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מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com
office@shaharit.com 

~~~
פניות לוועדה הרוחנית:

h109910@gmail.com
~~~
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 שערים יציגים

נאה,  עד  חלקית  מעונן  היום: 
הטמפרטורות יעלו במקצת.

תחול  חלקית.  מעונן  מחר: 
בטמפרטורות  קלה  ירידה 
הארץ  בצפון  בהרים.  בעיקר 
עד  טפטוף  ייתכן  ובמרכזה 

גשם קל.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.5410
4.3645 
3.9032
2.4349

להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

באימייל:
office@shaharit.com
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החרדי הציבור  של  היומי  הדיגיטאלי  העיתון 

לעיתון הדיגיטלי היומי 
של הציבור חרדי

להצעת פרסום
 במחיר אטרקטיבי
לחץ כאן

ooooooom

"בן איש חי רב פעלים"
ה"בן  חיים  יוסף  רבי  של  שנים לפטירתו  מלאו 110  היום 

איש חי".

מסופר שכשהיה כבן שמונה, רצה להחזיק את הנר בשעת 

ההבדלה, אמר לו אביו רבי אליהו זצ"ל, כי יוכל להחזיק 

את הנר אם מבין הוא בענין ההבדלה. 

ההבדלה  סדר  את  תיקנו  ז"ל  חכמינו  מדוע  האב,  שאל 

דווקא בברכה ראשונה על היין, ברכה שנייה על הבשמים, 

'המבדיל',  ברכת  את  לבסוף  ורק  הנר  על  שלישית  ברכה 

מדוע לא קבעו את ברכת 'המבדיל' שהיא העיקרית – מיד 

אחרי ברכת היין?

ענה הילד לאביו, שתפקיד היהודי הוא לשאוף תמיד לע־

לייה תמידית, ומכיוון שכל מצוות ההבדלה נעשות באיברי 

הראש – אנו צריכים לעשותם בסדר עולה – ראשית ביין 

שלישית  באף,  שמריחים  בבשמים  שנית  בפה,  ששותים 

ההבדלה  ברכת  את  לבסוף  ורק  בעיניים,  שרואים  בנר 

שהיא מתייחסת לדעת שנמצא במוח – הגבוה מכולם.

בברכת שבת שלום ומבורך

דבר המערכת 

משקר 
מפלגת  מראשי  וכיום  לשעבר  הביטחון  שר 

בתקו־ כי  בראיון  אמר  יעלון,  בוגי  לבן,  כחול 

פתו כשר ביטחון, חמאס לא העז לירות כדור 

אחד והיה מורתע. במהלך הדברים תקף יעלון 

את ראש הממשלה שתחתיו כיהן כשר ביטחון 

וטען כי הוא אשם בחיסול ההרתעה.

מי שקורא את דבריו אלו של יעלון יכול להניח 

הטו־ הביטחון  משרי  באחד  מדובר  כי  בטעות 

בים והמשפיעים ביותר שהיו במדינת ישראל. 

מפניו  הורתע  חמאס  שארגון  כזה  ביטחון  שר 

כהגדרתו.  בתקופתו,  כדור  לירות  העז  ולא 

על  מדובר  כי  גם  להניח  יכול  התמים  הקורא 

האחרונות  ובשנים  היות  אחורה.  רבות  שנים 

חמאס ממש לא היה מורתע מפניה של ישראל.

ראיון.  באותו  נחושה  במצח  שיקר  יעלון  בוגי 

הט־ ארגוני  כהיום.  אז  בישראל  זלזל  חמאס 

שווה  שמדיניותו  מיעלון,  אוימו  לא  ממש  רור 

למדיניותו של ראש הממשלה נתניהו. השניים 

היטב  וניהלו  מופלאה  בהרמוניה  יחדיו  עבדו 

הזיקו  שרק  חמאס,  מול  מפוחדות  מערכות 

להרתעה הישראלית.

קצר  שהינו  הציבורי,  הזיכרון  על  בונה  בוגי 

טווח בדרך כלל. האם זה יעזור לו? ספק גדול.

פרשנות // אברהם ויסמן 

דיווח בארה"ב: ישראל 
הטמינה מכשירי האזנה 

בסמוך לבית הלבן
בישראל הכחישו את הדיווח

מ ‡ברהם ויסמן
האמרי־ התקשורת  כלי 
ישראל  כי  דיווח  פוליטיקו  קני 
בסמוך  האזנה  מכשירי  הטמינה 
לעקוב  במטרה  הלבן,  הבית  אל 
מכ־ האמריקני.  הממשל  אחר 
שירי האזנה הישראליים הוטמנו 
בסמוך לבית הלבן כמו גם על יד 
בוושינ־ נוספים  רגישים  אתרים 

גטון.
הייתה  הישראלית  המטרה 
לרגל אחר הנשיא טראמפ, מקו־
רביו ובכירים שונים בממשל. כך 

לפי הדיווח שעורר סערה.
גורמים  ראיינו  בפוליטיקו 
רשמיים בממשל האמריקני אשר 
הגור־ אחד  הדברים.  את  מסרו 
מים ציין כי ממשל טראמפ נמנע 
מעשיה.  על  ישראל  את  מלגנות 
כי  ואמר  לכך  התייחס  הגורם 
מדובר בצעד תמוה של הממשל 

מהרי־ התעלם  אשר  האמריקני, 
ואפשר לירושלים  הישראלי  גול 
הממשל  אחר  ולעקוב  להמשיך 

האמריקני.
היש־ השגרירות  דובר 

את  הכחיש  בוושינגטון  ראלית 
"ההאשמות  כי  ואמר  הדיווח, 
יש־ מוחלטות.  שטויות  הן  הללו 
ארצות  אחר  מרגלת  אינה  ראל 

הברית, נקודה".
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דיווח: 

מזכיר המדינה האמריקני עשוי לשמש גם כיועץ לביטחון לאומי
פומפאו עשוי למלא את מקום בולטון

מ ‡ברהם ויסמן
האמריק־ המדינה  מזכיר  האם 
היועץ  תפקיד  את  גם  לקבל  עשוי  ני 
ברשת  דיווח  לפי  לאומי?  לביטחון 
האמ־ בממשל  סי-אן-אן,  התקשורת 

את  לפומפאו  להעניק  שוקלים  ריקני 
זאת  לאומי,  לביטחון  היועץ  תפקיד 

של  המדינה  כמזכיר  לתפקידו  בנוסף 
ארה"ב.

לאומי  לביטחון  היועץ  כזכור, 
ג'ון  האחרונה,  בתקופה  ארה"ב  של 
הנ־ ידי  על  מתפקידו  פוטר  בולטון, 
הש־ שבין  לאחר  זאת  טראמפ,  שיא 

ניים התגלעו מחלוקות. 

איראן מאשימה: הצהרות 
נתניהו נועדו לקושש קולות
גם בישראל ישנם גורמים המאשימים את נתניהו כי רתם את נושא 

איראן למטרת היבחרו לראשות הממשלה

מ ‡ברהם ויסמן
הפוליטית  במערכת  בעוד 
את  שמאשימים  יש  בישראל 
בניהול  נתניהו  הממשלה  ראש 
רקע  על  זאת  בחירות,  תעמולת 
ההצהרה שפרסם בנוגע לאיראן, 
רואים  האיראנים  גם  כי  מסתבר 
משרד  דומה.  באור  הדברים  את 

ראש  את  תקף  האיראני  החוץ 
וטען  נתניהו  בנימין  הממשלה 
כי ההתבטאויות האחרונות שלו 
ממסע  חלק  הם  לאיראן  בנוגע 

הבחירות שלו.
ההצה־ האיראנים,  לפי 

ההצהרה  גם  כמו  איראן  נגד  רה 
הישראלית  הריבונות  החלת  על 

בבקעת הירדן, נועדו לשרת את 
תעמולת הבחירות של נתניהו.

קו־ לקושש  מנסה  "נתניהו 
נגדנו  האשמות  באמצעות  לות 
ואחר כך מודיע על סיפוח בקעת 
הירדן כחלק מהאסטרטגיה שלו 
טוענים  בשלטון",  להישארות 

במשרד החוץ של איראן.

הנשיא ריבלין ללבנון: 
"עצרו את חיזבאללה"
נשיא המדינה פנה לממשלת לבנון בבקשה שתפעל להפסקת 

התוקפנות מצד הארגון שפועל בשטחה ◆ "אתם אחראים, חיזבאללה 
הוא חלק מכם. לא נסבול איומים וייצור נשק שיכול להוות איום קיומי 

על אזרחינו" אמר הנשיא

מ מ. יו„
נשיא המדינה ראובן (רובי) 
למתי־ אתמול  התייחס  ריבלין 
מסר  ושיגר  הצפוני  בגבול  חות 
ללבנון: "הפסיקו את התוקפנות 
את  שנמצא  לפני  חיזבאללה  של 
שלא  לסכסוך  נגררים  עצמנו 
הוא  רוצים".  אתם  ולא  אנחנו 
הלבנונית  הממשלה  כי  הדגיש 
פעולות  לכל  באחריות  נושאת 
הארגון "ולא יכולה להתנער מכך 

בתירוצים שונים".
את  אמר  ריבלין  הנשיא 
כתבי  קבלת  באירוע  הדברים 
החדשים  השגרירים  של  האמנה 
ליטא,  הולנד,  מצרפת,  בישראל 
הודה  הוא  וסלובניה.  גיאורגיה 
הצרפתי  לשגריר  מיוחד  באופן 

מאמצי  על  דנון  אריק  החדש 
היציבות  על  לשמירה  מדינתו 

האזורית.
האח־ בשבועות  זאת,  "עם 

לעלייה  עדויות  ראינו  רונים 
בסוריה  האיראנית  בפעילות 
לשגריר,  הנשיא  אמר  ובלבנון", 
רי־ באחריות  נושאת  "ולבנון 
חיזבאללה.  פעולות  לכל  בונית 
אנחנו אומרים בבירור לממשלת 
ברחבי  בריתה  ולבעלות  בלבנון 
התו־ את  להפסיק  יש   - העולם 
שנ־ לפני  חיזבאללה,  של  קפנות 
מצא את עצמנו נגררים לסכסוך 

שלא לבנון ולא ישראל רוצים.
"ישראל לא תסבול איומים 
על ביטחון אזרחיה, איננו יכולים 
שיכול  נשק  לייצר  להם  לאפשר 
אזרחי  על  קיומי  איום  להוות 

"חיז־ הנשיא.  הוסיף  ישראל", 
באללה, יחד עם האיראנים, בונה 
על  לירי  טילים  לייצור  מפעלים 
יכולים  לא  אנחנו  שלנו,  המדינה 
להרשות זאת. ממשלת לבנון לא 
יכולה להתנער מאחריות בתירו־
צים שונים. חיזבאללה הוא חלק 
לבנון,  מממשלת  חלק  מלבנון, 

חלק מהעם בלבנון".
הנשיא,  לדברי  בתגובה 
"צרפת  כי  דנון  השגריר  אמר 
את  לשפר  למטרה  לה  שמה 
יציבות  ולהביא  באזור  המצב 
הוא  עוד  תושביו".  לכל  וביטחון 
ציין כי "מתפקידי לעזור ולקדם 
כל היבט ביליטראלי לשמירה על 
המדינות,  בין  המצוינים  היחסים 
עם תשומת לב מיוחדת לשמירה 
על ביטחונה של מדינת ישראל".

https://shaharit.com
mailto:office@shaharit.com
mailto:s@shaharit.com
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ג'ון  האחרונה,  בתקופה  ארה"ב  של 
הנ־ ידי  על  מתפקידו  פוטר  בולטון, 
הש־ שבין  לאחר  זאת  טראמפ,  שיא 

ניים התגלעו מחלוקות. 

איראן מאשימה: הצהרות 
נתניהו נועדו לקושש קולות
גם בישראל ישנם גורמים המאשימים את נתניהו כי רתם את נושא 

איראן למטרת היבחרו לראשות הממשלה

מ ‡ברהם ויסמן
הפוליטית  במערכת  בעוד 
את  שמאשימים  יש  בישראל 
בניהול  נתניהו  הממשלה  ראש 
רקע  על  זאת  בחירות,  תעמולת 
ההצהרה שפרסם בנוגע לאיראן, 
רואים  האיראנים  גם  כי  מסתבר 
משרד  דומה.  באור  הדברים  את 

ראש  את  תקף  האיראני  החוץ 
וטען  נתניהו  בנימין  הממשלה 
כי ההתבטאויות האחרונות שלו 
ממסע  חלק  הם  לאיראן  בנוגע 

הבחירות שלו.
ההצה־ האיראנים,  לפי 
ההצהרה  גם  כמו  איראן  נגד  רה 
הישראלית  הריבונות  החלת  על 

בבקעת הירדן, נועדו לשרת את 
תעמולת הבחירות של נתניהו.

קו־ לקושש  מנסה  "נתניהו 
נגדנו  האשמות  באמצעות  לות 
ואחר כך מודיע על סיפוח בקעת 
הירדן כחלק מהאסטרטגיה שלו 
טוענים  בשלטון",  להישארות 

במשרד החוץ של איראן.

הנשיא ריבלין ללבנון: 
"עצרו את חיזבאללה"
נשיא המדינה פנה לממשלת לבנון בבקשה שתפעל להפסקת 

התוקפנות מצד הארגון שפועל בשטחה ◆ "אתם אחראים, חיזבאללה 
הוא חלק מכם. לא נסבול איומים וייצור נשק שיכול להוות איום קיומי 

על אזרחינו" אמר הנשיא

מ מ. יו„
נשיא המדינה ראובן (רובי) 
למתי־ אתמול  התייחס  ריבלין 
מסר  ושיגר  הצפוני  בגבול  חות 
ללבנון: "הפסיקו את התוקפנות 
את  שנמצא  לפני  חיזבאללה  של 
שלא  לסכסוך  נגררים  עצמנו 
הוא  רוצים".  אתם  ולא  אנחנו 
הלבנונית  הממשלה  כי  הדגיש 
פעולות  לכל  באחריות  נושאת 
הארגון "ולא יכולה להתנער מכך 

בתירוצים שונים".
את  אמר  ריבלין  הנשיא 
כתבי  קבלת  באירוע  הדברים 
החדשים  השגרירים  של  האמנה 
ליטא,  הולנד,  מצרפת,  בישראל 
הודה  הוא  וסלובניה.  גיאורגיה 
הצרפתי  לשגריר  מיוחד  באופן 

מאמצי  על  דנון  אריק  החדש 
היציבות  על  לשמירה  מדינתו 

האזורית.
האח־ בשבועות  זאת,  "עם 

לעלייה  עדויות  ראינו  רונים 
בסוריה  האיראנית  בפעילות 
לשגריר,  הנשיא  אמר  ובלבנון", 
רי־ באחריות  נושאת  "ולבנון 
חיזבאללה.  פעולות  לכל  בונית 
אנחנו אומרים בבירור לממשלת 
ברחבי  בריתה  ולבעלות  בלבנון 
התו־ את  להפסיק  יש   - העולם 
שנ־ לפני  חיזבאללה,  של  קפנות 
מצא את עצמנו נגררים לסכסוך 

שלא לבנון ולא ישראל רוצים.
"ישראל לא תסבול איומים 
על ביטחון אזרחיה, איננו יכולים 
שיכול  נשק  לייצר  להם  לאפשר 
אזרחי  על  קיומי  איום  להוות 

"חיז־ הנשיא.  הוסיף  ישראל", 
באללה, יחד עם האיראנים, בונה 
על  לירי  טילים  לייצור  מפעלים 
יכולים  לא  אנחנו  שלנו,  המדינה 
להרשות זאת. ממשלת לבנון לא 
יכולה להתנער מאחריות בתירו־
צים שונים. חיזבאללה הוא חלק 
לבנון,  מממשלת  חלק  מלבנון, 

חלק מהעם בלבנון".
הנשיא,  לדברי  בתגובה 
"צרפת  כי  דנון  השגריר  אמר 
את  לשפר  למטרה  לה  שמה 
יציבות  ולהביא  באזור  המצב 
הוא  עוד  תושביו".  לכל  וביטחון 
ציין כי "מתפקידי לעזור ולקדם 
כל היבט ביליטראלי לשמירה על 
המדינות,  בין  המצוינים  היחסים 
עם תשומת לב מיוחדת לשמירה 
על ביטחונה של מדינת ישראל".

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9F%20%D7%9E%D7%9C%D7%9A%20%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA%20%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%2070%20%D7%9B%D7%99%20%D7%AA%D7%A6%D7%90%20%D7%A2''%D7%98.pdf
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עופות הושמדו 
בשכונת שועפט 

במהלך ביקורת באיטליז במזרח ירושלים 
נמצאו מוצרי בשר שהוקפאו בניגוד למותר ◆ 

הושמדו כ- 231 ק"ג של מוצרי בשר

מ יר‡ל לבי‡
השמיד  הבריאות  משרד 
ב"אטליז  ועופות  בשר  מוצרי 
שועפט  שבשכונת  עיישה"  אבו 
וזאת  ירושלים  העיר  במזרח 
ידי  על  שנערכה  ביקורת  לאחר 
ירו־ במחוז  האחראית  הרופאה 
שלים בשיתוף המשטרה ופקחי 
עיריית ירושלים מהאגף לרישוי 

עסקים והאגף לפיקוח ואכיפה.
ביקורת  במהלך  בנוסף, 
העיר  במזרח  נוסף  באיטליז 
רי־ ללא  פועל  העסק  כי  נמצא 
משפ־ הליכים  ותחת  עסק  שיון 
בעסק  התברואתי  המצב  טיים. 
התנאים  ללא  ביותר,  ירוד  היה 
בחקי־ הנדרשים  הבסיסיים 

בשר  מוצרי  נמצאו  בעסק  קה. 
בשר  מוצרי  תוקף,  פגי  ועופות 
וש־ הוקפאו  שהופשרו,  ועופות 
טלה  טבחות  ידוע,  אינו  מקורם 
כשחיטה  החשודות  סימון  ללא 
ביצים  נמצאו  בנוסף  שחורה. 
כמובר־ החשודות  חתומות  לא 
בהוראת  הרש"פ.  משטחי  חות 
המחוזית  הווטרינרית  הרופאה 
של משרד הבריאות הושמדו כ- 
ועו־ בשר,  מוצרי  של  ק"ג   300
פות וכ-390 ביצים לא חתומות.

במשרד הבריאות מזהירים 
כי הטיפול במוצרי הבשר, העוף, 
ללא  ושיווקם  אחסונם  והדגים, 
בחקיקה  הנדרשים  התנאים 

עלול להזיק לבריאות הציבור.

בשל המיסוך הסלולרי בבתי הסוהר:

שביתת רעב נוספת 
בקרב האסירים הערבים

23 אסירים ביטחוניים הועברו ביממה האחרונה מבית הסוהר רמון לתאי בידוד, לאחר שפתחו בשביתת רעב על רקע התקנת 
חסמים סלולריים באגף ◆ השביתה מגיעה לאחר שבחודש אפריל האחרון הגיעו האסירים ושירות בתי הסוהר להסכמות בנושא

מ מ. יו„
הש־ הועברו  ביטחוניים  אסירים   23
בוע מבית הסוהר רמון לתאי בידוד, לאחר 
התקנת  רקע  על  רעב  בשביתת  שפתחו 
חסמים סלולאריים באגף. האסירים נשפטו 
שבחודש  לאחר  מגיעה  השביתה  ובודדו. 

ואסירי  הסוהר  בתי  שירות  הגיעו  אפריל 
חמאס להסכמות בנוגע למיסוך הסלולרי.

ציבו־ טלפונים  יותקנו  ההסכם,  לפי 
הביטחוניים,  האסירים  אגפי  בתוך  ריים 
בז־ משפחותיהם  עם  לשוחח  יוכלו  ואלה 
של  הנוספות  הדרישות  קצובים.  מנים 

האסירים - החזרת ביקורים מרצועת עזה, 
וביטול סנקציות על אסירי חמאס - נדחו. 
נוספת  רעב  שביתת  לאחר  הגיע  ההסכם 
בבתי הסוהר דמון, קציעות ורמון. השביתה 
הנוכחית החלה באגף שבו מותקנים החס־

מים לראשונה.

5יום שישי י"ג אלול תשע"ט 13/09/2019

   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

עם 36 טונות חומר נפץ: 

ארה"ב הפציצה 
מהאוויר מעוז 
של דאע"ש

לאחר ההפצצה הממושכת החלו כוחות 
"חטיבת הזהב" של הצבא העיראקי לנחות על 
חופי האי בסירות גומי ולהשתלט על השטח

מ יר‡ל לבי‡
תי־ פרסם  האמריקני  הצבא 
עוד של הפצצה בה הנחיתו מטוסי 
במשקל  פצצות  אמריקניים  קרב 
במחוז  קאנוס  באי  ק"ג   36,000
בגדד,  לבירה  מצפון  א-דין,  סלאח 
דאע"ש,  אנשי  מסתתרים  שבו 
ההתנגדות  ממעוזי  כאחד  ונחשב 
הקי־ הסוני  הארגון  של  האחרונים 

צוני.
בוצעה  האדירה  ההפצצה 
מהאוויר ברציפות, בזו אחר זו ותו־
עדה בזמן אמת. את התקיפה ביצעו 
מטוסי קרב רבים של ארה"ב מדגם 

שה־ האווירי  בצילום   .F35-ו  F16
פיץ הצבא האמריקני נראית שורה 
הפגזה.  בעת  אדירים  פיצוצים  של 
לפי שעה לא ידוע אם אזרחים פונו 
שמא  או  ההפצצה  לפני  מהמקום 

התקיפה הפתיעה גם אותם.
הממושכת  ההפצצה  לאחר 
של  הזהב"  "חטיבת  כוחות  החלו 
חופי  על  לנחות  העיראקי  הצבא 
על  ולהשתלט  גומי  בסירות  האי 
בהתנ־ נתקלו  לא  הכוחות  השטח. 

מצאו  אך  דאע"ש  אנשי  של  גדות 
מספר רב של גופות.

בתי רוצחיו של דביר 
שורק הי"ד ייהרסו

ההודעה על ההריסה נמסרה למשפחות המחבלים, 
וניתנה אפשרות להגיש השגה ◆ דביר שורק נרצח 

בפיגוע לפני כחודש וחצי

מ מ. יו„
חליל  צלאח  נציר  המחבלים  למשפחות  אתמול  הודיע  צה"ל 
את  להרוס  כוונתו  על  עצאפרה  חליל  עארף  וקאסם  עצאפרה 

הבתים בהם התגוררו.
שני המחבלים, ביצעו יחד את פיגוע הדקירה סמוך ליישוב 
באוגוסט  ב-7  המרחבית "עציון",  החטיבה  שבמרחב  עוז  מגדל 

2019, בו נפל רב"ט דביר שורק ז"ל.

http://bit.ly/2lOc7EN-mwaxb-buba
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עם 36 טונות חומר נפץ: 

ארה"ב הפציצה 
מהאוויר מעוז 
של דאע"ש

לאחר ההפצצה הממושכת החלו כוחות 
"חטיבת הזהב" של הצבא העיראקי לנחות על 
חופי האי בסירות גומי ולהשתלט על השטח

מ יר‡ל לבי‡
תי־ פרסם  האמריקני  הצבא 
עוד של הפצצה בה הנחיתו מטוסי 
במשקל  פצצות  אמריקניים  קרב 
במחוז  קאנוס  באי  ק"ג   36,000
בגדד,  לבירה  מצפון  א-דין,  סלאח 
דאע"ש,  אנשי  מסתתרים  שבו 
ההתנגדות  ממעוזי  כאחד  ונחשב 
הקי־ הסוני  הארגון  של  האחרונים 

צוני.
בוצעה  האדירה  ההפצצה 
מהאוויר ברציפות, בזו אחר זו ותו־
עדה בזמן אמת. את התקיפה ביצעו 
מטוסי קרב רבים של ארה"ב מדגם 

שה־ האווירי  בצילום   .F35-ו  F16
פיץ הצבא האמריקני נראית שורה 
הפגזה.  בעת  אדירים  פיצוצים  של 
לפי שעה לא ידוע אם אזרחים פונו 
שמא  או  ההפצצה  לפני  מהמקום 

התקיפה הפתיעה גם אותם.
הממושכת  ההפצצה  לאחר 
של  הזהב"  "חטיבת  כוחות  החלו 
חופי  על  לנחות  העיראקי  הצבא 
על  ולהשתלט  גומי  בסירות  האי 
בהתנ־ נתקלו  לא  הכוחות  השטח. 

מצאו  אך  דאע"ש  אנשי  של  גדות 
מספר רב של גופות.

בתי רוצחיו של דביר 
שורק הי"ד ייהרסו

ההודעה על ההריסה נמסרה למשפחות המחבלים, 
וניתנה אפשרות להגיש השגה ◆ דביר שורק נרצח 

בפיגוע לפני כחודש וחצי

מ מ. יו„
חליל  צלאח  נציר  המחבלים  למשפחות  אתמול  הודיע  צה"ל 
את  להרוס  כוונתו  על  עצאפרה  חליל  עארף  וקאסם  עצאפרה 

הבתים בהם התגוררו.
שני המחבלים, ביצעו יחד את פיגוע הדקירה סמוך ליישוב 
באוגוסט  ב-7  המרחבית "עציון",  החטיבה  שבמרחב  עוז  מגדל 

2019, בו נפל רב"ט דביר שורק ז"ל.

http://bit.ly/2keEagu-mwaxb-rimon
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מגיד המישרים הגר"ב 
רוזנבלום : "עלול להיות 

חילול ה' נורא"
"לב מי לא יחרד בשומעו דברים כאלו שמצהירים על ה' ועל משיחו 

ויוצאים בריש גלי נגד הציבור החרדי והשומר תורה ומצוות בארה"ק, 
הפחד העיקרי הוא שאם ח"ו ויהיה למפלגות האלו רוב, יצא שרוב 

המדינה אינם חפצים בקב"ה"

מ יר‡ל לבי‡
המי־ מגיד  שנשא  בדרשה 
רוזנבלום  ברוך  רבי  הגאון  שרים 
הנאמרות  שדרשותיו  שליט"א, 
הגדול  בביהכנ"ס  שישי  ליל  מדי 
מאוד,  פופולאריות  ברק  בבני 
השורר  המצב  כי  אמר  הוא 
היה  לא  מעולם  כעת  בארה"ק 
מסתו־ הבחירות  נושא  שכל  כך 
בארה"ק.  הדת  נושאי  סביב  בב 
היו  הבחירות  נושאי  כל  פעם   "
על נושאים אידאולוגיים, שמאל 
ימין, למוטט שלטון חמאס, למו־
כיום  ועוד,  נסראללה,  את  טט 

עומדים  שבו  מסוכן  מצב  נוצר 
ומ־ בישראל  מפלגות  ראשי 
חר־ ללא  ממשלה  'נקים  צהירים 
דים' או לחלופין 'פנינו לממשלת 
האם  ליברלית',  חילונית  אחדות 

היה דבר כזה?".
הוא זעק, "לב מי לא יחרד 
בשומעו דברים כאלו שמצהירים 
על ה' ועל משיחו ויוצאים בריש 
והשומר  החרדי  הציבור  נגד  גלי 
הפחד  בארה"ק,  ומצוות  תורה 
ויהיה  ח"ו  שאם  הוא  העיקרי 
שרוב  יצא  רוב,  האלו  למפלגות 
בקב"ה,  חפצים  אינם  המדינה 
יתברך  ה'  בהמלכת  רוצים  אינם 

עליהם למלך".
כל  להפחיד  צריך  זה  "דבר 
אחד ואחד ששומע את הדברים, 
רובו,  אחר  נידון  העולם  שהרי 
המ־ שרוב  מצב  יווצר  ח"ו  ואם 
חרדים,  ללא  ממשלה  ירצו  דינה 
חפצה  אינה  המדינה  שרוב  יצא 
כל  לזעזע  שצריך  דבר  בהקב"ה, 
אחד ואחד, ע"כ כל אחד מוטלת 
עליו החובה לגייס מצביעים מכל 
מי שהוא מכיר, לרתום את כולם 
לפעול ולהפעיל למען המפלגות 
לא  שח"ו  בארה"ק,  החרדיות 
כנגד  מדינה  רוב  של  מצב  יווצר 

קוב"ה ואורייתא". 

