתחדשת בשני טעמים 
וחליטת  נענע,  לימון  חליטת  רעננות:  מלאי  וקיציים,  חדשים 

תפוח ולמון גראס.
צמחים  פרי,  של  מרענן  שילוב  כוללים  המשקאות 
ללא  הקלוריות,  מכמות  וחצי  הסוכר  מכמות  חצי  עם  ומים, 
המשקאות  יתר  כמו  משמרים.  חומרים  וללא  מאכל  צבעי 
ל  הנאה  בין  המושלם  בשילוב  מדובר   ,Fruit Water בסדרת 
WELLNES  בהמשך למגמה הבריאותית בצריכת מוצרים עם 

פחות סוכר. 
מלכה- טל  לדברי 

שיווק  מנהלת  סלהוב, 
"המגמה  יפאורה: 
בצריכת  הבריאותית 
פיה  שעל  ומשקאות,  מזון 
לקחת  מנסים  צרכנים 
הבריאות  על  אחריות 
לכך  הובילה  שלהם, 
מחפשים  שאנשים 
יותר  טבעיים  מוצרים 
ויותר  סוכר  פחות  עם 
ההצלחה  מקור  מים. 
מצורך  מגיע  הסדרה  של 
המעוניין  רחב  קהל  של 

Fruit . ליהנות מחוויית השתייה אך רוצה  לצרוך פחות סוכר
פחות  לא  צורך  על  וגם  בדיוק,  הזה  הצורך  על  עונה   Water
כך  לאור  ליום.  הנדרשת   הנוזלים  כמות  את  לשתות  חשוב- 
החלטנו על הרחבת הסדרה בטעמי חליטות מרווים ומרעננים 

נוספים- לימון נענע, ותפוח למון גראס".
Fruit שני טעמי החליטות מצטרפים לסדרה המגוונת של
הקייציים  הטעמים  וביניהם  טעמים,   5 כיום  Water  המונה 
והמרעננים: אבטיח, אפרסק ואננס. כל טעמי הסדרה מכילים 
מרענן  קלים,  פרי  במשקאות  הקיימת  הסוכר  מכמות  חצי 
ומרווה במיוחד, שאינו מותיר תחושה של צמא לאחר השתייה.
ליהנות  המאפשרת  משקאות  סדרת   FRUIT WATER
על  להתפשר  בלי  העכשווי,  החיים  לאורח  שמתאים  ממשקה 

חווית הטעם.
ובחנויות  השיווק  ברשתות  מהודרת  בכשרות  להשיג  ניתן 

מובחרות בבקבוקי 1.5 ליטר ו-0.5 ליטר.

ות
כנ

צר

חדשנות במשקאות הקלים 
של תפוזינה: חצי מהסוכר 

ובטעם וואו
תפוזינה משיקה סדרה חדשה עם חצי מכמות הסוכר מבלי לפגוע בטעם. תפוזינה 

WOW בטעמים תפוזים, לימונענע ואשכוליות.
סדרה  להשיק  נרגשים  "אנחנו  יפאורה:  שיווק  מנהלת  מלכה-סלהוב,  טל  לדברי 
צוות  של  מתקדמת,  ופיתוח  מחקר  עבודת  דרך   .WOW תפוזינה  לתפוזינה,  חדשה 
יפאורה, בשילוב עם חברות מתקדמות באירופה,  הצלחנו להפחית חצי מכמות הסוכר 

כשהטעם נשאר זהה לסדרת המוצרים הקיימת". 
תפוזינה WOW תגיע בטעמים האהובים של תפוזים, לימונענע ואשכוליות ותכיל 
ויטמינים  עם  משמרים  חומרים  וללא  מלאכותיים  ממתיקים  ללא  הסוכר,  מכמות  חצי 

וחתיכות פרי.
סדרת תפוזינה WOW מצטרפת אל טעמי תפוזינה האהובים: תפוזים, מנגו, ענבים, 

תות בננה, אשכוליות, לימונים, לימונענע, תפוחים, תפוזים לייט, אשכוליות לייט.
רשתות  במיטב  למצוא  תוכלו  למהדרין  בכשרות  תפוזינה  של   WOW סדרת  את 

המזון בריכוזים החרדיים.

 

טיסות ישירות ליפן: 

אל על מכריזה על תחילת 
מכירת כרטיסי טיסה 
בנתיב החדש לטוקיו

הקו החדש יחל לפעול בט"ו אדר תש"פ בשלוש טיסות שבועיות 
ישירות במטוסי הדרימליינר החדשים 

טיסות  השקת  על  הכריזה  על  אל 
ועל  יפן,  לטוקיו,  ישראל  בין  ישירות 
בנתיב  טיסה  כרטיסי  מכירת  תחילת 

החדש לטוקיו.
קו הטיסות החדש ליפן יחל לפעול 
פורים)  (שושן  אדר  ט"ו  רביעי  ביום 
הפעם  זו   .2020 במרץ   11  – תש"פ 
הראשונה שיפעל קו טיסות סדיר וישיר 
שלוש  יופעלו  בקו  המדינות.  שתי  בין 
הבואינג  במטוסי  שבועיות  טיסות 
על.  אל  של  החדישים  דרימליינר   787
אל  עד 10/9/19  ההשקה,  תקופת  לרגל 
החל  במחיר  טיסה  כרטיסי  תציע  על 
תיירים  במחלקת  ושוב  הלוך  מ־$999- 
כמו  והושבה.  כבודה  הכוללים 
לח־ מיוחדת  הטבה  תינתן  כן, 
המתמיד  הנוסע  מועדון  ברי 
FLYCARD האשראי  כרטיס  ובעלי 
במ־ נקודות  תמורת  כרטיסים  לרכישת 

חיר מופחת.
מסחר  סמנכ"ל  שטרסבורגר,  מיקי 
וקשרים תעופתיים באל על: "אנו מתר־

גשים לפתוח במכירת כרטיסים לטיסות 
על  ההחלטה  לטוקיו.  הישירות  על  אל 
פתיחת נתיב טיסה ישיר ליפן התקבלה 

של  וגוברות  הולכות  בקשות  לאחר 
חווית  את  להציע  נוכל  וכעת  לקוחותינו 
החדשים  הדרימליינר  במטוסי  הטיסה 
החדש  הקו  ליפן.  ישירות  בטיסות  גם 
התיירות  את  ולפתח  לקדם  יאפשר 
אזרחיה  את  ולחשוף  לישראל  היפנית 
הייחודיים  ולנופים  להיסטוריה  יפן  של 
ליפן,  הישיר  הנתיב  פתיחת  ישראל.  של 
צפויה להגדיל את התנועה ולחזק באופן 
משמעותי את הקשרים הכלכליים והמ־

דיניים בין ישראל ויפן".
השקת הקו היא חלק מאסטרטגיית 
בהתאם  יעדיה  רשת  להרחבת  החברה 
לביקושי הקהל הישראלי והתיירות הנ־

צי  להתחדשות  במקביל  לישראל  כנסת 
המטוסים של החברה. לאחרונה, השיקה 
אל על קווים לסן פרנסיסקו, לאס וגאס, 
ומנצ'סטר  ניס  הקיץ),  (בחודשי  אורלנדו 
לשיקגו  ישירות  טיסות  להפעיל  ותחל 
ב־2020. זאת, לצד התחדשות בצי מטוסי 
11 כה  עד  המונה  חדשים,  הדרימליינר 
מטוסים ואשר ימנה עד מרץ 2020 - 16

תיירותי  כיעד  ליפן  הביקוש  מטוסים. 
ועסקי גדל בשנים האחרונות במספרים 
ביפן  ביקרו  כ-40,000 ישראלים  נרחבים. 

בשנת 2018 וכ-20,000 יפנים בישראל. 
מנתב"ג  על  אל  של  הבכורה  טיסת 
לטוקיו, LY091, תמריא ביום רביעי ט"ו 
הבכו־ וטיסת   11/3/2020 תש"פ  באדר 

תמריא   ,LY092 לישראל,  מטוקיו  רה 
באדר  ט"ז  חמישי  ביום  למחרת, 

 .12/3/2020
לו"ז הטיסות החל מאביב 2020:

תצאנה   LY091 ההלוך  טיסות 
זמן  ורביעי.  שני  מוצ"ש,  בימים  מנתב"ג 

טיסה כ-11:30 שעות
טיסות החזור LY092 תצאנה מטו־
זמן  וחמישי.  שלישי  ראשון,  בימים  קיו 

טיסה כ-12:30 שעות
הטבה  תינתן  ההשקה  במסגרת 
המתמיד  הנוסע  מועדון  לחברי  מיוחדת 
האשראי  כרטיס  ובעלי  על  אל  של 

 :FLYCARD
למחזיקי כרטיס האשראי פליי קארד: 
כרטיס החל מ-2000 נקודות כולל תוס־

פת מזומן.
הטבה מיוחדת לחברי מועדון הנוסע 
המתמיד:  כרטיס החל מ-2,400 נקודות 

כולל תוספת מזומן. 
הזכות  את  לעצמה  שומרת  החברה 

לשינויים.

ההרשמה לחוויית בין הזמנים בעיצומה

עונג שבת ראש חודש 
Resort בניר עציון

התשובה  יודעת-  משפחה  כל 
במלון  נמצאת  המושלמת  לחופשה 
האוירה   .RESORT עציון  ניר 
המעוצבים,  החדרים  המיוחדת, 
גורמה  ארוחות  המפנקים,  התנאים 
ושפע  המתקנים  מהודרת,  בכשרות 
והמי־ ובסביבה  במלון  האטרקציות 
הכרמל-  להרי  בינות  המרהיב,  קום 
של  מושלם  תמהיל  יוצרים  אלו  כל 
חופשה מהאגדות לכל בני המשפחה.
חו־  RESORT עציון  ניר  מלון 

שיתנו  הקטנים  הפרטים  כל  על  שב 
מושלמת  לחופשה  מעבר  לאורחים 
גם מפנקת ובשביל לסגור את בין הז־

מנים עם טעם של עוד- מציע חוויה 
שבת   – להחמיץ  שאסור  מיוחדת 
 (30/08 באב  (כ"ט  הזמנים  בין  סוף 
תוכניות,  יותר  עם  ומיוחדת  עשירה 
כל  פינוקים-  ויותר  אטרקציות  יותר 
זמן  את  להתחיל  בשביל  שצריך  מה 

אלול בכוחות מחודשים עם מצברים 
ומטענים חדשים.

את  שינעימו  האומנים  בין 
השהות במלון יהיה מזכה הרבים הרב 
אבא טורצקי שיסחף את המשתתפים 
בליל שישי מעצים ועונג שבת אמיתי 
ואת תפילות השבת ינעים החזן האג־

די אברימי רוט.
להעניק  רוצים  אתם  גם  אם  אז 
אחרת  נופש  חווית  שלכם  למשפחה 
אמיתי  חיוך  עם  החופש  את  ולסיים 
שבחרו  המשפחות  למאות  הצטרפו 
ניר עציון ותובטח לכם חוויה מיוחדת 

לכל המשפחה. 
בין  בימי  נבחרים  בתאריכים   
ממחירים  ליהנות  יהיה  ניתן  הזמנים 

מיוחדים.
את  להבטיח  הזדרזו 
נשכ־ בלתי  מחוויה  ותיהנו  מקומכם 

חת: 04-9845555.

סניף אאוטלט רשת 
סולתם נפתח בנתיבות

רשת חנויות 'סולתם', המותג המוביל בישראל בתחום כלי הבישול 
והציוד האיכותי למטבח, משיקה את הסניף ה-33 שלה בנתיבות 

• הסניף החדש מציע מגוון של מאות מוצרים איכותיים וחדשניים 
למטבח הביתי והמקצועי

"זמן  הרבה  בפתח,  החגים  תקופת 
'סולתם'  בית" מוקדש לבישולים, ורשת 
מתחדשת עם סניף חדש בנתיבות, שהוא 
הסניף ה-33 של רשת 'סולתם' הנמצאת 
מהמהלך  חלק  ומהווה  ארצית,  בפריסה 
לשדרג  לשפץ,  הרשת,  של  האסטרטגי 
ולהרחיב סניפים קיימים, להתרחב מש־
הסניפים  מספר  את  ולהכפיל  מעותית 

תוך כ-5 שנים.
כוללת  מ"ר,  כ-120  החדשה,  החנות 
'סולתם'.  של  איכותיים  מוצרים  מגוון 
הסניף החדש מציע מגוון רחב של מאות 
למטבח  וחדשנים  איכותיים  מוצרים 

הביתי והמקצועי.
החנות  כל  מבצע  הפתיחה  לרגל 

50-70% הנחה.
חלק  היא  החדשה  החנות  פתיחת 
האחרונה,  בשנה  'סולתם'  מהתפתחות 
בה־ גם  ביטוי  לידי  שבאה  התפתחות 
של  בהשקעה  המוצרים  מגוון  רחבת 
מער־ ובייבוא  בפיתוח  שקלים,  מיליוני 

והחדשניות  מהמתקדמות  סירים  כות 
של  ושדרוג  שיפוץ  וכמובן,  בעולם 
כי  האחרונה  ובבשורה  קיימים  סניפים 
חברת  ידי  על  נבחרה  'סולתם'  חברת 
כמש־ (פסבחצ'ה)   PASABAHCE
הזכוכית  למותג  בישראל  בלעדית  ווקת 

לבית ולמטבח.
55 המלאכה  בעלי  רחוב  כתובת: 

נתיבות.