הנהגת ההורים הארצית 
משביתה היום את הלימודים
היום, יום שישי תשבית הנהגת ההורים כמעט בכל הרשויות בארץ 

את הלימודים לשעה אחת ◆ ההשבתה – הזדהות עם אנשים עם 
מוגבלויות תחת השם ”כולנו מיוחדים“

מ יר‡ל לבי‡  
ביום  מחאה  השבתת 
אחת  לשעה  ה 13.9-  זה  שישי 
הרשויות  ל-09:00.   08:00 בין 
הלי־ את  ההורים  ישביתו  בהן 
מודים הן : אילת, אלפי מנשה, 
יעקב,  באר  אריאל,  אשדוד, 
באר שבע, בוקעתא, בית שמש, 
דלית  דימונה,  גדרה,  בת-ים, 
אל כרמל, הוד השרון, הרצליה, 
חיפה,  אשקלון,  חוף  חדרה, 
יהוד- הכרמל,  טירת  טבריה, 
מונסון, ירושלים, כפר סבא, לב 
מ"א  גלבוע,  מ"א  לוד,  השרון, 
הירדן,  עמק  מ"א  עליון,  גליל 
מגדל  המעיינות,  עמק  מ"א 
מודיעין–מכבים–רעות,  העמק, 
מקווה  מטולה,  יהודה,  מטה 
ישראל, מעלה אדומים, נהריה, 

נתניה, עפולה, פרדס חנה, פתח 
קריית  צורן,  קדימה  תקווה, 

אונו, קריית טבעון.
באריאל  ההורים  הנהגת 
העבירה הודעה בתפוצה רחבה 
“הורי  בעיר:  ההורים  לכלל 
למען  למאבק  יוצאים  ישראל 
רווחת כלל הילדים וילדי השי־
בפרט,  המיוחד  והחינוך  לוב 
ובפורום ועד ההורים הישוביים 
שעה  של  השבתה  על  הוחלט 

אחת ביום שישי הקרוב, 13.9.
כמחאה  הינה  ההשבתה 
על כך שבמסגרת תקציב 2019 
והאוצר  החינוך  משרדי  נכשלו 
החי־ את  ותקצובם  בהערכותם 
על  שישפיע  דבר  המיוחד,  נוך 
בפרט  המיוחד  החינוך  תלמידי 
ישראל,  תלמידי  כל  על  גם  אך 

כאשר גם אין התחייבות למענה 
תק־ במסגרת  המיוחד  לחינוך 
ולכן  לשנת 2020,  המדינה  ציב 
ייתכן שיישומו של חוק החינוך 
המיוחד יקרוס כבר בסוף 2019.
ועד  החליט  באריאל 
להצטרף  העירוני   ההורים 
ילדי  להורי  ולקרוא  למחאה 
היסודיים  הספר  ובתי  הגנים 
והתיכונים לעתיד הילדים שלא 
למוסדות  ילדיהם  את  לשלוח 
בשעה  זה  שישי  ביום  החינוך 
בין 08:00  ללימודים  הראשונה 

ל 09:00.
נמסר  אריאל  מעיריית 
מחאת  את  מכבדים  “אנו  כי: 
הספר  בתי  זאת,  עם  ההורים. 
וההסעות  כרגיל  פתוחים  יהיו 

יפעלו כסדרן.“

"הסכם עם רודנים עשוי 
לעלות ביוקר רב"

לדברי מכון גייטסטון נראה כי המחוות של ממשל טראמפ לא עושות 
רושם מיוחד על מנהיגי הרפובליקה האסלאמית

מ יר‡ל לבי‡
מארק  האמריקני  ההגנה  שר 
שבועות  מספר  לפני  צוטט  אספר 
עי־ מחפשת  "לא  שארה"ב  כאומר 
מות עם איראן", וחזר על קריאתו 
של טראמפ לקדם מהלך דיפלומטי 

מולה.
האיחוד האירופי הודיע לא־
ישירות  בשיחות  יתמוך  כי  חרונה 
את  לשמר  כדי  ואיראן  ארה"ב  בין 
החוץ  שרת  הנוכחי,  הגרעין  הסכם 
של האיחוד פדריקה מוגריני אמרה 
בחודש שעבר כי "אנחנו בעד שא־
השני  את  אחד  ויבינו  ידברו  נשים 

על בסיס כבוד ושקיפות".
בסאם  גייטסטון  מכון  כתב 
טוויל כותב על כך בדאגה כי נראה 
לגרום  מנסה  האירופי  שהאיחוד 
איראן  את  בחזרה  לקבל  לעולם 
המשמעויות  למרות  אותה,  ולחזק 
ישראל  לגבי  לכך  שיהיו  הברורות 
למחוק  האיראני  המאמץ  ולגבי 
הנוכ־ ההצעה  אך  מהמפה,  אותה 
שה־ לאחר  נולדה  לשיחות  חית 
הוא  כי  אמר  עצמו  טראמפ  נשיא 
מוכן להיפגש עם נשיא איראן חסן 
האמריקני  ההגנה  שר  גם  רוחאני. 
מספר  לפני  צוטט  אספר  מארק 

שבועות כאומר שארה"ב "לא מח־
על  וחזר  איראן",  עם  עימות  פשת 
מהלך  לקדם  טראמפ  של  קריאתו 

דיפלומטי מולה.
נראה  כה  שעד  מוסיף  טוויל 
כי המחוות של ממשל טראמפ לא 
מנהיגי  על  מיוחד  רושם  עושות 
למעשה,  האסלאמית.  הרפובליקה 
לפרש  נוהגים  וערבים  מוסלמים 
לחול־ כסימן  המערב  מצד  מחוות 
מח־ היסטורי  ובאופן  ונסיגה,  שה 

רק הגבירו את תאבונם  וות כאלה 
לוויתורים  לדרישות  והובילו 

נוספים.

שבוע אחרי פגיעת ההוריקן 
דוריאן: 50 נהרגו, אלפים נעדרים
מניין ההרוגים צפוי להמשיך לעלות עם התקדמות מאמציהם של 

צוותי החיפוש והחילוץ

מ יר‡ל לבי‡
שסו־ לאחר  כשבוע 
חלפה  "דוריאן"  ההוריקן  פת 
רב:  הרס  בה  והותירה  מעליה 
הודיעו  בהאמה  באיי  הרשויות 
מוגדרים  אדם  בני  כ-2,500  כי 
ההרו־ מניין  במדינה.  נעדרים 
על 50,  כעת  עומד  הרשמי  גים 
עם  לעלות  להמשיך  צפוי  אך 
התקדמות מאמציהם של צוותי 

החיפוש והחילוץ.
הודי־ ארה"ב  במקביל, 
שהייה  אשרת  תעניק  שלא  עה 
שברחו  האיים  תושבי  לאלפי 
החזקה  הסופה  בשל  לשטחה, 
במ־ אי-פעם  שהכתה  ביותר 
בהאמה  "תושבי  האיים.  דינת 
מת־ דוריאן  מהוריקן  שנפגעו 
הומניטרי  משבר  עם  מודדים 

שו־ האמריקנית,  והממשלה 
וארגונים  הבינלאומיים  תפיה 
להם,  לסייע  ממשיכים  פרטיים 
מתכננים  לא  אנחנו  עתה,  לעת 
להכריז על אלו שנמצאים כרגע 
מוגן  סטטוס  כבעלי  בארה"ב 

באופן זמני".
ארו־ היסטוריה  לארה"ב 
פליטים  קבלת  של  שנים  כת 

ממדינות מוכות אסון, וכ-3,000 
אלף איש מעשר מדינות שונות 
חיים בה כיום במסגרת תוכנית 
סיוע אמריקנית במקרים כאלו. 
לתושבי  להעניק  שביקשו  מי 
היו  זמנית  אשרה  בהאמה  איי 
פקידים בפלורידה, שבה האוכ־
בארה"ב  ביותר  הגדולה  לוסייה 

של אזרחים משם.

ד
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

יו''ר הכנסת: ההתקרבות של 
איימן עודה לרה''מ – פיגוע

אדלשטיין תקף בחריפות את הצעד הפרובוקטיבי וטען כי "אני לא חושב 
שהוא ניסה לפגוע, אבל צופה בבית רואה את הסצנה הזאת ואומר - הם 

צודקים, הם באמת טרוריסטים, זה ממש פיגוע".

מ ח. פרנ˜ל
יו''ר הכנסת, ח''כ יולי אד־
בחריפות  גינה  מהליכוד  לשטיין 
המשתופת  הרשימה  ראש  את 
הפרובוקציה  על  עודה  איימן 
שחולל בעת הדיון על חוק המצ־
למות כשהתקרב בצורה מאיימת 
לרה''מ עם פלאפון. "מה שעשה 
המצלמה  עם  עודה  איימן  ח״כ 
אמר  מפיגוע".  פחות  לא  היה 
שהתקיים  בכינוס  אדלשטיין. 
לדמו־ הישראלי  המכון  מטעם 
הכנסת  יו''ר  התייחס  קרטיה 
הליכוד  של  ההסתה  על  לשאלה 

נגד המגזר הערבי ואמר כי "אני 
משמיצים  קמפיינים  אוהב  לא 
אני  הישגים,  מספיק  לנו  ויש 
כמעט  מסע  שנים  לאורך  מנהל 
הדו-קיום  המשך  למען  אבוד 
המ־ המכנה  על  ומדבר  במדינה 
מאבק  צד:  עוד  יש  אבל  שותף, 
איימן  שעשה  ומה  בקיצוניים. 
עודה היה לא פחות מפיגוע. אני 
לפגוע,  ניסה  שהוא  חושב  לא 
הס־ את  רואה  בבית  צופה  אבל 
צנה הזאת ואומר - הם צודקים, 
ממש  זה  טרוריסטים,  באמת  הם 
שהרחיק  הכנסת,  יו"ר  פיגוע". 

לבסוף את עודה מהאולם, הוסיף 
תיקון  הוא  המצלמות  "חוק  כי 
"זכו־ וכי  הבחירות"  לחוק  טכני 
באופן  להצביע  אזרח  כל  של  תו 
לזיופים  חשש  קיים  אך  חופשי, 
קרה  כבר  וזה  רבות,  בקלפיות 

בעבר".
לדברי אדלשטיין, ״מערכת 
מת־ הזו  המיותרת  הבחירות 
קיימת בגלל פסילות פרסונליות. 
המפלגות  שראשי  מקווה  אני 
הכל  ואעשה  הלקח,  את  למדו 
שלי־ לבחירות  נגיע  שלא  כדי 

שיות".

סקרים אחרונים: ליברמן 
נחלש, כחול לבן מגדילה 

את הפער מהלכוד
לראשונה מאז הוכרזו הבחירות, ליברמן מקבל שבעה מנדטים בלבד 

◆ לפי הסקר, גוש הימין מתחזק אך ליברמן עדיין לשון המאזניים
מ ח. פרנ˜ל

הבחירות,  לפני  ימים  חמישה 
מהלי־ הפער  את  מגדילה  לבן  כחול 
כוד, כך עולה מסקר שפורסם אתמול 
בני  של  מפלגתו   .11 בכאן  (חמישי) 
יותר  אחד  מנדטים,  ל-33  זוכה  גנץ 
מהסקר הקודם של הערוץ, לעומת 31 
ישראל  יציבה.  שנשארת  הליכוד  של 
ביתנו של אביגדור ליברמן, שנחשבת 
יור־ הבחירות,  של  המאזניים  לשון 
הנמוכה  התוצאה   - מנדטים  ל-7  דת 

הבחירות  בקמפיין  ביותר  מבחינתה 
שהרשימה  עולה  מהסקר  הנוכחי. 
בגוד־ השלישית  נותרת  המשותפת 
מנדט  של  עלייה  מנדטים,  עם 11  לה 
מהסקר הקודם. אחריה נמצאת ימינה 
עם תשעה מושבים בכנסת הבאה לפי 
החרדיות,  המפלגות  בקרב  הסקר. 
מה־ כוחה  על  שומרת  התורה  יהדות 
מנדטים  שמונה  עם  הנוכחית  כנסת 
העבודה־ שבעה.  עם  אחריה  וש"ס 
מקבלות  הדמוקרטי  והמחנה  גשר 
את  אחת.  כל  מנדטים  חמישה  בסקר 

עם  יהודית  עוצמה  סוגרת  הרשימה 
אחוז  את  שעוברת  מנדטים,  ארבעה 
שנערך  הקודם  בסקר  כמו  החסימה 

ביום שלישי. 
מהגושים  אחד  כל  הסקר  לפי 
ליברמן  ואילו  אחד  במנדט  התחזק 
עדיין נשאר לשון המאזניים, אך כוחו 
נחלש. גוש הימין עלה ל-59 מנדטים, 
רחוק שני מנדטים ממספר הזהב - 61. 
מנדטים.  ישנם 54  השמאל  למפלגות 
המנדטים  שבעת  עם  ביתנו  ישראל 

שלה עדיין נמצאת באמצע. 

4 ימים לבחירות: הקרב 
בין הליכוד לימינה מחריף

נתניהו פרסם סרטון שקרא למצביעי הימין לא לבחור ימינה. שקד 
תקפה: "עושה קניבליזציה לגוש הימין"

מ ח. פרנ˜ל
אמש  שהעלה  חדש  בסרטון 
נתניהו  הממשלה  ראש  (חמישי) 
בוחר  מסביר  החברתית,  ברשת 
מדוע החליט להצביע לליכוד ולא 
לימינה – מה שהוביל לתגובה חרי־
איילת  ימינה,  יו"ר  של  מצדה  פה 
לאיילת  להצביע  ״רציתי  שקד. 
להפסיד  הולך  הליכוד  אבל  שקד, 
אומר  שמאל",  ממשלת  ותקום 
נתניהו.  שהעלה  בסרטון  הבוחר 
 - ימין  ממשלת  שבשביל  "הבנתי 
בתגו־ מחל״.  רק  להצביע  חייבים 
העלה  כי "נתניהו  שקד  כתבה  בה 
שמספר  שחקן  של  סרטון  עכשיו 
אבל  שקד  איילת  להצביע  שרצה 
תהיה  שהליכוד  כדי  מחל  החליט 

נת־ כי  והזהירה  גדולה",  מפלגה 
לגוש  קניבליזציה  "עושה  ניהו 

הימין ולימינה בפרט".
כי "הלי־ שקד  הבהירה  עוד 
כוד כבר עכשיו בכל הסקרים היא 
וצירפה  ביותר"  הגדולה  המפלגה 

שמזהיר  סרטון  שפרסמה  לפוסט 
שיצרף  לנתניהו,  הצבעה  מפני 
לממשלתו מפלגות שאינן שייכות 
לגוש הימין. את המסר הזה הדהד 
גם שותפה למפלגה, השר בצלאל 

סמוטריץ.

מנדלבליט אסר הכרזה 
על הקמת יישוב חדש 

בבקעת הירדן
בחוות דעת שהעביר לממשלה קבע מנדלבליט כי מדובר ב"שימוש 

במשאבי המדינה לתעמולת בחירות"

מ ח. פרנ˜ל
לממשלה  המשפטי  היועץ 
אמש  קבע  מנדלבליט  אביחי 
להכריז  ניתן  לא  כי  (חמישי) 
היר־ בבקעת  חדש  יישוב  על 
בשל  הבחירות  לפני  יומיים  דן 
לשיקו־ והחשש  הרגיש  המועד 
העביר  היועץ  ענייניים.  לא  לים 
ישיבת  לקראת  הדעת  חוות  את 
רא־ ביום  שתתקיים  הממשלה 
בהצעה  לעסוק  וצפויה  שון, 
במועצה  חדש  יישוב  להקים 
האזורית בקעת הירדן - מבואות 
כי  היועץ  כתב  בהודעתו  יריחו. 
מדובר ב"סמכותה של הממשלה, 
לחיזוק  מדיניותה  במסגרת 
ההתיישבות ביהודה והשומרון", 
וכי "החלטות מעין אלו מערבות 
משקל,  כבדי  מדיניים  שיקולים 
לשקול  נדרשת  הממשלה  אותם 
כתב  זאת  לצד  בהם".  ולהכריע 
המ־ "מהבחינה  כי  היועמ"ש 
עקרונית  מניעה  אין   – שפטית 
הדבר  כאמור.  מדיניות  לקידום 

במגוון  שבשגרה,  כעניין  נעשה 
עם  בשיתוף  הקשרים,  של  רחב 

הייעוץ המשפטי לממשלה".
שמנדלבליט  לכך  הסיבה 
מתנגד לזה היא התאריך הרגיש: 
"בתוך כך, בהתאם לפסיקת בית 
המשפט העליון, במהלך תקופת 
הממשלה  על  חובה  בחירות, 
ובאיפוק  בריסון  לנהוג  היוצאת 
המתקב־ להחלטות  הנוגע  בכל 
לות ולהקצאת משאבים. הטעם 
על  ראשית,   – כפול  הוא  לכך 
הממשלה להימנע, כשהדבר לא 
הפיכות  בלתי  מהכרעות  נדרש, 
החד־ הממשלה  על  שיקשו 
הכנסת  אמון  מכוח  שתכהן  שה 
הבאה לממש את מדיניותה לפי 
להיזהר  יש  שנית,  הבוחר;  רצון 
מפני עירוב של שיקולי בחירות 
שכזו  עין  מראית  או  מפלגתיים 
שלטו־ פעולות  לנקיטת  ביחס 
ניות ושימוש במשאבי המדינה".
ההח־ של  אופיה  "לנוכח 
בעיתוי  קבלתה  ומהותה,  לטה 

לפני  בלבד  יומיים   – הנוכחי 
מועד הבחירות – מבלי שהוצגה 
מטה  עבודת  לעומק  ונדונה 
שהוצגה  ומבלי  לה  שקדמה 
דחיפות  המבססת  תשתית  כל 
בעיתוי  בקבלתה  חיוניות  או 
חשש  מתעורר  דווקא,  הנוכחי 
למצער  או  מונעת  ההצעה  כי 
של  משיקולים  כמונעת  תיראה 
התמודדות בבחירות הקרובות", 

סיכם מנדלבליט.
האזורית  המועצה  ראש 
אלחייני,  דויד  הירדן,  בקעת 
הגיב: היועץ המשפטי לממשלה 
מי  שנים  שבמשך  היטב  ,יודע 
הישוב  הסדרת  את  ובלם  שמנע 
מבואות יריחו היו אלה היועצים 
המשפטיים, ההתיישבות בחלקי 
היסטו־ זכות  היא  ישראל  ארץ 
מהיועמ"ש  מצפה  הייתי  רית. 
ראש  החלטת  את  לגבות 
הזדמ־ זו  מנדלבליט,  הממשלה. 
נות היסטורית וזכות גדולה, אל 

תוותר עליה".

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%A8%D7%A5%20%D7%9B%D7%A6%D7%91%D7%99%20%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA%20%D7%9B%D7%99%20%D7%AA%D7%A6%D7%90%20%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%A1'%2055%20(1).pdf
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יו''ר הכנסת: ההתקרבות של 
איימן עודה לרה''מ – פיגוע

אדלשטיין תקף בחריפות את הצעד הפרובוקטיבי וטען כי "אני לא חושב 
שהוא ניסה לפגוע, אבל צופה בבית רואה את הסצנה הזאת ואומר - הם 

צודקים, הם באמת טרוריסטים, זה ממש פיגוע".

מ ח. פרנ˜ל
יו''ר הכנסת, ח''כ יולי אד־
בחריפות  גינה  מהליכוד  לשטיין 
המשתופת  הרשימה  ראש  את 
הפרובוקציה  על  עודה  איימן 
שחולל בעת הדיון על חוק המצ־
למות כשהתקרב בצורה מאיימת 
לרה''מ עם פלאפון. "מה שעשה 
המצלמה  עם  עודה  איימן  ח״כ 
אמר  מפיגוע".  פחות  לא  היה 
שהתקיים  בכינוס  אדלשטיין. 
לדמו־ הישראלי  המכון  מטעם 
הכנסת  יו''ר  התייחס  קרטיה 
הליכוד  של  ההסתה  על  לשאלה 

נגד המגזר הערבי ואמר כי "אני 
משמיצים  קמפיינים  אוהב  לא 
אני  הישגים,  מספיק  לנו  ויש 
כמעט  מסע  שנים  לאורך  מנהל 
הדו-קיום  המשך  למען  אבוד 
המ־ המכנה  על  ומדבר  במדינה 
מאבק  צד:  עוד  יש  אבל  שותף, 
איימן  שעשה  ומה  בקיצוניים. 
עודה היה לא פחות מפיגוע. אני 
לפגוע,  ניסה  שהוא  חושב  לא 
הס־ את  רואה  בבית  צופה  אבל 
צנה הזאת ואומר - הם צודקים, 
ממש  זה  טרוריסטים,  באמת  הם 
שהרחיק  הכנסת,  יו"ר  פיגוע". 

לבסוף את עודה מהאולם, הוסיף 
תיקון  הוא  המצלמות  "חוק  כי 
"זכו־ וכי  הבחירות"  לחוק  טכני 
באופן  להצביע  אזרח  כל  של  תו 
לזיופים  חשש  קיים  אך  חופשי, 
קרה  כבר  וזה  רבות,  בקלפיות 

בעבר".
לדברי אדלשטיין, ״מערכת 
מת־ הזו  המיותרת  הבחירות 
קיימת בגלל פסילות פרסונליות. 
המפלגות  שראשי  מקווה  אני 
הכל  ואעשה  הלקח,  את  למדו 
שלי־ לבחירות  נגיע  שלא  כדי 

שיות".

סקרים אחרונים: ליברמן 
נחלש, כחול לבן מגדילה 

את הפער מהלכוד
לראשונה מאז הוכרזו הבחירות, ליברמן מקבל שבעה מנדטים בלבד 

◆ לפי הסקר, גוש הימין מתחזק אך ליברמן עדיין לשון המאזניים
מ ח. פרנ˜ל

הבחירות,  לפני  ימים  חמישה 
מהלי־ הפער  את  מגדילה  לבן  כחול 
כוד, כך עולה מסקר שפורסם אתמול 
בני  של  מפלגתו   .11 בכאן  (חמישי) 
יותר  אחד  מנדטים,  ל-33  זוכה  גנץ 
מהסקר הקודם של הערוץ, לעומת 31 
ישראל  יציבה.  שנשארת  הליכוד  של 
ביתנו של אביגדור ליברמן, שנחשבת 
יור־ הבחירות,  של  המאזניים  לשון 
הנמוכה  התוצאה   - מנדטים  ל-7  דת 

הבחירות  בקמפיין  ביותר  מבחינתה 
שהרשימה  עולה  מהסקר  הנוכחי. 
בגוד־ השלישית  נותרת  המשותפת 
מנדט  של  עלייה  מנדטים,  עם 11  לה 
מהסקר הקודם. אחריה נמצאת ימינה 
עם תשעה מושבים בכנסת הבאה לפי 
החרדיות,  המפלגות  בקרב  הסקר. 
מה־ כוחה  על  שומרת  התורה  יהדות 
מנדטים  שמונה  עם  הנוכחית  כנסת 
העבודה־ שבעה.  עם  אחריה  וש"ס 
מקבלות  הדמוקרטי  והמחנה  גשר 
את  אחת.  כל  מנדטים  חמישה  בסקר 

עם  יהודית  עוצמה  סוגרת  הרשימה 
אחוז  את  שעוברת  מנדטים,  ארבעה 
שנערך  הקודם  בסקר  כמו  החסימה 

ביום שלישי. 
מהגושים  אחד  כל  הסקר  לפי 
ליברמן  ואילו  אחד  במנדט  התחזק 
עדיין נשאר לשון המאזניים, אך כוחו 
נחלש. גוש הימין עלה ל-59 מנדטים, 
רחוק שני מנדטים ממספר הזהב - 61. 
מנדטים.  ישנם 54  השמאל  למפלגות 
המנדטים  שבעת  עם  ביתנו  ישראל 

שלה עדיין נמצאת באמצע. 

4 ימים לבחירות: הקרב 
בין הליכוד לימינה מחריף

נתניהו פרסם סרטון שקרא למצביעי הימין לא לבחור ימינה. שקד 
תקפה: "עושה קניבליזציה לגוש הימין"

מ ח. פרנ˜ל
אמש  שהעלה  חדש  בסרטון 
נתניהו  הממשלה  ראש  (חמישי) 
בוחר  מסביר  החברתית,  ברשת 
מדוע החליט להצביע לליכוד ולא 
לימינה – מה שהוביל לתגובה חרי־
איילת  ימינה,  יו"ר  של  מצדה  פה 
לאיילת  להצביע  ״רציתי  שקד. 
להפסיד  הולך  הליכוד  אבל  שקד, 
אומר  שמאל",  ממשלת  ותקום 
נתניהו.  שהעלה  בסרטון  הבוחר 
 - ימין  ממשלת  שבשביל  "הבנתי 
בתגו־ מחל״.  רק  להצביע  חייבים 
העלה  כי "נתניהו  שקד  כתבה  בה 
שמספר  שחקן  של  סרטון  עכשיו 
אבל  שקד  איילת  להצביע  שרצה 
תהיה  שהליכוד  כדי  מחל  החליט 

נת־ כי  והזהירה  גדולה",  מפלגה 
לגוש  קניבליזציה  "עושה  ניהו 

הימין ולימינה בפרט".
כי "הלי־ שקד  הבהירה  עוד 
כוד כבר עכשיו בכל הסקרים היא 
וצירפה  ביותר"  הגדולה  המפלגה 

שמזהיר  סרטון  שפרסמה  לפוסט 
שיצרף  לנתניהו,  הצבעה  מפני 
לממשלתו מפלגות שאינן שייכות 
לגוש הימין. את המסר הזה הדהד 
גם שותפה למפלגה, השר בצלאל 

סמוטריץ.

מנדלבליט אסר הכרזה 
על הקמת יישוב חדש 

בבקעת הירדן
בחוות דעת שהעביר לממשלה קבע מנדלבליט כי מדובר ב"שימוש 

במשאבי המדינה לתעמולת בחירות"

מ ח. פרנ˜ל
לממשלה  המשפטי  היועץ 
אמש  קבע  מנדלבליט  אביחי 
להכריז  ניתן  לא  כי  (חמישי) 
היר־ בבקעת  חדש  יישוב  על 
בשל  הבחירות  לפני  יומיים  דן 
לשיקו־ והחשש  הרגיש  המועד 
העביר  היועץ  ענייניים.  לא  לים 
ישיבת  לקראת  הדעת  חוות  את 
רא־ ביום  שתתקיים  הממשלה 
בהצעה  לעסוק  וצפויה  שון, 
במועצה  חדש  יישוב  להקים 
האזורית בקעת הירדן - מבואות 
כי  היועץ  כתב  בהודעתו  יריחו. 
מדובר ב"סמכותה של הממשלה, 
לחיזוק  מדיניותה  במסגרת 
ההתיישבות ביהודה והשומרון", 
וכי "החלטות מעין אלו מערבות 
משקל,  כבדי  מדיניים  שיקולים 
לשקול  נדרשת  הממשלה  אותם 
כתב  זאת  לצד  בהם".  ולהכריע 
המ־ "מהבחינה  כי  היועמ"ש 
עקרונית  מניעה  אין   – שפטית 
הדבר  כאמור.  מדיניות  לקידום 

במגוון  שבשגרה,  כעניין  נעשה 
עם  בשיתוף  הקשרים,  של  רחב 

הייעוץ המשפטי לממשלה".
שמנדלבליט  לכך  הסיבה 
מתנגד לזה היא התאריך הרגיש: 
"בתוך כך, בהתאם לפסיקת בית 
המשפט העליון, במהלך תקופת 
הממשלה  על  חובה  בחירות, 
ובאיפוק  בריסון  לנהוג  היוצאת 
המתקב־ להחלטות  הנוגע  בכל 
לות ולהקצאת משאבים. הטעם 
על  ראשית,   – כפול  הוא  לכך 
הממשלה להימנע, כשהדבר לא 
הפיכות  בלתי  מהכרעות  נדרש, 
החד־ הממשלה  על  שיקשו 
הכנסת  אמון  מכוח  שתכהן  שה 
הבאה לממש את מדיניותה לפי 
להיזהר  יש  שנית,  הבוחר;  רצון 
מפני עירוב של שיקולי בחירות 
שכזו  עין  מראית  או  מפלגתיים 
שלטו־ פעולות  לנקיטת  ביחס 
ניות ושימוש במשאבי המדינה".
ההח־ של  אופיה  "לנוכח 

בעיתוי  קבלתה  ומהותה,  לטה 

לפני  בלבד  יומיים   – הנוכחי 
מועד הבחירות – מבלי שהוצגה 
מטה  עבודת  לעומק  ונדונה 
שהוצגה  ומבלי  לה  שקדמה 
דחיפות  המבססת  תשתית  כל 
בעיתוי  בקבלתה  חיוניות  או 
חשש  מתעורר  דווקא,  הנוכחי 
למצער  או  מונעת  ההצעה  כי 
של  משיקולים  כמונעת  תיראה 
התמודדות בבחירות הקרובות", 

סיכם מנדלבליט.
האזורית  המועצה  ראש 
אלחייני,  דויד  הירדן,  בקעת 
הגיב: היועץ המשפטי לממשלה 
מי  שנים  שבמשך  היטב  ,יודע 
הישוב  הסדרת  את  ובלם  שמנע 
מבואות יריחו היו אלה היועצים 
המשפטיים, ההתיישבות בחלקי 
היסטו־ זכות  היא  ישראל  ארץ 
מהיועמ"ש  מצפה  הייתי  רית. 
ראש  החלטת  את  לגבות 
הזדמ־ זו  מנדלבליט,  הממשלה. 
נות היסטורית וזכות גדולה, אל 

תוותר עליה".
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ממשלת גרמניה מתנגדת 
להצהרת נתניהו על 

בקעת הירדן 
דוברה של קנצלרית גרמניה קרא לישראל להימנע מפעולות שעשויות 

לפגוע בפתרון שתי המדינות

מ ‡ברהם ויסמן
הביעה  גרמניה  ממשלת 
של  לתכניתו  התנגדותה  את 
לה־ נתניהו  הממשלה  ראש 
הירדן.  בקעת  על  ריבונות  חיל 
גר־ ממשלת  שפרסמה  בהודעה 
מניה קראה המדינה האירופאית 

לישראל שלא לבצע את המהלך 
"שעלול לפגוע בפתרון האפשרי 

של שתי המדינות".
לממשלת  קוראים  "אנו 
שע־ מפעולות  להימנע  ישראל 
שתי  של  בפתרון  לפגוע  שויות 

המ־ הגרמנית  העמדה  מדינות. 
להתנחלויות  המתנגדת  סורתית 
ללא  נותרה  הכבושים  בשטחים 
קנצל־ של  דוברה  אמר  שינוי" 
רית גרמניה אנגלה מרקל, סטפן 

זייברט.

מלחמת הסחר: 

ארה"ב תדחה בשבועיים 
את הטלת המס על 

מוצרים המיובאים מסין
דחיית המס היא צעד של רצון טוב בעקבות חגיגות השבעים להקמת 

הרפובליקה הסינית

מ ‡ברהם ויסמן
בשבועיים  תדחה  ארה"ב 
מוצרים  על  המס  הטלת  את 
הטלת  מסין.  המיובאים  שונים 
חלק  היא  המתוכננת  המס 
ממלחמת הסחר שמנהל ממשל 

בעקבות  הסינים,  כנגד  טראמפ 
על  ארה"ב  של  לניצולה  טענות 
בין  הסחר  מאזן  כאשר  סין,  ידי 
המדינות נוטה בבירור לטובתה 

של סין.
העלאת  לדחיית  הסיבה 

האמ־ ידי  על  הוגדרה  המס 
טוב,  רצון  של  כמחווה  ריקני 
מתחשבים  האמריקנים  שבה 
בכך שסין תציין בקרוב את יום 
הרפו־ להקמת  השבעים  השנה 

בליקה שלה. 

שר האוצר האמריקני: 
אין כעת תכנית לפגישת 

טראמפ עם רוחאני
לפי דיווח ברשת 'בלומברג', מנוצ'ין תומך בשיחות עם איראן

מ ‡ברהם ויסמן
האמריקני,  האוצר  שר 
ארצו  כי  אמר  מנוצ'ין,  סטיב 
הקלות  לבצע  מתכוונת  אינה 
בנוסף  איראן.  מעל  בסנקציות 
הבהיר שר האוצר האמריקני, כי 

לא עומדת כעת על הפרק תכנית 
לפגישה בין טראמפ לרוחאני.

הנוכחי  "בשלב  לדבריו, 
אנחנו ממשיכים במדיניות שלנו 

והיא לחץ מירבי על איראן".
דיווח  לפי  נחשב,  מנוצ'ין 

'בלומברג',  התקשורת  בכלי 
עם  בשיחות  התומך  לגורם 
היועץ  זאת,  לעומת  האיראנים. 
לביטחון לאומי לשעבר, בולטון, 
עם  למו"מ  חריף  למתנגד  נחשב 

האיראנים. 

צה"ל תקף מתחם צבאי של חמאס בצפון רצועת עזה
התקיפה בוצעה בתגובה לירי הרקטות לעבר ישראל מוקדם יותר ◆ אזעקות שווא נשמעו במועצה אזורית חוף אשקלון ◆ אישה בת 76 נפצעה קל 

בקיבוץ זיקים, לאחר שנחבלה בעת שרצה לממ"ד

מ מ. יו„
טרור  יעדי  כמה  האתמול  יום  בליל  תקפו  צה"ל  של  טיס  כלי 
במתח צבאי של חמאס, בצפון רצועת עזה, כך נמסר מדובר צה"ל. 
לשטח  מעזה  הרקטות  לירי  בתגובה  בוצעה  התקיפה  כי  נמסר  עוד 

ישראל.
נשמעו  אדום  צבע  אזעקות  ברצועה,  צה"ל  לתקיפת  במקביל 
אזורית  שבמועצה  מבקיעים,  ובמושב  זיקים  בקיבוץ  חמישי  בליל 
חוף אשקלון שבעוטף עזה. בצה"ל הבהירו כי מדובר באזעקות שווא, 
וכי בזיקים בוצע ניסיון יירוט שלא לצורך. אישה בת 77 נפצעה קל 
בזיקים, לאחר שנחבלה בעת שרצה לממ"ד. היא פונתה לבית החו־

לים ברזילי באשקלון.

http://bit.ly/2E0qA61-askan
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ממשלת גרמניה מתנגדת 
להצהרת נתניהו על 

בקעת הירדן 
דוברה של קנצלרית גרמניה קרא לישראל להימנע מפעולות שעשויות 

לפגוע בפתרון שתי המדינות

מ ‡ברהם ויסמן
הביעה  גרמניה  ממשלת 
של  לתכניתו  התנגדותה  את 
לה־ נתניהו  הממשלה  ראש 
הירדן.  בקעת  על  ריבונות  חיל 
גר־ ממשלת  שפרסמה  בהודעה 
מניה קראה המדינה האירופאית 

לישראל שלא לבצע את המהלך 
"שעלול לפגוע בפתרון האפשרי 

של שתי המדינות".
לממשלת  קוראים  "אנו 
שע־ מפעולות  להימנע  ישראל 
שתי  של  בפתרון  לפגוע  שויות 

המ־ הגרמנית  העמדה  מדינות. 
להתנחלויות  המתנגדת  סורתית 
ללא  נותרה  הכבושים  בשטחים 
קנצל־ של  דוברה  אמר  שינוי" 
רית גרמניה אנגלה מרקל, סטפן 

זייברט.

מלחמת הסחר: 

ארה"ב תדחה בשבועיים 
את הטלת המס על 

מוצרים המיובאים מסין
דחיית המס היא צעד של רצון טוב בעקבות חגיגות השבעים להקמת 

הרפובליקה הסינית

מ ‡ברהם ויסמן
בשבועיים  תדחה  ארה"ב 
מוצרים  על  המס  הטלת  את 
הטלת  מסין.  המיובאים  שונים 
חלק  היא  המתוכננת  המס 
ממלחמת הסחר שמנהל ממשל 

בעקבות  הסינים,  כנגד  טראמפ 
על  ארה"ב  של  לניצולה  טענות 
בין  הסחר  מאזן  כאשר  סין,  ידי 
המדינות נוטה בבירור לטובתה 

של סין.
העלאת  לדחיית  הסיבה 

האמ־ ידי  על  הוגדרה  המס 
טוב,  רצון  של  כמחווה  ריקני 
מתחשבים  האמריקנים  שבה 
בכך שסין תציין בקרוב את יום 
הרפו־ להקמת  השבעים  השנה 

בליקה שלה. 

שר האוצר האמריקני: 
אין כעת תכנית לפגישת 

טראמפ עם רוחאני
לפי דיווח ברשת 'בלומברג', מנוצ'ין תומך בשיחות עם איראן

מ ‡ברהם ויסמן
האמריקני,  האוצר  שר 
ארצו  כי  אמר  מנוצ'ין,  סטיב 
הקלות  לבצע  מתכוונת  אינה 
בנוסף  איראן.  מעל  בסנקציות 
הבהיר שר האוצר האמריקני, כי 

לא עומדת כעת על הפרק תכנית 
לפגישה בין טראמפ לרוחאני.

הנוכחי  "בשלב  לדבריו, 
אנחנו ממשיכים במדיניות שלנו 

והיא לחץ מירבי על איראן".
דיווח  לפי  נחשב,  מנוצ'ין 

'בלומברג',  התקשורת  בכלי 
עם  בשיחות  התומך  לגורם 
היועץ  זאת,  לעומת  האיראנים. 
לביטחון לאומי לשעבר, בולטון, 
עם  למו"מ  חריף  למתנגד  נחשב 

האיראנים. 

צה"ל תקף מתחם צבאי של חמאס בצפון רצועת עזה
התקיפה בוצעה בתגובה לירי הרקטות לעבר ישראל מוקדם יותר ◆ אזעקות שווא נשמעו במועצה אזורית חוף אשקלון ◆ אישה בת 76 נפצעה קל 

בקיבוץ זיקים, לאחר שנחבלה בעת שרצה לממ"ד

מ מ. יו„
טרור  יעדי  כמה  האתמול  יום  בליל  תקפו  צה"ל  של  טיס  כלי 
במתח צבאי של חמאס, בצפון רצועת עזה, כך נמסר מדובר צה"ל. 
לשטח  מעזה  הרקטות  לירי  בתגובה  בוצעה  התקיפה  כי  נמסר  עוד 

ישראל.
נשמעו  אדום  צבע  אזעקות  ברצועה,  צה"ל  לתקיפת  במקביל 
אזורית  שבמועצה  מבקיעים,  ובמושב  זיקים  בקיבוץ  חמישי  בליל 
חוף אשקלון שבעוטף עזה. בצה"ל הבהירו כי מדובר באזעקות שווא, 
וכי בזיקים בוצע ניסיון יירוט שלא לצורך. אישה בת 77 נפצעה קל 
בזיקים, לאחר שנחבלה בעת שרצה לממ"ד. היא פונתה לבית החו־

לים ברזילי באשקלון.
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קריאה לצה"ל:

"להרוס את בית המחבל 
שנבנה מחדש"

ארגון זכויות האדם "בצלמו" קרא לצבא להרוס את בית משפחתו 
של המחבל שרצח את סמ"ר רונן לוברסקי הי"ד ◆ זאת אחר שהבית 

נבנה מחדש

מ מ. יו„
האדם  זכויות  ארגון 
לאלוף  אתמול  פנה  "בצלמו" 
פדן,  נדב  האלוף  מרכז,  פיקוד 
של  ביתו  את  להרוס  בקריאה 
המחבל שרצח את סמל ראשון 
נאג'י,  אסלאם  לוברסקי,  רונן 
שעל פי פרסומים פלשתיניים 

הולך ונבנה מחדש.
בפנייתו  הזכיר  הארגון 
נהרסו,  בהם  דומים  מקרים 
של  בתים  הבנייה,  בשלב  עוד 
משפחות מחבלים שרצחו אז־
רחים ישראלים. בפניית האר־
קיימת  האם  לדעת  ביקשו  גון 
המחבל  בית  את  להרוס  כוונה 
מתי  כן,  ואם  ונבנה,  שהולך 

ההריסה תתרחש.

הת־ כלי  דיווחו  שלשום 
בימים  הפלשתיניים  קשורת 
מתק־ עבודות  על  האחרונים 
דמות של בנייה מחדש בביתו 
של אסלאם אבו חמיד, המחבל 
שרצח את החייל רונן לוברס־

קי הי"ד.
מי  הדיווחים,  פי  על 
שעומד מאחורי בנייתו מחדש 
העבו־ משרד  הוא  הבית  של 
הרשות  של  הציבוריות  דות 
ההרי־ לאחר  הפלשתינית. 
המחבל  של  אמו  צוטטה  סה 
הפלשתיניים  התקשורת  בכלי 
נוותר,  לא  "לעולם  כשאמרה: 
הם הורסים ואנחנו בונים. ככה 

זה יימשך".
הבית,  כי  דווח  עוד 

הפליטים  במחנה  שנמצא 
בנפת  שנמצא  אל-אמערי 
על  מחדש  ייבנה  רמאללה, 
סיום  וכי  קומותיו,  ארבע  כל 
במהלך  להיות  צפוי  בנייתו 
שפורסמו  תמונות  שנת 2020. 
הפלשתיניים  התקשורת  בכלי 
במקום  העבודות  כי  מראות 

מתקדמות בקצב מהיר.
התקשורת  לכלי  בראיון 
של  אמו  הודתה  הפלשתיניים 
בכלא  כיום  המוחזק  המחבל, 
הישראלי, ליו"ר הרשות הפל־
שתינית אבו מאזן: "אני מודה 
אמרה,  היא  עבאס",  לנשיא 
המשפחתית,  התמיכה  "על 
מי  כל  ידי  את  לחזק  ורוצה 

שתמך בנו".

ארה"ב הכריזה על פרס 
כספי לכל מי שיביא מידע 
על מנהיגי אל קאעידה

הפרס יינתן עבור כל מי שיביא מידע על אחד משלושה בכירים 
בארגון הטרור הסוני

מ ‡ברהם ויסמן
על  מכריזה  ארה"ב 
תמורת  שיינתן  כספי  פרס 
מבכירי  שלושה  על  מידע 
קאעידה.  אל  הטרור  ארגון 
חמישה  בסך  הכספי  הפרס 
לכל  יינתן  דולרים  מיליון 

סמי  על  מידע  שיביא  מי 
אל  עבד  אבו  אורעידה,  אל 
על  ופארוק  מסרי  אל  קרים 

סורי.
האחרונה  בתקופה 
עם  מו"מ  ארה"ב  ניהלה 
טאליבן.  אחר,  טרור  ארגון 
טאלי־ עם  המו"מ  במסגרת 

בן, דרשה ארה"ב כי יתחייב 
שלא לאפשר לארגון הטרור 
בשטחים  להתבסס  דאע"ש 
באפגני־ מחזיק  הוא  שבהם 
בעק־ כשל  המהלך  סטאן. 
הארגון,  שביצע  פיגוע  בות 
אמ־ חייל  גם  נהרג  במהלכו 

ריקני.
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בשל המיסוך הסלולרי בבתי הסוהר:

שביתת רעב נוספת בקרב 
האסירים הערבים

23 אסירים ביטחוניים הועברו ביממה האחרונה מבית הסוהר רמון לתאי בידוד, לאחר שפתחו 
בשביתת רעב על רקע התקנת חסמים סלולריים באגף ◆ השביתה מגיעה לאחר שבחודש אפריל 

האחרון הגיעו האסירים ושירות בתי הסוהר להסכמות בנושא

מ מ. יו„
23 אסירים ביטחוניים הועברו השבוע 
מבית הסוהר רמון לתאי בידוד, לאחר שפ־
תחו בשביתת רעב על רקע התקנת חסמים 
סלולאריים באגף. האסירים נשפטו ובודדו. 
אפריל  שבחודש  לאחר  מגיעה  השביתה 

חמאס  ואסירי  הסוהר  בתי  שירות  הגיעו 
להסכמות בנוגע למיסוך הסלולרי.

ציבו־ טלפונים  יותקנו  ההסכם,  לפי 
הביטחוניים,  האסירים  אגפי  בתוך  ריים 
ואלה יוכלו לשוחח עם משפחותיהם בזמנים 
האסירים  של  הנוספות  הדרישות  קצובים. 

וביטול  עזה,  מרצועת  ביקורים  החזרת   -
ההס־ נדחו.   - חמאס  אסירי  על  סנקציות 
בבתי  נוספת  רעב  שביתת  לאחר  הגיע  כם 
הנו־ השביתה  ורמון.  קציעות  דמון,  הסוהר 
החסמים  מותקנים  שבו  באגף  החלה  כחית 

לראשונה.

עתירה לבית המשפט: לעצור את 
הייצוא הביטחוני לפיליפינים

לטענת העותרים, נשיא הפיליפינים הנוכחי, מאז בחירתו לנשיאות מדינת ישראל מכרה נשק רב לכוחות הביטחון האחראים לפשעים בפיליפינים

מ יר‡ל לבי‡
הוגשה עתירה לבית המשפט לעניינים מי־
נהליים בת"א בדרישה לעצור את הייצוא הביט־
חוני הישראלי לפיליפינים. בעתירה נטען כי אין 
ברצח  לסייע  סמכות  והביטחון  החוץ  למשרדי 

עניים, הפצצת בתי ספר.
אדם,  לזכויות  מארגון  העותרים  לטענת 
נשיא הפיליפינים הנוכחי, רודריגו דוטרטה, מאז 
ישראל  מדינת  דוטרטה,  של  לנשיאות  בחירתו 

מכרה נשק רב לכוחות הביטחון האחראים לפש־
עים בפיליפינים, במסגרת "המלחמה בסמים". בעוד 
לציבור  לשקר  בוחרים  והביטחון  החוץ  שמשרדי 
הישראלי בטענת שווא כי מדובר במידע סודי שלא 
הביטחוני  הייצוא  על  רבים  פרטים  לגלותו,  ניתן 
הישראלי פורסמו בפיליפינים ע"י משרד הביטחון, 

זרועות הביטחון וסוכנות הידיעות הממשלתית.
מלכתחילה, הם אומרים, אין סיבה לכך שמ־
תבור  רובי  תרכוש  כלשהי  במדינה  אזרחית  שטרה 

וגליל ומקלעי נגב, אלא אם מדובר בכוח צבאי שנו־
ואזרחיות.  אזרחים  נגד  צבאיות  פעולות  לבצע  עד 
למעשה, משרדי החוץ והביטחון ומדינת ישראל עו־
זרים לדוטרטה לערער את החוקה הפיליפינית שנ־
קבעה לאחר המעבר לדמוקרטיה בשנת 1987, לפיה 

המשטרה שם אמורה להיות כוח אזרחי ולא צבאי.
במהלך  החלטה  שתקבל  הודיעה  השופטת 
להח־ עד  לציבור  פתוח  הדיון  (כלומר,  עצמו  הדיון 

לטה אחרת).
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התחושה באזור מתוחה, אפשר למשש את המתח, הוא נראה ממש גדול, 

איך אני יוכל לגבור עליו, הנה הוא מזנק לעברי, אגרוף אדיר נשלח לעבר 

הסנטר שלי, עשיתי "רול שולדר" עם באק קטן והאגרוף פספס את פני, 

הרמתי את רגלי לבעיטה לעבר הראש הוא עשה קאבר, שוב פספסתי, 

היריב  רגע  ובאותו  אותי...  יפיל  הוא  עצמי  את  שואל  אני  עושים?  מה 

שלי הוציא קומבינציה במטרה לבלבל אותי, ואז הוא נכנס להטלה הוא 

הפיל אותי בחבטה עוצמתית על הרצפה, הנס שלי היה שאני לא הרפיתי 

הוא  איתי,  יחד  נפל  הוא  רגלו,  את  גרפתי  שלי,  הנפילה  כדי  תוך  ממנו, 

אבל  ממני,  יותר  היה  הוא  טכנית  גם  האמת  ממני,  חזק  יותר  הרבה  היה 

כאן הגיעו האימונים שלי לידי ביטוי, זכרתי את המדריך שלי, אומר לי 

כל הזמן שוב ושוב "מי מנצח את הקרב? הראשון שמסתגל!! "להסתגל" 

"להסתגל" "להסתגל" היו לי הרבה אימונים שנדרש ממני להסתגל, שוב 

הסתגלתי  ההסתגלות,  ענין  את  רבות  שתרגלתי  כיוון  ב"ה  ושוב,  ושוב 

מיד למצב החדש, השארתי את יריבי על הרצפה, פתחתי בריצה מהירה, 

ידעתי  אני  אבל  ניצח,  יריבי  כאילו  נראה  היה  לכולם  מהמקום,  ברחתי 

"ברחוב"  "בחיים" "ביום יום" אין מנצח, יש את מי שממשיך הלאה, אני 

הייתי הראשון להסתגל ולצלוח את הסיטואציה. נשמע לכם מוכר? כן, 

זוהי הדרך להסתגל למלחמת היצר!

היום, לקראת קריאת פרשת השבוע, נדבר על גמישות מחשבתית והס־

הרא־ מצליח?  "מי  שאומר  משפט  ישנו  בלחימה  שאמרנו  כפי  תגלות, 

שון שמסתגל" אבל אם נדמה את הסיפור שלנו למאורעות החיים, נוכל 

לראות שאפשר לקרוא את הסיפור הזה, אומנם עם כמה שינויי מילים, 

אבל אפשר לקרוא אותו כסיפור על החיים, וכן, החיים שלנו הם איזו שהי 

סיטואציה בה ישנן עליות ומורדות "מבחנים" "קרבות" "סיבולת" וכו' גם 

בחיים הכלל הזה תקף "מי צולח? הראשון שמסתגל" לשינוי בחיי היום 

ברוח־ וגם  בגשמיות  הילדים,  עם  הזוגיים,  בחיים  בעבודה,  לשינוי  יום, 

ניות, רק מי שמסתגל לשינויים, מצליח. 

השבוע אנחנו רואים שהקב"ה מלמד אותנו על גמישות מחשבתית והס־

תגלות. מיד בתחילת הפרשה הקב"ה מדבר אתנו על, "אשת יפת תואר" 

אדם יוצא למלחמה, במהלכה הוא רואה אשת יפת תואר, הוא רוצה לישא 

אותה לאישה, אומר לו הקב"ה אני אתן לך סדר של דברים מה לעשות, 

רק לאחר מכן תוכל לישא אותה, רש"י הקדוש אומר לנו שפרשת "אשת 

יפת תואר" מדברת כנגד יצר הרע, מכיוון שהקב"ה ידע שמקרים כאלו 

יוכלו להתרחש, הקב"ה אמר, אומנם "מעיקר הדין" זה אסור, אבל ישנם 

דברים שלא נכון להתעקש עליהם, ישנם דברים שצריך לדעת לשחרר, 

אז הקב"ה נתן לנו את הדין של "אשת יפת תואר", פה הקב"ה מראה לנו 

מידיי  להיות  לא  מחשבתית,  גמיש  להיות  של  המעלה  חשובה  כמה  עד 

ההלכה  בגבולות  הוא  כאן  האמור  שכל  כמובן  חשובה:  (הערה  מקובע, 

והמותר) ידוע לנו על רבנים גדולים שבמשך השנים שינו, הוסיפו, והד־

גישו כל מיני הלכות, כי זה חשוב, חשוב להיות עם היד על הדופק להיות 

השינויים  שאת  כמובן  בהתאם,  דברים  ולשנות  ולתקופה  לסובב  קשוב 

עשו גדולי הדור, ומן ההלכה הפשוטה, שולחן ערוך משנה ברורה, אסור 

לנו לזוז ימין ושמאל, אבל העניין הזה רק מראה לנו את החשיבות של, 

גמישות מחשבתית והסתגלות, הן הרוחניות והן בגשמיות. 

האתגר השבועי: באו יחד השבוע נבדוק את עצמנו, כמה אנחנו גמישים 

רו־ אנחנו  האם  לא?  במה  גמישים,  שאנו  הדברים  הם  במה  מחשבתית, 

צים לשנות משהו? האם נחוץ לשנות משהו? וכמובן כאשר נרצה לשנות 

משהו, נשאל ונתייעץ עם גדולים וטובים מאיתנו. בהצלחה רבה! שבת 

שלום! 

רגע לנפש / צביקה קליגר
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

בשל המיסוך הסלולרי בבתי הסוהר:

שביתת רעב נוספת בקרב 
האסירים הערבים

23 אסירים ביטחוניים הועברו ביממה האחרונה מבית הסוהר רמון לתאי בידוד, לאחר שפתחו 
בשביתת רעב על רקע התקנת חסמים סלולריים באגף ◆ השביתה מגיעה לאחר שבחודש אפריל 

האחרון הגיעו האסירים ושירות בתי הסוהר להסכמות בנושא

מ מ. יו„
23 אסירים ביטחוניים הועברו השבוע 
מבית הסוהר רמון לתאי בידוד, לאחר שפ־
תחו בשביתת רעב על רקע התקנת חסמים 
סלולאריים באגף. האסירים נשפטו ובודדו. 
אפריל  שבחודש  לאחר  מגיעה  השביתה 

חמאס  ואסירי  הסוהר  בתי  שירות  הגיעו 
להסכמות בנוגע למיסוך הסלולרי.

ציבו־ טלפונים  יותקנו  ההסכם,  לפי 
הביטחוניים,  האסירים  אגפי  בתוך  ריים 
ואלה יוכלו לשוחח עם משפחותיהם בזמנים 
האסירים  של  הנוספות  הדרישות  קצובים. 

וביטול  עזה,  מרצועת  ביקורים  החזרת   -
ההס־ נדחו.   - חמאס  אסירי  על  סנקציות 
בבתי  נוספת  רעב  שביתת  לאחר  הגיע  כם 
הנו־ השביתה  ורמון.  קציעות  דמון,  הסוהר 
החסמים  מותקנים  שבו  באגף  החלה  כחית 

לראשונה.

עתירה לבית המשפט: לעצור את 
הייצוא הביטחוני לפיליפינים

לטענת העותרים, נשיא הפיליפינים הנוכחי, מאז בחירתו לנשיאות מדינת ישראל מכרה נשק רב לכוחות הביטחון האחראים לפשעים בפיליפינים

מ יר‡ל לבי‡
הוגשה עתירה לבית המשפט לעניינים מי־
נהליים בת"א בדרישה לעצור את הייצוא הביט־
חוני הישראלי לפיליפינים. בעתירה נטען כי אין 
ברצח  לסייע  סמכות  והביטחון  החוץ  למשרדי 

עניים, הפצצת בתי ספר.
אדם,  לזכויות  מארגון  העותרים  לטענת 
נשיא הפיליפינים הנוכחי, רודריגו דוטרטה, מאז 
ישראל  מדינת  דוטרטה,  של  לנשיאות  בחירתו 

מכרה נשק רב לכוחות הביטחון האחראים לפש־
עים בפיליפינים, במסגרת "המלחמה בסמים". בעוד 
לציבור  לשקר  בוחרים  והביטחון  החוץ  שמשרדי 
הישראלי בטענת שווא כי מדובר במידע סודי שלא 
הביטחוני  הייצוא  על  רבים  פרטים  לגלותו,  ניתן 
הישראלי פורסמו בפיליפינים ע"י משרד הביטחון, 

זרועות הביטחון וסוכנות הידיעות הממשלתית.
מלכתחילה, הם אומרים, אין סיבה לכך שמ־
תבור  רובי  תרכוש  כלשהי  במדינה  אזרחית  שטרה 

וגליל ומקלעי נגב, אלא אם מדובר בכוח צבאי שנו־
ואזרחיות.  אזרחים  נגד  צבאיות  פעולות  לבצע  עד 
למעשה, משרדי החוץ והביטחון ומדינת ישראל עו־
זרים לדוטרטה לערער את החוקה הפיליפינית שנ־
קבעה לאחר המעבר לדמוקרטיה בשנת 1987, לפיה 

המשטרה שם אמורה להיות כוח אזרחי ולא צבאי.
במהלך  החלטה  שתקבל  הודיעה  השופטת 
להח־ עד  לציבור  פתוח  הדיון  (כלומר,  עצמו  הדיון 

לטה אחרת).
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התחושה באזור מתוחה, אפשר למשש את המתח, הוא נראה ממש גדול, 

איך אני יוכל לגבור עליו, הנה הוא מזנק לעברי, אגרוף אדיר נשלח לעבר 

הסנטר שלי, עשיתי "רול שולדר" עם באק קטן והאגרוף פספס את פני, 

הרמתי את רגלי לבעיטה לעבר הראש הוא עשה קאבר, שוב פספסתי, 

היריב  רגע  ובאותו  אותי...  יפיל  הוא  עצמי  את  שואל  אני  עושים?  מה 

שלי הוציא קומבינציה במטרה לבלבל אותי, ואז הוא נכנס להטלה הוא 

הפיל אותי בחבטה עוצמתית על הרצפה, הנס שלי היה שאני לא הרפיתי 

הוא  איתי,  יחד  נפל  הוא  רגלו,  את  גרפתי  שלי,  הנפילה  כדי  תוך  ממנו, 

אבל  ממני,  יותר  היה  הוא  טכנית  גם  האמת  ממני,  חזק  יותר  הרבה  היה 

כאן הגיעו האימונים שלי לידי ביטוי, זכרתי את המדריך שלי, אומר לי 

כל הזמן שוב ושוב "מי מנצח את הקרב? הראשון שמסתגל!! "להסתגל" 

"להסתגל" "להסתגל" היו לי הרבה אימונים שנדרש ממני להסתגל, שוב 

הסתגלתי  ההסתגלות,  ענין  את  רבות  שתרגלתי  כיוון  ב"ה  ושוב,  ושוב 

מיד למצב החדש, השארתי את יריבי על הרצפה, פתחתי בריצה מהירה, 

ידעתי  אני  אבל  ניצח,  יריבי  כאילו  נראה  היה  לכולם  מהמקום,  ברחתי 

"ברחוב"  "בחיים" "ביום יום" אין מנצח, יש את מי שממשיך הלאה, אני 

הייתי הראשון להסתגל ולצלוח את הסיטואציה. נשמע לכם מוכר? כן, 

זוהי הדרך להסתגל למלחמת היצר!

היום, לקראת קריאת פרשת השבוע, נדבר על גמישות מחשבתית והס־

הרא־ מצליח?  "מי  שאומר  משפט  ישנו  בלחימה  שאמרנו  כפי  תגלות, 

שון שמסתגל" אבל אם נדמה את הסיפור שלנו למאורעות החיים, נוכל 

לראות שאפשר לקרוא את הסיפור הזה, אומנם עם כמה שינויי מילים, 

אבל אפשר לקרוא אותו כסיפור על החיים, וכן, החיים שלנו הם איזו שהי 

סיטואציה בה ישנן עליות ומורדות "מבחנים" "קרבות" "סיבולת" וכו' גם 

בחיים הכלל הזה תקף "מי צולח? הראשון שמסתגל" לשינוי בחיי היום 

ברוח־ וגם  בגשמיות  הילדים,  עם  הזוגיים,  בחיים  בעבודה,  לשינוי  יום, 

ניות, רק מי שמסתגל לשינויים, מצליח. 