התזונה שתסייע לילדיכם להצליח בלימודים 
לקראת תחילת שנת הלימודים מגישה מועצת החלב מספר כללים וטיפים לתזונה נכונה

לא  נכון:  הבוקר  את  להתחיל 
ארוך  לטיול  לצאת  חושבים  הייתם 
כשמיכל הדלק באוטו שלכם ריק, אבל 
ארוחת  על  לדלג  נוטים  מאתנו  רבים 
הבוקר. כולנו יודעים מה קורה כשהד־

לק במכונית אוזל: המכונית נעצרת. כך 
גם המוח שלנו מתפקד. אך שלא כמו 
מכונית, הגוף האנושי יודע איך "לפרק" 
את עצמו, כדי להפיק את ה"דלק" שה־
מוח צריך בשביל לתפקד. הגוף מתחיל 
לפרק רקמות שריר חיוניות, והופך את 

החלבון לסוכר. 
בני  לכל  חשובה  הבוקר  ארוחת 
ולמתבג־ לילדים  אך  המשפחה- 
גדילה,  בתהליכי  נמצא  שגופם  רים, 
הצורך  במיוחד.  באופן  חשובה  היא 
במשך  ומרוכזים  ערניים  להישאר 
עמוסה,  לימודים  מערכת  רבות,  שעות 
לא  אתגרים  כולם  במבחנים-  לחץ 
תלמידים.  בפני  שעומדים  פשוטים 
מב־ מתאימה  והיערכות  נכונה  תזונה 

חינת האוכל יכולות לעזור להתגבר על 
במשקל  עלייה  ולמנוע  הקשיים 
הסיכון  את  להקטין  גם  כמו  והשמנה, 

לתחלואה.
לביצועים  מביאה  בוקר  ארוחת 
ארוחת  אופטימליים:  קוגניטיביים 
הבוקר מאפשרת הגדלת משך הריכוז, 
ושיפור  בעיות  פתרון  בתהליך  שיפור 
ארוחת  כי  מראים,  מחקרים  הזיכרון. 
בוקר מזינה משפרת את תפקוד המוח, 

ציוני  את  מעלה  למידה,  מעודדת 
כמו  רעב  סימני  ומפחיתה  המבחנים 
כאבי בטן וכאבי ראש, מתח בשרירים 
המפריעים  גורמים  כולם   - ועייפות 
כחלק  מזינה  בוקר  ארוחת  ללמידה. 
הסיכון  את  מפחיתה  מאוזנת  מתזונה 
הספר  מבית  ולהיעדרות  למחלות 
יותר  טוב  להתרכז  לילדים  ומסייעת 
בבית  מורכבות  משימות  ולהשלים 

הספר ובמהלך היום. 
לביצועים  מביאה  בוקר  ארוחת 
שאכלו  ילדים  טובים:  התנהגותיים 
בבית  טוב  מרגישים  בוקר  ארוחת 
רגועים  ולכן-  יצירתיים  והם  הספר 
בפ־ להשתתף  אנרגיה  להם  יש  יותר. 
ובמשחקים.  השונות  הפיזיות  עילויות 
פעולה  לשתף  מוכנים  אלה  ילדים 
ליהנות  ומסוגלים  אחרים  ילדים  עם 

מאינטראקציות חברתיות.
ארוחת  תפריט  לאכול?  כדאי  מה 
להכנה.  וקל  פשוט  להיות  יכול  הבוקר 
דגני  כוס  האוכלים  ומתבגרים  ילדים 
ומשלי־ בחלב,  מלאים)  (רצוי  בוקר 
פרי  גבינה,  כריך,  עם  זו  ארוחה  מים 
מקבלים  בביה"ס -  או  בחיידר  וירק 
הנדרשים  התזונה  מרכיבי  נכבד  חלק 
(במיוחד  חשוב  היום.  במהלך  להם 
מאזן  תכיל  הבוקר  שארוחת  לילדים) 
ושומן.  חלבון  פחמימות,  של  נכון 
הפחמימות  את  תחילה  מעכל  הגוף 
ראשונות.  הדם  לזרם  נכנסות  והן 

הוא  התהליך  שומן  או  חלבון  ללא 
יורדת  בדם  הסוכר  רמת  יותר,  מהיר 
של  ביכולתו  לפגוע  ועלולה  במהירות 
הילד להתרכז ולתפקד ביעילות. חלבון 
יותר  קבועה  אספקה  מבטיחים  ושומן 
עדיף  לכן,  הבוקר.  בשעות  אנרגיה  של 
לאכול לחם בגבינה או טוסט עם גבינה 
צהובה בצירוף כוס חלב ולא להסתפק 
ושתייה  מתוק  בממרח  מרוח  בלחם 

ממותקת. 
תכלול  הבוקר  שארוחת  כדאי 
שילוב של פחמימות וחלבונים, למשל: 
ביצה, גבינות, לחם וירקות, או ארוחה 
מצומצמת יותר כמו דגני בוקר עם חלב 

או פרוסת לחם עם גבינה. 
רעיונות נוספים:

2 גבינות: עם  טוסט  או  כריך 
פרוסת  מלאים,  מדגנים  לחם  פרוסות 
 / בולגרית  גבינה  או  צהובה  גבינה 
זיתים  עגבניות,  עם  פטה   / צפתית 
חלב,  כוס  בריאות:  דייסת  ובזיליקום. 
(קוואקר),  שועל  שיבולת  כפות   2-3
לאחר הבישול אפשר להוסיף חמוציות 
נו־ אפשרות  צימוקים.  ו/או  מיובשות 
לאחר  סולת,  כפות   2 חלב,  כוס  ספת: 
וזרעי  קינמון  להוסיף  אפשר  הבישול 
משודרגים:  בוקר  דגני  טחונים.  פשתן 
כוס חלב, כוס דגני בוקר מלאים (כמו 
ברנפלקס), חצי בננה חתוכה, 4 תותים 
מוזלי:  אחר).  אהוב  פרי  (או  חתוכים 
תפוח,  חתוכים:  פירות  יוגורט,  גביע 

אגס, בננה, תותים, גרנולה, מעט דבש 
או סילאן.

ארוחת 10: ילדים רבים אינם מס־
מסודרת  בוקר  ארוחת  לאכול  פיקים 
כי  להקפיד  מאוד  חשוב  ולכן  ומזינה 
לפחות בזמן הפסקת העשר בגן ובבית 
ספר הם יאכלו מזון מזין ומשביע, שלא 
רק תורם לתפקוד תקין יותר של הגוף, 
אלא גם שומר על ערנות, על ריכוז ועל 

מצב רוח רגוע וחיובי. 
לשם הקניית הרגלי אכילה נכונים, 
הלחם,  סוג  על  להקפיד  מאוד  חשוב 
הכמות וטריות המזון שאוכל הילד ול־

צרף לסנדוויץ' גם פרי, ירק וכמובן מים. 
קטנות:  ארוחות   – היום  במשך 
הלי־ במהלך  שעות   3-4 כל  אכילה 
פחמימות  המכיל  מזון  בעיקר  מודים, 
מורכבות, מסייעת בשמירה על הריכוז 
והערנות, על ידי אספקה מתמדת של 

אנרגיה חיונית למח.
בכריכים  מראש  להצטייד  אפשר 
למלא  כדאי  הכריכים  את  ופירות. 
בגבינות/ טחינה/ חומוס/ ביצה/ טונה 
בתוספת ירקות, וכך הכריך יהיה לא רק 
אנרגיה  ויספק  מזין,  גם  אלא  משביע 

לשעות הקרובות.
"לשעת  להחזיק  אפשר  בנוסף, 
ביסקוויטים  או  דגנים  חטיפי  חירום" 
או קרקרים דלי שומן, שיכולים לספק 
אנרגיה מהירה כאשר אין זמן לארוחה 

גדולה יותר.
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נאכדעם וואס מדינת ישראל ברייטערט אויס איר קריג קעגן איראן אויך קיין לבנון:

מיליטער פון לבנון מעלדט איבער נקמה אקציע קעגן צוויי 
פילאטלאזע פליגערס ביים גרעניץ צווישן מדינת ישראל און לבנון
מדינת ישראל מיליטער באשטעטיגט די אטאקע אבער באטאנט אז די פליגערס זענען נישט געעשעדיגט געווארן – פרישע באריכטן דעקן אויף אז כעזבאללא 

פארמאגט אונטער ערדישע באזעס פון געווער – כעזבאללא דראעעט מיט שארפע נקמה אקציעס ה"י
אויסגעדאכט  זיך  האט  אויב 
וואס  איראן  קעגן  קריג  דער  אז 
מדינת ישראל פירט אן האט שוין 
די  מיט  קלימאקס  א  דערגרייכט 
אויך  און  איראן  קעגן  אטאקעס 
וועט  זי  אז  אנדייטונג  מעגליכער 
אטאקירן  צו  קווענקעלן  נישט 
אין תימן – זענען די אטאקעס די 
וואך העכער לבנון געקומען ווי א 

טאטאלער סופרייז.
נאך ביז יעצט איז נישט קלאר 
געווען  זענען  אטאקעס  די  צי 
מעגליך  האבן  אדער  דירעקטע, 
אבער  גרייז,  א  צוליב  פאסירט 
אזוי צי אזוי האבן זיי פאסירט און 
האבן נאכגעצויגן נאך זיך ברייטע 

אינטערעסע.
יעצטיגע  די  פון  אנהייב  דער 
שבת  אן  זיך  הייבט  געשיכטע 
די  העכער  ווען  נאכמיטאג 
לבנון  אין  געגענט  'דאחיא' 
שווערע  געהערט  זיך  האט 
זענען  מערערע  און  אויפרייסן 
דער  אין  געווארן  פארוואונדעט 
שפעטער  איז  עס  ווי  געגענט. 
קלאר געווארן זענען די אטאקעס 
א  פון  קראך  א  דורך  געקומען 

וועלכער  פליגער,  פילאטלאזער 
לופטן  די  אין  ארומגערייזט  האט 
די  העכער  געקראכט  האט  און 
בכוונה  עס  איז  אדער  געביידעס 

געפאלן דארט.
געכאפט  האט  אטאקע  די 
מען  סורפרייז.  א  אין  אלעמען 
מדינת  אז  געגלייבט  נישט  האט 
און  ריזיקירן  וועט  ישראל 
די  העכער  מיסעלס  אראפשיסן 
ווער  לבנון.  אין  באזע  כעזבאללא 
אנגעשלאסן  אויך  זיך  האט  עס 
די  אויסער  פראטעסט,  די  אין 
אויך  איז  דראאענדיג,  כעזבאללא 

געווען די רעגירונג אין לבנון.
וועלענדיג  וואך,  די  ענדע 
איז  שריט  די  צו  רעאגירן 
אן  איבער  געווארן  באריכטעט 
רעגירונג  לבנון  די  וואס  אטאקע 
מדינת  קעגן  דורכגעפירט  האט 
האט  רעאקציע  די  ישראל. 
גרעניץ  דער  ביי  געטראפן 
לבנון.  און  ישראל  מדינת  צווישן 
קרעפטן  לבנון  די  האבן  דארטן 
ארויסגעשיקט הייס געווער קעגן 
וואס  פליגערס  פילאטלאזער 
פליען ארום נאנט צו דער גרעניץ 

פון מדינת ישראל.
צו  דארף  לבנון  מצד  שריט  די 
הייסן א נקמה אקט קעגן דעם וואס 
צו  אריינגערדינגען  זיך  האט  מען 
איז  שריט  דער  און  לאנד  זייער 
באשטעטיגט געווארן מצד מדינת 
גע'טענה'ט  האט  זי  אבער  ישראל 
זיך  האבן  פליגערס  אירע  אז 
און  באצייטענס  געראטעוועט 
פון  אומגעשעדיגט  ארויס  זענען 

דער אינצידענט.
אויך  איז  וואך  די  ענדע 
אז  געווארן  באריכטעט 
זענען  וואס  בילדער  סעטלייט 

די  דורך  געווארן  געכאפט 
דער  אז  אנטדעקט  האבן  לופטן 
וואך  לעצטער  איז  וואס  ארט 
האט  געווארן  באמבאדירט 
האט  מען  וואו  באזע  אלץ  געדינט 
זענען  וואס  מיסעלס  פאבריצירט 
אויסגעשטאט מיט א ספעציעלער 

פינקטליכקייט כח.
לויט דער באריכט איז מעגליך 
זענען  פליגער  פילאטלאזע  די  אז 
א  מיט  געפלויגן  אהין  נישט 
צוטרעפן  צו  דירעקט  נאר  צופאל 
אנולירן  וועלנדיג  ציל  דער  אין 
די מעגליכקייט אז די כעזבאללא 
ערצייגן  קענען  זאלן  קרעפטן 

קלארער  און  ערנסטע  אזעלכע 
מיסעלס, עס זאל טרעפן אין ציל.