השבוע אנחנו רואים שהקב"ה מלמד אותנו על גמישות מחשבתית והס־

תגלות. מיד בתחילת הפרשה הקב"ה מדבר אתנו על, "אשת יפת תואר" 

אדם יוצא למלחמה, במהלכה הוא רואה אשת יפת תואר, הוא רוצה לישא 

אותה לאישה, אומר לו הקב"ה אני אתן לך סדר של דברים מה לעשות, 

רק לאחר מכן תוכל לישא אותה, רש"י הקדוש אומר לנו שפרשת "אשת 

יפת תואר" מדברת כנגד יצר הרע, מכיוון שהקב"ה ידע שמקרים כאלו 

יוכלו להתרחש, הקב"ה אמר, אומנם "מעיקר הדין" זה אסור, אבל ישנם 

דברים שלא נכון להתעקש עליהם, ישנם דברים שצריך לדעת לשחרר, 

אז הקב"ה נתן לנו את הדין של "אשת יפת תואר", פה הקב"ה מראה לנו 

מידיי  להיות  לא  מחשבתית,  גמיש  להיות  של  המעלה  חשובה  כמה  עד 

ההלכה  בגבולות  הוא  כאן  האמור  שכל  כמובן  חשובה:  (הערה  מקובע, 

והמותר) ידוע לנו על רבנים גדולים שבמשך השנים שינו, הוסיפו, והד־

גישו כל מיני הלכות, כי זה חשוב, חשוב להיות עם היד על הדופק להיות 

השינויים  שאת  כמובן  בהתאם,  דברים  ולשנות  ולתקופה  לסובב  קשוב 

עשו גדולי הדור, ומן ההלכה הפשוטה, שולחן ערוך משנה ברורה, אסור 

לנו לזוז ימין ושמאל, אבל העניין הזה רק מראה לנו את החשיבות של, 

גמישות מחשבתית והסתגלות, הן הרוחניות והן בגשמיות. 

האתגר השבועי: באו יחד השבוע נבדוק את עצמנו, כמה אנחנו גמישים 

רו־ אנחנו  האם  לא?  במה  גמישים,  שאנו  הדברים  הם  במה  מחשבתית, 

צים לשנות משהו? האם נחוץ לשנות משהו? וכמובן כאשר נרצה לשנות 

משהו, נשאל ונתייעץ עם גדולים וטובים מאיתנו. בהצלחה רבה! שבת 

שלום! 

רגע לנפש / צביקה קליגר

ˆבי˜ה ˜לי‚ר - מ‡מן ‡יי - ˜‡וˆ'ר
ביט "נפ ה‡„ם בל מימ„

הרˆ‡ו י ולהזמנליווי ‡י ,ליעו
ratzcazvi@gmail.com :ניי„: 052-7169538   מייל

ההציב ל
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חמאס והג'יהאד האסלאמי הכחישו 
מעורבותם בירי הרקטות

נציגי הארגונים העבירו מסר לישראל באמצעות משלחת מצרית לרצועה 
◆ לפיו לא יאפשרו לכלול את עזה במאבקי הבחירות הפנימיים בישראל 
◆ מנגד, אנשי המשלחת ביקשו מהארגונים לשמור על איפוק בתמורה 

לסיוע כלכלי לרצועה

מ מ. יו„
אתמול  אמר  בחמאס  גורם 
כי  אל-אחבאר  הלבנוני  לעיתון 
ארגונו והג'יהאד האסלאמי אינם 
לעבר  הרקטות  לירי  אחראים 
הדיווח,  פי  על  השבוע.  ישראל 
מטעם  למתווך  נאמרו  הדברים 
לר־ שהגיעה  המצרית  המשלחת 
צועת עזה. הגורם הוסיף כי האר־
בא־ מסר  להעביר  ביקשו  גונים 
לפיו  לישראל,  המשלחת  מצעות 
הרצועה  את  לכלול  יאפשרו  לא 
בי־ הפנימיים  הבחירות  במאבקי 
של  מותם  לאחר  במיוחד  שראל, 
שני פלסטינים בהפגנות על גבול 
המשלחת  אנשי  מנגד,  הרצועה. 

המצרית ביקשו לשמור על איפוק 
בתמורה לסיוע כלכלי לרצועה.

במהלך  שהגיעה  המשלחת 
וע־ ברצועה  סיור  ערכה  השבוע, 
לאבטחת  הנוגעות  בבעיות  סקה 
במשבר  וכן  ברפיח  הגבול  מעבר 
תושביה.  סובלים  ממנו  הכלכלי 
את  להקל  הבטיחה  המשלחת 
המעבר בגבול, וכן להקים מנגנון 
שיציאתם  אזרחים  עבור  חדש 
בא־ מוערך  ושמספרם  נאסרה 
משלחת  כי  דווח  כן  כמו  לפים. 
בי־ לקהיר  מעזה  תצא  כלכלית 
בפיתוח  לדון  כדי  הקרובים  מים 
לה־ שיוביל  מה  המסחר,  קשרי 
המועב־ הסחורות  כמות  גדלת 
על  בדגש  לרצועה,  ממצרים  רת 

דלקים.
במה־ שעלה  אחר  נושא 
סוגיית  הוא  המשלחת  ביקור  לך 
שה־ לאחר  זאת  הקטארי,  הסיוע 
ארגון  כי  טען  אל-עמאדי  שליח 
חמאס גורף רווח פוליטי ממצבה 
הקשה של הרצועה. לטענת הגו־
העלו  השליח  של  דבריו  רמים, 
סימני שאלה בנוגע לתמיכה הק־
טארית ברצועה, על רקע החלט־
תם לצמצם את הסיוע בדלק לת־
שעבר.  בשבוע  בעזה  הכוח  חנת 
הפלסטינים בעזה אף העלו חשש 
נוספים  קטאריים  צעדים  מפני 
זה  ובכלל  הסיוע  הפסקת  כמו 
המענק הקטארי למשפחות עניות 

ופרוייקטים הומניטריים.

תקרית ליד ירושלים:
רכב פגע במחסום; חייל מג"ב 

ואזרח נפצעו קל-בינוני
נהג הרכב הפוגע, אשר על פי החשד נגנב, נמלט רגלית מהמקום וכוחות 

גדולים פתחו סריקות במטרה לאתרו ◆ כעבור שעות נתפס החשוד, תושב 
עיסאוויה בשנות ה-20 לחייו 

מ מ. יו„
נפצע   21 בן  מג"ב  לוחם 
הת־ לאזור  בסמוך  בינוני  באורח 
עשייה עטרות הסמוך לירושלים, 
לאחר שרכב - אשר על פי החשד 
אזרח  חונה.  ברכב  פגע   - נגנב 
קל  באורח  נפצע   ,50 כבן  נוסף, 
הרקע  כי  נמסר  ממג"ב  באירוע. 

לאירוע הוא פלילי.
במ־ התרחשה  התקרית 
החשוד,  הנהג  מג"ב.  של  חסום 

ה-20  בשנות  עיסאוויה  תושב 
מהמקום.  רגלית  נמלט  לחייו, 
פתחו  מג"ב  של  רבים  כוחות 
וכע־ לאתרו,  במטרה  בסריקות 
הפצועים,  שני  נתפס.  שעות  בור 
לרכב  בסמוך  שעמדו  רגל  הולכי 
שנפגע, פונו לבית החולים שערי 
מחב־ סובל  הצעיר  בעיר.  צדק 
לות בגפיו, ופונה כשהוא בהכרה 

מלאה.
ראינו  למקום  "כשהגענו 

צעיר כבן 21 בהכרה מלאה. הוא 
מח־ וסבל  מרכב,  שנפגע  סיפר 
פרמדיק  סיפר  בגפיים",  בלות 
למ־ שהוזעק  סלם  ניסים  מד"א 
רפואי  טיפול  לו  "הענקנו  קום. 
ומתן  חבישות  קיבועים,  שכלל 
במהירות  אותו  ופינינו  תרופות, 
החולים,  בבית  טיפול  להמשך 
מהמקום  ויציב.  בינוני  כשמצבו 
במצב   50 כבן  נוסף  גבר  פונה 

קל", הוסיף.

נעצר אדם בחשד 
שהאזין שנים לצה"ל 

והפיץ מידע
גבר מאזור הדרום נעצר בחשד שהאזין במשך שנים לרשתות הקשר 
הצבאיות בגזרת עוטף עזה, והפיץ את המידע לעיתונאים ותושבים 
בקבוצות ברשת תוך סיכון חיילי צה"ל ◆ בביתו נתפס ציוד האזנות

מ מ. יו„
נעצר  הדרום  מאזור  גבר 
שהאזין  בחשד  יומיים  לפני 
הקשר  לרשתות  שנים  במשך 
עזה,  עוטף  בגזרת  הצבאיות 
לפעולות  הנוגע  מידע  והפיץ 
סי־ תוך  אמת  בזמן  צבאיות 
כי  חשוד  הוא  צה"ל.  חיילי  כון 
לעיתונאים  המידע  את  הפיץ 
העוטף  באזור  ביטחון  ולאנשי 
חברתיות  קבוצות  באמצעות 

ברשת.
לפר־ שעובד  החשוד, 

נעצר  כריכים,  במכירת  נסתו 
מחלק  של  פעילות  במסגרת 
ובשי־ שדרות  בתחנת  מודיעין 
תוף משרד התקשורת במהלכו 
פשטו החוקרים על ביתו ותפ־

סו ציוד האזנות רב. הוא מיוצג 
הציבורית  הסנגוריה  ידי  על 
לדיון  והובא  דרום,  במחוז 
משפט  בבית  מעצרו  בהארכת 

השלום באשקלון.

כי  מסר  בחקירה  גורם 
אדומים  קווים  "חצה  החשוד 
וידע שהוא צועד על חבל דק". 
בעבירות  "מדובר  לדבריו, 

חמורות של ביטחון מידע".

נתניהו נפגש עם פוטין בסוצ'י: 
"מקווה שלאחר הבחירות 

היחסים בין המדינות יתהדקו
נתניהו טען לעמיתו הרוסי כי "איראן מגבירה את תקיפותיה נגד 

ישראל משטח סוריה"

מ ח. פרנ˜ל
ונ־ נתניהו  הממשלה  ראש 
נפגשו  פוטין  ולדימיר  רוסיה  שיא 
הערב (חמישי) בסוצ'י שלחוף הים 
השחור על רקע ההתחממות בגזרת 
הצפון והמאבק של ישראל בהתב־
ובלבנון.  בסוריה  האירנית  ססות 
המנהיגים,  בין  הפגישה  במהלך 
שנערכה באיחור של כמעט שלוש 
פוטין  בפני  נתניהו  הדגיש  שעות, 
הבי־ התיאום  של  החשיבות  את 
בגזרה  לרוסיה  ישראל  בין  טחוני 
הסורית. "התיאום הביטחוני בינינו 
חשוב  הוא  אבל  חשוב,  תמיד  הוא 
במיוחד בעת הזאת משום שבחודש 
חמורה  מאוד  עלייה  חלה  האחרון 
אירן  של  הניסיונות  היקף  במספר 
לפגוע בישראל משטח סוריה, וגם 
לשים בה טילים מדויקים. זה איום 
בלתי נסבל מבחינתנו, ואנחנו פוע־
לוודא  גם  חייבים  אנחנו  ולכן  לים, 
ואנ־ חיכוך,  ימנע  בינינו  שהתיאום 

חנו אכן עושים את זה". 
יחסים  על  שומרים  "אנחנו 
סדירים וטובים", אמר פוטין בפגי־
שה, "בשנה שעברה ראינו את נתו־

הודות  גדלים.  והכלכלה  הסחר  ני 
בי־ התפתחות  יש  שלך  למעשים 
חסים, בביטחון, ואתה כמובן יודע 
בינ־ מטרור  סכנה  נשמרת  שעדיין 
את  מכירים  ברוסיה  אנחנו  לאומי. 

המונח טרור וגם בישראל כמובן".
הזמין  ריבלין  הנשיא  "כבוד 
אותי לישראל לציין 75 שנה לשח־
"תע־ פוטין,  הוסיף  אושוויץ",  רור 
לבקר  מאוד  אשמח  שאני  לו  ביר 
בישראל ואם זה יהיה אפשרי, אולי 
האנדרטה  את  להשיק  אפשר  גם 
לזכר אזרחי לנינגרד שהיו במצור".
נמצאת  שישראל  יודע  "אני 
לפני־ עומדות  היסטורי,  באתגר 
ב-17  שזה  זוכר  ואני  בחירות  נו 
הרוסי,  הנשיא  הוסיף  בספטמבר", 
"ידוע שבישראל מתגוררים מיליון 
תמיד  המועצות.  ברית  יוצאי  וחצי 
לאנשים  כמו  אליהם  התייחסנו 
ייבחר  מי  מאוד  לנו  חשוב  שלנו. 
שייכנס  שמי  מקווה  ואני  לכנסת 
הידי־ של  הקו  על  ישמור  לכנסת 
את  ויחזק  שלנו  המדינות  בין  דות 
הפגישה  הלאה".  שלנו  היחסים 
בין השניים נערכת לאחר שאתמול 

לה־ הגיב  במוסקבה  החוץ  משרד 
צהרתו של ראש הממשלה כי יספח 
שהמהלך  ומזהיר  הירדן  בקעת  את 
עלול להוביל להסלמה באזור כולו. 
יש־ ממשלת  מתוכניות  "מודאגים 
המשרד.  בהודעת  נכתב  ראל", 
את  הגדירו  הרוסי  החוץ  במשרד 
במיוחד"  "מדאיגה  נתניהו  הצהרת 
של  התוכנית  "יישום  כי  וכתבו 
ההנהגה הישראלית עשויה להוביל 
להסלמה חריפה באזור ולמנוע את 
עם  ישראל  של  המיוחל  השלום 

שכנותיה הערביות".
עמ־ מאחורי  עומדים  "אנו 
מדיני  בפתרון  הצורך  לגבי  דתנו 
הישראלי-הפלס־ לסכסוך  מקיף 
לשני  מדינות  שתי  בסיס  על  טיני 
עמים בגבולות 67", הדגישו במוס־
קבה. "הדרך היחידה לפתור את כל 
באמצעות  היא  הקיימות  הבעיות 
הישראלים  בין  ישיר  ומתן  משא 
המ־ חוקי  בסיס  על  לפלסטינים 
ההחלטות  כולל  הבינלאומי,  שפט 
הביטחון,  מועצת  של  הרלוונטיות 
השלום  ויוזמת  מדריד  עקרונות 

הערבית". 
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רה''מ לפני צאתו לרוסיה: 
עוצמה יהודית תעבור את 

אחוז החסימה
זאת, 24 שעות לאחר שטען כי הצבעה למפלגה מהווה זריקת קולות 

לפח ◆ הסקר שיכריע: בליכוד הזמינו סקרי עומק ע''מ להכריע בשאלה 
אם לתקוף את 'עוצמה יהודית' או לא

מ ח. פרנ˜ל
בנימין  הממשלה  ראש 
עמ־ את  לשנות  הספיק  נתניהו 
דתו כמה פעמים ביחס למפלגת 
אם  שהשאלה  יהודית,  עוצמה 
אחוז  את  תעבור  לא  או  תעבור 
החסימה עשויה להכריע את הב־
שעבר  רביעי  ביום  כבר  חירות.  
לפיה  הודעה  הליכוד  הוציאה 
תביא  יהודית  לעוצמה  הצבעה 
ימין.  מצביעי  של  קולות  לבזבוז 
המסר  על  נתניהו  חזר  שלשום 
התק־ לכלי  שהעניק  ובראיונות 
שורת אמר כי עוצמה יהודית לא 
תעבור את אחוז החסימה ותביא 
לזריקת קולות לפח. אלא שאת־
מול נשמע נתניהו אחרת. בראיון 
ממתו  נתניהו  התחמק  ב'  ברשת 
תשובה ישירה לשאלה לגבי עו־
שעות  כמה  ואילו  יהודית  צמה 
למטוס  עלייתו  בטרם  כך,  אחר 
לרוסיה, אמר נתניהו כי בסקרים 
שהוא רואה עוצמה יהודית עוב־

רת את אחוז החסימה.
בפרטים  המעורה  גורם 
גור־ כי  היום'  ל'ישראל  אמר 
מים בליכוד פנו בשבוע האחרון 
והציעו  יהודית  עוצמה  לראשי 
במ־ משותף  סקר  לערוך  להם 
עובד  שאינו  שלישי,  סקרים  כון 
ועל  מהמפלגות,  אחת  עבור 
עוצמה  האם  יוחלט  הסקר  פי 
ותזכה  במרוץ  תישאר  יהודית 
בדרך  הממשלה  ראש  לתמיכת 
מהמירוץ  תפרוש  או  עקיפה, 
עוברת.  שאינה  שיתברר  במידה 
להצעה  סירבו  יהודית  בעוצמה 
תחליף  לא  הוא  סקר  כי  וטענו 
שיהיה  יתכן  ולא  לאידיאולוגיה, 
כה  שאלה  לגבי  לקבוע  בכוחו 
לע־ החליטו  בליכוד  גורלית. 
רוך סקר באופן חד צדדי, אולם 
מכון  באמצעות  זאת  עשו  לא 
לבכי־ פנו  אלא  הרגיל  הסקרים 
אלה  שיהיו  יש"ע  במועצת  רים 
מתוך  זאת  הסקר,  את  שיזמינו 
יהודית  עוצמה  אנשי  כי  הערכה 
יקבלו יותר את דעתם הנחשבת 

אובייקטיבית יותר. הסקר הוזמן 
מה־ פוקס.  קמיל  פרופ'  ידי  על 
יהודית  עוצמה  כי  עלה  תוצאות 
מקבלת 4.5 מנדטים. בשלב הזה 
יועצי  בין  ויכוח  להתעורר  החל 
עוצמה  עם  לעשות  מה  נתניהו 

יהודית.
ההכר־ נפלה  שכבר  אחרי 
עה לנסות להוריד מהם מנדטים 
מועצת  חברי  פנו  שניתן,  כמה 
יש"ע שהיו בסוד העניינים לאנ־
שי ראש הממשלה וידם תוצאות 
שערכו,  מיוחדת  בדיקה  של 
לפיה במידה שאנשי חב"ד יגיעו 
שעוצמה  סיכוי  שיש  למסקנה 
לגדול  עשוי  עוברת,  יהודית 
המפלגה  של  המצביעים  מאגר 

בכמה עשרות אלפי קולות.
יצי־ את  לבדוק  מנת  על 
תתחיל  בטרם  המפלגה,  בות 
נת־ שמתכנן  הקולות"  "שתיית 

החליט  האחרונים,  ביומיים  ניהו 

כיוון  לשנות  הממשלה  ראש 
ולשדר את המסר כאילו עוצמה 
יהודית עוברת. בשלב הבא יערך 
עוד סקר, ככל הנראה הפעם על 
שהמפלגה  ובמידה  הליכוד,  ידי 
נת־ שיעדיף  יתכן  יציבה  תהיה 
ניהו להמשיך לחזק אותה על ידי 
שידור תחושת ביטחון ביכולתה 
לעבור. במידה שלא, יחזור ראש 
מפלגת  את  לתקוף  הממשלה 
הימין ולבקש ממצביעי הימין לא 

לבזבז עליהם קולות.
יהודית  בעוצמה  גורמים 
שמ־ "אנו  כי  בתגובה  אמרו 
את  שינה  הממשלה  שראש  חים 
של  כניסה  רק  כי  והבין  עמדתו 
מצי־ לכנסת  יהודית  עוצמה 
עוצמה  הימין.  ממשלת  את  לה 
הקרובה  בכנסת  תהיה  יהודית 
תהיה  שלראשונה  לכך  ותביא 
ולא  במעשים  ימין  ממשלת  כאן 

בדיבורים".

שערוריה: 

לימודי חמאס במזרח ירושלים 
באישור משרד החינוך

רשת בתי הספר אל-אימאן מקיימת קשרים גלויים עם ארגונים טורקיים 
אנטי-ציוניים ואנטי-ישראליים אשר תומכים בחמאס

מ יר‡ל לבי‡                       
במז־ כי  נחשף  לאחרונה 
בחופשיות,  פועלת  ירושלים  רח 
ומ־ המשפטים  משרד  באישור 
ספר  בתי  רשת  החינוך,  שרד 
ידי  על  מנוהלת  אשר  פרטיים 
התו־ ומסיתים  עוינים  גורמים 
ונתמכת  החמאס  בתנועת  מכים 
ארגונים  עם  פעולה  ומשתפת 
טורקיים תומכי חמאס הפועלים 
יש־ של  קיומה  נגד  לאות  ללא 
ראל, תוך הפצת חומרי תעמולה 
מסיתים נגדה. מסתבר כי לא רק 
קייטנות מסיתות נגד ישראל כפי 
שפורסם לאחרונה, אלא גם בתי 

ספר יסודיים ותיכוניים.
הספר  בתי  ברשת  מדובר 
מפ־ אשר  אל-אימאן  הפרטיים 
בתי  שני  ירושלים  במזרח  עילה 
ספר  בתי  ושני  יסודיים  ספר 
מפעי־ הרשת  בנוסף,  תיכוניים. 
בראש  שעומד  מי  ילדים.  גן  לה 
חמא־ ג'מיל  השיח'  הוא  הרשת 
הרשות  כראש  משמש  אשר  מי, 
בירושלים.  העליונה  האסלאמית 
קיצונית:  לדמות  נחשב  חמאמי 
הוא מזוהה במשך שנים רבות עם 
ואף  המוסלמים,  האחים  תנועת 

החמאס  ממייסדי  לאחד  נחשב 
הקיצוני,  עברו  בשל  בירושלים. 
לאורך  לטשטש  חמאמי  ניסה 
תנועת  עם  קשריו  את  השנים 
החמאס ועם האחים המוסלמים. 
על  להיעצר  שלא  מנת  על  זאת 

ידי הרשויות בישראל.
הביט־ מערכת  זאת,  עם 

בשנת  חמאמי  נגד  הוציאה  חון 
מהארץ  יציאה  איסור  צו   2016
ושו־ ליהודה  כניסה  איסור  וצו 
מרון למשך מספר חודשים בשל 
המדינה.  בביטחון  לפגיעה  חשש 
של  הזהירה  התנהגותו  למרות 
חמאמי, הוא שיתף פעולה באופן 
גלוי עם ראאד סלאח, ראש הפלג 
האסלאמית  התנועה  של  הצפוני 
על  לחוק  מחוץ  אל  הוצאה  אשר 
הוכ־ היווה  הדבר  ישראל.  ידי 
פעל  הקיצוני  שהשיח'  לכך  חה 
במדינת  לפגוע  מנת  על  נמרצות 

ישראל.
רשת בתי הספר אל-אימאן 
אר־ עם  גלויים  קשרים  מקיימת 
אנטי-ציוניים  טורקיים  גונים 
תומכים  אשר  ואנטי-ישראליים 
הבול־ הארגונים  אחד  בחמאס. 
טים הוא עמותה בשם אוקו-דר, 

האחרונות  בשנים  הביעה  אשר 
תמיכה גלויה בתמיכה בטרור נגד 
אינתיפאדה  פתיחת  התנחלויות, 
קריקטורות  פרסום  שלישית, 
במ־ ותמיכה  צה"ל  נגד  מסיתות 
ברצועת  החמאס  תנועת  נהיגי 

עזה.
הרשת מתגאה בקשריה עם 
באיסטנבול,  סווידאן  טארק  ד"ר 
לה־ מבוגריה  כמה  שלחה  ואף 
למצטיינים  בתכנית  שתתף 
הוא  סווידאן  שמו.  על  הקרויה 
מטיף כווייתי קיצוני המזוהה עם 
וידוע  המוסלמים  האחים  תנועת 
יש־ ולמדינת  לציונות  בשנאתו 
הפשרות  חסרת  ובתמיכתו  ראל 

בפלסטינים.
הח־ הסימנים  כל  למרות 

הסתה  על  שמראים  הללו  מורים 
בתי  רשת  ישראל,  נגד  מכוונת 
ללא  קיבלה  אל-אימאן  הספר 
בעיות רישיון ממשרד המשפטים 
הציבור",  לתועלת  "חברה  בתור 
החי־ במשרד  המשפטי  ומעמדה 
נוך הוא "מוכרת שאינה רשמית". 
רשאית  שהרשת  אומרת  זאת 
לקבל מימון ממשרד החינוך של 

מדינת ישראל.
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רה''מ לפני צאתו לרוסיה: 
עוצמה יהודית תעבור את 

אחוז החסימה
זאת, 24 שעות לאחר שטען כי הצבעה למפלגה מהווה זריקת קולות 

לפח ◆ הסקר שיכריע: בליכוד הזמינו סקרי עומק ע''מ להכריע בשאלה 
אם לתקוף את 'עוצמה יהודית' או לא

מ ח. פרנ˜ל
בנימין  הממשלה  ראש 
עמ־ את  לשנות  הספיק  נתניהו 
דתו כמה פעמים ביחס למפלגת 
אם  שהשאלה  יהודית,  עוצמה 
אחוז  את  תעבור  לא  או  תעבור 
החסימה עשויה להכריע את הב־
שעבר  רביעי  ביום  כבר  חירות.  
לפיה  הודעה  הליכוד  הוציאה 
תביא  יהודית  לעוצמה  הצבעה 
ימין.  מצביעי  של  קולות  לבזבוז 
המסר  על  נתניהו  חזר  שלשום 
התק־ לכלי  שהעניק  ובראיונות 
שורת אמר כי עוצמה יהודית לא 
תעבור את אחוז החסימה ותביא 
לזריקת קולות לפח. אלא שאת־
מול נשמע נתניהו אחרת. בראיון 
ממתו  נתניהו  התחמק  ב'  ברשת 
תשובה ישירה לשאלה לגבי עו־
שעות  כמה  ואילו  יהודית  צמה 
למטוס  עלייתו  בטרם  כך,  אחר 
לרוסיה, אמר נתניהו כי בסקרים 
שהוא רואה עוצמה יהודית עוב־

רת את אחוז החסימה.
בפרטים  המעורה  גורם 
גור־ כי  היום'  ל'ישראל  אמר 
מים בליכוד פנו בשבוע האחרון 
והציעו  יהודית  עוצמה  לראשי 
במ־ משותף  סקר  לערוך  להם 
עובד  שאינו  שלישי,  סקרים  כון 
ועל  מהמפלגות,  אחת  עבור 
עוצמה  האם  יוחלט  הסקר  פי 
ותזכה  במרוץ  תישאר  יהודית 
בדרך  הממשלה  ראש  לתמיכת 
מהמירוץ  תפרוש  או  עקיפה, 
עוברת.  שאינה  שיתברר  במידה 
להצעה  סירבו  יהודית  בעוצמה 
תחליף  לא  הוא  סקר  כי  וטענו 
שיהיה  יתכן  ולא  לאידיאולוגיה, 
כה  שאלה  לגבי  לקבוע  בכוחו 
לע־ החליטו  בליכוד  גורלית. 
רוך סקר באופן חד צדדי, אולם 
מכון  באמצעות  זאת  עשו  לא 
לבכי־ פנו  אלא  הרגיל  הסקרים 

אלה  שיהיו  יש"ע  במועצת  רים 
מתוך  זאת  הסקר,  את  שיזמינו 
יהודית  עוצמה  אנשי  כי  הערכה 
יקבלו יותר את דעתם הנחשבת 

אובייקטיבית יותר. הסקר הוזמן 
מה־ פוקס.  קמיל  פרופ'  ידי  על 
יהודית  עוצמה  כי  עלה  תוצאות 
מקבלת 4.5 מנדטים. בשלב הזה 
יועצי  בין  ויכוח  להתעורר  החל 
עוצמה  עם  לעשות  מה  נתניהו 

יהודית.
ההכר־ נפלה  שכבר  אחרי 
עה לנסות להוריד מהם מנדטים 
מועצת  חברי  פנו  שניתן,  כמה 
יש"ע שהיו בסוד העניינים לאנ־
שי ראש הממשלה וידם תוצאות 
שערכו,  מיוחדת  בדיקה  של 
לפיה במידה שאנשי חב"ד יגיעו 
שעוצמה  סיכוי  שיש  למסקנה 
לגדול  עשוי  עוברת,  יהודית 
המפלגה  של  המצביעים  מאגר 

בכמה עשרות אלפי קולות.
יצי־ את  לבדוק  מנת  על 
תתחיל  בטרם  המפלגה,  בות 
נת־ שמתכנן  הקולות"  "שתיית 

החליט  האחרונים,  ביומיים  ניהו 

כיוון  לשנות  הממשלה  ראש 
ולשדר את המסר כאילו עוצמה 
יהודית עוברת. בשלב הבא יערך 
עוד סקר, ככל הנראה הפעם על 
שהמפלגה  ובמידה  הליכוד,  ידי 
נת־ שיעדיף  יתכן  יציבה  תהיה 
ניהו להמשיך לחזק אותה על ידי 
שידור תחושת ביטחון ביכולתה 
לעבור. במידה שלא, יחזור ראש 
מפלגת  את  לתקוף  הממשלה 
הימין ולבקש ממצביעי הימין לא 

לבזבז עליהם קולות.
יהודית  בעוצמה  גורמים 
שמ־ "אנו  כי  בתגובה  אמרו 
את  שינה  הממשלה  שראש  חים 
של  כניסה  רק  כי  והבין  עמדתו 
מצי־ לכנסת  יהודית  עוצמה 
עוצמה  הימין.  ממשלת  את  לה 
הקרובה  בכנסת  תהיה  יהודית 
תהיה  שלראשונה  לכך  ותביא 
ולא  במעשים  ימין  ממשלת  כאן 

בדיבורים".

שערוריה: 

לימודי חמאס במזרח ירושלים 
באישור משרד החינוך

רשת בתי הספר אל-אימאן מקיימת קשרים גלויים עם ארגונים טורקיים 
אנטי-ציוניים ואנטי-ישראליים אשר תומכים בחמאס

מ יר‡ל לבי‡                       
במז־ כי  נחשף  לאחרונה 
בחופשיות,  פועלת  ירושלים  רח 
ומ־ המשפטים  משרד  באישור 
ספר  בתי  רשת  החינוך,  שרד 
ידי  על  מנוהלת  אשר  פרטיים 
התו־ ומסיתים  עוינים  גורמים 
ונתמכת  החמאס  בתנועת  מכים 
ארגונים  עם  פעולה  ומשתפת 
טורקיים תומכי חמאס הפועלים 
יש־ של  קיומה  נגד  לאות  ללא 
ראל, תוך הפצת חומרי תעמולה 
מסיתים נגדה. מסתבר כי לא רק 
קייטנות מסיתות נגד ישראל כפי 
שפורסם לאחרונה, אלא גם בתי 

ספר יסודיים ותיכוניים.
הספר  בתי  ברשת  מדובר 
מפ־ אשר  אל-אימאן  הפרטיים 
בתי  שני  ירושלים  במזרח  עילה 
ספר  בתי  ושני  יסודיים  ספר 
מפעי־ הרשת  בנוסף,  תיכוניים. 
בראש  שעומד  מי  ילדים.  גן  לה 
חמא־ ג'מיל  השיח'  הוא  הרשת 
הרשות  כראש  משמש  אשר  מי, 
בירושלים.  העליונה  האסלאמית 
קיצונית:  לדמות  נחשב  חמאמי 
הוא מזוהה במשך שנים רבות עם 
ואף  המוסלמים,  האחים  תנועת 

החמאס  ממייסדי  לאחד  נחשב 
הקיצוני,  עברו  בשל  בירושלים. 
לאורך  לטשטש  חמאמי  ניסה 
תנועת  עם  קשריו  את  השנים 
החמאס ועם האחים המוסלמים. 
על  להיעצר  שלא  מנת  על  זאת 

ידי הרשויות בישראל.
הביט־ מערכת  זאת,  עם 

בשנת  חמאמי  נגד  הוציאה  חון 
מהארץ  יציאה  איסור  צו   2016
ושו־ ליהודה  כניסה  איסור  וצו 
מרון למשך מספר חודשים בשל 
המדינה.  בביטחון  לפגיעה  חשש 
של  הזהירה  התנהגותו  למרות 
חמאמי, הוא שיתף פעולה באופן 
גלוי עם ראאד סלאח, ראש הפלג 
האסלאמית  התנועה  של  הצפוני 
על  לחוק  מחוץ  אל  הוצאה  אשר 
הוכ־ היווה  הדבר  ישראל.  ידי 
פעל  הקיצוני  שהשיח'  לכך  חה 
במדינת  לפגוע  מנת  על  נמרצות 

ישראל.
רשת בתי הספר אל-אימאן 
אר־ עם  גלויים  קשרים  מקיימת 
אנטי-ציוניים  טורקיים  גונים 
תומכים  אשר  ואנטי-ישראליים 
הבול־ הארגונים  אחד  בחמאס. 
טים הוא עמותה בשם אוקו-דר, 

האחרונות  בשנים  הביעה  אשר 
תמיכה גלויה בתמיכה בטרור נגד 
אינתיפאדה  פתיחת  התנחלויות, 
קריקטורות  פרסום  שלישית, 
במ־ ותמיכה  צה"ל  נגד  מסיתות 
ברצועת  החמאס  תנועת  נהיגי 

עזה.
הרשת מתגאה בקשריה עם 
באיסטנבול,  סווידאן  טארק  ד"ר 
לה־ מבוגריה  כמה  שלחה  ואף 
למצטיינים  בתכנית  שתתף 
הוא  סווידאן  שמו.  על  הקרויה 
מטיף כווייתי קיצוני המזוהה עם 
וידוע  המוסלמים  האחים  תנועת 
יש־ ולמדינת  לציונות  בשנאתו 
הפשרות  חסרת  ובתמיכתו  ראל 

בפלסטינים.
הח־ הסימנים  כל  למרות 
הסתה  על  שמראים  הללו  מורים 
בתי  רשת  ישראל,  נגד  מכוונת 
ללא  קיבלה  אל-אימאן  הספר 
בעיות רישיון ממשרד המשפטים 
הציבור",  לתועלת  "חברה  בתור 
החי־ במשרד  המשפטי  ומעמדה 
נוך הוא "מוכרת שאינה רשמית". 
רשאית  שהרשת  אומרת  זאת 
לקבל מימון ממשרד החינוך של 

מדינת ישראל.
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שבדיה: לפחות 18% מתלמידי התיכון מחזיקים 
בגישה שלילית כלפי יהודים

  שיעור האוחזים בדעה שלילית בקרב המוסלמים עמד על 55 אחוזים  

מ יר‡ל לבי‡
בקרב  ב-2010  שנערך  בסקר 
כי 18%  עלה  בשבדיה,  תיכון  תלמידי 
כלפי  שלילית  בגישה  מחזיקים  מהם 
המוסלמים,  הנשאלים  בקרב  יהודים. 
עמד  שלילית  בדעה  האוחזים  שיעור 

על 55 אחוזים.
שהגעה  העובדה  לגבי  ספק  אין 
ממדינות  לשבדיה  רבים  מהגרים  של 
בהן אנטישמיות נחשבה כדבר מקובל 
מת־ לכך  התופעה.  להתחזקות  תרמה 
פרו-פל־ פוליטית  אווירה  גם  ווספת 

סטינית שלא מאפשרת דיון הוגן בכל 
מה שקשור לישראל והצורך של אותם 
המה־ לקולות  לקרוץ  פוליטיקאים 
רב-תרבותית  תפיסה  עם  יחד  גרים, 
תרבויות  על  ביקורת  מאפשרת  שלא 
כג־ מוגדר  להיות  חשש  מתוך  אחרות 

זען.
בחרה  שבדיה  ממשלת  כזכור, 
הוועידה  של  כמארחת  מאלמו  בעיר 
האנטי־ ונגד  השואה  הנצחת  למען 
הצעות  גם  נשמעו  לאחרונה  שמיות. 
להקים במאלמו מוזיאון לזכר השואה.

שנערכות  השואה  לזכר  ועידות 
בזמן שהפוליטיקאים במאלמו לא עשו 
היהודים  על  להגן  כדי  שביכולתם  כל 
החיים בעיר, הן לא יותר מהפגנת צבי־
להרחיק  ראשיה  של  ציני  וניסיון  עות 

את עצמם מתופעת האנטישמיות.

כתובות נאצה רוססו על 
בית כנסת בלוס אנג'לס

גרפיטי על בית כנסת של קהילת "בבא סאלי" בלוס אנג'לס 

מ יר‡ל לבי‡
קליפורניה  אנג'לס,  לוס 
"בבא  קהילת  נגד  גרפיטי   –
בארצות  אנג'לס  בלוס  סאלי" 
ביום  שנאה  פשע  זהו  הברית. 
את  מציינים  בן  יום   11/ ה 9- 

נפילת בנייני התאומים.
באתר  הדיווח  פי  על 
 ,Yeshiva world news
למתפללים  המתינו  המרססים 
ולהתחיל  להיכנס  שיתחילו 
רי־ מכן  ולאחר  התפילה,  את 

ססו את הגרפיטי, כך, שכאשר 
את  ראו  הם  יצאו,  המתפללים 

זה.
"תשוח־ נכתב  הקיר  על 
רר פלסטין" באותיות גדולות. 
המשטרה חוקרת את האירוע.
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יום המזוזה הארצי: 
קיבוצניקים מכל הארץ 
יחשפו למסורת ישראל

במסגרת הפעילות יתפרסו למעלה מ-200 סופרי סת"ם בכל הקיבוצים 
והמושבים המשתתפים בפעילות, ויפתחו בהם מוקדי מידע עם עמדות 

פעילות שבהם יתאפשר לכל המעוניין לבדוק את מזוזות ביתו

מ יר‡ל לבי‡
השנה,  ראש  לפני  כשבוע 
ומושבים  קיבוצים  מאות  ישתתפו 
ועד  הגולן  מרמת  הארץ  רחבי  מכל 
לדרום הארץ ב'יום המזוזה הארצי' 
הפעילות  השחר.  איילת  ארגון  של 
מפעי־ כחלק  שתתקיים  הייחודית 
שפועל  השחר'  'איילת  ארגון  לות 
לחשיפת הציבור הישראלי למסורת 
תא־ בעם,  הקרע  ולצמצום  ישראל 
פשר לתושבי הקיבוצים והמושבים 
והדת,  המסורת  מחיי  המרוחקים 
בצורה  המזוזה  מצוות  את  לחוות 
ישירה וללא תיווך של גורמים זרים.
יתפרסו  הפעילות  במסגרת 
בכל  סת"ם  סופרי  מ-200  למעלה 
המשתתפים  והמושבים  הקיבוצים 
בפעילות, ויפתחו בהם מוקדי מידע 
עם עמדות פעילות שבהם יתאפשר 
מזוזות  את  לבדוק  המעוניין  לכל 
מקרוב,  המזוזה  את  להכיר  ביתו, 

הסת"ם  סופר  ממלאכת  להתרשם 
ואף להזמין מזוזות חדשות עם הת־

קנה עד הבית.
את פעילות יום המזוזה האר־
לאפ־ כדי  השחר  באיילת  יזמו  צי, 
והמושבים  הקיבוצים  לתושבי  שר 
בהוספת  החדשה  לשנה  להיערך 
חיבורים  ליצור  וכן  ליהדות  חיבור 
נוספים לקראת תפילות ראש השנה 
ויום כיפור. מבדיקת פעילי 'איילת 
לקונצנ־ בניגוד  כי  עולה  השחר' 
נוכחות  על  הישראלי  בציבור  זוס 
ברבים  בישראל,  בית  בכל  המזוזה 
מהקיבוצים והמושבים המשתתפים 
ללא  רבים  ומבנים  בתים  בפעילות 

מזוזה בפתחים.
הפיזור  עם  להתמודד  כדי 
הפ־ נקודות  של  הרחב  הגיאוגרפי 
וקיבו־ מושבים  גם  בהם  עילות, 
שלום,  כרם  כמו  ספר  באיזורי  צים 
או  עזה,  בעוטף  בארי  עוז,  נחל 

ישראל-לב־ בגבול  ונטועה  זרעית 
בארגון  אלה  בימים  מגייסים  נון, 
איילת השחר עשרות סופרי סת"ם 
בכל  הפעילות  מוקדי  את  שיאיישו 

רחבי הארץ.
רענן  שלמה  הרב  לדברי 
"הקיבוצים  השחר:  איילת  מנכ"ל 
הפעילות  את  מכירים  והמושבים 
בפעי־ אם  השנה,  אורך  לכל  שלנו 
אח־ במיזמים  או  החברותות  לות 
לחזק  מעוניינים  הגדול  רובם  רים, 
והמורשת  היהדות  עם  הקשר  את 
של עם ישראל. פעילות 'יום המזו־
זה הארצי' נועדה לחשוף את התו־
שידועה  המזוזה  מצוות  עם  שבים 
הבית  דיירי  על  לשמירה  כסגולה 
לקראת  כעת,  בתוכו.  והנמצאים 
לסופרי  קוראים  אנו  השנה,  ראש 
חלק  לקחת  הרחב  מהציבור  סת"ם 
בפעילות קירוב הרחוקים ולהוסיף 

זכות ליום הדין".

מזוזות ענק בשדרות
שתי מזוזות ענק בגודל חצי מטר ובעלות של 6,000 ש"ח, כל 

אחת - בשתי הכניסות להולכי רגל ב'שער שדרות'

מ יר‡ל לבי‡
חב“ד  חסיד  ברוק,  יוסי 
קראון  בשכונת  שהתגורר 
לא־ עבר  שבברוקלין,  הייטס 
חרונה להתגורר בעיר שדרות.
השבוע הוא התקין, יחד 
הרב  בעיר  חב“ד  שליח  עם 

משה-זאב פיזם  – שתי מזוזת 
להולכי  הכניסות  בשתי  ענק, 
הענק,  שדרות‘  ב‘שער  רגל 
מוכת  לעיר  הראשית  בכניסה 

הקאסמים.
של  בגודל  הן  המזוזות 
חצי מטר, ועלותן 6,000 ש“ח 

כל אחת.

ברוק כיהן בעבר  כחבר 
קראון  שכונת  של  הקהל  ועד 
הכש־ מערכת  וכמנהל  הייטס 
רות שמפעיל הבד“צ המקומי.

לציון  ראשון  יליד  הוא 
החסידי  המשפיע  של  ונכדו 

רבי חיים שאול ברוק זצ“ל.

בראשות האדמו"ר: 

מאות ביום עיון מיוחד בצאנז
למעלה מ-200 מנהלים, מפקחים ויועצים בתלמודי התורה 
השתתפו ביום עיון ראשון מסוגו בנושא "המסגרת החינוכית 

והשפעתה בשעת משבר במשפחה" 

מ יר‡ל לבי‡
גדולי  ובברכת  בהכוונת 
את־ נערך  שליט"א,  ישראל 
לראשי  והכוונה  עיון  יום  מול 
מוסדות החינוך ברחבי הארץ, 
כיצד לנהוג עם תלמידים במ־
של  חולי  כגון  טראומה,  קרי 
התל־ לאחד  משפחה  קרוב 
תלמיד,  של  חולי  או  מידים, 

חלילה.
על- התקיים  העיון  יום 
בשיתוף  מציון"  "עזר  ידי 
–"התכנית  ברק  בני  עיריית 
ונוער"  לילדים  הלאומית 360 
והר־ החינוך  לאגפי  המשותף 
ווחה בעירייה ופורום מנהלים 
במט־ הת"תים,  של  חינוכיים 
מקצועיים  כלים  להעניק  רה 
החינוך  ולאנשי  למוסדות 
נכונה  והתנהלות  להתמודדות 

המ־ המשא  את  אלו.  במצבים 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  נשא  רכזי 

מצאנז שליט"א.
נשא  העיון  יום  במרכז 
שעה  חצי  במשך  קודש  משא 
מצאנז  האדמו"ר  מרן  כ"ק 
על  וחיזק  שבירך  שליט"א 

והחיונית,  הברוכה  היוזמה 
האחרונה,  בתקופה  ובפרט 
רח"ל  המקרים  ריבוי  לנוכח 
יצטרכו  שלא  בתפילה  וסיים 
יתרפאו  שהחולים  כלל,  לה 
ובברכת  יחלו  לא  והבריאים 

שנה טובה לכל העוסקים.

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
ל‡ה פיי‚‡ ב רחל, חיים „ב ‡ריה בן פרי„ה, 

ולמי ב רב˜ה, הו„יה ב נ‚ה מחה, 
‡ליעזר נחום חי בן נורי, רננה ב רחל

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

lehitpalel@gmail.com - 'פללר‚ון 'לה‡ :ב‡„יבו

ארה"ב: חברי מועצה 
התפטרו לאחר שהוקלטו 

נגד ישוב חרדי
שלושה חברי מועצה התפטרו מתפקידם לאחר שפורסמו הקלטות מישיבה 

בהן השתתפו ואשר נועדה לבלום את ההתפתחות הישוב החרדי במחוז

מ יר‡ל לבי‡
ממחוז  מועצה  חברי  שלושה 
החרדית  ללייקווד  הסמוך  ג'קסון 
מתפקידם  התפטרו  ג'רזי  שבניו 
מישיבה  הקלטות  שפורסמו  לאחר 
לבלום  נועדה  ואשר  השתתפו  בהן 
במ־ החרדי  הישוב  ההתפתחות  את 

חוז.
הסאגה החלה לאחר שהודלף 
הת־ במועצת  חבר  איגן,  ריצ'רד  כי 
הופשטיין  שלדון  ג'קסון,  של  כנון 
המחוז,  מועצת  חברי  סאליבן  וג'וזף 
סודית  כ'ישיבה  שכונה  במה  נכחו 
במידה  שהתמקדה  פעילים'  של 

לצמיחת  להתנגד  במאמצים  רבה 
הקהילה החרדית במחוז.

אחד  בבית  נערכה  הפגישה 
הדיווחים  ולפי  בג'קסון  מהפעילים 

המקומיים נכחו בה כ-28 תושבים.
על סדר היום עמד הדיון הצ־
פוי בישיבת ועד התכנון של ג'קסון 
בתים  לפיתוח 460  ירוק  אור  במתן 
בסמוך  העיירה  באזור  כנסת  ובית 
הגובל  טאונס,  מנצ'סטר  עם  לגבול 
בלייקווד, שם מתגוררות כמה מאות 

משפחות חרדיות.
הוכיחו  התיעוד  מתוך  קטעים 
כי שלושת חברי ועדת התכנון והב־

את  בחשאיות  לשמור  ביקשו  נייה 
דבר השתתפותם בישיבה הסודית.

להיות  אמורים  לא  "אנחנו 
כאן", צוטט הופשטיין. "אף אחד לא 
ראה אותנו... לא נכנסנו, אנחנו ניט־
רליים כמו בלתי נראים", אמר איגן.
על פי הדיווח בתקשורת המ־
פעיל  חלק  לקחו  שלושתם  קומית, 
לחסום  כיצד  בדרכים  ודנו  בשיחות 
במ־ החרדי  הישוב  ההתפתחות  את 

חוז ג'קסון.
הביכו  שפורסמו  ההקלטות 
הם  כי  שהודיעו  המועצה  חברי  את 

מתפטרים.

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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יחשפו למסורת ישראל

במסגרת הפעילות יתפרסו למעלה מ-200 סופרי סת"ם בכל הקיבוצים 
והמושבים המשתתפים בפעילות, ויפתחו בהם מוקדי מידע עם עמדות 

פעילות שבהם יתאפשר לכל המעוניין לבדוק את מזוזות ביתו

מ יר‡ל לבי‡
השנה,  ראש  לפני  כשבוע 
ומושבים  קיבוצים  מאות  ישתתפו 
ועד  הגולן  מרמת  הארץ  רחבי  מכל 
לדרום הארץ ב'יום המזוזה הארצי' 
הפעילות  השחר.  איילת  ארגון  של 
מפעי־ כחלק  שתתקיים  הייחודית 
שפועל  השחר'  'איילת  ארגון  לות 
לחשיפת הציבור הישראלי למסורת 
תא־ בעם,  הקרע  ולצמצום  ישראל 
פשר לתושבי הקיבוצים והמושבים 
והדת,  המסורת  מחיי  המרוחקים 
בצורה  המזוזה  מצוות  את  לחוות 
ישירה וללא תיווך של גורמים זרים.
יתפרסו  הפעילות  במסגרת 
בכל  סת"ם  סופרי  מ-200  למעלה 
המשתתפים  והמושבים  הקיבוצים 
בפעילות, ויפתחו בהם מוקדי מידע 
עם עמדות פעילות שבהם יתאפשר 
מזוזות  את  לבדוק  המעוניין  לכל 
מקרוב,  המזוזה  את  להכיר  ביתו, 

הסת"ם  סופר  ממלאכת  להתרשם 
ואף להזמין מזוזות חדשות עם הת־

קנה עד הבית.
את פעילות יום המזוזה האר־
לאפ־ כדי  השחר  באיילת  יזמו  צי, 
והמושבים  הקיבוצים  לתושבי  שר 
בהוספת  החדשה  לשנה  להיערך 
חיבורים  ליצור  וכן  ליהדות  חיבור 
נוספים לקראת תפילות ראש השנה 
ויום כיפור. מבדיקת פעילי 'איילת 
לקונצנ־ בניגוד  כי  עולה  השחר' 
נוכחות  על  הישראלי  בציבור  זוס 
ברבים  בישראל,  בית  בכל  המזוזה 
מהקיבוצים והמושבים המשתתפים 
ללא  רבים  ומבנים  בתים  בפעילות 

מזוזה בפתחים.
הפיזור  עם  להתמודד  כדי 
הפ־ נקודות  של  הרחב  הגיאוגרפי 
וקיבו־ מושבים  גם  בהם  עילות, 
שלום,  כרם  כמו  ספר  באיזורי  צים 
או  עזה,  בעוטף  בארי  עוז,  נחל 

ישראל-לב־ בגבול  ונטועה  זרעית 
בארגון  אלה  בימים  מגייסים  נון, 
איילת השחר עשרות סופרי סת"ם 
בכל  הפעילות  מוקדי  את  שיאיישו 

רחבי הארץ.
רענן  שלמה  הרב  לדברי 
"הקיבוצים  השחר:  איילת  מנכ"ל 
הפעילות  את  מכירים  והמושבים 
בפעי־ אם  השנה,  אורך  לכל  שלנו 
אח־ במיזמים  או  החברותות  לות 
לחזק  מעוניינים  הגדול  רובם  רים, 
והמורשת  היהדות  עם  הקשר  את 
של עם ישראל. פעילות 'יום המזו־
זה הארצי' נועדה לחשוף את התו־
שידועה  המזוזה  מצוות  עם  שבים 
הבית  דיירי  על  לשמירה  כסגולה 
לקראת  כעת,  בתוכו.  והנמצאים 
לסופרי  קוראים  אנו  השנה,  ראש 
חלק  לקחת  הרחב  מהציבור  סת"ם 
בפעילות קירוב הרחוקים ולהוסיף 

זכות ליום הדין".

מזוזות ענק בשדרות
שתי מזוזות ענק בגודל חצי מטר ובעלות של 6,000 ש"ח, כל 

אחת - בשתי הכניסות להולכי רגל ב'שער שדרות'

מ יר‡ל לבי‡
חב“ד  חסיד  ברוק,  יוסי 
קראון  בשכונת  שהתגורר 
לא־ עבר  שבברוקלין,  הייטס 
חרונה להתגורר בעיר שדרות.
השבוע הוא התקין, יחד 
הרב  בעיר  חב“ד  שליח  עם 

משה-זאב פיזם  – שתי מזוזת 
להולכי  הכניסות  בשתי  ענק, 
הענק,  שדרות‘  ב‘שער  רגל 
מוכת  לעיר  הראשית  בכניסה 

הקאסמים.
של  בגודל  הן  המזוזות 
חצי מטר, ועלותן 6,000 ש“ח 

כל אחת.

ברוק כיהן בעבר  כחבר 
קראון  שכונת  של  הקהל  ועד 
הכש־ מערכת  וכמנהל  הייטס 
רות שמפעיל הבד“צ המקומי.

לציון  ראשון  יליד  הוא 
החסידי  המשפיע  של  ונכדו 

רבי חיים שאול ברוק זצ“ל.

בראשות האדמו"ר: 

מאות ביום עיון מיוחד בצאנז
למעלה מ-200 מנהלים, מפקחים ויועצים בתלמודי התורה 
השתתפו ביום עיון ראשון מסוגו בנושא "המסגרת החינוכית 

והשפעתה בשעת משבר במשפחה" 

מ יר‡ל לבי‡
גדולי  ובברכת  בהכוונת 
את־ נערך  שליט"א,  ישראל 
לראשי  והכוונה  עיון  יום  מול 
מוסדות החינוך ברחבי הארץ, 
כיצד לנהוג עם תלמידים במ־
של  חולי  כגון  טראומה,  קרי 
התל־ לאחד  משפחה  קרוב 
תלמיד,  של  חולי  או  מידים, 

חלילה.
על- התקיים  העיון  יום 
בשיתוף  מציון"  "עזר  ידי 
–"התכנית  ברק  בני  עיריית 
ונוער"  לילדים  הלאומית 360 
והר־ החינוך  לאגפי  המשותף 
ווחה בעירייה ופורום מנהלים 
במט־ הת"תים,  של  חינוכיים 
מקצועיים  כלים  להעניק  רה 
החינוך  ולאנשי  למוסדות 
נכונה  והתנהלות  להתמודדות 

המ־ המשא  את  אלו.  במצבים 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  נשא  רכזי 

מצאנז שליט"א.
נשא  העיון  יום  במרכז 
שעה  חצי  במשך  קודש  משא 
מצאנז  האדמו"ר  מרן  כ"ק 
על  וחיזק  שבירך  שליט"א 

והחיונית,  הברוכה  היוזמה 
האחרונה,  בתקופה  ובפרט 
רח"ל  המקרים  ריבוי  לנוכח 
יצטרכו  שלא  בתפילה  וסיים 
יתרפאו  שהחולים  כלל,  לה 
ובברכת  יחלו  לא  והבריאים 

שנה טובה לכל העוסקים.

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
ל‡ה פיי‚‡ ב רחל, חיים „ב ‡ריה בן פרי„ה, 

ולמי ב רב˜ה, הו„יה ב נ‚ה מחה, 
‡ליעזר נחום חי בן נורי, רננה ב רחל

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

lehitpalel@gmail.com - 'פללר‚ון 'לה‡ :ב‡„יבו

ארה"ב: חברי מועצה 
התפטרו לאחר שהוקלטו 

נגד ישוב חרדי
שלושה חברי מועצה התפטרו מתפקידם לאחר שפורסמו הקלטות מישיבה 

בהן השתתפו ואשר נועדה לבלום את ההתפתחות הישוב החרדי במחוז

מ יר‡ל לבי‡
ממחוז  מועצה  חברי  שלושה 
החרדית  ללייקווד  הסמוך  ג'קסון 
מתפקידם  התפטרו  ג'רזי  שבניו 
מישיבה  הקלטות  שפורסמו  לאחר 
לבלום  נועדה  ואשר  השתתפו  בהן 
במ־ החרדי  הישוב  ההתפתחות  את 

חוז.
הסאגה החלה לאחר שהודלף 
הת־ במועצת  חבר  איגן,  ריצ'רד  כי 
הופשטיין  שלדון  ג'קסון,  של  כנון 
המחוז,  מועצת  חברי  סאליבן  וג'וזף 
סודית  כ'ישיבה  שכונה  במה  נכחו 
במידה  שהתמקדה  פעילים'  של 

לצמיחת  להתנגד  במאמצים  רבה 
הקהילה החרדית במחוז.

אחד  בבית  נערכה  הפגישה 
הדיווחים  ולפי  בג'קסון  מהפעילים 

המקומיים נכחו בה כ-28 תושבים.
על סדר היום עמד הדיון הצ־
פוי בישיבת ועד התכנון של ג'קסון 
בתים  לפיתוח 460  ירוק  אור  במתן 
בסמוך  העיירה  באזור  כנסת  ובית 
הגובל  טאונס,  מנצ'סטר  עם  לגבול 
בלייקווד, שם מתגוררות כמה מאות 

משפחות חרדיות.
הוכיחו  התיעוד  מתוך  קטעים 
כי שלושת חברי ועדת התכנון והב־

את  בחשאיות  לשמור  ביקשו  נייה 
דבר השתתפותם בישיבה הסודית.

להיות  אמורים  לא  "אנחנו 
כאן", צוטט הופשטיין. "אף אחד לא 
ראה אותנו... לא נכנסנו, אנחנו ניט־
רליים כמו בלתי נראים", אמר איגן.
על פי הדיווח בתקשורת המ־
פעיל  חלק  לקחו  שלושתם  קומית, 
לחסום  כיצד  בדרכים  ודנו  בשיחות 
במ־ החרדי  הישוב  ההתפתחות  את 

חוז ג'קסון.
הביכו  שפורסמו  ההקלטות 
הם  כי  שהודיעו  המועצה  חברי  את 

מתפטרים.

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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גאון אדיר וצדיק מופלא היה כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק 

רבי אברהם אביגדור לנדא זי"ע מסטריקוב שנמנה היה על 

אחד המיוחדים שבין גדולי וצדיקי הדור הקודם.

ועוב־ שביבים  אלו  אי  להביא  בחרנו  שלפנינו  ביריעה 

דות מסכת חייו הטהורים, למען ידעו הדורות הבאים אח־

רינו צדיק מה פעל וילמדו מדרכיו הק'.

מגאוני פולין
עודנו בצעירותו ידעו הכל כי עדיו לגדולות בכרם בית ישראל.