די  אויך  זיך  האט  וואך  די 
הערן  געלאזט  כעזבאללא 
ערנסטער  אן  מיט  דראאענדיג 
דער  שיסעריי.  די  אויף  נקמה 
כעזעבאללא  די  פון  דעפיוטי 
נישט  וועלן  זיי  אז  געזאגט  האט 
וואס  שריטן  אלע  די  פארשווייגן 
געווארן  אונטערגענומען  זענען 
דערצו  רעאגירן  נאר  איר  קעגן 

מיט א שטייפער האנט.
ווילן  מיר  אז  אמת  איז  "עס 
נישט קיין קריג, ווייל א קריג איז 
נישט קיין ראטזאמער זאך, אבער 

און  נקמה  נאך  יא  דארשטן  מיר 
אויספירן  מיר  וועלן  דעריבער 
געזאגט  האט  אקטן".  נקמה 
כלל  און  ווארטזאגער  דער 
פלענער  זיינע  אז  האפט  ישראל 
צושטאנד  קענען  נישט  וועלן 

קומען.
אויס  יעצט  זעט  עס  ווי 
דערקייקעלט זיך דער מצב זייער 
שנעל. דער ציל וואס די רעגירונג 
צו  זיך  פאר  געשטעלט  האט 
באגרעניצן איראן אז זי זאל נישט 
וואפן  אירע  אויסשפרייטן  קענען 
מדינת  פון  גרעניץ  דער  צו  נאנט 
ישראל, ציט אריין אין פראיעקטן 
מדינת  וואס  לענדער  אין  און 
אז  געגלייבט  נישט  האט  ישראל 
זי וועט אריינציען און דער בראך 
וועט  קריג  דער  אז  איז  דערפון 

טייערער און קאטסבארער.
די  אז  פראגע  קיין  אן  איז  עס 
איראנער מיט זייערע פראקציעס 
לבנון  אין  אויך  און  סוריע  אין  סיי 
שריט  די  פארשווייגן  נישט  וועלן 
השי"ת  און  נקמה  זוכן  וועלן  און 
צושטערן  און  זיין  מרחם  זיך  זאל 
זי  איידער  נאך  פלענער  זייערע 

קענען קומען לידי מעשה.

דער צייטונג פון דעם טרייער יודענטום

usa@hamevaser.co.il :בריעוו צום רעדאקציע צו אימייל
מיר וועלן זיך פרייען צו הערן פון אייך

 די האט  פרייטאג  לעצטער  פאסירט  האט  וואס  אטאקע  טעראר  טרויעריגע  די  פון  ליכט  אין 
טעראר  א  אפגעשטעלט  זי  האט  מינוט  לעצטע  די  אין  אז  געמאלדן  פירערשאפט  פאלעסטינער 
אטאקע פון ווערן פארפולקאמט, נאכדעם וואס זי האט פריצייטיג אנטדעקט א טעראר באמבע אין 

שטח פון הר גריזים.
צווייטער  קיין  נישט  אז  זארג  אויסגעדרוקט  דערביי  האט  פירערשאפט  פאלעסטינער  דער 
צוגעלערנט  זיך  האט  כאמאס  די  אז  צייגט  דאס  אז  באטאנט  און  דערונטער  שטייט  כאמאס  די  ווי 
האט  מען  וואס  פאקט  א  באמבעס,  פאבריצירן  זעלבסט  קענען  צו  מעגליכקייט  די  דערגרייכנדיג 

נישט געזען אין די לעצטערע יארן.

•••
 די יהדות החרדית אין אמעריקע איז אין די טעג איינגעשפאנט אפצושרייבן מערערע בריוון צו

די אמעריקאנער רעגירונג בעטענדיג אז זי זאל זיך צוריקציען פון די נייע חינוך געזעצן וואס זי וויל 
איינפעדימען אין אמעריקע. די רעגירונג האט געגעבן א פארלענגערונג פון זעכציג טעג פאר דער 

עולם אין אמעריקע צו קענען שרייבן זייער שטעלע און רעאגירן צו די געזעצן.
שוין  איז  עס  און  בריוון  שרייבן  געזעצט  זיך  ציבור  אידישער  דער  האט  דעם  פון  ליכט  אין 
ארויסגעשיקט געווארן מער ווי זעכציג טויזנט בריוו צו די רעגירונג און דער פלוס איז נאך אינמיטן 

קומען.
צווישן די בריוון וואס האט געצויגן אינטערעסע איז א בריוו געשריבן דורך דער קאלובער רבי, 
וועלכער געפונט זיך אין זייער א שווערן געזונט צושטאנד. ווי באקאנט, צוליב זיין שווערער געזונט 
צושטאנד, קען דער רבי קאמיוניקירן נאר מיט די אויגן און דערמיט ארויסגעברענט זיין טיפער זארג 

און ווייטאג פאר דער חינוך צושטאנד אין אמעריקע.
"איך שרייב מיט די אויגן אבער מיין בקשה איז פון הארצן". האט דער רבי געשריבן און דערביי 
קיין  געקומען  און  רוסלאנד  פון  אויך  און  אייראפע  פון  אנטלאפן  איז  ישראל  כלל  אז  באטאנט 
אמעריקע מיט דער איינער ציל צו קענען לעבן א בעסערן און גרינגער לעבן און צו זיין פון יעדער 

סארט אונטערדרוקונג און דא פאלט ארויף אזא לאסט".
וועט  ישראל  כלל  און  ווערן  אנולירט  וועט  גזירה  די  אז  האפענוג  מיט  פארענדיגט  רבי  דער 

ווייטער קענען אנהאלטן איר חינוך אומגעשטערט.

•••
 די וואקאציע פון דער בריטישער פארלאמענט וועט פארלענגערט ווערן אויף נאך זעקס וואכן

איז ענדע די וואך באשטעטיגט געווארן אין דער לאנד נאך דעם וואס דער ביטע איז באשטעטיגט 
געווארן דורך די ענגלישע קעניגן.

לויט דער יעצטיגער באשטעטיגונג וועט זיך די וואקאציע ענדיגן דער פערצענטן אין אקטאובער 
א צירקע פינעף וואכן נאך די צייט ווען זי האט זיך ארגינעל געדארפט ענדיגן.

מיניסטער  פרעמיר  נייער  דער  שטייט  וואקאציע  פארלענגערטע  א  צו  פארלאנג  דער  אונטער 
דזשאנסאן. ער האט דערלאנגט די ביטע צו די קעניגן און זי האט עס באשטעטיגט. קוועלער אין 
בריטאניע זענען ביי דער מיינונג אז נישט אומזינסט האט דזשאנסאן געפאדערט אזא זאך און אז ער 

מיינט דערמיט די ברעקזיט.
אינמיטן  ברעקזיט  דער  דורכפירן  ער  וועט  שיהיה  מה  יהיה  אז  פארשפראכן  האט  דזשאנסאן 
ער  האט  שטערן  קענען  צו  צייט  די  אויסנוצן  וועלן  חברה  די  אז  מורא  אויס  און  אוקטאובער 
פארקלענערט דער פענסטער פון שאנסעס צו שטערן מיט עטליכע טעג, אזוי אז עס בלייבט נאר 

צוויי וואכן ביז צום דאטום און צוויי וואכן איז ווייניג צייט צו קענען שטערן.

•••
 ביטערע צווייטע די  פון  אויסברוך  דער  אפ  צייכענט  וועלט  די  ווען  פון  יאר  אכציג  ווערט  עס 

וועלט קריג און פוילן גרייט זיך דורכצופירן א גרויסארטיגער פאראדע מיט דער באטייליגונג פון 
אמעריקאנער  דער  פון  באטייליגונג  דער  און  ישראל  מדינת  פון 40  פירער  אוועלטליכע  מערערע 

פרעזידענט טראמפ.
אן  ווען  מאל  ערשטע  די  זיין  וועט  עס  אבער  צערעמאניע  יערליכער  א  איז  צערעמאניע  די 
אמעריקאנער פרעזידענט וועט אנטייל נעמען דערינען. געוויסע קוועלער אין פוילן האבן געוואלט 
אפהאלטן דער פרעזידענט פון ערשיינען אבער דער פרעזידענט האט איגנארירט די פרעשור און 

געמאלדן אז ער קומט.
פוילן באגריסט דער ערשיינונג פון טראמפ אבער גענוי ווי דער באטייליגונג פון טראמפ האט 
געצויגן העדליינס, האט דער פאקט אז פוילן האט נישט איינגעלאדענט דער רוסישער פרעזידענט 
פוטין אויך אנגעמאכט א שטורעם. פוילן זאגט אז זי גלייבט אז רוסלאנד זענען דיקטאטרן און ווילן 

נישט אז רוסלאנד זאל זיין אנוועזענד ביי די צערעמאניע.
רוסלאנד האט צוריק רעאגירט מיט דער פאקט אז זי האט געהאט א טייל אין דער אונטערדרוקונג 

פון די דייטשן און פראטעסטירט קעגן דעם וואס פוילן רופט איר אונטערדרוקער.

•••
 אונטער לעצטערע  די  אין  געלעבט  האט  ביטש  מיאמי  אין  קהילה  אידישע  די  וואס  דעם  נאך 

אנגסט פון דער מערדער וואס האט דורכגעפירט א טעראר אטאקע אין שטאט אטעמט מען אפ אין 
די קהילה נאך דעם וואס זיכערהייט כוחות האט דערווישט דעם טעראריסט און אים ארעסטירט.

דעטעקטיוון פון לאנד האבן נאך א לאנגער רייע פון זוכעריי ארעסטירט קאלינס סענט לואיס, 
אלט 30 פון דער האלענדיל ביטש, וועמען זיי גלייבן אז ער איז געווען דער שיסער איבער דער איד.
ווי שוין באריכטעט מיט עטליכע וואכן צוריק איז ר' יוסף ליפשיץ, א איד אין עלטער פון 69 יאר 
דערשאסן געווארן עפענעדיג א שול צו מנחה אין די שטאט מיאמי ביטש. דער איד ערהוילט זיך 
אין די טעג און האט געליטן שווערע וואונדן. פון ווען די אטאקע האט פאסירט, האט די פאליציי 
פריי  איז  שטח  דער  אז  אפאטעמען  רואיג  מען  קען  יעצט  ערשט  און  זוכעריי  ברייטע  געעפענט 

געווארן.

•••
 ברוקלין – ר' אברהם גופין הי"ו, דער עלטערער איד וועלכער איז ברוטאל אטאקירט געווארן

מאנטאג אינדערפרי אין א פארק אין קראונהייטס, האט נעכטן גערעדט צו די מידיא איבער דער 
אטאקע, זאגנדיג אז ער האט געזען אין די אויגן פונעם טונקל-הויטיגן פארשוין א פייער און דארשט 
אדאנק  אז  זאגנדיג  אברהם,  ר'  אויס  זיך  דריקט   – הרג'נען"  געוואלט  מיך  האט  "ער  רציחה.  פון 
פארבייגייער איז ער בחסדי ה' געראטעוועט געווארן. ר' אברהם'ס קאמענטארן זענען געקומען אין 
דער זעלבער צייט וואס גאווערנאר קאומאו האט פארארדענט די סטעיט פאליציי האס פארברעכן 

יוניט צו עפענען אן אויספארשונג דערוועגן.

•••
 בעיזשינג – א באריכט אינעם "וואל סטריט זשורנאל" דעקט אויף, אז אן ענגע גרופע כינעזער

קאנג,  האנג  קיין  אריבערגעכאפט  מאל  עטליכע  זיך  צייט  שטיק  לעצטער  דער  אין  האבן  בירגער 
פרא- ארטיגע  די  אין  אנצושליסן  זיך  נאר  רעגירונג,  כינעזער  דער  פון  שליחות  אין  נישט  אבער 
כינעזער  די  ריזיקירן  ארויס,  ברענגט  זשורנאל  דער  ווי  ראליס.  און  פראטעסטן  דעמאקראטיע 
בירגער מיט ארעסט און מיט זייער לעבן, וויבאלד אויב די כינעזער רעגירונג ווערט געוואויר וואס 
זיי טוען, וועט זיי דערווארטן שווערע שטראפן און אפילו פייניגונגען. מען האט שוין אויך געהערט 

אין די לעצטע יארן פון פעלער וואו כינעזער בירגער האבן זיך פולקאם באזעצט אין האנג קאנג.

•••
 בריטישע פארמאגט  וועלכער  מאן  א  פאראורטיילט  האט  איראן  אין  געריכט  א   – טעהראן 

און איראנער בירגערשאפט, צו צען יאר טורמע נאכדעם וואס זיי האבן אים געפונען שולדיג אויף 
שפיאנאזש קלאגעס. די רעדע איז פון אנואשע אשאורי, וועלכער ווערט באשולדיגט אז ער האט 
געארבעט פאר דער מדינת ישראל "מוסד" שפיאנאזש אגענטור, און האט באוויזן דערפון רייך צו 

ווערן אין די לעצטע צוויי יאר.
 עס איז נישט קלאר צי אשאורי איז פון די 17 סי-איי-עי און מוסד שפיאנען וואס איראן האט 

געזאגט אז זי האט געכאפט אין יולי.