הרה"ח המפורסם רבי יואל אשכנזי ז"ל, מאריות בית סלונים בטבריא 
האדמו"ר  ביקר  השנים  באחד  זה:  למעשה  ושמיעה  ראיה  עד  שהיה  סיפר, 
הזקן מסטריקוב זצ"ל בעירה ברנוביץ' שבליטא, אצל נכדו הג"ר טוביה יוסף 
לנדא הי"ד שהיה חתנו של מרן ה"בית אברהם" מסלונים, ובאותו ביקור נכנס 
לבקר גם אצל מחותנו האדמו"ר מסלונים. אל הביקור הזה נלוו גם בנו מ"מ 
הרה"ק רבי יעקב יצחק דן הי"ד, עם בנו הרבי זצ"ל שהיה אז נער צעיר לפני 
וכשנפנו  זצ"ל,  הרבי  על  מבטו  מסלונים  הרבי  הניח  הזו  בפגישה  מצוה.  הבר 
הצדיקים להיפרד, לחש ה"בית אברהם" באוזנו של הרבי מסטריקוב: "האם 
יש לכם השגה, סטריקובער רבי, על הנכד שלכם, הלא לגברא רבה יתעביד, 
ועתיד הוא להיות אחד מן הגדולים שבישראל". (מעדות הר"ר אלימלך גרליץ 

ששמע מפי רבי יואל אשכנזי זצ"ל)
בילדותו למד עם מלמד פרטי ת"ח מפורסם בשם הג"ר מענדל וקסלר 
קרא־ לעיר  המלמד  עבר  י"א  בגיל  בהיותו  זי"ע,  נזר  האבני  מתלמידי  הי"ד 
קא שבגליציה לכהן כראש ישיבה, על אף גילו הצעיר גלה הרבי עמו למקום 
תורה ולמד בישיבה יחד עם בחורים בני שבע עשרה. בהזדמנות אחרת חזר 
על תשובה באבני נזר בע"פ והוסיף שלמד זאת עם המלמד בהיותו בגיל אחת 

עשרה!

עם הגר"מ זמבא הי"ד
הגאון  ישראל  גאון  עם  בלימוד  לשוחח  הרבי  זכה  אף  בילדותו  עודנו 
רבי מנחם זמבא הי"ד אודות אחד מחידושיו שנדפסו בספרו "תוצאות חיים", 
הגר"מ זמבא שנהנה ביותר מחריפותו המופלאה של הנער הצעיר אשר לפניו, 
התבטא בתום הפגישה ואמר למקורוביו כי כבר זמן רב לא ראה עילוי חריף 

כמו ילד זה!
כשהתלווה אל זקנו  במסעותיו לעיר המרפא "קרעניץ" פגש ברבו לע־
תיד מרן הרב מבריסק זי"ע שהתפעל ממנו מאד וכשחזר לביתו הרב מבריסק 

סח לבניו "מצאתי חידוש בפולין". 
ארי שבחבורה ביח"ל

מספר שבועות לאחר שנפתחה ישיבת חכמי לובלין, בר"ח סיון תר"צ 
בהיותו מספר חודשים בלבד לאחר הבר מצוה, התקבל לישיבה לאחר היבחנו 
על שלוש מאות דפי גפ"ת. לימים סיפר הרבי כי באותו הזמן למדו בישיבה 
סדר  רוב  את  ג"כ  הזמן  באותו  ללמוד  הספיק  עצמו  הוא  אולם  יומא,  מסכת 

קדשים בעיון, בהפטירו שאינו יודע כיצד היה יכול לעשות זאת.
בימי ה'שבעה' סיפר ידידו הרב דוד הלחמי זצ"ל משרידי תלמידי יח"ל 
שזוכר שהרבי זצ"ל הגיע לישיבה והיה אז כבן י"ג בלבד, והיה אז הבחור הצ־
עיר ביותר בישיבה, וכל שאר הבחורים היו כבני שש עשרה ויותר ורק הרבי 
זצוק"ל  הרבי  אמנם  לימים,  צעירים  היו  ירוסלבער  יענק'ל  בשם  בחור  ועוד 

היה הצעיר ביותר.

מרן  עם  יחד  בישיבה  ביותר  החשובה  החבורה  בני  על  אז  נמנה  הרבי 
הגרב"ש שניאורסון זצוק"ל והגאון רבי יצחק פלקסר זצוק"ל ועוד, והרב מלו־
בלין זצוק"ל אהבו ממש כבן יחיד, ופעם אף התבטא ואמר עליו שיש לו הרבה 

תלמידים שכולם אכן מיוחדים בגדלותם אולם הוא "עולה על כולם".
והרב  הלבנה,  לקדש  אז  ויצאו  גדול  קור  שהיה  החורף  בימי  פעם  היה 
מלובלין זצ"ל היה לבוש במעיל רבני (פעלעץ) וכשראה את הרבי זצ"ל עטפו 
פעלעץ".  א  מיט  צדיק'ל  א  ביסטו  בזה"ל "יעצט  לו  ואמר  מעילו  כנפי  בתוך 

(מעדות של מרן ה"שבט הלוי" זצ"ל)
האריות  של  מצומצמת  בקבוצה  שיעור  לו  היה  יח"ל  בישיבת  בלמדו 
שבחבורה אצל הגה"ק מקוז'יגלוב זי"ע בסדר טהרות, בד בבד התקרב במיוחד 
להגה"ק רבי שמעל'ה מז'עליחוב זי"ע שאף קירבו ביותר והרבה להשתעשע 

עמו.

ועמלו בתורה
שר התורה ושריד אחרון לגאוני פולין היה הרבי זצ"ל, ואף בפולין של־
פני המלחמה נחשב ל"חידוש" גדול ובעל מח חריף מאד. בשעת לימודו היה 
שקוע ומרוכז כל כולו בסוגיא עד שלא הבחין כלל בנעשה סביבו. וסיפר אחד 
החסידים שנכנס פעם לקודש פנימה לשאול עצה מפ"ק, ורבנו אחז באמצע 
הלימוד בחברותא (כי דרכו בקודש היתה שלא להגביל את מי שבא בשעריו 
שח־ קרה  לכן  בחמלה,  פתוחה  דלתו  היתה  עת  בכל  אלא  מסוימות,  בשעות 
החסיד  הוד:  נורא  היה  והמחזה  הלימוד).  באמצע  לביתו  נכנסים  היו  סידים 
עומד מולו, ורבנו ממשיך לדבר בסוגיא שעסק בה בלא שהבחין כלל שהלה 
עומד מולו, עד שהעירו החברותא, או אז מיד פנה אליו והצטדק שלא ראהו 

עד כה ...
מופלא היה הרבי בהתמדתו בתורה. כל שנותיו המית עצמו בעמלה של 
תורה ללא סייג, דרכו היה להיות ער בכל לילה עד השעות הקטנות של הלילה 
אז למד בהתמדה עצומה ללא כל טירדות והפרעות, למדנים מופלגים שמילאו 
כרסם בש"ס ופוסקים ואשר שוחחו עמו בלימוד, מצאו עצמם נדהמים לנוכח 

למדנותו ובקיאותו, בהירותו וסברותיו הישרות.
והיה  אותו,  הסובב  מכל  כליל  מתנתק  היה  בתורה  מתייגע  שהיה  בעת 
אחת  לא  אחת,  פעם  אפילו  מכסאו  שיקום  ללא  בסוגיה  רבות  שעות  שקוע 
היה קובע לילך למקום מסוים בשעה מסויימת, אולם לרוב עיונו בסוגיה שכח 
כליל מהשעה שנקבעה אשר חלפה והלכה לה, הרבה פעמים היה שואל את 

בני ביתו מדוע לא אמרו לו שהגיע השעה ללכת למקום פלוני.
ברגע ששקע בספרו, שכח מעולם ומלואו, יכולים היו החסידים והמ־
קורבים ביותר לעמוד לידו ולהמתין אליו, יכולים היו להזיז כסא או שולחן, 

אך הרבי זצ"ל לא התעורר מעיסוקו ושקיעותו בסוגיה בה עסק באותו זמן.
בהיותו מתגורר בת"א היה לו לרבי שכן יהודי תמים שהיה משכים קום 
מדי לילה בשעה שלוש לפנות בוקר ויוצא למלאכתו מלאכת השחיטה, לפ־
עמים היה ניגש אל הרבי בלי חכמות ואומר לו: "רבי, הלילה הזה לא למדתם 
לפני  כבה  בתמימות "האור  עונה  היה  ולה  זאת,  לו  מנין  שאלו  הרבי  דייה!". 

שיצאתי לעבודה, וזהו לי האות וסימן!"
בקיאותו בכל חדרי התורה היתה למעלה מהשגת אנוש. כאשר היו פו־
נים אליו ומדברים עמו בסוגיות החמורות ביותר בש"ס, היה שוקע על אתר 

בעיון מעמיק בסוגיה כאילו עוסק הוא היום בפרק זה ובסוגיה זו.
הרבי אף יסד כולל מפואר לחבורה נבחרת של ת"ח מופלגים, עמם היה 
שוהה שעות רבות ועוסק בתורה בלימוד בעיון ובפלפולא של תורה, כשהוא 

משקה ממעיינו הנובע מתורת בית בריסק ומתורת רבותיו גאוני פולין.
מרישא לגמירא

כאשר היה מקבל ספר חדש לידו היה בקי בכל הספר מרישא לגמירא 
מעיין  למעריב  מנחה  בין  מדרשו  בבית  נראה  היה  לעתים  ימים.  מספר  תוך 
בספר בריכוז רב עד שלא היה שם לב שהגיע זמן תפלת מעריב, ואף לא הבחין 

כלל בסובבים אותו, כל כך היה מרוכז בסוגיה שלמד.
פעם הזמין הרבי את אחד מנכדיו לסעודת ליל שבת בביתו. לאחר אכי־
לת המרק החל נכדו לשוחח עמו בסוגיה ד'תקפו כהן' שבמסכת בבא מציעא, 
הרבי החל ללמוד את הסוגיה מתחילתה, ורק לאחר מכן רש"י ותוס' וראשו־
נים, וכך נמשך הלימוד למעלה מארבע שעות ברציפות. ורק לאחר מכן פנה 

אל נכדו ושאלו: "מה רצית להעיר בסוגיה"?
הגר"ח מילקובסקי זצ"ל ביקר פעם בביתו של הרבי, וכשנכנס לביהמ"ד 
הרבי  עם  חסד  לעשות  זכיתי  "היום  בהתפעלות:  להם  אמר  בחסידים  ופגש 
להם  השיב  רבם,  עם  היום  עשה  הוא  חסד  איזה  החסידים  לתמיהת  שלכם", 
הגר"ח, כי כשנכנסתי לבית הרבי היום מצאתיו עייף ביותר, כנראה שלא חש 
בטוב, ראשו היה רכון כלפי מטה, חשתי שאין לי במה לעזור לו אלא בדרך 
אחת – החילותי לשוחח עמו בסדר קדשים, ומיד התעורר והחל להילחם עמי 
אומר  ומה  והתמשכה,  התארכה  עמו  בלימוד  תורה. "השיחה  של  במלחמתה 
לכם כשעזבתיו היה רבכם כבר מלא שמחה וכמי שכל עיפותו וחולשתו נעל־

מה לו לפתע פתאום", סיים הגר"ח את דבריו לחסידים שסבבוהו.

גאון התורה
למדנותו וגאונותו של הרבי היתה לשם דבר בקרב העולם התורני כולו, 
גדולי הדור עמדו נפעמים למול מוחו החריף והעילויי, לא אחת היו מבקשים 
לשמוע את דעתו של הרבי בסוגיות תורניות שונות למרות שהיה אברך צעיר 

לימים.
בהיותו אברך צעיר לימים כאשר התגורר בשכונת שערי חסד בירוש־
לים התוודע הרבי לדמותו הגדולה של הגאון מטשעבין זי"ע ויחדיו היו משו־

חחים רבות בלימוד ובעניני השעה.

בני ביתו של הגאון מטשעבין העידו כי הגאון היה מתפעל ביותר מכח 
תורתו של הרבי ואף התבטא עליו באחת השיחים שהוא 'בעל פשט אמיתי' 

היורד לעומקה של סוגייא.
תושבי השכונה אף העידו כי פעמים רבות ראו את הגאון מטשעבין סר 

לביתו של רבינו בכדי להמתיק סוד ושיח עמו.
מלא  לפניו  קם  הגאון  היה  לביתו  נכנס  היה  שהרבי  פעם  בכל  כי  ידוע 
קומתו, גם בשנתו האחרונה שהיה הדבר קשה עליו והרבי שלא רצה להטריחו 

נכנס מהצד לא הועיל לו כלום ומיד בראותו את פניו קם לעומתו.
פעם התבטא הגאון מטשעבין לאחד מחסידי הרבי בזה"ל: "איר ווייסט 

ימים הנוראים
אם בימות החול כך, על אחת כמה וכמה נכונים הדברים בימים 
הנוראים אז היתה ניכרת התאמצותו הגדולה בתפלה לעין כל. תפילת 
השמו"ע בלחש לבדה ארכה אצלו קרוב לשעה מתוך בכיות ותחנונים 

וכעבד המתחנן לפני קונו.
 כך גם בחזרת הש"ץ לא נח ולא שקט לרגע אחד. יושב היה הרבי 

ברטט ובזיע, כשהוא אומר בשקט את תפלת שמו"ע יחד עם החזן.
עובדה הווה ובשנים שהתגורר בת"א ניגש אחד מהמתפללים וב־
דרך ארץ אמר לרבי כי התפלות בר"ה מתארכות זמן רב מדי. השיב לו 
הרבי: "מה נשאר לי מאז שנהייתי לרבי? לפחות להתפלל כמו שצריך".
הושענא  יום  בתפלות  ברבים  נראית  היתה  קדשו  עבודת  שיא 
רבה, בלתי ניתן לתיאור עלי גליון את עוצם עבודת קדשו ביום קדוש 
זה לרבות את ההתעוררות העזה שחשים השומעים בשעות נעלות אלו.
שהת־ קודש  סערת  מאותה  מה  אפס  לצייר  לנסות  העט  תלאה 
מתחנן  הוא  בעת  נשנק  הרבי  של  קולו  זה.  קדוש  בזמן  בביהמ"ד  חולל 
הקיטל  את  הרבי  פשט  עת  באש".  מושלכים  קדושים  למען  "הושענא 
הספוג כולו בדמעות רותחות ושב למקומו חשו הנוכחים בצורתו של 

הכה"ג בצאתו מן הקודש. אמת מה נהדר מראה כהן...
 בעשרים השנים האחרונות התפלל בעצמו לפני התיבה כמנהג 
ארוך  זמן  אורכות  היו  וההקפות  רב  ברגש  נערכו  הנענועים  אבוה"ק. 
מתכופף  היה  מינים  הד'  עם  מטה  כלפי  מנענע  שהיה  פעם  בכל  מאד. 

כמעט עד הקרקע, ואף בשנתו האחרונה נהג כן.

הבורח מן הכבוד
באפיזודות  התגלו  הרבי  של  המופלאה  ופשטותו  ענוותנותו 
רבות ושונות, עד שכמעט אין תחום שבו לא ניכרה פשטותו המוחלטת 

האופיינית לו. 
סלד  מהם  כבוד  גינוני  סבל  ולא  העולם  הבלי  לכל  בז  היה  הרבי 
ביותר, וכשהיו קוראים לו בשמו "כבוד קדושת" או "אדמו"ר" היה מע־

וות פניו ורוקע ברגליו וצורתו החליפה אלף גוונים.
אירע פעם שבתפלת שחרית היה חסר "כהן" בבית מדרשו, והג־
באי קרא "אין כאן כהן, יעמוד אדוננו מורנו ורבנו", כששמע זאת הרבי, 

המשיך באותה מנגינה ואמר:  "אין כאן אדוננו מורנו ורבנו, יעמוד..."
פעם נכנס לביהכ"נ וראה שתלו פתק שמוכרים מקומות לעזרת 
נשים, בראש המודעה נכתב "בנשיאות כ"ק האדמו"ר שליט"א", הרבי 
את  צריך  "מי  למקורוביו:  באמרו  מהמודעה,  הכותרת  את  ותלש  הלך 

הכבוד הזה"...
שלום  נטילת  ובעת  ממרחק,  שהגיע  לישיש  תשובתו  היתה  כזו 
עליכם שאל לשלומו: "וואס מאכט דער רבי? התגובה המיידית היתה: 

"קודם כל צריך להיות רבי, אח"כ תשאל מה עושה הרבי...
אנשים היו נכנסים לבית מדרשו ומחפשים את הרבי במזרח של 
ביהמ"ד, אך הרבי היה יושב בפינה בצד על הספסל. לפעמים היה מצ־
טרף לשיעור שנמסר בין מנחה למעריב לבעלי בתים במשנה ברורה או 

במשניות, וכל זה בצורה טבעית ביותר.
במשך שנים, אחרי התיישבותו בב"ב, עדיין לא התרגל שקמים 
זיצט!".  "זיצט,  פעם:  בכל  אומר  והיה  לביהמ"ד,  נכנס  כאשר  לכבודו 
וכשנכנס פעם לסוכה, וראה שכולם קמים לקראתו, אמר: "הרי כתוב 

בסוכות תשבו".
פעמים רבות שכשנכנס לביהמ"ד וראה איזה אורח שבא לשבת 
או ביום חול, היה ניגש אליו ומתיישב לצדו כרע וכידיד, ואם הלה היה 

מנסה לסדר רגליו ולהתיישר ביראת כבוד, היה מעיר לו: "זיץ גלייך".
ללא  לביהמ"ד  שנכנסו  אנשים  עם  בפשטות  משוחח  היה  הרבי 
גינונים וכמו אדם רגיל, הרבי היה מתיישב עם אותו יהודי על הספסל 
כאחד האדם, ומתעניין לשלומו וכו' כשהלה לא היה מאמין למראה עי־

ניו איך שהרבי המפורסם משוחח עמו בפשטות כה נדירה.
לפעמים אף היה קורא לילד ומבקש ממנו: "שב לידי, תספר לי 
מה אתה לומד", וכך שוחח הרבי עם הילד במשנת תלמודו מתוך חיבה 

ואהבה.
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

גאון אדיר וצדיק מופלא היה כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק 

רבי אברהם אביגדור לנדא זי"ע מסטריקוב שנמנה היה על 

אחד המיוחדים שבין גדולי וצדיקי הדור הקודם.

ועוב־ שביבים  אלו  אי  להביא  בחרנו  שלפנינו  ביריעה 

דות מסכת חייו הטהורים, למען ידעו הדורות הבאים אח־

רינו צדיק מה פעל וילמדו מדרכיו הק'.

מגאוני פולין
עודנו בצעירותו ידעו הכל כי עדיו לגדולות בכרם בית ישראל.

הרה"ח המפורסם רבי יואל אשכנזי ז"ל, מאריות בית סלונים בטבריא 
האדמו"ר  ביקר  השנים  באחד  זה:  למעשה  ושמיעה  ראיה  עד  שהיה  סיפר, 
הזקן מסטריקוב זצ"ל בעירה ברנוביץ' שבליטא, אצל נכדו הג"ר טוביה יוסף 
לנדא הי"ד שהיה חתנו של מרן ה"בית אברהם" מסלונים, ובאותו ביקור נכנס 
לבקר גם אצל מחותנו האדמו"ר מסלונים. אל הביקור הזה נלוו גם בנו מ"מ 
הרה"ק רבי יעקב יצחק דן הי"ד, עם בנו הרבי זצ"ל שהיה אז נער צעיר לפני 
וכשנפנו  זצ"ל,  הרבי  על  מבטו  מסלונים  הרבי  הניח  הזו  בפגישה  מצוה.  הבר 
הצדיקים להיפרד, לחש ה"בית אברהם" באוזנו של הרבי מסטריקוב: "האם 
יש לכם השגה, סטריקובער רבי, על הנכד שלכם, הלא לגברא רבה יתעביד, 
ועתיד הוא להיות אחד מן הגדולים שבישראל". (מעדות הר"ר אלימלך גרליץ 

ששמע מפי רבי יואל אשכנזי זצ"ל)
בילדותו למד עם מלמד פרטי ת"ח מפורסם בשם הג"ר מענדל וקסלר 
קרא־ לעיר  המלמד  עבר  י"א  בגיל  בהיותו  זי"ע,  נזר  האבני  מתלמידי  הי"ד 
קא שבגליציה לכהן כראש ישיבה, על אף גילו הצעיר גלה הרבי עמו למקום 
תורה ולמד בישיבה יחד עם בחורים בני שבע עשרה. בהזדמנות אחרת חזר 
על תשובה באבני נזר בע"פ והוסיף שלמד זאת עם המלמד בהיותו בגיל אחת 

עשרה!

עם הגר"מ זמבא הי"ד
הגאון  ישראל  גאון  עם  בלימוד  לשוחח  הרבי  זכה  אף  בילדותו  עודנו 
רבי מנחם זמבא הי"ד אודות אחד מחידושיו שנדפסו בספרו "תוצאות חיים", 
הגר"מ זמבא שנהנה ביותר מחריפותו המופלאה של הנער הצעיר אשר לפניו, 
התבטא בתום הפגישה ואמר למקורוביו כי כבר זמן רב לא ראה עילוי חריף 

כמו ילד זה!
כשהתלווה אל זקנו  במסעותיו לעיר המרפא "קרעניץ" פגש ברבו לע־
תיד מרן הרב מבריסק זי"ע שהתפעל ממנו מאד וכשחזר לביתו הרב מבריסק 

סח לבניו "מצאתי חידוש בפולין". 
ארי שבחבורה ביח"ל

מספר שבועות לאחר שנפתחה ישיבת חכמי לובלין, בר"ח סיון תר"צ 
בהיותו מספר חודשים בלבד לאחר הבר מצוה, התקבל לישיבה לאחר היבחנו 
על שלוש מאות דפי גפ"ת. לימים סיפר הרבי כי באותו הזמן למדו בישיבה 
סדר  רוב  את  ג"כ  הזמן  באותו  ללמוד  הספיק  עצמו  הוא  אולם  יומא,  מסכת 

קדשים בעיון, בהפטירו שאינו יודע כיצד היה יכול לעשות זאת.
בימי ה'שבעה' סיפר ידידו הרב דוד הלחמי זצ"ל משרידי תלמידי יח"ל 
שזוכר שהרבי זצ"ל הגיע לישיבה והיה אז כבן י"ג בלבד, והיה אז הבחור הצ־
עיר ביותר בישיבה, וכל שאר הבחורים היו כבני שש עשרה ויותר ורק הרבי 
זצוק"ל  הרבי  אמנם  לימים,  צעירים  היו  ירוסלבער  יענק'ל  בשם  בחור  ועוד 

היה הצעיר ביותר.

מרן  עם  יחד  בישיבה  ביותר  החשובה  החבורה  בני  על  אז  נמנה  הרבי 
הגרב"ש שניאורסון זצוק"ל והגאון רבי יצחק פלקסר זצוק"ל ועוד, והרב מלו־
בלין זצוק"ל אהבו ממש כבן יחיד, ופעם אף התבטא ואמר עליו שיש לו הרבה 

תלמידים שכולם אכן מיוחדים בגדלותם אולם הוא "עולה על כולם".
והרב  הלבנה,  לקדש  אז  ויצאו  גדול  קור  שהיה  החורף  בימי  פעם  היה 
מלובלין זצ"ל היה לבוש במעיל רבני (פעלעץ) וכשראה את הרבי זצ"ל עטפו 
פעלעץ".  א  מיט  צדיק'ל  א  ביסטו  בזה"ל "יעצט  לו  ואמר  מעילו  כנפי  בתוך 

(מעדות של מרן ה"שבט הלוי" זצ"ל)
האריות  של  מצומצמת  בקבוצה  שיעור  לו  היה  יח"ל  בישיבת  בלמדו 
שבחבורה אצל הגה"ק מקוז'יגלוב זי"ע בסדר טהרות, בד בבד התקרב במיוחד 
להגה"ק רבי שמעל'ה מז'עליחוב זי"ע שאף קירבו ביותר והרבה להשתעשע 

עמו.

ועמלו בתורה
שר התורה ושריד אחרון לגאוני פולין היה הרבי זצ"ל, ואף בפולין של־
פני המלחמה נחשב ל"חידוש" גדול ובעל מח חריף מאד. בשעת לימודו היה 
שקוע ומרוכז כל כולו בסוגיא עד שלא הבחין כלל בנעשה סביבו. וסיפר אחד 
החסידים שנכנס פעם לקודש פנימה לשאול עצה מפ"ק, ורבנו אחז באמצע 
הלימוד בחברותא (כי דרכו בקודש היתה שלא להגביל את מי שבא בשעריו 
שח־ קרה  לכן  בחמלה,  פתוחה  דלתו  היתה  עת  בכל  אלא  מסוימות,  בשעות 
החסיד  הוד:  נורא  היה  והמחזה  הלימוד).  באמצע  לביתו  נכנסים  היו  סידים 
עומד מולו, ורבנו ממשיך לדבר בסוגיא שעסק בה בלא שהבחין כלל שהלה 
עומד מולו, עד שהעירו החברותא, או אז מיד פנה אליו והצטדק שלא ראהו 

עד כה ...
מופלא היה הרבי בהתמדתו בתורה. כל שנותיו המית עצמו בעמלה של 
תורה ללא סייג, דרכו היה להיות ער בכל לילה עד השעות הקטנות של הלילה 
אז למד בהתמדה עצומה ללא כל טירדות והפרעות, למדנים מופלגים שמילאו 
כרסם בש"ס ופוסקים ואשר שוחחו עמו בלימוד, מצאו עצמם נדהמים לנוכח 

למדנותו ובקיאותו, בהירותו וסברותיו הישרות.
והיה  אותו,  הסובב  מכל  כליל  מתנתק  היה  בתורה  מתייגע  שהיה  בעת 
אחת  לא  אחת,  פעם  אפילו  מכסאו  שיקום  ללא  בסוגיה  רבות  שעות  שקוע 
היה קובע לילך למקום מסוים בשעה מסויימת, אולם לרוב עיונו בסוגיה שכח 
כליל מהשעה שנקבעה אשר חלפה והלכה לה, הרבה פעמים היה שואל את 

בני ביתו מדוע לא אמרו לו שהגיע השעה ללכת למקום פלוני.
ברגע ששקע בספרו, שכח מעולם ומלואו, יכולים היו החסידים והמ־
קורבים ביותר לעמוד לידו ולהמתין אליו, יכולים היו להזיז כסא או שולחן, 

אך הרבי זצ"ל לא התעורר מעיסוקו ושקיעותו בסוגיה בה עסק באותו זמן.
בהיותו מתגורר בת"א היה לו לרבי שכן יהודי תמים שהיה משכים קום 
מדי לילה בשעה שלוש לפנות בוקר ויוצא למלאכתו מלאכת השחיטה, לפ־
עמים היה ניגש אל הרבי בלי חכמות ואומר לו: "רבי, הלילה הזה לא למדתם 
לפני  כבה  בתמימות "האור  עונה  היה  ולה  זאת,  לו  מנין  שאלו  הרבי  דייה!". 

שיצאתי לעבודה, וזהו לי האות וסימן!"
בקיאותו בכל חדרי התורה היתה למעלה מהשגת אנוש. כאשר היו פו־
נים אליו ומדברים עמו בסוגיות החמורות ביותר בש"ס, היה שוקע על אתר 

בעיון מעמיק בסוגיה כאילו עוסק הוא היום בפרק זה ובסוגיה זו.
הרבי אף יסד כולל מפואר לחבורה נבחרת של ת"ח מופלגים, עמם היה 
שוהה שעות רבות ועוסק בתורה בלימוד בעיון ובפלפולא של תורה, כשהוא 

משקה ממעיינו הנובע מתורת בית בריסק ומתורת רבותיו גאוני פולין.
מרישא לגמירא

כאשר היה מקבל ספר חדש לידו היה בקי בכל הספר מרישא לגמירא 
מעיין  למעריב  מנחה  בין  מדרשו  בבית  נראה  היה  לעתים  ימים.  מספר  תוך 
בספר בריכוז רב עד שלא היה שם לב שהגיע זמן תפלת מעריב, ואף לא הבחין 

כלל בסובבים אותו, כל כך היה מרוכז בסוגיה שלמד.
פעם הזמין הרבי את אחד מנכדיו לסעודת ליל שבת בביתו. לאחר אכי־
לת המרק החל נכדו לשוחח עמו בסוגיה ד'תקפו כהן' שבמסכת בבא מציעא, 
הרבי החל ללמוד את הסוגיה מתחילתה, ורק לאחר מכן רש"י ותוס' וראשו־

נים, וכך נמשך הלימוד למעלה מארבע שעות ברציפות. ורק לאחר מכן פנה 
אל נכדו ושאלו: "מה רצית להעיר בסוגיה"?

הגר"ח מילקובסקי זצ"ל ביקר פעם בביתו של הרבי, וכשנכנס לביהמ"ד 
הרבי  עם  חסד  לעשות  זכיתי  "היום  בהתפעלות:  להם  אמר  בחסידים  ופגש 
להם  השיב  רבם,  עם  היום  עשה  הוא  חסד  איזה  החסידים  לתמיהת  שלכם", 
הגר"ח, כי כשנכנסתי לבית הרבי היום מצאתיו עייף ביותר, כנראה שלא חש 
בטוב, ראשו היה רכון כלפי מטה, חשתי שאין לי במה לעזור לו אלא בדרך 
אחת – החילותי לשוחח עמו בסדר קדשים, ומיד התעורר והחל להילחם עמי 
אומר  ומה  והתמשכה,  התארכה  עמו  בלימוד  תורה. "השיחה  של  במלחמתה 
לכם כשעזבתיו היה רבכם כבר מלא שמחה וכמי שכל עיפותו וחולשתו נעל־

מה לו לפתע פתאום", סיים הגר"ח את דבריו לחסידים שסבבוהו.

גאון התורה
למדנותו וגאונותו של הרבי היתה לשם דבר בקרב העולם התורני כולו, 
גדולי הדור עמדו נפעמים למול מוחו החריף והעילויי, לא אחת היו מבקשים 
לשמוע את דעתו של הרבי בסוגיות תורניות שונות למרות שהיה אברך צעיר 

לימים.
בהיותו אברך צעיר לימים כאשר התגורר בשכונת שערי חסד בירוש־
לים התוודע הרבי לדמותו הגדולה של הגאון מטשעבין זי"ע ויחדיו היו משו־

חחים רבות בלימוד ובעניני השעה.

בני ביתו של הגאון מטשעבין העידו כי הגאון היה מתפעל ביותר מכח 
תורתו של הרבי ואף התבטא עליו באחת השיחים שהוא 'בעל פשט אמיתי' 

היורד לעומקה של סוגייא.
תושבי השכונה אף העידו כי פעמים רבות ראו את הגאון מטשעבין סר 

לביתו של רבינו בכדי להמתיק סוד ושיח עמו.
מלא  לפניו  קם  הגאון  היה  לביתו  נכנס  היה  שהרבי  פעם  בכל  כי  ידוע 
קומתו, גם בשנתו האחרונה שהיה הדבר קשה עליו והרבי שלא רצה להטריחו 

נכנס מהצד לא הועיל לו כלום ומיד בראותו את פניו קם לעומתו.
פעם התבטא הגאון מטשעבין לאחד מחסידי הרבי בזה"ל: "איר ווייסט 

ימים הנוראים
אם בימות החול כך, על אחת כמה וכמה נכונים הדברים בימים 
הנוראים אז היתה ניכרת התאמצותו הגדולה בתפלה לעין כל. תפילת 
השמו"ע בלחש לבדה ארכה אצלו קרוב לשעה מתוך בכיות ותחנונים 

וכעבד המתחנן לפני קונו.
 כך גם בחזרת הש"ץ לא נח ולא שקט לרגע אחד. יושב היה הרבי 

ברטט ובזיע, כשהוא אומר בשקט את תפלת שמו"ע יחד עם החזן.
עובדה הווה ובשנים שהתגורר בת"א ניגש אחד מהמתפללים וב־
דרך ארץ אמר לרבי כי התפלות בר"ה מתארכות זמן רב מדי. השיב לו 
הרבי: "מה נשאר לי מאז שנהייתי לרבי? לפחות להתפלל כמו שצריך".
הושענא  יום  בתפלות  ברבים  נראית  היתה  קדשו  עבודת  שיא 
רבה, בלתי ניתן לתיאור עלי גליון את עוצם עבודת קדשו ביום קדוש 
זה לרבות את ההתעוררות העזה שחשים השומעים בשעות נעלות אלו.
שהת־ קודש  סערת  מאותה  מה  אפס  לצייר  לנסות  העט  תלאה 
מתחנן  הוא  בעת  נשנק  הרבי  של  קולו  זה.  קדוש  בזמן  בביהמ"ד  חולל 
הקיטל  את  הרבי  פשט  עת  באש".  מושלכים  קדושים  למען  "הושענא 
הספוג כולו בדמעות רותחות ושב למקומו חשו הנוכחים בצורתו של 

הכה"ג בצאתו מן הקודש. אמת מה נהדר מראה כהן...
 בעשרים השנים האחרונות התפלל בעצמו לפני התיבה כמנהג 
ארוך  זמן  אורכות  היו  וההקפות  רב  ברגש  נערכו  אבוה"ק. הנענועים 
מתכופף  היה  מינים  הד'  עם  מטה  כלפי  מנענע  שהיה  פעם  בכל  מאד. 

כמעט עד הקרקע, ואף בשנתו האחרונה נהג כן.

הבורח מן הכבוד
באפיזודות  התגלו  הרבי  של  המופלאה  ופשטותו  ענוותנותו 
רבות ושונות, עד שכמעט אין תחום שבו לא ניכרה פשטותו המוחלטת 

האופיינית לו. 
סלד  מהם  כבוד  גינוני  סבל  ולא  העולם  הבלי  לכל  בז  היה  הרבי 
ביותר, וכשהיו קוראים לו בשמו "כבוד קדושת" או "אדמו"ר" היה מע־

וות פניו ורוקע ברגליו וצורתו החליפה אלף גוונים.
אירע פעם שבתפלת שחרית היה חסר "כהן" בבית מדרשו, והג־
באי קרא "אין כאן כהן, יעמוד אדוננו מורנו ורבנו", כששמע זאת הרבי, 

המשיך באותה מנגינה ואמר:  "אין כאן אדוננו מורנו ורבנו, יעמוד..."
פעם נכנס לביהכ"נ וראה שתלו פתק שמוכרים מקומות לעזרת 
נשים, בראש המודעה נכתב "בנשיאות כ"ק האדמו"ר שליט"א", הרבי 
את  צריך  "מי  למקורוביו:  באמרו  מהמודעה,  הכותרת  את  ותלש  הלך 

הכבוד הזה"...
שלום  נטילת  ובעת  ממרחק,  שהגיע  לישיש  תשובתו  היתה  כזו 
עליכם שאל לשלומו: "וואס מאכט דער רבי? התגובה המיידית היתה: 

"קודם כל צריך להיות רבי, אח"כ תשאל מה עושה הרבי...
אנשים היו נכנסים לבית מדרשו ומחפשים את הרבי במזרח של 
ביהמ"ד, אך הרבי היה יושב בפינה בצד על הספסל. לפעמים היה מצ־
טרף לשיעור שנמסר בין מנחה למעריב לבעלי בתים במשנה ברורה או 

במשניות, וכל זה בצורה טבעית ביותר.
במשך שנים, אחרי התיישבותו בב"ב, עדיין לא התרגל שקמים 
זיצט!".  "זיצט,  פעם:  בכל  אומר  והיה  לביהמ"ד,  נכנס  כאשר  לכבודו 
וכשנכנס פעם לסוכה, וראה שכולם קמים לקראתו, אמר: "הרי כתוב 

בסוכות תשבו".
פעמים רבות שכשנכנס לביהמ"ד וראה איזה אורח שבא לשבת 
או ביום חול, היה ניגש אליו ומתיישב לצדו כרע וכידיד, ואם הלה היה 

מנסה לסדר רגליו ולהתיישר ביראת כבוד, היה מעיר לו: "זיץ גלייך".
ללא  לביהמ"ד  שנכנסו  אנשים  עם  בפשטות  משוחח  היה  הרבי 
גינונים וכמו אדם רגיל, הרבי היה מתיישב עם אותו יהודי על הספסל 
כאחד האדם, ומתעניין לשלומו וכו' כשהלה לא היה מאמין למראה עי־

ניו איך שהרבי המפורסם משוחח עמו בפשטות כה נדירה.
לפעמים אף היה קורא לילד ומבקש ממנו: "שב לידי, תספר לי 
מה אתה לומד", וכך שוחח הרבי עם הילד במשנת תלמודו מתוך חיבה 

ואהבה.
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וואס עטס פארמאגט... איך וועל אייך זגען, איר פארמאגט א רבי'ן וואס איז 
א צדיק א גאון, ער קען באלייכטן דער גאנצע וועלט מיט זיין תורה, איך בעט 
אים כסדר ער זאל עפענען א ישיבה. (היודעים אתם בצל מי אתם מסתופפים, 
רבכם צדיק וגאון ויכול להאיר בתורתו את כל העולם, ואני מבקש ממנו כסדר 

שיפתח ישיבה. להרביץ תורה לעדרים)

התפעלותו של מרן הגר"ש רוזובסקי זצ"ל
העריצוהו  ולמדנותו  חריפותו  על  ששמעו  ישיבות  הראשי  גדולי  גם 
ביותר. מרן הגר"ש רוזובסקי זצ"ל שנקלע פעם לשיחה תורנית של כמה לומ־
דים בה השתתף הרבי זצ"ל התבטא לאחר מכן בהערצה ובהתפעלות על הרבי 
הייתי  רבי,  הסטריקובר  עם  בחברותא  ללמוד  זוכה  הייתי  למלויו: "לו  ואמר 

מרגיש בזה תועלת עצומה עבורי".
את  והפתיע  עמוקים  במים  צלל  תיכף  בתורה,  בו  שנשאל  מקום  בכל 
השואל ואת הלמדן בעשרות קושיות חזקות ואיתנות, והעידו גדולי תורה מו־

בהקים רבים שכמעט לא נמצא תוספת בש"ס כולו שנעלם מידיעתו.
ול־ מביתו  לרדת  הרבי  נוהג  היה  מדרשו  בית  בהיכל  הכולל  כשנפתח 
שוחח בסוגיא שעסקו בכולל, במיוחד היה זה בעת שלמדו מסכתות "זבחים" 
הלומדים  אותם  לכל  אמיתי  תענוג  זה  היה  כאן  שבסדר "קדשים"  ו"מנחות" 
מרא  זי"ע  מבריסק  הגרי"ז  למרן  מובהק  תלמיד  היה  הרבי  שהרי  המופלגים 
דסדר קדשים שקיבץ וריבץ תלמידים לעסוק בסדר זה שלא למדו אותו בי־

שיבות, האברכים היו קשובים לכל קושיה או תירוץ שיצא מפ"ק, והריתחא 
דאורייתא הדהדה היטב בהיכל ביהמ"ד.  

בימי חוה"מ היה ביתו הומה מבקרים, גדולי תורה וחסידות לצד חסי־
דים ישישים, זקנים עם נערים, כולם נקבצו באו להקביל פניו ברגל, אחד מח־
שובי הת"ח היטב לבטא את מה שהיה שם: "איך אפשר לשכוח את ימי חוה"מ 
בדברי  סביב לשולחנו ומשוחחים  באים, יושבים  היו  הת"ח  במחיצתו, גדולי 
תורה בכל המקצועות, במעמד זה נפלו כל המחיצות, בלבו הפתוח כאולם לכל 
אחד, עם זה מדבר בד"ת ועם זה משוחח בענייניו הפרטיים, כל אחד הרגיש 

בנפשו שרבנו העניק לו מה שהיה צריך".
דתמורה  בסוגיא  למד  לחייו,  האחרונה  שבתקופה  מנכדיו,  אחד  סיפר 
רבי עקיבא איגר ארוך וקשה שלא יכול היה להבינו בשום אופן, כשבא לר־
בינו שאלו רבינו כדרכו מה הוא לומד, הנכד ענה שהוא לא הבין את הרע"א. 
שנה,  חמישים  לפני  בעיון  למד  זאת  שסוגיה  לו  ענה  רבינו  דתמורה.  בסוגיא 
מכן  לאחר  דקות,  מספר  במשך  הסוגיא  כל  את  בדעתו  לחשב  התחיל  ותיכף 
ביאר בטוב טעם את כל הסוגיא בעל פה, גמרא, רש"י ותוספת עם הרע"א עד 

שהכל התבאר לו היטב.
לא אחת היו באים לפניו למדנים ובעלי תריסין מופלגים וטוענים בפניו: 
"ראית א שווערע ר' חיים". הרבי היה שוב מתחיל בלימוד גמ' רש"י ותוספות 
עצמה,  הסוגיה  לתוך  חיים"  של "ר'  סברותיו  כל  את  הכניס  הבהיר  ובהסברו 
ולבסוף כששאל את בן שיחו מה היה קשה עליו בדברי "ר' חיים", כבר נעלמה 

הקושיה מעצמה.

בור סיד שאינו מאבד טיפה
לצד גדלותו המופלאה בתורה היה הרבי בבחינת 'בור סיד שאינו מאבד 
טיפה', כל דבר שלמד אי פעם נחקק בזכרונו לעולמים ואותה לא שכח מעולם 
שומע  שהיה  ענינים  על  חוזר  היה  הרבי  בקרבו.  שיקדה  התורה  אהבת  לרוב 
מרבותיו או ספרים שלמד גם לאחר כשישים או שבעים שנה. סיפורים אין 

ספור מסופר על כך, ונביא כאן לדוגמא אחדים מהם.
לו  להקריא  מנכדיו  מאחד  ביקש  תשנ"ט,  בסוכות  מה'טישים'  באחד   
קטע מסויים בספר "מעדני מלך", הנכד החל להקריא והרבי החל להשלים לו 
משפטים שלמים, לאחר מכן סיפר הרבי לנכדו כי בספר זה הוא למד כשהיה 

בגיל 30 לפני כחמישים שנה.
בערוב ימיו התבטא שהוא עדיין זוכר את שיעורו הראשון ששמע מרבו 

המהר"ם שפירא, וזאת לאחר שכבר עבר כמעט שבעים שנה מאותו שיעור.
פעם עבר וראה על השולחן בביהמ"ד ספר "תרועת מלך", הרבי התבונן 
בספר ואמר שהוא זוכר עוד את המחבר הג"ר יוסף זוסמאנוויץ הי"ד כאשר 
שיעורו  את  זוכר  עוד  והוא  שבועות,  מספר  שיעורים  בה  ומסר  ליח"ל  הגיע 
היה  שהוא  הרבי  וסיפר  ז',  דף  בגיטין  נקוב  ועציץ  סוריא  של  בסוגיא  שמסר 
למדן מופלג ושיעוריו היו מלאים וגדושים, וזה היה לאחר תקופה של למעלה 

משישים שנה!
באחת משנותיו האחרונות אמר בדרך אגב שעדיין הוא זוכר את דרשת 

אחיו הגה"ח ר' טוביה יוסף הי"ד, בחתונתו בשנת תרפ"ט.
בקיאותו  על  בהתפעלות  ה'שבעה'  בימי  סיפר  זצ"ל  רוטברג  הגר"ז 
המדהימה של הרבי בכל הספרים ואף באחרוני זמנינו, היה זה באירוע תורני 
זצ"ל,  אמת'  ה'אמרי  מרן  בשם  אימרה  ציטט  הדרשנים  אחד  כאשר  מסויים 
במקום נכחו כמה מנכדיו של האמרי אמת שלא ידעו להצביע למקור האימ־
רה של זקנם זצוק"ל. אולם הרבי נקב על אתר במספר העמוד שבו מופיעים 

הדברים בספר אמרי אמת.
פעם התווכחו בנוכחותו באיזה סברא, הרבי שמע והגיב על אתר  בא־
הרבי  אולם  מצאו,  ולא  חיפשו  המלך,  בשער  הכתובה  סברא  הרי  "זהו  מרו: 
בזכרונו המדהים ציטט להם את הדף המדוייק בקונטרס פלוני שם מביא את 

סברת השער המלך.
פעם שוחח הרבי בענין מסויים, במהלך שיחתו ביקש לחפש את המקור 
בספר פני יהושע, מקורוביו חיפשו אך לא מצאו את המקור על הדף, אך הרבי 
במקום  אז  הדף  על  לא  אם  בפנים,  בפנ"י  זאת  שתמצאו  שוב  ואמר  התעקש 
אחר, ואכן לאחר זמן שחיפשו מצאו את המקור בקונטרס אחרון. (חיבור בסוף 

המסכת לבעל הפנ"י)
רבים מגדולי הדור היו מציעים בפניו את ספקותיהם בלימוד ובהלכה, 
בידעם בבירור שאצלו יקבלו פתרון ברור לשאלותיהם, אך עם כל זאת היה 
הרבי מנסה להסתיר את את עצמו בלימוד ככל יכלתו. פעמים רבות בשולחנו 
הטהור תוך כדי אמירת דברי התורה, היה שואל על מקומו של מאמר חז"ל 
מסויים, או אפילו פסוק היה שואל את הבעל קורא את לשון הפסוק, בהעמידו 
פנים כאילו אינו יודע כמעט כלום. רק לעתים, בלית ברירה, כשהסובבים לא 
ידעו להשיב, היה אומר כלאחר יד, אולי זה במסכת פלונית שם בדף למטה 
או למעלה. לעתים כאשר הביאו את הגמ' היה מבקש להקריא לפניו משום 
שאין לו אצלו את משקפי הקריאה, והיה מוסיף בעל פה את רש"י, תוספות 

והמהרש"א כלשונם.

עמוד התפלה
לא פחות מגאונותו המופלאה בתורה של הרבי זצוק"ל היתה גאונותו 
ועבודת קדשו המופלאה בעבודת התפלה ברשפי אש קודש לקונו, כאשר כל 

ימיו בער בתשוקה ובגעגועים לק'ל חי, בעבודת הלב זו תפלה.
הרבי היה נודע בשערים לתהילה מנעוריו ועד שנות זקנותו בתפלותיו 
כל  שרוי  כשהוא  קודש  אש  ובלהט  בשלהבת  שהיתה  והמרטיטות  הנלהבות 
כולו בדביקות ואחוז שרעפים, ולא היה לו בעולמו אלא התפילה והבורא ית'.
מדי יום ביומו עמד הרבי שעות ע"ג שעות על רגליו, בבחינת כל עצ־
מותיו תאמרנה וקולו קול ה' בכוח היה מהדהד עד קצה הרחוב, בכל תפילה 
התפ־ בעת  אותו,  בסובב  כלל  חש  לא  כשהוא  לגבהים  התעלה  הוא  ותפילה 
לה הוא היה כולו מקשה אחת של דביקות וקדושה, ואף דמעות היו ניגרות 
בשנות  רואים,  מעיני  זאת  מסתיר  משל  הרף,  ללא  מנגבן  היה  והוא  מעיניו, 
השיבה כבשנות הנעורים, בימי שלום כבעתות מלחמה בימות החול כבשבתות 

ומועדים, ומה נשגבה עבודתו בימים הנוראים, עת היו שערי שמים פתוחים.
 תפלותיו המלהיבות אף עוררו רבים וטובים להתחזק ביראת ה' טהורה 
ולשפוך שיח להשי"ת כעבד המתחנן לפני קונו וכאדם המונה מעות במתינות 

ובכוונה יתירה.

קול ה' חוצב
לאורך כל פ"ד שנותיו, היתה תפלתו בקול ה' חוצב להבות אש, וזאת 
בתוך  הסתר  ביותר,  פנימית  היתה  התחומים  בכל  בקודש  שעבודתו  למרות 
הסתר, בפשטות מדהימה, אולם בתפלותיו היה פורץ הכל החוצה והיה נראה 
לה  שהתפרצה  עד  התפלה  עוצמת  על  שולט  הוא  אין  כאילו  חסידיו  לציבור 

ויצאה מעומק לבו הטהור החוצה.
היתה  ותפילה  תפלה  כל  המדריגה.  ברום  אצלו  עמדה  התפלה  עבודת 
הגביה  כאשר  לעתים  לפניה.  מרובות  הכנות  עם  עצמה,  בפני  'עבודה'  אצלו 
את טליתו ראו הסובבים שהיתה כולה ספוגה זיעה מרוב מאמץ ודביקות, בכל 
ברכה ראו בעליל את היגיעה שמתייגע באמירתה. כל ימיו, עד ימיו האחרונים 
המגבעת  את  חובש  היה  לה,  מחוצה  והן  בביתו  הן  מברך  שהיה  טרם  ממש, 

לראשו ומברך בעצימת עינים. 
לימים אף התגלה סידור האר"י של ר"י קאפיל בו למד רבינו בצעירותו, 

וכפי הנראה היה מכוין בכוונות הללו בעת תפלותיו הארוכות.

כשלוש שעות
יודעי דבר סיפרו כי כאשר התגורר בירושלים עד שנת תשי"א – היתה 
כל תפלת שחרית בימות החול אורכת כשלוש שעות בעודו מסתובב הלוך 

ושוב, כשמדי פעם הפסיק לזמן מה והתבונן בעומק המחשבה.! 
בסמיכות  שהתגורר  זצ"ל  אויערבאך  הגרש"ז  מרן  הדור  פוסק  אף 
מקום לרבי בצעירותו, בשכונת "שערי חסד" שבירושלים, הביא את התפ־
עלותו למראה מופלא זה באומרו: "אינני מבין מהיכן יש לרבי את הכוחות 
הראשונה  הברכה  או  התפילה  זוהי  כי  נראית  ברכה  או  תפילה  כל  הללו, 

בחייו, וכל זאת מתוך התלהבות עצומה".
בצ־ כי  "זכרוני,  הרבי:  הסתלקות  לאחר  סיפר  ירושלים  מזקני  אחד 
ממנו  שכינה  זזה  שלא  מקום  המערבי,  בכותל  להתפלל  בואי  בעת  עירותי 
הבחנתי בבחור הניצב בתפילה בהשתפכות הנפש כשכולו אש להבה. עק־
בתי אחר עת בואו להתפלל, ומני אז הייתי מגיע לכותל תמיד בעת בואו, 
כשאני ניצב עומד ומתבונן במחזה מופלא זה החוזר על עצמו כפעם בפעם. 
לימים נתפרסם אותו בחור כ"הרבי מסטריקוב", או אז ידעתי שאין דורנו 

דור יתום".

דומה להר געש
את  יסד  שם  בת"א  להתגורר  ועבר  באדמורו"ת  לכהן  שהחל  בשנים 
הציבור,  טורח  מפני  התפילה  אריכות  את  מעט  מקצר  החל  מדרשו  בית 
אולם למרות זאת היה אפשר לשמוע את קולו המתנשא של הרבי בתפלתו 
כבר מקצה הרחוב, כשאינו יכול לכלוא את סערת נפשו הטהורה ודומה היה 

להר געש בהתפרצותו כשסביבתו נשערה מאד.
בהזדמנות מסוימת שח לאחד מבאי בית מדרשו: "יודע אני שקשה 
מעול  לי  שיוצאת  היחידה  תועלתי  זוהי  אך  תפילתי,  אריכות  לציבור 
האדמורו"ת, ולולא זאת יכול הייתי לילך להתפלל בביהכ"נ השכונתי כאחד 

האדם, התועלת היחידה שלי היא יכולתי להאריך מעט בתפילה כרצוני".
כמו"כ בעשרות השנים שהתגורר בת"א כשבית מדרשו היה ברחוב 
מלצ'ט ולאחר מכן ברחוב בורכוב, מעולם לא ישב בתפלה ובקריאת התורה, 
סטנדר  אצלו  היו  לא  מעולם  שעות.  גבי  על  שעות  עמד  ובחגים  בשבתות 
לקונו  נפשו  שופך  החלון,  אדן  גבי  על  הסידור  את  מניח  היה  הרבי  וכסא. 
שב־ עד  דזמרה  בפסוקי  דמעות  זולגות  היו  עיניו  בדברו,  יוצאת  כשנפשו 
סידור שלפניו נוצרו חורים... וכולו היה נראה כאש להבה, הרבי לא הבחין 
במתרחש כלל לידו והיה מתפלל בקול רם שנשמע למרחק רב בכל האזור. 
רק כאשר התקרב לגיל שבעים כאשר נחלש מאד החל להתיישב לסירוגין 

בתפלה.
בד־ מילה  כל  והגה  הדעת  ובישוב  במתינות  לתפלה  ניגש  היה  הרבי 
קדוק רב ובמתיקות מיוחדת. אבל אט אט היה מתלהט כולו, וכאשר היה 
"ועוזר  במילים  ששיאה  ממש,  של  סערה  מתרחשת  היה  ל"גאולה",  מגיע 

דלים, ועונה לעמו ישראל בעת שועם אליו".
מקרוביו ומתפללי בית מדרשו ידעו בבהירות שאם הם חפצים לומר 
לו משהו בעת עומדו בתפילה היה נבצר מהם הדבר כיון שהרבי לא חש ולא 
שמע כלל כשדברו אליו בעת התפלה, כאשר כל כולו היה שרוי בעולמות 

רוחניים ואינו על הקרקע עמם כלל.

במחיצת מרן הגרי"ז מבריסק זצ"ל
לחיבה שאין בדומה לה זכה הרבי במחיצת מרן הגרי"ז מבריסק זצוק"ל שראה ברבי דמות של למדן ות"ח מופלג לצד יראתו הטהורה. היה זה 
בראשית ימי המלחמה כאשר נמלט הרבי לוילנא שנחשבה יחסית לבטוחה יותר באותה העת, שם פגש בשנית ברבו מרן הגרי"ז זצ"ל, ששמר לו אמונים 
מהיכרותו הראשונה בעיר קרעמניץ, ומיד קיבלו בביתו, שהיה תל תלפיות לכל הישיבות ששהו במצור ובמצוק בוילנא, כאן מסר הגרי"ז שיעורים עמוקים 
בסדר קדשים כמו בימי שבתו על מי מנוחות בביתו בבריסק, הרבה חפצו להשתתף בשיעורים אלו ולא עלתה בידם, ואך האריות שבחבורה זכו אז לש־
מוע את שיעוריו של הרב מבריסק, כמו מרן הגר"ד פוברסקי זצ"ל ראש ישיבת פוניבז', והבח' העילוי ר' יעקב הי"ד בן הרב מפוניבז' זצ"ל, שהיו חוזרים 

ומלבנים את שיעוריו של הגרי"ז זצ"ל יחד עם הרבי זצ"ל.
מיד בעלותו לירושלים ביקש הרבי לברר היכן מתגורר הרב מבריסק ודפק בדלת ביתו. כשהבחין בו הרב מבריסק מיד קם לכבודו, הכניס אותו 
בכבוד, חיבק ונישק אותו ודרש בשלומו. כאשר שמע שהוא בארה"ק ללא כל קרוב ומודע אמר לו מיד: "אני מאמץ אותך מהיום ואילך כבן ביתי, אצלי 
תלון ועל שולחני תאכל בכבוד". ידידו הג"ר יושע בער סולוביציק זצ"ל אמר פעם בהתייחסות לנושא: "היינו כמו אחים, אכלנו מאותה צלחת וישנו באתו 

חדר בבית אבא". 
בירושלים  שדרו  סטריקוב  חסידי  מזקני  לכמה  מבריסק  הרב  קרא  לירושלים  בהגיעו  מיד  כי  נשמע,  שליט"א  סולוביציק  הגרמ"ד  מרן  בנו  מפי 
כמו החסיד המפו' רבי אברהם יעקב גרליץ ז"ל, ופקד עליהם וזירזם להשתדל להשיג "סרפיקט" לרבי, כשהוא מתבטא "איני ישן בלילות מדאגה לרבי 

אברהם".
הרב  ידי  על  שנבחרו  המובחרים  התלמידים  של  המצומצמת  הקבוצה  על  נמנה  כשהרבי  מבריסק,  הרב  עם  הקשר  ביותר  התחזק  בירושלים  כאן 

מבריסק להשתתף  בשיעורים העמוקים שמסר בביתו ומני אז דבק בו הרבי כתלמיד מובהק. 
מסופר שהרבה פעמים לאחר השיעור היו עומדים ביחד עם הרבי זצ"ל מרנן הגרא"מ שך והגרמ"ש שפירא זצ"ל ומלבנים את דברי הרב מבריסק 

זצ"ל בלהט קודש ובריתחא דאורייתא.
לימים העיד הרבי על עצמו שלמרות שהיו פעמים שהשיעורים התארכו כמה שעות ברציפות אך הוא מעולם לא התנמנם לרוב חביבות השיעורים 

של רבו, והיה שרוי בריכוז מלא כל העת.
הרבי אף למד באותם שנים בחברותא עם ידידו הקרוב הג"ר יושע בער סולוביציק זצ"ל בנו הגדול של מרן הגרי"ז זי"ע, בהתמדה נפלאה במשך 
חמש שנים משנת תש"א עד תש"ו, הם למדו יחד והספיקו אז ללמוד כמעט את כל סדר זרעים בעיון, בנו הגאון רבי אברהם יהושע סולוביציק שליט"א 
ראש ישיבת בריסק סיפר כי בימיו האחרונים אמר לו אביו זצ"ל שכשהגיע לא"י למד בחברותא עם הרבי כמעט את כל סדר זרעים והיה להם בזה הרבה 
חידו"ת ורצה אביו זצ"ל להתחיל להעלותם על הכתב, אלא שבשנת תש"ו יסד זקני הרב מבריסק זצוק"ל את הכולל והתחיל אז ללמוד עניינים אחרים 

(קדשים) וכבר היה מדי מאוחר בכדי להעלותם על גבי הכתב.
כאשר עבר הרבי להתגורר בת"א, והיה מגיע לעיתים לירושלים היה סר לבקר אצל רבו הרב מבריסק, וידע כבר רבנו כשאמר לו הרב מבריסק "ר' 

אברהם אני צריך אתכם פה", שהלילה הוא ישאר ללון בירושלים, והיה ממתיק עמו סוד שעות רבות.
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אונ־ הגרי"ש  וסיפר  בוראו.  לפני  היה  ניצב  מריה  קמיה  כעבדא 
גר זצוק"ל גאב"ד חוג חת"ס את שארע עמו בעת שהותו בשוויץ לצורכי 
בריאות ביחד עם הרבי. "פעם בשהותי בשוויץ חשתי ברע ונחלשתי מאוד, 
כשנכנסתי לביהכנ"ס להתפלל וראיתי את האדמו"ר מסטריקוב בתפילתו 
כשכולו קודש ואש להבה, נפל ברעיוני להתפלל עמו מילה במילה ולכוון 
שתפילתי תעלה עם תפילתו, וכך עשיתי, ועד סיום התפילה הבראתי לגמ־

רי, ותליתי כל זאת בזכות כח תפלותו של הרבי מסטריקוב".