צדקה ברענגט הרחבה

די וואכ'עדיגע פרשה - דער לימוד מוסר דערפון / ראה

די אנוסים ווערן אנטדעקט
שילדערונג איבער וויאזוי די אידישע אנוסים פון שפאניע און פארטוגאל זענען אנטדעקט געווארן און זייער צוריקקערונג צו אידישקייט  
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עס  וואס  דערציילן  צו  ווייטער  דא  שפאנען  מיר 
בנימין  ר'  רייזענדער  אידישער  דער  דערציילט  האט 
מינץ ע"ה באזוכנדיג אין שפאניע אין די פוסטריט פון 

איבערלייבענישן פון די אנוסים.
געווען  איז  בנימין  ר'  פון  סטאנציע  ערשטער  דער 
אין מאדריד, דער הויפטשאט, אבער איידער ער האט 
באזוכט אין די אידישע קהילה, האט ער באזוכט אין די 
אינקוויזיציע קעלערן און אין באגלייטיגונג פון א גלח 
האט ער אראפשפאצירט אינאיינעם צו די ארכיוון פון 

די אינקוויזיציע.
געשטאנען  זענען  שאפעס  הונדערטע 
אויסגע'שורה'ט ווען יעדער אזא שורה ציילט זיך פאר 
א הויפן פון דאקומענטן מיט אן אידישער געשעעניש 
ארעסט,  אן  פון  געשעעניש  פיינפולער  א  אינעווייניג, 
ביטערער  דער  שפעטער  און  נאכפאלגעריי  א 
לעבעדיגערהייט  פאברענען   – פסק  עדגילטיגער 

אויפ'ן שייטערהויפן.
די אלע געשיכטעס זענען מיר געווען באקאנט. איך 
האב עס געהערט מערערע מאל אבער יעצט האט עס 
גערעדט צו מיר. די אלע פארשטויבטע בלעטער האבן 
דערציילט זייער געשיכטע, וואס זיי האבן צוגעזען און 

אויף וואס זיי שטייט.
מיר האבן פארלאזט דער ארכיוו צימער און צוריק 
מיר  האט  גלח  דער  וואו  זאל  צום  ארויפגעגאנגען 
געפרעגט צי ער קען מיר העלפן זוכן און צי איך זוך א 

באזונדערער געשעעניש.
איך האב נישט געוואוסט וועלכער אורטייל צו וועלן 
ווייל לאמיר זיין אויפריכטיג וואס איז דער אונטערשייד 

זענען  אלע  צווייטער.  דאס  און  אורטייל  איין  צווישן 
געמוטשעט  ביטער  זיך  האבן  אלע  שרעקעדיג,  אייניג 
פאר'משפט  זענען  זיי  איידער  געווארן  געפייניגט  און 
געווארן איז טא צי איז דען שייך צו מעסטן און זאגן אז 

איין אורטייל איז הארבער ווי דאס צווייטער.
אבער דער גלח האט געמוטשעט און איך האב אים 
געהייסן לאזן ברענגען דער קאטאלאג פון די אורטיילן 
וואו עס שטייט אויפגעשריבן יעדן געריכט אין א סדר.

און  קאטאלאג  דאס  געברענגט  געשווינד  האט  ער 
איך האב געטיידעלט מיין פינגער אויף איין געשעעניש, 
נישט וויסנדיג וואס איך טוה זיך אויסוועלן אבער מיט'ן 

חשבון אז עפעס מוז דאך ווערן דערוועהלט.
איין  אויסגעוועלט  האב  איך  וואס  נאכדעם 
באשטימטער געריכט אורטייל איז ער געלאפן מיט די 
אורטייל  דערוועלטן  דעם  ברענגען  איילעניש  זעלבע 
אויסלייענען  גענומען  זיך  מיר  האבן  אינאיינעם  און 

וואס עס שטייט דערין.
עס איז געווען די געריכט פראטאקאל פון די אנוסה 
איז  וואס  פון טאלעדא  פרוי  א אידישע  פילאפא,  דונה 
געכאפט געווארן היטן אידישקייט אין באהעלטעניש.

דער גלח האט מיר צוגעהאלפן מיט די דעטאלן און 
און  בילד  דאס  אויסגעקלארט  זיך  האט  ביסלעכווייז  
ווי  און  פאסירט  האט  וואס  געשעעניש  גאנצער  דער 
אזוי זי האט פאר'ן זינד פון היטן אידישקייט אין געהיים 

באצאלט מיט'ן לעבן.
אריינגעגראבן די קאפ אין ספר תורה

47 פאסירט  האט  פיליפא  פון  געשעעניש  די 
פון  אידן  אלע  פאטריבן  האט  מען  וואס  נאכדעם  יאר 

שפאניע און די אידן וואס זענען פארבליבן האבן הפנים 
אנגענומען די קריסטליכע רעליגיע.

מיט  געווירבעלט  שפאניע  האט  צייט  יענער  אין 
אידישע  מיט  אנגעפירט  האבן  אידן  און  אנוסים 
געהאט  האבן  זיי  אבער  געהיים  אין  טעטיגקייט 
לייט  אינקוויזיציע  די  פון  צרות  ציפקע  אויסצושטיין 
און אויך פון שכנים וואס האבן זיי פאר'מסר'ט זייענדיג 
פארגלייבט אין די קריסטליכע רעליגיע אז מען דארף 
אין  אידישקייט  האלטן  זיי  אז  שכנים  די  פאר'מסר'ן 

געהיים.
אין דער פראטאקאל ליינט זיך אן עדות וואס דער 

שכנ'טע האט דערציילט איבער די פרוי פיליפא:
"איין טאג האב איך אויפגעפאסט ווי פיליפא גייט 
קענטליך  געווען  איז  גאנג  סארט  איר  פון  און  גאס  אין 
אז זיי גייט צו א באהאלטענער ארט. זייענדיג באקאנט 
מיט איר פארגאנגענהייט אז זי איז אן איד האב איך איר 
נאכגעפאלגט  באהלטערנערהייט  און  פארדעכטיגט 

אירע פוסטריט.
נאך א שטיק צייט איר נאכגיין האב איך געזען ווי זי 
גייט אריין אין א פארבארגענער ארט און דארט גראבט 
זי אריין איר קאפ אין אן אידישער ספר תורה און וויינט 

מיט ביטערע טרערן". דערציילט די שכנ'טע.
אינקוויזיציע  די  פאר  געווען  גענוג  איז  מסירה  די 
פיליפא  די  אויף  אויספארשונג  אן  עפענען  אנהייבן  צו 
געהיימע  אונטערצושיקן  אנגעהויבן  האבן  זיי  פרוי. 
געהיימע  די  און  נאכקוקן  איר  זאלן  וואס  אגענטן 
היט  זי  אז  איר  אויף  מעשיות  געברענגט  האבן  עדות 

אידישקייט אין געהיים.

אין ווייטערדיגע אומרוען אין דרום טייל ארץ ישראל:

מדינת ישראל מיליטער באמבאדירט העכער עזה אין רעאקציע צו 
מיסעל שיסעריי אין ריכטונג פון דרום שטעט אין מדינת ישראל

באבמעס פאלן אין אפענע ערטער נישט אנטוענדיג קיין שאדן – זיכערהייט כוחות 
אין עזה ארעסטירן פארדעכטיגטע אין טעראר אטאקע אין עזה זעלבסט – שאצונג: 

טעראר אטאקע אין עזה דורכגעפירט דורך סעלפי טעראר גרופעס אין עזה 

נאך וואכן פון מערערע ספעקולאציעס:

שליח פון ווייסער הויז איבער מיטל מזרח אנגעלענהייטן מעלדט 
ענדגילטיג אז שלום פלענער פון פרעזידענט טראמפ וועט 
פראקלאמירט ווערן נאר נאך די וואלן אין מדינת ישראל

שפעקולאציעס אז שלום קאנפערענץ וועט פארופן ווערן נאך איידער די וואלן 
צונישט געווארן מיט די ידיעה – טראמפ זאגט פאר רעפארטער אז ער גלייבט אז 

אלע זייטן זענען שוין נמאס פון דער אנגייענדער סכסוך
אין  כוחות  זיכערהייט 
די  ענדע  האבן  ישראל  מדינת 
פון  רייע  א  דורכגעפירט  וואך 
עזה  די  העכער  באמבאדירונג 
מערערע  וואס  דעם  נאך  לופטן 
זענען  עזה  פון  מיסעלעס 
מדינת  אין  צילן  אויף  געפלויגן 
איז  שמים  בחסדי  ישראל. 
קיין  געווארן  באריכטעט  נישט 
אבער  פאטאליטעטן  ערנסטע 
אין  זיך  פירט  ישראל  מדינת  ווי 
זי  האט  רעאגירן  צו  פעלער  די 

יעצט אויך רעאגירט.
געוויזן  האבן  באריכטן  ווי 
שיסעריי  מיסל  איין  האט 
געפלאצט נאך איידער עס האט 
שטח  אין  דערגרייכן  געקענט 
פון מדינת ישראל. איינוואוינער 
עדות  האבן  אומגעגנט  דער  פון 
געהערט  האבן  זיי  אז  געזאגט 
אויפרייס,  מעכטיגער  א 
מעכטיגער  און  שטערקער 
האבן  אנהייב  אין  אייביג.  ווי 
געגלייבט  איינוואוינער  די 
איז  פאל  יעצטיגער  דער  אז 
ערנסטער  אן  גאר  געווען 

שפעטער  אבער  אויפרייס, 
אז  ארויסגעשטעלט  זיך  האט 
ווירקליך  האט  באמבע  דער 
פון  שטח  אין  אבער  געפלאצט, 

עזה.
אויך  האט  וואך  די  ענדע 
אינטערעסאנטער  אן  פאסירט 
אין  אטאקע  טעראר  א  מיט  פאל 
עזה. ביי דער פאליציי סטאנציע 
פון עזה האט הילכיג אויפגעריסן 
צו  צוגעברענגט  און  באמבע  א 
דריי פאליציאנטן  פון  טויט  דער 
פון עזה. ווי נאר דער געשעעניש 
עזה   האט  פאסירט,  האט 
עס  ווער  אז  טיידלען  אנגעהויבן 
אטאקע  די  דערונטער  שטייט 
די  אז  און  ישראל  מדינת  איז 
אויסגעפירט  איז  אטאקע 
געווארן דורך א מאטאר ביציקל 
אריינגעדרינגען  זיך  האט  וואס 
אין עזה, אבער זייער שנעל זענען 
די עזה בירגער געוואויר געווארן 
און  פאנטאזיעס  אין  לעבן  זיי  אז 
פאסירט  האט  אטאקע  די  אז 
מענטשן  אייגענע  זייערע  דורך 

אין שטאט.

מעלדן  צו  ערשטער  דער 
נישט  האט  אטאקע  אזא  אז 
געווען  איז  זיי  דורך  פאסירט 
שב"כ  די  סיי  ישראל.  מדינת 
די  אויך  און  כוחות  זיכערהייט 
געמאלדן  גלייך  האט  מיליטער 
די  אונטער  שטייט  זי  נישט  אז 

אטאקע.
טאקע  האט  דערויף  טאג  א 
עזה  אין  כוחות  זיכערהייט  די 
און  אויספארשונג  אן  געעפענט 
זי  וועמען  עטליכע  ארעסטירט 
גלייבט אז זיי שטייען הינטער די 
רעגירונג  כאמאס  די  אטאקעס. 
האט געזאגט אז זי וועט שטרענג 
און  כוחות  אלע  די  באהאנדלן 
באריכטן האבן טאקע געמאלדן 
איבער  באהאנדלונג  דער  אז 
האט  זי  וועמען  מענשטן  די 
שארף  געוועו  איז  ארעסטירט 
וועלענדיג  ברוטאליש  אןן 
קינד  פאר  איבערצייגן  דערמיט 
שפילן  זיך  דער  אז  קייט  און 
מיט אירע אייגענע מענטשן איז 
נישט קיין קינדער שפיל און עס 

וועט קאסטן טייער.

אן  שוין  גייען  לאנג  וואכן 
רגע  א  אז  שפעקולאציעס  די 
פאר די וואלן אין מדינת ישראל 
ערשיינען  אמעריקע  וועט 
לאנג  דער  פראקלאמירן  און 
פלאן  שלום  דערווארטערטע 
וואס  די  מזרח.  מיטל  פאר 
אז  גלייבן  אזוי  שפעקולירן 
מיניסטער  פרעמיר  ווי  אזוי 
געוויסער  א  עפעס  זוכט  נתניהו 
אים  קען  וואס  פרישקייט 
צוהעלפן ביי די וואלן אנצוציען 
אט  נוצן  ער  וועט   – שטימען 

דער טאטקטיק.
א  גייען  שפעקולירער  די 
האט  זיי  לויט  ווייטער.  טריט 
שלום  א  פארקומען  געזאלט 
אין  אמעריקע  אין  קאנפערענץ 
וואלן  די  צו  בעפארשטייערונג 
געדארפט  אויך  האט  דאס  און 
ארויסהייבן דער שיין פון נתניהו 
דאס  איז  באטאנט  ווי  אבער 
אלעס שפעקולאציעס און וועט 
וויסן  צו  און  ענדע  אן  צו  קומען 
גרויסארטיגער  דער  איז  וואס 

מוז'ן  מען  וועט  פלאן  שלום 
וועלן  וואלן  די  ווען  ביז  ווארטן 

קומען צו א סוף.
מיט  באגעגעניש  א  ביי 
האבן  וואך  די  רעפארטער 
ישראל  מדינת  פון  רעפארטער 
ער  וואס  טראמפ  געפרעגט 
פלאן.  שלום  דער  לגבי  האלט 
געזאגט  האט  פרעזידענט  דער 
אז ער באדויערט דער פאקט אז 
נאכאמאל  גייט  ישראל  מדינת 
דער  ווייל  וואלן  אויף  ארויס 
די  פארלאנגזאמען  טוט  שריט 
אמעריקע  וואס  פלענער  שלום 

גרייט אן פאר די מיטל מזרח.
טראמפ  האט  דערביי 
בליק  זיין  באטאנט  נאכאמאל 
סכסוך  מזרח  מיטל  די  איבער 
לייגט  אמעריקע  אז  זאגענדיג 
דער  אז  האפענונג  שטארקער 
אן  ברענגען  וועט  פלאן  שלום 
דער  צו  ענדע  ענדגילטיגער 

סכסוך.
די  שוין  זענען  אלעם  "נאך 
אזויפיל  זיך  פון  מיד  פעלקער 

דער  אז  שוין  וויל  מען  שלאגן. 
און  ענדיגן  זיך  זאל  סכסוך 
יעדער  ווען  בשלום,  אויסלאזן 
לעבן".  רואיגער  א  לעבן  קען 
געזאגט  פרעזידענט  דער  האט 
בליק  זיין  באזירט  דערביי  און 

אויף דער מיטל מזרח סכסוך.
וואס  פלאן  שלום  דער 
זיך  האט  פאר  שטעלט  טראמפ 
און  איינצופעדימען  אנגעהויבן 
גייט שוין אריין אין שוואונג אין די 
איז  באזונדער  צייטן.  לעצטערע 
דער  ביי  קענטבאר  געווען  דאס 
אבער  באכרעין  אין  קאנפערענץ 
ווי ער זעלבסט האט באטאנט איז 
אפשטעל  אן  צו  געקומען  אלעס 
האט  וואלן  די  וואס  דעם  נאך 

אלעס אין א זייט געלייגט.
איינמאל  אז  גלייבט  טראמפ 
די וואלן ווערן געזיגט ווערן דורך 
ווייטער  קענען  ער  וועט  נתניהו 
שפינען די פלענער און זיין דער 
וואס  פרעזידענט  ערשטער 
היסטארישער  א  ברענגען  ווערן 

שלום צו דער מיטל מזרח.

נישט געוואלט הנאה האבן פון די וועלט  ערציילונג 

אין די וואכע'דיגע פרשה רעדט די תורה 
האט  איד  א  וואס  אויסוואל  דער  פון  ארום 
אן  אין  אויסוועלן  זאל  איד  דער  אז  זאגט  און 
אמת'ער לעבן און נישט אין א לעבן פון תאוות 
דער  געווען  טאקע  איז  אזוי  און  לוקסעס  און 
שטייגער פון צדיקים אז זיי האבן געזוכט זיך 
עולם  טראפעלע  יעדן  פון  דערווייטערן  צו 

הזה.
איינער פון די צדיקים וואס האט זיך אזוי 
פרי  אך  הייליגער  דער  געווען  איז  געפירט 

תבואה, הרה"ק ר' הערשל פון ליסקא.
אין דער ליסקער הויף האט מען געלייגט 
פון  האבן  צו  הנאה  נישט  אויף  דגוש  א 
זיין  צו  רבי'ן  פון  רצון  דער  און  וועלט  דער 
אויסגעטאן פון די וועלט האט זיך דערקענט 

אויף טריט און שריט.
גרויסער  א  געווען  אויך  איז  ליסקא  אין 
געווארן  איז  רבי  דער  איידער  נאך  און  עניות 
נישט  איז  עס  וואס  טעג  געווען  איז   מפורסם 
געווען אין שטוב וואס צו עסן אפילו נישט א 

שטיקל ברויט.
פאר'ן  געפרעגט  אמאל  האט  מען  ווען 
גרויסע  די  באדייט  וואס  ליסקער  הייליגער 
ער  האט  ער  אז  געזאגט  ער  האט  עניות, 
זיין  פון  ארעמקייט  אין  לעבן  צו  געלערנט 

מוטער.
ומעשה שהיה כך היה: איינמאל איז דער 

עניות פון דעם רבי הערשל געווען אזוי גרויס 
אז עס איז נישט געווען וואס צו עסן אין שטוב 
פאר דריי טעג אין איין ציה און מען האט פשוט 
געהונגערט פאר ברויט אבער דער צדיק איז 
און  העבודה  ועל  התורה  על  געזעסן  ווייטער 

נישט ארויס אין דער גאס זוכן געלט. 
א  געווען  איז  צייט  זעלבער  דער  אין 
דאס  פאר  דערציילט  האט  וואס  אידענע 
זי  אז  ליסקער  הערשעלע  רבי  פון  מוטער 
נויטיגט זיך אין א ישועה און זי וויל אז א צדיק 

זאל בעטן פאר איר.
דאס  איבער  וויסנדיג  מוטער  דער 
איר  פון  שטוב  אין  הערשט  וואס  ארעמקייט 
זי  אז  גענטפערט  איר  האט  זון  געהויבענעם 
זאל געבן געלט פאר איר זון רבי הערשל, ווייל 
מויל  אין  אריינצונעמען  וואס  נישט  האט  ער 
און זי האט איר צוגעלייגט אז זי זאל געבן פאר 
איר זון א פערציגער, א מטבע אין יענער צייט.
זי האט אזוי געטאן און זי האט געהאט א 

ישועה. 
האט דער רבי הערשל געזאגט אז די פרוי 
וואס האט געדארפט די ישועה איז געווען א 
מוטער  זיין  געלט  וויפיל  און  פארמעגליכער 
אים  עס  זי  וואלט  געבעטן,  איר  פון  וואלט 
געבעטן  האט  מוטער  זיין  אבער  געגעבן, 
געהאלטן  האט  זי  אז  צייכן  א  געלט,  ווייניג 
מער  האבן  נישט  און  ארעם  זיין  דארף  ער  אז 

הרחבת  מיט  און  ברייט  לעבן  צו  אויף  געלט 
הדעת.

אבער אויסער וואס דער עניות איז געווען 
הנאה  געוואלט  נישט  אויך  ער  האט  גרויס, 
האבן פון די וועלט, און ווען עסן איז שוין יא 
געקומען צו זיין טיש, האט ער עס באפעפערט 
אדער באזאלצן עס זאל נישט האבן קיין טעם, 
אין  ווערן  נכשל  נישט  חלילה  זאל  ער  אלעס  

הנאה האבן פון די וועלט.
אים  מען  האט  אמאל  אז  דערציילט  מען 
געווען  איז  וואס  לאקשן  עסן  צו  געברענגט 
נישט  איז  עס  און  געקאכט  ווייניג  און  הארט 
געווען דערביי קיין חשש אז ער זאל עפעס א 
תענוג האבן פון טרוקענע און האלב געקאכטע 
לאקשן, אבער דאס האט נישט בארואיגט דעם 
אז  געהאט  מורא  אלץ  נאך  האט  ער  און  צדיק 
עסן,  דאס  פון  האבן  הנאה  חלילה  וועט  ער 
האט  ער  אז  זיכער  זיין  וועלענדיג  ער,  האט 
עסנווארג  דעם  פון  הנאה  קיין  נישט  בכלל 
טאבאק  אביסל  טאש  זיין  פון  ארויסגענומען 

און באגאסן דאס לאקשן מיט די טאבאק.
עס  און  זיינס  געטאן  האט  טאבאק  דער 
ביסל  לעצטער  דאס  געמאכט  צונישט  האט 
טעם וואס איז נאך געבליבן אין דעם לאקשן 
און אזוי ארום איז דער צדיק געווען זיכער אז 
עולם  און  עסן  דאס  פון  הנאה  נישט  האט  ער 

הזה.

אין די וואכעדיגע סדרה זאגט דער פסוק כי ירחיב השם 
לך אז ווען השי"ת וועט דיר אויסברייטערן דיין גורל און דו 
זאגט  דערביי  און  פלייש  עסן  צו  ערלויבן  קענען  זיך  וועסט 
וואס  דורך  מענטש  דעם  פאר  קומט  הרחבה  אז  מדרש  דער 

ער געט צדקה.
דער  פארשטיין  צו  ער  געט  משמואל  שם  ספר  אין 
וואס  וואסער  צו  דומה  הדבר  למה  משל  זאגט  ער  שייכות. 
געפונט זיך אויף דער וועלט. יעדער ווייסט אז די וועלט איז 
די  אונטער  וואסער  דא  איז  עס  וואסער.  מיט  איבעראל  פול 
וואסער,  מיט  פול  איז  איבעראל  ערד,  די  אונטער  שטיינער, 
איז  עס  ווייל  וואסער,  די  זען  נישט  קען  מענשט  דער  אבער 

באדעקט מיט ערד און שטיינער.
די  טרעפן  און  ערד  די  אויפצוגראבן  איז  קונסט  דער 
וואסער. נאכמער לייגט ער צו אז וואסער קען אויך נאטורליך 
ארומפליסן איבעראל אבער עס ווערט אפגעהאלטן נאכדעם 

וואס די ערד באדעקט עס.

ביי ביידע פעלער איז די עצה אויפצוגראבן די ערד און 
דער  געט  יסוד  דער  מיט  וואסער.  די  פונדארט  ארויסציען 
אויך  און  הרוחני  בעולם  סיי  אז  פארשטיין  צו  משמואל  שם 
בעולם הגשמי פאדערט זיך אז דער מענטש זאל אויפגראבן 
די פארשטאפטע ערטער און נאר אזוי וועט ער אנקומען צו 

די פליסיגע און ריינע וואסער.
וועג  דער  איז  ברוחניות  וואס  אינדערצייט  אבער 
אויפצוגראבן די השפעות דורך דעם וואס מען וואשט אויס 
די נשמה איז עס אין גשמיות דורך געבן צדקה, ווייל צדקה 
איז דער כח אוועקצורוקן אין א זייט אלע שוועריגקייטן און 
עפענען דער וועג פאר ווער עס וויל זוכה זיין צו אט די שפע.
דער רמז באהאלט זיך אין די ווערטער פון מדרש אויף כי 
ירחיב לך השם אז דער מענטש זאל זען צוגעבן צדקה. דער 
עפענען  צו  שליסל  דער  איז  צדקה  אז  זאגן  אונז  וויל  פסוק 
צו  זיין  זוכה  זאל  ער  מענטש  דער  צוברענגען  און  טויערן  די 

א ברייטע שפע, ווייל דורך צדקה קומט מען אן צו הרחבה.



יום וערש"ק, כ"ט במנחם־אב תשע"ט | המבשר | עמוד יח

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. 

נוף  גבוהה  קומה  חד'   4 בכדורי,   •
''אברמציק   ,$2550 מרוהטת  מדהים 
או   0504-165-775 נכסים'' 

029966522
[20053792]

ומושקעת  חדשה  יח"ד  החיים  בגשר 
מרוהטת  מ.סוכה   + ק"4  1.5חד' 
כולל  3400ש"ח  מיידי  קומפלט 

0533106387 ארנונה 053-3108990
[20053755]

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 
חיים  דברי   *    * ש''ח   8,500 מרוהט, 
4 חד' ק"א 120 מ"ר 7300 ש''ח גמיש 

תיווך 02-5379474, 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]

בני ברק | מכירה
מרפסות   + ענקית   4.5 חגי  באזור 
מעלית   + ק"ו  מושקעת  125מ"ר 
03- "אפיק-נכסים"  2,430,000ש"ח 

5791514
[20053806]

יפים  3ח'  בהזדמנות!  בגניחובסקי 
רק  60מ"ר  של  בנויה  תוספת   + קב 
03- "אפיק-נכסים"  1,460,000ש''ח 

5791514
[20053805]

מעלית   + ק"ב  חבקוק 120מ"ר  באזור 
2,390,000ש"ח  3כ"א  חניה   + חזית 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20053804]

משופצת  גדולה   3 הגר"א  באזור 
ק"א  12מ"ר  מרפסת   + קומפלט 
03- "אפיק-נכסים"  1,950,000ש"ח 

5791514
[20053803]

רק  כניסה  קומת  כ-3ח'  חברון  באזור 
03- "אפיק-נכסים"  1,320,000ש"ח! 

5791514
[20053802]

שטח   + ק"א  גדולה   4 ברמת-אהרן 
"אפיק- 2,300,000ש"ח  יחידה  לבנית 

נכסים" 03-5791514
[20053801]

כ-80מ"ר  אחרונה  ק"ב  בבירנבוים 
לחלוקה  מתאים  בגג  אופציה   +
03- "אפיק-נכסים"  1,600,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20053800]

יפהפיה  בניה 3ח'  בגמר  ברמת-אהרן 
"אפיק- 1,800,000ש"ח  3כ"א  ק"ב 

נכסים" 03-5791514
[20053799]

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,  חדשה,  חד',   3 יואל 
02- תיווך  יח"ד.  מ"ר   18 מתוכם 

053-3179474 ,5379474
[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]

ירושלים | השכרה
חדשה,  גרשום,  ברבנו  חד'   1.5
ברמה  מושקעת  וממוזגת  מרוהטת 

גבוהה מיידי 052-7656857
[20053811]

רשי  ברחוב  חד'   2.5 יחידות:  מגוון   •
מרווחות,  לזוצ,  יחידות   * 4350שח 
2.5 בשנלר    * 3350שח  מ-  בגאולה 
בכדורי   * מ''ר   20 חצר   + מרווח  חד' 
 * יפה!  קומפלט  מרוהטת  חד'   2.5
0504-165-775 נכסים''  ''אברמציק 

או 029966522
[20053793]

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]

-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]

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]

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!! 
2790.000ש"ח  רק  חודש   18 כניסה 
לשבוע הזה מחיר מיוחד -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053398]

חד   4 שמונים  -גוש  גרוסברג  באיזור 
לחזית,  גדולה  מרפסת   + מטר   95
שכנים  מעלית  ביותר  מושקעת 
2,890,000ש"ח  במחיר  ירדו  היימשע 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

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]

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]

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]

מפוארת  חד   3.5 חכם  בשמעון 
052-7658-638 2400.000שח  ק"ב 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053738]

 + מכניסה 3300  דיור  יחידת  בצפניה 
גג-60 מטר 760.000ש"ח -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053737]

גג   + דירות   4 מבנה  במכרז  למכירה 
054- במחיר  למרבה  שערים  במאה 

8457090
[20053734]

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]

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]

חזית  מטר  כ80  חד  פנינה 3.5  באזור 
052- 2120.000ש"ח  רק  3כ"א  ק"ב 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053535]

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]

מטר   105 חד   4 משה  גבעת  באזור 
מידית  כניסה  ק"ה  לגמרי  חדשה 
052-7658-638 2620.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053745]

רק  מטר   74 חד   3.5 ביואל 
052-7658-638 1730.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053744]

חדשה  מטר   68 כ  חד   3 באשכנזי 
052-7658-638 1730.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053743]

תשואה  צפניה  אזור  למכירה  חנות 
052-7658- 490.000ש"ח  רק   4000

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053742]

ק"ב  מטר   85 חד   3.5 באז'-חנה 
052-7658-638 2130.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053741]

ק"א  חדשה  חד   4 מתתיהו  בן  ביוסף 
052-7658-638 רק2380.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053740]

 + חדשה  מטר   88 3חד  באוליהב 
052- 2390.000שח  וחניה  מחסן 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053739]

הכל  יחידה   + חד   4 תורה  בעזרת 
מטר  כ-120  סה"כ  ומפואר  מושקע 
052-7658-638 3390.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053770]

קומת  השטיבלעך  ליד  חיים  בחפץ 
/נכה  לחנות  מתאים  מטר   80 כניסה 
052-7658- 1880.000ש"ח  רק  וכו' 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053769]

חד   3.5 פולנסקי  דושנסקי  באיזור 
 + אופציות   + מטר  כ80  מפוארת 
052- 2090.000ש"ח  רק  בגג  זכויות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053768]

(פסגות  בכדורי  ביותר!  מיוחדת 
 + מ"ר  כ-180  ענק,  פנטהוז  ירושלים) 
כ-100 מ"ר מרפסות, כיוונים מעולים, 
052-765- נדל''ן  שוורץ  מדהים!  נוף 

6888
[20053748]

רק  מטר   120 חד   5 בבליליוס 
052-7658-638 2800.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053747]

ק"ב  מטר   130 חד   5 הכהן  בעלי 
052-7658-638 5300.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053746]

ירושלים | מכירהֳ

טובה!  דירה  ק''ב,  חד'   5 בתנובה,   •
''אברמציק נכסים 0548-456-212 או 

029966522
[20053791]

נוף  גבוהה  קומה  חד'   3 בכדורי   •
''אברמציק  בשוק!  חדשה  מרהיב!! 
או   0548-456-212 נכסים 

029966522
[20053790]

פוטנציאלית  ק''ק,  אילן  בבר   •
''אברמציק  מ''ר,  כ80  להשקעה! 
או   0548-456-212 נכסים'' 

029966522
[20053789]

גדולה  יחידה   + חד   4 מציון  בתורה 
במחסנים  ענקית  יחידה   + חד'   3 של 
3850.000ש"ח  רק  מטר  כ180  סה'כ 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20053771]

ביונה-הנביא 3 גדולה + מרפסות ק"א 
"אפיק- ב-  מפתח  1,730,000ש"ח 

נכסים" 03-5791514
[20053798]

ענקית!  7ח'  מגדל-המים  באזור 
מאווררת  גבוהה!  ברמה  מושקעת 
מעלית   + ק"ה  מרפסת   + נוף   +
03- "אפיק-נכסים"  3,600,000ש"ח 

5791514
[20053797]

מחולק  ק"ג  דופלקס  טרפון  באזור 
מרפסת   + י.הורים   + משופצת  ל-4ח' 
ומאוורר  פתוח  מושכרת  יחידה   +
03- נכסים"  "אפיק  2,400,000ש"ח 

5791514
[20053796]

קומפלט  מרוהטת  חדשה  חד'   2
בבנין  כוכבים   5 ברמת  מפוארת 

חדש. 052-7631082
[20053766]

ברח' הלוחמים 15 דירות 3 חד' בבנין 
חדש - שיינפלד. 03-5785777

[20053765]

חד'   4-5 דירות   76 אנילביץ  ברח' 
בבנין חדש -שיינפלד. 03-5785777

[20053764]

חד'   4/5 דירות   63 עקיבא  ר'  ברח' 
בבנין חדש- שיינפלד 03-5785777

[20053763]

מ"ר   70 עורפית  עקיבא  ברבי 
ק"ב  סוכה   + ל-4חד'  מחולקת 

052-7174503 לל"ת1,560,000
[20053733]

מושקע  פנטהאוס  כץ  בפרדס 
"תווך  חניה   + מוצמד  גג   +

בלעדי"0527166166
[20053652]

בניה  בתחילת  ה'  בשכון 
"תווך  מוצמד  גג   + חד'   5 פנטהאוס 

בלעדי"0527166166
[20053651]

חד'   5 פנטהאוס  בניה  בתחילת 
"תווך  מוצמד  גג   + מרפסות   +

בלעדי"0527166166
[20053650]

חד'   7 פנטהאוס  רמב"ם  בשמעיה 
"תווך  חניה   + מוצמד  גג   + ד'  קומה 

בלעדי" 0527166166
[20053649]

בני ברק | השכרה
מושקעת  6ח'  לשנה!  להשכרה 
"אפיק- רוזובסקי  באזור  ומאובזרת 

נכסים" 03-5791514
[20053807]

יפה  2חד'  גבירול  אבן  באזור 
ממוזגת  מרוהטת,  ומושקעת, 

ומאווררת 0508460983
[20053754]

ענקית  מרפסת  עם  סטודיו  דירת 
ברק  בני  במרכז  מרוהטת  מטופחת 

לזוג צעיר 0527640407
[20053730]

מועצה מקומית דיר אל אסד
המחלקה לשירותים חברתיים

על בזה  מודיעה  אסד  אל  דיר  מקומית  מועצה 
משרה פנויה כדלקמן:

ק

מנהלת מעון יום לגיל הרך המשרה:
.100% קףהיקף משרה:

מועד אחרון להגשת בקשות:
קף

12/9/2019 שעה 16:00,  יום ה'
אצל ד"ר חיה בנדק מנכ"לית המועצה.

,

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
קק

אחמד דבאח - ראש המועצה

ויתניה בע"מ ("החברה")

הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

החברה מודיעה בזאת על זימונה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה שתתקיים 

ביום שני, 7 באוקטובר 2019, בשעה 14:00, במשרדה הרשום של החברה ברחוב ראול ולנברג 

האסיפה  של  יומה  סדר  על  ("האסיפה").   (03-6441930 לבירורים:  (טלפון  אביב  תל   ,4

תעמוד ההחלטה כדלהלן, והכל כמפורט בדוח המיידי של החברה בדבר זימון האסיפה מיום

29 באוגוסט 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-00136) ("דוח הזימון").

על סדר היום

אישור החלתו של הסכם ניהול הבניה עם אס.ג'י.אס חברה לבניין בע"מ, חברה בבעלות   .1

ובניהול מר אהוד סמסונוב, מר ירון שמיע וחברת ירונגל בע"מ, מבעלי השליטה בחברה 

ברחוב המקרקעין  על  להיבנות  שעתיד  חוצבים,  הר  פרויקט  עם  בקשר   ,("SGS")

המרפא 2 בירושלים.

המועד הקובע

כאמור  באסיפה,  ולהצביע  להשתתף  הזכות  לעניין  מניה  בעל  זכאות  לקביעת  הקובע  המועד 

בבורסה  המסחר  יום  תום  הינו  בכתב,  הצבעה  לתקנות   3 וסעיף  החברות  לחוק   182 בסעיף 

לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום חמישי, 5 בספטמבר 2019 ("המועד הקובע").

כתב הצבעה והודעות עמדה

בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטה אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי 

או על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה ובאמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. נוסח כתב 

הצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: 

magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת tase.co.il. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני 

של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה האמורים.

המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה לחברה הינו 27 בספטמבר 2019.

הודעות  שתוגשנה  וככל  אם  עמדה,  להודעות  הדירקטוריון  תגובת  להמצאת  האחרון  המועד 

הינו הנ"ל,  העמדה  להודעות  תגובתו  את  להגיש  יבחר  והדירקטוריון  מניות  בעלי  של  עמדה 

2 באוקטובר 2019.

יאוחר  לא   ,2019 באוקטובר   7 שני,  יום  הינו  לחברה  הצבעה  כתבי  להמצאת  האחרון  המועד 

מהשעה 10:00.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

באמצעות  לעיל,  כמפורט  היום  סדר  על  אשר  להחלטה  ביחס  להצביע  רשאים  מניות  בעלי 

בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות  להצבעה  מערכת ההצבעה האלקטרונית, הנפתחת 

מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו- 7 באוקטובר 2019,

בשעה 8:00), אז תנעל מערכת הצבעה האלקטרונית.

ויתניה בע"מ

Versa Lamont Ventures Ltd. ("החברה")

) ("חוק ניירות ערך") ך ע ק ) ך, לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ע ק ףהודעה בהתאם לסעיף 23 ע 3ע

),ובהתאם לתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), תשס"ח-2008,, ע ע ) ך ע ק

ףבדבר פרסום תשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה ף ק ף ק

באוגוסט 30 תאריך  הנושא  להשלמה  תשקיף  פרסום  על  מודיעה  החברה 

המוצעים"). הערך  ("ניירות  א')  (סדרה  חוב  אגרות  להצעת  ("התשקיף")   2019

ניירות הערך המוצעים מוצעים לציבור בדרך של הצעה אחידה, כאמור בפרק

ב' לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007. לאחר

פרסומו של התשקיף, בכוונת החברה לפרסם הודעה משלימה, אשר במסגרתה

לעדכון הניתנים  הפרטים  יעודכנו  ו/או  בתשקיף  החסרים  הפרטים  יושלמו 

ולתקנות בתשקיף, בהתאם לסעיף 16(א1)(2) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), התשס"ז-2007, לרבות, פרטים

ושינויים, מסווגים  משקיעים  עם  החברה  של  מוקדמת  התקשרות  אודות 

("ההודעה ככל שיהיו, בכמות ובתנאי ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף 

המשלימה"). כמו כן, במסגרת ההודעה המשלימה, יפורט מועד המכרז, לרבות

המשלימה ההודעה  תהפוך  פרסומה,  עם  וסגירתו.  המכרז  יום  פתיחת  שעות 

לחלק בלתי נפרד מהתשקיף.

ערך ניירות  רשות  של  האינטרנט  באתר  למצוא  ניתן  התשקיף  של  עותק 

ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.magna.isa.gov.il שכתובתו 

.www.maya.tase.co.il

הודעה זו אינה מהווה הזמנה לרכישת ניירות הערך המוצעים בתשקיף.

2019 30 באוגוסט תאריך התשקיף:
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המבשר | יום וערש"ק, כ"ט במנחם־אב תשע"ט | עמוד יט

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
הבניה  בסיום  מפוארת  5חד'  דירת 
ק.כניסה, כ"פ, יח"ה, סלון ענק במרכז 
לל"ת  לחדר6  מוכנה  אופציה   B2

054-8471174
[20053732]

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]

ביתר עילית | השכרה
שינה  חדרי   2 הכוללת  מרווחת  יח"ד 
2כניסות  וחצר  מרווח  סלון  גדולים 
0534101320 1- קומה  לל"ת  לבית 
025808850 0533135406

0584453068
[20053761]

חיפה | מכירה
מיכאל("סערט-ויז'ניץ")3ח'  בסוף   *
ש''ח    575,000 חרדי  מטבח   + 60מ"ר 
חרדי  מטבח  בבילו(השומר)2.5ח' +   *
משופצת 580,000 ש''ח תיווך וילינגר 

050-4141206/9
[20053779]

דו-מפלסי  45מ"ר  2ח'  השלוח   *
בעירייה  כמחסן  רשום  בטאבו 
כדירה 370,000 ש''ח * בהרצל("נווה-
הדר")2.5ח',ק"א600,000 ש''ח (גמיש) 

תיווך וילינגר 050-4141206/9
[20053778]

 + 2.5ח'70-מ"ר  משופצת  במיכאל   *
בלעדי!מפתחות   * 790,000ש"ח  נוף 
85מ"ר  3ח'  במשרד!בסוקולוב-הרצל 
820,000ש"ח * בארלוזורוב(גור)3ח' + 
משופצת  מעלית  מרפסות-120מ"ר + 
החדשה 1,200,000ש"ח תיווך וילינגר 

050-4141206/9
[20053777]

במשרד!בבר- בלעדי!מפתחות   *
"בית-יעקב"):•2.5ח'  גיורא(בי"הס 
לשיפוץ  בטאבו)  גג(לא   + 70מ"ר 
נוף   + 650,000ש"ח•3ח'85-מ"ר 
 * 840,000ש"ח  לים,משופצת 
3יח'  בהחלוץ(חרדי)מחולקת 
4,500ש"ח  הכנסה  700,000ש"ח 

תיווך וילינגר 050-4141206/9
[20053776]

משופצת- ק"ב  90מ"ר  4ח'  מיכאל   *
מושכרת-2,800ש"ח  900,000ש"ח 
החדשים  בבניינים  עקיבא   *
הרצל,ליד   * 950,000ש"ח  4ח' 
ק"א  2.5ח'70-מ"ר  "שוק-מהדרין" 
2,000ש"ח  מושכרת  700,000ש"ח 

תיווך וילינגר 050-4141206/9
[20053775]

חיפה | השכרה
110-מ"ר  ט(יוסף-חרדי)4ח' במלצ'
3,000ש"ח  מחסן   + חניה   + מעלית   +
 * כ-3ח'2,000-ש"ח  בגאולה   *
במיכאל   * ש''ח    1,700 במיכאל3ח' 
מרוהטת  בחרמון   * 1,400ש"ח  1ח' 
וילינגר  תיווך  2ח'2,300-ש"ח(גמיש) 

050-4141206/9
[20053780]

אלעד | מכירה
הגדול  המבחר   ! לאנ"ש  התיווך 
שרות   ! ליטאי   - בחסידי  לדירות 
054-  - קזן"  "תיווך   ! ואמינות 

8420522
[20036408]

בית שמש | מכירה
חד'   3,4,5,6 דירות  מבחר  בבלעדיות 
רבי  צדוק,  ברבי  אופציות  עם  כולן 
נכסים  אריאלי  וריב"ז  ריב"ל  טרפון, 

0533150400
[20053645]

בית שמש | השכרה
ממוזגת  ק''ג  3חדרים  בחפציבה 
שירות  מרפסת   + מסורגת   +
תיווך  ש''ח   3500 מ.סוכה   + פתוחה 

0527612436
[20053696]

צפת 
חד'  שלושה  דירת  להשכרה 
חיים-  מאור  בשכונת  משופצת 
050- 077-4149213 5 צה"ל 

4149217
[2008954]

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
מטבח  ממוזגת  שמורה  הקריה  מול 
ש''ח   730,000 חדשים  ואמבטיה 

לל"ת. 052-7150947
[20053788]

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]

טבריה | השכרה
בקרית  בטבריה  יוקרתית  דירה 
 + השטיבלאך  מול  חד'   4 שמואל 
סוכה  מרפסת-   + חניה   + מעלית 
שושן  מהקבלן  חדשה  דירה 
052- כניסה מידית. 058-3272877

7634072
[20053773]

עמנואל | מכירה
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]

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]

השקעות נדל"ן 
4 ביאליק  קריית  להשקעה 
ל-3,הכנסה  חלוקה  חד',115מ''ר, 

5,000 אברהם 0527133423
[20053786]

1.5 מוצקין  קרית  להשקעה  מציאה 
מחיר   2000 מושכרת  א',  חד',קומה 

470,000 אברהם 0527133423
[20053785]

אזור  אתא  קרית  להשקעה 
4,000 הכנסה  ל-2,  חלוקה  חרדי 
כהן  מנחם   630,000 מחיר  נטו 

0527132684
[20053784]

מ''ר,   85 מוצקין  קרית  להשקעה 
תשואה  ל-2  לחלוקה  מעולה 
כהן  מנחם  גבוהה,מחיר670,000 

0527132684
[20053783]

החל  בקריות  השקעות 
שכירות  קבלת  מ400,000ש''ח 
דהן  ניר  ש''ח   1600 מ  החל 

0527186008
[20053782]

שכונת  ביאליק  קרית  להשקעה 
4,500 80מ''ר,לחלוקה  סבינייה 

הכנסה ניר דהן 0527186008
[20053781]

מפוארת ֹ וילה  צפת  כנרת-  נוף  נופש 
מקומות)   45  -  50) סוויטות   10
הקיץ  לשבתות  מיוחדים  מחירים 
Nof0583208091@ 0583208091

gmail.com
[20050219]

בחיפוש  יקר  זמן  לעצמך  תחסוך 
מושלם,  לנופש  עכשיו  חייג  הנופש 
1700-707- עלות.  ללא  ניתן  השרות 

509
[20047926]

מול  חלומית  במושבה  נופש  וילת 
שבתות  לקבוצות,  מתאים  הכינרת 
בריכת  השנה,  ולימות  וחתן  גיבוש 

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

צפת 
חצר  עם  מתחם  לעתיקה  קרוב 
חדשות  יח"ד   2 ילדים  בריכת   + יפה 

וממוזגות + ג'קוזי 052-7117763
[20053728]

בהר  ילדים   4 עד  לזוג  מתוק  צימר 
כנען 077-7925770

[20053695]

בלתי  צפתית  חוויה   - חידות  חדר 
וקבוצות  למשפחות  מתאים  נשכחת. 

. לתיאום 0559182207.
[20053648]

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 

צמודה לווילה 9\050-4106132
[20053517]

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]

7 מ"ר,   60 חד',   3 בהאר"י,  בעתיקה, 
מרפסת,  נפתחת,  ספה   ,(5 ,2) מיטות 
2100 אב  כ"ז-ל'  פנויה:  נדנדה,  נוף, 
300 החול:  לימות  מאלול  ש''ח. 
6-8 ש''ח,   400 נפשות:   3-5 לזוג, 
חמישי-מוצ"ש:  ש''ח,  נפשות:500 

1050 ש''ח, לתמונות 052-7614435
[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]

וצימרים  דירות  בעתיקה, 
ג'קוזי,  וחדשים,  מפוארים 
052- סוכה   + וחצרות  מרפסות 

2840299
[20042205]

בית חלקיה 
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 
מהקבלן,  חדשה  יוקרתית  דירה 
מול  חד'  מלאה 4  תכולה  מרוהטת 
 + טבריה  שמואל  קרית  השטיבלך 
סוכה.   - מרפסת   + חניה   + מעלית 

052-7634072 058-3272877
[20053772]

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]

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 
לזוגות ומשפחות באווירה מיוחד, 
04- טלפון:  הרשב"י.  לציון  קרוב 

6980507
[20053691]

למשפחות  במירון  ארוח  מילר 
קבוצות וזוגות + חדרי אוכל קרוב 
046989012 לרשב"י 0548594243

[20051879]

חצר  מושקעת,  חדשה  וילה 
השנה  ולימות  הזמנים  ענקית,לבין 

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

ירושלים 
חד',   5 מדהימה,  דירה  בשנלר!   •
''אברמצ'יק  תשרי,  לחגי  עדיין  פנויה 
מייל   02-9966522 נכסים-קייט'' 

an029966522@gmail.com
[20053795]

בכל  דירות  תשרי,  ולחגי  לר''ה   •
בירושלים,  האיכותיים  האיזורים 
02- נכסים-קייט''  ''אברמצ'יק 
an029966522@ מייל   9966522

gmail.com
[20053794]

ומרווחת  גדולה  ישראל  בית  באזור 
400 חצר   + לול   + מיטות   6 וממוזגת 
052-. לשבת  ש"ל   800 לחול  ש''ח 

7171128
[20053729]

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]

חגי תשרי 
חדרים   4 דירת  השנה  לראש 
מרווחת  גדולה,  חדשה  בכדורי, 
 - לפרטים  מיטות.   9 וממוזגת, 

0504100074
[20053808]

לחגים.  דירות  תיווך  התיווך"  "בית 
050- 053-3104070 לפרטים: 

4158184 בשעות 19:30 ל-22:30
[20053762]

הבעל''ט  תשרי  וחגי  ר''ה  לקראת 
דירות  בירושלים  לנו  דרושות 
משכיר,   - שוכר  האזורים.  בכל 
 - מהיר''.  ''תיווך  הוא  שלך  הבית 
t026249468@ מייל  .026249468

gmail.com
[20053455]

השכרת רכבים ִ
בכל  סניפים  רכב,  השכרת  'הרץ' 
והאמינות  השירות  עם  הארץ, 
052- גרוס.  חיים  של  הידוע 

7617828
[20053697]

ברחבי  רכב,  השכרת   Sixt שלמה 
וליסינג,  מכירה  ובעולם,  הארץ 
מחירים  ואמינות,  שירות  עם 
052- אלבוים  נחמיה  אטרקטיביים. 

715-2486
[20045497]

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]

רציני ַ מוקד  לפתיחת  אישה  דרושה 
052- כלכלי  סיכון  ללא  לפוראוור 

7684222
[20053812]

מנהלת  דרושה  ברק  בבני  למשרד 
מקום  למילוי  ניסיון  עם  חשבונות 
לפקס  חיים  קורות  חודשים   6 ל 

15336774030
[20053809]

לגיל  עויזר  דרוש  בי-ם  חסידי  לת"ת 
02-9665841 לפקס  קו"ח  הרך 

a9665841@gmail.com
[20053787]

לחברה,  מכירות  אנשי  דרושים 
לציון,  ראשון  בסיס + בונוסים, באזור 
ירושלים, מודיעין, קורות חיים למייל: 

sofachairs6@gmail.com
[20053767]

שרייבר  דרוש  בירושלים  לת"ת 
לשעות הצהרים 052-7645204

[20053760]

עובדת  דרושה  ב"ב  זוגות  לחנות 
במשמרות,  עבודה  ומסורה,  אכפתית 

עדיפות לנסיון 050-4136129
[20053751]

בקו 350 לבעליו  היקר  ורוד  נגן  אבד 
מב"ב לאשדוד 052-7645596

[20053731]

ירא"ש  עובד  דרוש  ברק  בבני  לחנות 
פעילות  בשעות  שלא  לניקיון 
058- למתאים  טובים  החנות.תנאים 

3254986
[20053702]

דרושה  בבני-ברק  מעונות  לרשת 
מנגנת. 052-7641817

[20053693]

תקוה.  בפתח  גדול  חרדי  למעון 
דרישות  מעון  מנהלת  דרושה 
בעבודה  נסיון  בעלת   * התפקיד- 
בעלת  רצוי   * צוות  וניהול  צוות  עם 
יכולות  בעלת   * מעון.  בניהול  נסיון 
נכונה   * ונעימות.  טובות  בינאישיות 
למייל  קו"ח  מאומצת.  לעבודה 

gmail.com@47652739
[20053692]

מנהלת  דרושה  בירושלים  לחברה 
יתרון  גדול  וראש  נסיון  עם  חשבונות 
ידע בSAP מיידי וכן דרושה מזכירת 
מכירות  אנשי  דרושים  וכן  דיגיטל 
עילית,  מודיעין  ירושלים,  באזור 
אחוזים,   + בסיס  שכר  לציון.  ראשון 
קורות חיים לפקס 025794337. מייל 

sofachairs6@gmail.com
[20053689]

בחודש   10,000 של  לרווח  הגעת 
לא  אם  שבועיות??  שעות  ב5 

תתקשר יוסף- 054-7390098
[20053374]

פקיד/ה  דרוש/ה  בב"ב  למשרד 
 .9:00-16:00 כספים.  לאיתור 
לעבודה  פקיד/ה   * ש"ח   11,000
הגעה  אישורי  לביצוע  מהבית 
תקנים),   3) וחתונות,  לאירועים 
נדרש  לא  ביום,  שעות   2-3
למשרד   * לשעה  ש''ח   35 ניסיון, 
מנהל/ת  דרוש/ה  בי-ם  אדריכלים 
072- קריירה   .8:00-13:00 משרד 

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]

מצווה ָ לזיה"ר *  *  *  תורם  דרוש 
מצווה  מצווה  ושכר  מצווה  גוררת 

058-3275870 *  *  *
[20053813]

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]

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]

אורטופדיה 
כל   – אורטופדיה  נעלי  מחסן 
סקוני,  האורטופדיים  המותגים 
אסיקס  רוקפורט,  וולדלאופר, 
mbt סופט פלקס, ד"ר פלקס, נעלי
בארץ  זולות  הכי  שוויץ  תוצרת 
לגברים  וחול,  שבת  נעלי  ועוד. 
תקדים,  חסרי  במחירים  ונשים 

עזרא 66 ב"ב. 052-7196332
[20046689]

אומנות 
קורסים  מרתון  עכשיו,  חיל  באשת 
ובכלל,,,,  סוכה  נוי  בנושא  וסדנאות 
03 0504154152 טל'  חומרים,  כולל 

6168364 גם לבנים
[20052703]

הארכיון היהודי 

עיתונות  שנות   180 "מדהים" 

מתקדמת  חיפוש  בתוכנת  יהודית 

עורך  לכל  חובה  ש"ח   325X36

055-6721400 והיסטוריון 

J A 1 8 0 1 8 0 1 8 0 @ G M A I L .

COM
[20053756]

השבת אבידה 

פ.  חמישי,  ביום  שטריימל  נאבד 

עקב, שבוע שעבר, בשעות הצהריים 

או  זאב  גבעת  או  עילית  בביתר 

לטל:  יתקשר  המוצא  באוטובוס. 

0527183364/7
[20053814]

תחנת  ליד  כסף  כלי  שקית  נמצאה 
בירושלים  ירמיהו  ברחוב  אוטובוס 

ביום שלישי בלילה 02-5370392
[20053810]

139 בקו  אדומה  מצלמה  אבדה 
מביתר לבני ברק 054-8432417

[20053759]

בתחנה  עקב  במוצ"ש  תיק  אבד 
מרכזית בצפת 052-7611008

[20053758]

בחוף  ילד  בגדי  עם  שקית  נשכחה 
050- אב  כה  שני  ביום  אשדוד  ים 

4173756
[20053757]

שם  על  תפילין  עם  מזוודה  מצאתי 
ברחוב  בתחנה  תשובה"  יוסף  "שלום 
להשיבו  אשמח  ברק,  בבני  יעקב  בן 
להתקשר  נא  סימנים,  פי  על  לבעליו 

לטלפון 0542258831
[20053753]

דף היומי בבלי: כריתות ט    דף היומי ירושלמי: ביכורים י    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הכ"ט (הנפש)    משנה יומית: אבות ב, ח-ט    הלכה יומית:
או"ח תקנט, ט - תקס, א    רמב"ם יומי: תפלה יא-יג    שו"ע הרב - רב יומי:

עו, ו-ט    דף היומי - זוהר: פקודי, קכז-קלט    חפץ חיים: רכילות ד, א-ג  
העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קנו.

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:398:418:398:428:428:37סו"ז ק"ש מג"א

9:269:289:279:299:299:25סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:5910:019:5910:0210:029:57סוף זמן תפלה מג"א

10:3110:3210:3110:3310:3310:29סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
12:4012:4112:4012:4212:4212:38חצות היום

13:1213:1313:1313:1413:1413:11מנחה גדולה
19:1019:0719:1019:0919:0919:05שקיעת החמה

זמנים למחר

4:394:404:384:434:424:36עלות השחר
5:215:225:205:245:235:18זמן ציצית ותפילין

6:126:186:106:166:156:11הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת

סופר פארם בקניון אשדוד רח'  052-6020616 עמק רפאים 24     אשדוד סופר פארם המושבה מוצ"ש     ירושלים
נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

077-8880100 אילון קניון  סופרפארם  ברק  בני  פת     שכונת   3 לוקר  ברל   6787820 פארם פת  ירושלים ו'     יום 
077-8880730 גורדון פינת דיזנגוף 129 מהשעה 19:00 עד 24:00 סופר פארם גורדון אבא הלל 165, ר"ג    תל אביב
077- רמז פארם  סופר  נתניה עד 08:00     מהשעה 19:00   4 המלך  שאול  שד'   077-8880390 מינסטור סופרפארם 

פארם  סופר  077-8880720 ההסתדרות 248    ק.אתא ביג  פארם  סופר  פינת הרמז    חיפה  רח' סמלינסקי   880780
077-8880100 קניון  סופרפארם 077-8880130 חורב 15   רמת גן 077-8880820 הנביאים 18   סופר פארם חורב ארמון
077-8880660 גולדה מאיר 7 חולון   סופר פארם קניון חולון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:30    חולון
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00   אשדוד

למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

077- סופרפארם קניון אילון 5893797 מרכז רפואי שיך ג'ראח    בני ברק מרפאת שיך ג'ראח שבת    ירושלים
077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 08:00 עד 20:00 סופרפארם שיכון דן 8880100 אבא הלל 165, ר"ג    תל אביב
077- גבירול אבן  סופרפארם    20:00 עד   09:00 מהשעה   40 איינשטיין   077-8880080 אביב רמת  קניון  פארם  סופר 
077-8880730 גורדון פינת דיזנגוף 129 מהשעה  8881090 אבן גבירול 124 מהשעה 08:00 עד 20:00  סופרפארם גורדון
077- אלנבי סופרפארם  עד 20:00   מהשעה 08:00  ירושלים 49  שד'   077-8881300 יפו סופרפארם  עד 20:00   08:00
077-8882050 גני התערוכה 6  מהשעה 10:00 8881140 אלנבי 115 מהשעה 08:00 עד 20:00  סופרפארם נמל תל אביב
077-8882340 עד 20:00  סופרפארם יד אליהו  077-8881490 יגאל אלון 51 מהשעה 10:00 עד 20:00  סופרפארם שרונה
077-8881070 ויצמן 14 א' מהשעה 10:00 עד 20:00 רח' קלמן מגן 3 מהשעה 09:30 עד 20:00  סופרפארם איכילוב
077-8882530 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 20:00 עד 08:00  סופר פארם נופי ים סופרפארם מינסטור
077-8882200 רח' דיזנגוף 208 מהשעה 10:00 עד  רח' איינשטיין 7 מהשעה 10:00 עד 20:00  סופר פארם ארלוזורוב
סופר פארם ביג 077-8880390 רח' אבן גבירול 124 מהשעה 20:00 עד 24:00    נתניה 20:00  סופר פארם אבן גבירול

077-8880820 הנביאים 18   סופר  סופר פארם ארמון 077-8881040 רח' גיבורי ישראל 5 אזור התעשיה פולג    חיפה
077-8880720 ההסתדרות 248 077-8880200 שד ההסתדרות 55   סופר פארם ביג ק.אתא פארם סינמול לב המפרץ
077-8881110 הנשיא 134   סופר פארם גרנד קניון 077-8880130 חורב 15   סופר פארם האודיטוריום סופר פארם חורב
077-8880380 החרושת - חוצות המפרץ 6   סופר פארם  0778880770/771 שמחה גולן 54   סופר פארם חוצות המפרץ
077-8881700 בר יהודה 111   סופר פארם רמת  077-8880790 שד' בן גוריון 6   סופר פארם ביג צ'ק פוסט סיטי סנטר
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 09:00 077-8882240 רחוב שונית 12    רמת גן סופרפארם הנשיא
מרום סנטר לנדאו 7 מהשעה 09:30 עד 01:00   077-8880960 בן גוריון 183 מהשעה 10:00 עד 23:30   077-8880640

סופר פארם בקניון אשדוד  077-8880660 גולדה מאיר 7 חולון    אשדוד סופר פארם קניון חולון עד 24:00   חולון
רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.54-
אתמול: 211.505-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
30-20

תל אביב
31-25

חיפה
29-23

גולן
34-21

טבריה
38-26

גליל
30-20

באר שבע
35-22

אילת
40-28

היום - בהיר עד מעונן חלקית, 
ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

שבת - ללא שינוי ניכר.

ראשון - תחול עלייה קלה 
בטמפרטורות.

שני - תחול ירידה קלה 
בטמפרטורות.

מזג האויר
ללא שינוי ניכר בטמפ'

שניראשוןשבת

17 "  '  :   | 3  :  | ( "  ) 4    :   | 1   :

    

 10:00-12:30 ‘   17:00-22:00 11:00-14:00  ‘ -‘   “   :  ‘
10:00-12:30 ‘   17:30-21:30 ‘ -‘     

65.000 עותקים במהדורת ה"נטובמייל" חמשה ימים בשבוע ובמהדורה המודפסת65.000

מאות עסקאות אטרקטיביות מחכות לכם מידי יום בלוח
modaot@hamevaser.co.il לפרסום בלוח 02-5805802 שלוחה 3 או במייל

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 

שיעורים

 קול הלשון שיעורים במגוון שפות ונושאים. 03-6171111 קול החסידות שיחות ומאמרים דא"ח מהרבי 
מליובאוויטש ושיעורים בתורת החסידות בשפות שונות: 02-5381111 אוצרות ברסלב לשמיעת שיעורים 
-03 שבת:  לפני  משעתיים  שבת  פתוח לשאלות בהלכות  קו   02-9950000 ברסלב  מרבני  שונות  בשפות 
6161616 והגית שאלות בדיני שבת, יום ו' מ-8:00: 1-599-560-560 תמיכה לטיסות ללא סרטים: -1-707
707-613 שאלות בענייני שמיה"ל כל ערב מ-21:00 עד 22:00: 052-7629658 שיעורים בגמ' הלכה ומוסר:

03-6171001 מחודדים הקו לשמיעת סיכומי הדף היומי- 079-9379634

הכוונה וחינוך

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

  

ניסיון ֹלבעֹלות עִדיפות נעימה אוירה בונוסים

shalom@talorot.co.il
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השפיץ של הקיץ
חופשה של אלופים

חופשה מרעננת במלון בוטיק 
אלפיני בגובה 1680 מטר בלב 

הטירול סמוך לקרחון האוסטרי 

03-5166200

2019

תתתתיייירררררווותתתתת גגאאאאייהההה

SINCE 2000

תשששאאאאללו אאאתת ממי ששככבר חחחזרר...

  חגיגה קולינרית  

  אטרקציות לכל 

     המשפחה 

3.9-10.9

נצלו את
השבוע האחרון

של החופשה
שלנו

הי"ו היקב הר"ר יוסי שור הי"ו שור יוסי הר"ר היהיקב לבעל לבעלנשגר לבגר נשנשגר
המשפחה בני ולכל

עם פטירתו ללא עת של אביכם

ווההעובעובדים והעובדים 18481848848 יקבהנהלת יקב הנהלהנהלת

איש יקר ורב פעלים,
מאיר פנים ובעל חסד, אהוב על הבריות.

משתתפים אנו באבלכם הכבד 
מי יתן ולא תדעו עוד צער.

ז"ל הר	 ממשהשה שורמשה שור

16:30-21:30
2.9.19

8

0722-722-777

gshotel.co.il | office@gshotel.co.il
09-8621777

2

600

deal

אשקלון: שתי הרוגות בתאונת דרכים
מאת חיים מרגליות

הת־ קטלנית  דרכים  תאונת 
באשקלון.  התחיה  ברחוב  רחשה 
במקום נהרגה אחת הנוסעות. עוד 
באורח  נפצעו  מעורבים  מספר 
קשה מאוד. פצועה נוספת נפטרה 

בבית החולים לאחר כמה שעות.
ב'איחוד  חובש  פריזלר  מתן 
שה־ ברכב  "מדובר  סיפר:  הצלה' 

העץ  מכך  וכתוצאה  בעץ  תנגש 
ומנוע הרכב נעקרו ממקומם. הע־

נקנו סיוע ראשוני בזירת התאונה 
שני  ולעוד  אנוש,  באורח  לפצועה 
קשה.  באורח  שנפצעו  פצועים 
בזי־ מותה  נקבע  הצער  למרבה 
שסבלה  צעירה  של  התאונה  רת 
כתוצאה  מערכתית  רב  מפגיעה 

מאופי התאונה".
לפנות  כי  נמסר  מהמשטרה 
נסעו  בו  פרטי  רכב  התנגש  בוקר 
איבד  שהוא  לאחר  המעורבים 
כעת  שנחקרת  מסיבה  שליטה 
התנועה.  אי  על  בעץ  התנגש  ואז 

ההתנגשות  מעוצמת  כתוצאה 
למרכז  ועף  הרכב  מנוע  ניתק  אף 
החלו  המשטרה  חוקרי  הכביש. 
ובחקירת  בזירה  עדויות  באיסוף 

התאונה.

מזרח ירושלים: עשרות 
ערבים התפרעו בעיסאוויה

מאת חיים מרגליות

במהלך פעילות מבצעית של 
שבמזרח  בעיסאוויה  המשטרה 
חוק  פורעי  עשרות  ירושלים, 
הפרו את הסדר תוך יידוי בקבו־
קי תבערה ואבנים לעבר השוט־
במ־ שהיו  תקשורת  ואנשי  רים 
נתבקשו  התקשורת  צוותי  קום. 
חשש  בשל  מהמקום  להתרחק 
במשטרת  אדם,  בחיי  בפגיעה 

המ־ כי  ומדגישים  שבים  ישראל 
לא־ ותמשיך  מאפשרת  שטרה 
העיתונאית  פעילותם  את  פשר 
בעיסאוויה  תקשורת  אנשי  של 
בחיי  פגיעה  מניעת  לצד  וזאת 

אדם.
מתמו־ האחרונה  בתקופה 

ישראל  משטרת  שוטרי  דדים 
הפרות  עם  יום  מדי  כמעט 
לפגוע  ונסיונות  אלימות  סדר 
ידי  על  עיסאוויה  בכפר  בהם 

מספר  לפני  ורק  הסדר  מפרי 
צינור  מטען  הושלך  ימים, 
מג" שוטרי  לעבר  בעיסאוויה 

ב. 
מציינים  במשטרה  זאת,  עם 
כי בזכות הפעילות המשטרתית 
באזור,  האחרונים  בחודשים 
אבנים,  בידויי  חדה  ירידה  חלה 
נוס־ ועבירות  תבערה  בקבוקי 
פות כלפי אזרחים חפים מפשע, 

משתמשי הדרך.
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