לענוים יתן חן
שכמעט  כזו  בדרגה  היתה  המופלאה  ושפלותו  ענוותנותו  זאת  לצד 
ולא היה לו אח וריע בדור האחרון, למרות גדלותו וגאונותו בתורה שהציב 
אותו בשורה הראשונה של גדולי הדור המובהקים השים עצמו הרבי כאס־
פוקה הנדרסת לכל יהודי באשר הוא בלי שדרש לעצמו ולא כלום אלא כל 

כולו ומהותו היתה כעבד נאמן לעבודת הבורא ית"ש.  
הרבי שימש כרב מובהק לחכמי לב שניחונו בעין בוחנת אשר חשקה 

נפשם ללמוד פרק במסכת הענוה העמוקה מני ים.
פשוט בהליכותיו, מתרועע עם כל אדם כידיד נפש, מגדול ועד קטן 
כלפי  ספונטני  נפש  בשאט  מגיב  הכביש.  את  מעביר  שאותו  זאטוט  ועד 
נפשו  טבועות  שהיו  הללו  ההנהגות  כל  לעומתו.  כבוד  הבעת  של  נסיונות 

יצרו סביבו הילה של "לענווים יתן חן".
בבית מדרשו ניתן פירוש יסודי ומימד עילאי למהותה של מידת הע־

אופי  רק  נשאה  לא  חייו  ארחות  את  שאפפה  המופלגת  הענווה  שכן  נווה. 
של שפלות הרוח או של תכונות טובות גרידא, אלא היה בה משהו הרבה 

הרבה יותר עמוק.
ענווה זו היתה תולדה של מדת האמת הצרופה שעמדה כנר לרגליו, 
אשר מכחה לא הצליחו כל שלל מעלותיו והכתרים שעטרוהו לשכנעו לא־
אינו  שבהחלט  מימד  הענווה,  במידת  ביותר  יסודי  מימד  וזהו  מעצמו.  חוז 

שגרתי בנוף המצוי.
בשנת  המלחמה  לאחר  האדמורו"ת  עטרת  עליו  הוטלה  כאשר  גם 
תש"ו כשעמד לפני נישואיו, אז התכנסו בירושלים כל זקני חסידי סטרי־
קוב, שהטילו עליו את התפקיד להמשיך את שושלת הק' של בית טשעכנוב 

– ביאלא – סטריקוב, היה זה בלית ברירה ובקושי גדול מבחינתו של הרבי.
הגם שהרבי ידע בבירור שעול זה נפל עליו ואין לו כל מחליף סירב 
אז אפילו לשמוע מילה בענין זה, בשבת עליה לתורה לפני הנישואין כשקם 
הרה"צ רבי אשר זעליג מרגליות זצ"ל שהיה מגדולי המקובלים בירושלים 
כל  והיה  יהיה",  ולא  יקום  בזה"ל: "לא  זה  על  השיב  רבי",  והכריז "לחיים 
שנותיו בורח מכל סממן או כל דבר שנשב ממנו ריח של הנהגה באדמורו"ת.
למרות זאת הרגיש חובה פנימית ללכד את כל עדת חסידי סטריקוב 
כאיש אחד. אמנם אין הוא מוכן ליקרא רבי אולם משמש נאמן הוא לפני 
ודואג  כאבם  את  כואב  נפש  במסירות  למענם  מתמסר  כשהוא  עדתו  קהל 
לפרנסם, מאזין לאנחתם ושמח בשמחתם, פועל ומסייע בכל התחומים עד 

שהכל התקשרו אליו בעבותות דאהבה כבנים לאביהם.
ציבור החסידים חש אליו קירבה נפשית עד שהרגישו ממש כמשפ־
חה אחת. מעולם לא כינה את אנשי שלומו  כחסידיו אלא כידידיו הטובים 
כלשונו "גוטע פריינד", הנהגה זו היתה קיימת אצלו עד שנותיו האחרונות.
כשהגיע פעם לבקר את אחד מגדולי האדמורי"ם שבדור נתלוו לרבי 
כמה מנכדיו וכן מספר חסידים, הרבי הציג את נכדיו בפני אותו אדמו"ר, 
החסידים,  לעבר  הצביע  כאשר  הנוספים  האנשים  ומי  המארח  שאלו  ואז 
הרבי השיב לו: "גוטע פריינד", כך ממש חש הרבי קשר של אהבה וידידות 

אפילו לצעירים שבחבורה.
גם בתקופה מאוחרת יותר כאשר עבר להתגורר בת"א וצעירי הצאן 
הרבי  היה  טובים  וימים  לשבתות  אליו  נוסעים  והיו  סביבו  להתלכד  החלו 
מתייחס בביטול ובזלזול על שקוראים לו רבי, ומאידך גיסא היה מקרב כל 

אחד ואחד והרגיש אליו כמו חבר וידיד ללא שום התנשאות.
היוצר  בית  באותו  אפילו  חידוש  היתה  ושפלות  ענווה  של  זו  דרך 
הכנ־ של  זה  בסיס  על  על  נבנו  שבשרשם  חצרות  ואלכסנדר,  ווארקא  של 

עה ושפלות. אמנם דרך הנהגתו התייחדה בכך שהגיע לכזה ביטול הגמור 
בש־ עשרות  ואדמו"ר,  כמנהיד  אליו  להתייחס  במקום  כלל  נתן  שלא  עד 

נים בימי מגוריו בת"א לא הסכים בשום אופן לייחד לו עמוד וכסא אישי 
כמנהג האדמורי"ם, אלא עמד ליד חלון בביהמ"ד שם היה עומד ומתפלל, 
עד לאותן שנים שמצב בריאותו חייב אותו לשבת, אז הסכים בלית ברירה 

לשבת במקומו המיוחד.

"אינני מחדש כלום"
כאשר היה מתחיל לומר דברי תורה בעת עריכת שולחנו היה פותח 
ואומר: "איך זאג גאר נישט" או "אלץ שטייט מסתמא" וכדומה, וכאילו אינו 
אומר שום דבר חידוש, בה בשעה שכל דברי תורתו היו מלאים בחידושים 
משלו, וכל מי שהיה שומע את דברי תורתו היה מתפלא מעומקם וחריפו־

תם של הדברים.
כמו"כ נזהר היה מאוד שלא לתפוס מעמד של "משיב תשובות", והת־
רחק בזה כמפני אש. כשעקר מת"א לבני ברק וכבר פקיע שמיה כגאון וחכם 
שנון, הרגיש הרבי כי אנשים מתחילים להתדפק על דלתות ביתו בבקשת 
הצלחה  בברכת  ופטרם  בעמידה,  בפתח  מקבלם  היה  הרבי  וברכות,  עצות 
וכל טוב, לפעמים היו אנשים מגיעים לביתו שבת"א לשאול עצה וכו' בט־
ענה ששמעו שיש אדמו"ר חכם ופיקח ברחוב "בורכוב" שעונה תשובות, 
אך הרבי היה פוטרם ואומר להם כי מן הסתם טעו בכתובת, והכוונה היא 

לאדמו"ר מפורסם המתגורר ברחוב "בר-כוכבא".
בתקופה הראשונה שהתגורר הרבי בת"א, הופיע בפתח ביתו יהודי 
שחיפש את האדמו"ר מסטריקוב כדי להתברך ממנו וגם לתרום לו סכום 
מכובד, הרבי נענה לו ברוב ענוותנותו שהוא טועה בכתובת ושלח אותו למ־
עונו של אחד מצאצאי רבי וועלף מסטריקוב זי"ע שהתגורר בקירבת מקום.
כי  סיפר,  סטריקוב  חסידי  מזקני  ז"ל  גיברשטיין  יחיאל  ר'  הרה"ח 
בשנת תשל"א, כשהרבי עוד התגורר בת"א, הגיע בצהרי יום שישי לבית 
הוא  לשבת.  הקידוש  של  המוצרים  את  להביא  כדי  בורכוב  ברח'  מדרשו 
פתח את הדלת ולתדהמתו ראה את הרבי כשהוא שוטף את ריצפת ביהמ"ד 

בכבודו ובעצמו.
באותם שנים בת"א כשביהמ"ד שכן ברחוב בורכוב 8 התקים בו מנין 
זה,  היה מתפלל במנין  לא  הרבי עצמו  בוקר.  לתפלת שחרית מוקדם בכל 
כיון שהיה מתפלל יותר מאוחר כאשר היה מכין את עצמו שעות ארוכות 
בביהמ"ד  וישב  בבוקר  שש  בשעה  יום  כל  התייצב  אעפ"כ  אולם  לתפלה, 
בעצמו  יוצא  היה  המנין  את  להשלים  קשיים  היו  וכאשר  התפלה,  בשעת 

לרחוב כדי לאסוף אנשים להשלמת המנין.

כולו תורה
הג"ר אברהם יהושע סולוביציק שליט"א סיפר בימי ה'שבעה' על התמדת התורה של הרבי. הגרא"י שליט"א סיפר מה ששמע מהרבי זצ"ל עובדה 
שאירע אצל זקנו האדמו"ר מסטריקוב זי"ע. היה זה כשביקר בארה"ק בשנת תרצ"ה, וחלק מהזמן שהה בירושלים והתאכסן בדירה בשכונת זכרון משה, 

ובעת שהייתו שם נכנסו ובאו אצלו אנשים במשך כל היום כולו לעצה ולברכה.
היה פעם שאחד מאנשי ירושלים תמה על זה, האיך יתכן שהאדמו"ר הזקן זיע"א מקבל אנשים במשך כל היום ומתי נשאר לו זמן לישב ולעסוק 
בתורה, ונכנס אז לביתו של הרבי זיע"א ופגש שם את הרה"ח ר' ישראל יצחק לוי זצ"ל שהיה מחשובי החסידים בירושלים, ובאותו זמן לקח על עצמו את 

עול ניהול הבית של הרבי זיע"א, ושאלו על כך.
הרה"ח ר' ישראל יצחק ז"ל לא ענה לו כלום, אמנם לאחר מכן סיפר את זה לאדמו"ר הזקן זיע"א, וכששאלו הרבי מה השיב לו אמר שלא השיבו 

כלום.
ואמר לו האדמו"ר הזקן שלא טוב עשה מכיון שאם יהודי שואל צריך לענות לו, והתשובה לזה היא שההנהגה אצל רבי צריכה שתהיה באופן שכל 

מעשה שעושה מקיים בזה עצמו הלימוד תורה בזה.
ולכן בעת שקם בבוקר ונוטל הוא ידיו לומד בזה הלכות נטילת ידיים, ואח"כ שאומר ברכות השחר לומד הוא בזה את הלכות ברכות השחר, וגם 
אח"כ שעומד ומתפלל לומד הוא בזה את הלכות ק"ש ותפלה וכו', ואח"כ כשמיסב לסעודה ונוטל ידיו לומד הוא הלכות נטילת ידיים וכן הלכות סעודה 

וברהמ"ז, ואח"כ כשבאים אליו אנשים לעצה צריך הוא שלא ליכשל ח"ו בעצה שאינה הוגנת, שיש בזה משום לפני עור, וגם זה צריך ללמוד.
וסיים הגרא"י שליט"א ואמר שאצל הרבי זצ"ל היו ג"כ יכולים לראות הנהגה זו כאשר בכל מה שעסק היה ראשו ורובו בסוגיה זו ותמיד היה מברר 

את ההלכות הקשורות לכך.
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אונ־ הגרי"ש  וסיפר  בוראו.  לפני  היה  ניצב  מריה  קמיה  כעבדא 
גר זצוק"ל גאב"ד חוג חת"ס את שארע עמו בעת שהותו בשוויץ לצורכי 
בריאות ביחד עם הרבי. "פעם בשהותי בשוויץ חשתי ברע ונחלשתי מאוד, 
כשנכנסתי לביהכנ"ס להתפלל וראיתי את האדמו"ר מסטריקוב בתפילתו 
כשכולו קודש ואש להבה, נפל ברעיוני להתפלל עמו מילה במילה ולכוון 
שתפילתי תעלה עם תפילתו, וכך עשיתי, ועד סיום התפילה הבראתי לגמ־

רי, ותליתי כל זאת בזכות כח תפלותו של הרבי מסטריקוב".

לענוים יתן חן
שכמעט  כזו  בדרגה  היתה  המופלאה  ושפלותו  ענוותנותו  זאת  לצד 
ולא היה לו אח וריע בדור האחרון, למרות גדלותו וגאונותו בתורה שהציב 
אותו בשורה הראשונה של גדולי הדור המובהקים השים עצמו הרבי כאס־
פוקה הנדרסת לכל יהודי באשר הוא בלי שדרש לעצמו ולא כלום אלא כל 

כולו ומהותו היתה כעבד נאמן לעבודת הבורא ית"ש.  
הרבי שימש כרב מובהק לחכמי לב שניחונו בעין בוחנת אשר חשקה 

נפשם ללמוד פרק במסכת הענוה העמוקה מני ים.
פשוט בהליכותיו, מתרועע עם כל אדם כידיד נפש, מגדול ועד קטן 
כלפי  ספונטני  נפש  בשאט  מגיב  הכביש.  את  מעביר  שאותו  זאטוט  ועד 
נפשו  טבועות  שהיו  הללו  ההנהגות  כל  לעומתו.  כבוד  הבעת  של  נסיונות 

יצרו סביבו הילה של "לענווים יתן חן".
בבית מדרשו ניתן פירוש יסודי ומימד עילאי למהותה של מידת הע־

אופי  רק  נשאה  לא  חייו  ארחות  את  שאפפה  המופלגת  הענווה  שכן  נווה. 
של שפלות הרוח או של תכונות טובות גרידא, אלא היה בה משהו הרבה 

הרבה יותר עמוק.
ענווה זו היתה תולדה של מדת האמת הצרופה שעמדה כנר לרגליו, 
אשר מכחה לא הצליחו כל שלל מעלותיו והכתרים שעטרוהו לשכנעו לא־
אינו  שבהחלט  מימד  הענווה,  במידת  ביותר  יסודי  מימד  וזהו  מעצמו.  חוז 

שגרתי בנוף המצוי.
בשנת  המלחמה  לאחר  האדמורו"ת  עטרת  עליו  הוטלה  כאשר  גם 
תש"ו כשעמד לפני נישואיו, אז התכנסו בירושלים כל זקני חסידי סטרי־
קוב, שהטילו עליו את התפקיד להמשיך את שושלת הק' של בית טשעכנוב 

– ביאלא – סטריקוב, היה זה בלית ברירה ובקושי גדול מבחינתו של הרבי.
הגם שהרבי ידע בבירור שעול זה נפל עליו ואין לו כל מחליף סירב 
אז אפילו לשמוע מילה בענין זה, בשבת עליה לתורה לפני הנישואין כשקם 
הרה"צ רבי אשר זעליג מרגליות זצ"ל שהיה מגדולי המקובלים בירושלים 
כל  והיה  יהיה",  ולא  יקום  בזה"ל: "לא  זה  על  השיב  רבי",  והכריז "לחיים 
שנותיו בורח מכל סממן או כל דבר שנשב ממנו ריח של הנהגה באדמורו"ת.
למרות זאת הרגיש חובה פנימית ללכד את כל עדת חסידי סטריקוב 
כאיש אחד. אמנם אין הוא מוכן ליקרא רבי אולם משמש נאמן הוא לפני 
ודואג  כאבם  את  כואב  נפש  במסירות  למענם  מתמסר  כשהוא  עדתו  קהל 
לפרנסם, מאזין לאנחתם ושמח בשמחתם, פועל ומסייע בכל התחומים עד 

שהכל התקשרו אליו בעבותות דאהבה כבנים לאביהם.
ציבור החסידים חש אליו קירבה נפשית עד שהרגישו ממש כמשפ־
חה אחת. מעולם לא כינה את אנשי שלומו  כחסידיו אלא כידידיו הטובים 
כלשונו "גוטע פריינד", הנהגה זו היתה קיימת אצלו עד שנותיו האחרונות.
כשהגיע פעם לבקר את אחד מגדולי האדמורי"ם שבדור נתלוו לרבי 
כמה מנכדיו וכן מספר חסידים, הרבי הציג את נכדיו בפני אותו אדמו"ר, 
החסידים,  לעבר  הצביע  כאשר  הנוספים  האנשים  ומי  המארח  שאלו  ואז 
הרבי השיב לו: "גוטע פריינד", כך ממש חש הרבי קשר של אהבה וידידות 

אפילו לצעירים שבחבורה.
גם בתקופה מאוחרת יותר כאשר עבר להתגורר בת"א וצעירי הצאן 
הרבי  היה  טובים  וימים  לשבתות  אליו  נוסעים  והיו  סביבו  להתלכד  החלו 
מתייחס בביטול ובזלזול על שקוראים לו רבי, ומאידך גיסא היה מקרב כל 

אחד ואחד והרגיש אליו כמו חבר וידיד ללא שום התנשאות.
היוצר  בית  באותו  אפילו  חידוש  היתה  ושפלות  ענווה  של  זו  דרך 
הכנ־ של  זה  בסיס  על  על  נבנו  שבשרשם  חצרות  ואלכסנדר,  ווארקא  של 

עה ושפלות. אמנם דרך הנהגתו התייחדה בכך שהגיע לכזה ביטול הגמור 
בש־ עשרות  ואדמו"ר,  כמנהיד  אליו  להתייחס  במקום  כלל  נתן  שלא  עד 
נים בימי מגוריו בת"א לא הסכים בשום אופן לייחד לו עמוד וכסא אישי 
כמנהג האדמורי"ם, אלא עמד ליד חלון בביהמ"ד שם היה עומד ומתפלל, 
עד לאותן שנים שמצב בריאותו חייב אותו לשבת, אז הסכים בלית ברירה 

לשבת במקומו המיוחד.

"אינני מחדש כלום"
כאשר היה מתחיל לומר דברי תורה בעת עריכת שולחנו היה פותח 
ואומר: "איך זאג גאר נישט" או "אלץ שטייט מסתמא" וכדומה, וכאילו אינו 
אומר שום דבר חידוש, בה בשעה שכל דברי תורתו היו מלאים בחידושים 
משלו, וכל מי שהיה שומע את דברי תורתו היה מתפלא מעומקם וחריפו־

תם של הדברים.
כמו"כ נזהר היה מאוד שלא לתפוס מעמד של "משיב תשובות", והת־
רחק בזה כמפני אש. כשעקר מת"א לבני ברק וכבר פקיע שמיה כגאון וחכם 
שנון, הרגיש הרבי כי אנשים מתחילים להתדפק על דלתות ביתו בבקשת 
הצלחה  בברכת  ופטרם  בעמידה,  בפתח  מקבלם  היה  הרבי  וברכות,  עצות 
וכל טוב, לפעמים היו אנשים מגיעים לביתו שבת"א לשאול עצה וכו' בט־
ענה ששמעו שיש אדמו"ר חכם ופיקח ברחוב "בורכוב" שעונה תשובות, 
אך הרבי היה פוטרם ואומר להם כי מן הסתם טעו בכתובת, והכוונה היא 

לאדמו"ר מפורסם המתגורר ברחוב "בר-כוכבא".
בתקופה הראשונה שהתגורר הרבי בת"א, הופיע בפתח ביתו יהודי 
שחיפש את האדמו"ר מסטריקוב כדי להתברך ממנו וגם לתרום לו סכום 
מכובד, הרבי נענה לו ברוב ענוותנותו שהוא טועה בכתובת ושלח אותו למ־
עונו של אחד מצאצאי רבי וועלף מסטריקוב זי"ע שהתגורר בקירבת מקום.
כי  סיפר,  סטריקוב  חסידי  מזקני  ז"ל  גיברשטיין  יחיאל  ר'  הרה"ח 
בשנת תשל"א, כשהרבי עוד התגורר בת"א, הגיע בצהרי יום שישי לבית 
הוא  לשבת.  הקידוש  של  המוצרים  את  להביא  כדי  בורכוב  ברח'  מדרשו 
פתח את הדלת ולתדהמתו ראה את הרבי כשהוא שוטף את ריצפת ביהמ"ד 

בכבודו ובעצמו.
באותם שנים בת"א כשביהמ"ד שכן ברחוב בורכוב 8 התקים בו מנין 
זה,  היה מתפלל במנין  לא  הרבי עצמו  בוקר.  לתפלת שחרית מוקדם בכל 
כיון שהיה מתפלל יותר מאוחר כאשר היה מכין את עצמו שעות ארוכות 
בביהמ"ד  וישב  בבוקר  שש  בשעה  יום  כל  התייצב  אעפ"כ  אולם  לתפלה, 
בעצמו  יוצא  היה  המנין  את  להשלים  קשיים  היו  וכאשר  התפלה,  בשעת 

לרחוב כדי לאסוף אנשים להשלמת המנין.

כולו תורה
הג"ר אברהם יהושע סולוביציק שליט"א סיפר בימי ה'שבעה' על התמדת התורה של הרבי. הגרא"י שליט"א סיפר מה ששמע מהרבי זצ"ל עובדה 
שאירע אצל זקנו האדמו"ר מסטריקוב זי"ע. היה זה כשביקר בארה"ק בשנת תרצ"ה, וחלק מהזמן שהה בירושלים והתאכסן בדירה בשכונת זכרון משה, 

ובעת שהייתו שם נכנסו ובאו אצלו אנשים במשך כל היום כולו לעצה ולברכה.
היה פעם שאחד מאנשי ירושלים תמה על זה, האיך יתכן שהאדמו"ר הזקן זיע"א מקבל אנשים במשך כל היום ומתי נשאר לו זמן לישב ולעסוק 
בתורה, ונכנס אז לביתו של הרבי זיע"א ופגש שם את הרה"ח ר' ישראל יצחק לוי זצ"ל שהיה מחשובי החסידים בירושלים, ובאותו זמן לקח על עצמו את 

עול ניהול הבית של הרבי זיע"א, ושאלו על כך.
הרה"ח ר' ישראל יצחק ז"ל לא ענה לו כלום, אמנם לאחר מכן סיפר את זה לאדמו"ר הזקן זיע"א, וכששאלו הרבי מה השיב לו אמר שלא השיבו 

כלום.
ואמר לו האדמו"ר הזקן שלא טוב עשה מכיון שאם יהודי שואל צריך לענות לו, והתשובה לזה היא שההנהגה אצל רבי צריכה שתהיה באופן שכל 

מעשה שעושה מקיים בזה עצמו הלימוד תורה בזה.
ולכן בעת שקם בבוקר ונוטל הוא ידיו לומד בזה הלכות נטילת ידיים, ואח"כ שאומר ברכות השחר לומד הוא בזה את הלכות ברכות השחר, וגם 
אח"כ שעומד ומתפלל לומד הוא בזה את הלכות ק"ש ותפלה וכו', ואח"כ כשמיסב לסעודה ונוטל ידיו לומד הוא הלכות נטילת ידיים וכן הלכות סעודה 

וברהמ"ז, ואח"כ כשבאים אליו אנשים לעצה צריך הוא שלא ליכשל ח"ו בעצה שאינה הוגנת, שיש בזה משום לפני עור, וגם זה צריך ללמוד.
וסיים הגרא"י שליט"א ואמר שאצל הרבי זצ"ל היו ג"כ יכולים לראות הנהגה זו כאשר בכל מה שעסק היה ראשו ורובו בסוגיה זו ותמיד היה מברר 

את ההלכות הקשורות לכך.
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פירות הבית - הלכות רבית
שמחה רבה בקרב שוחרי התורה וההלכה עם הוצאת הספר הנ־

כבד "פירות הבית" סובב והולך על הלכות רבית החמורות, אשר 

העלה ברוחו מתוך עמל ויגיעה רבה הגאון המובהק והמופלג, 

וראש  ודאין  מורה  שליט"א  פרוכטר  אשר  רבי  וסייפא  ספרא 

כולל בית מרדכי יצחק בתוככי עיה"ק ירושלים דדהבא. 

הגאון המחבר שליט"א כבר פקיע שמיה שנים רבות כצנא מלא 

ספרא שכתב כבר כמה ספרים חשובים בכמה וכמה ממקצועות 

התורה, וכעת לן בעומקה של הלכה היא הלכתא דרבית והעלה 

על הכתב מאשר השכיל ובירר בי"ג נפה חידושי תורה ופלפולי 

הלכה שנכתבו בטוב טעם ודעת, בתבונה ובהשכל.

לא  אשר  העצומה  מלאכתו  את  ראינו  הספר  בתרי  בין  בעברנו 

ולרוחב,  לאורך  בו  וטרי  ששקיל  זה  במקצוע  ופנה  זוית  הניח 

ומברר ומלבן את שיטת התלמוד והראשונים וגדולי הפוסקים 

שבכל הדורות בפרוטרוט הדק היטב עד לאסוקי שמעתא אלי־

בא דהלכתא.

ויזכה  חוצה  מעינותיו  שיפוצו  שליט"א  להגהמ"ח  ברכותינו 

להמשיך להנאותינו בעוד ספרים בכל מקצועות התורה כיד ה' 

הטובה עליו.

הספר יו"ל במסגרת ממלכת התורה מכון "גם אני אודך" שברא־

שות הגאון רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א.

לפרטים 054-8406593

אוצר הספרים // הרב נחום סילמן

adratkodesh@gmail.com :לפרסום ספרים

נמצא להב של פגיון בת 4500 שנה
תושב הכפר עראבה מצא להב של פגיון מנחושת וכלי אגירה עתיקים בני 4500 

שנה, והעביר אותם לרשות העתיקות

מ פ.  יוחנן
אחמד נסאר יאסין, תושב הכפר 
עבר  במקצועו,  וחשמלאי  עארבה 
בסוף השבוע האחרון בדרך עפר העו־
לסדר  בדרכו  הכפר,  לבתי  מעל  ברת 

חשמל לאחד הבתים.
"כשזיהיתי משהו חריג על צלע 
לבדוק  עצרתי  לדרך,  הצמודה  ההר 
נח־ עיני  ולנגד  התפורר,  הסלע  מהו. 
הוא  עתיק",  מראה  בעלי  כלים  שפו 
עלולים  שהכלים  מחשש  מספר. 
אסף  בשטח,  חשופים  כשהם  להינזק 

אותם לביתו בזהירות רבה ויצר קשר 
עם רשות העתיקות.

למ־ מהיחידה  דיסטלפלד  ניר 
נפגש  העתיקות  ברשות  שוד  ניעת 
את  מידיו  וקיבל  בביתו  אחמד  עם 
יועברו  אשר  המרגשים,  הממצאים 

לאוצרות המדינה.
שה־ "נראה  דיסטלפלד,  לדברי 
ישנה  מפגיעה  כתוצאה  נחשפו  כלים 
של כלי מכאני במערת קבורה עתיקה 
הברונ־ מתקופת  מנחה  בלי  .מדובר 
שנה,   4500 כ-  מלפני  הביינימית,  זה 

ביחד  הקבורה  מערת  לתוך  שהוכנסו 
עם המתים שנטמנו בה, במטרה שילוו 
דבר  הבא -  המת בעולם  את  וישמשו 
בתקו־ הקבורה  בהליך  אופייני  שהיה 

פה זו".
הכלים שמצא אחמד הינם קנק־
ני איחסון ואגירה, וכלי למזיגה. מתאר 
כלי  את  המאפיין  דבר  עגלגל,  הכלים 
ביחד  התקופה.  של  הצפוניים  החרס 
עם כלי החרס נמצא גם להב של פגיון 
לידית  בעבר  מחובר  שהיה  מנחושת, 

עץ בעזרת מסמרות.

משרד החקלאות ממליץ: 

עד 34 ש"ח לק"ג דבש
הדבש נמכר בדרך כלל באריזות קטנות יותר מקילו אחד, ועל הצרכן לבחון האם 

המחיר הוא לפי מפתח של עד 34 ש''ח לק"ג

מ פ. יוחנן
גם  בדק  החקלאות  משרד 
ברשתות  הדבש  מחירי  את  השנה 
מחיר  את  ומפרסם  השונות  השיווק 
ביש־ לצרכן  ידו  על  המומלץ  הדבש 
במש־ שנערך  מחירים  מניתוח  ראל. 
המ־ כי  עולה  ב"בשבע"  ופורסם  רד 
לק"ג  החגים  בתקופת  המומלץ  חיר 

דבש יהיה עד 34 שקלים.
בא־ נמכר  הדבש  כלל  בדרך 
ועל  אחד,  מקילו  יותר  קטנות  ריזות 
המומלץ  המחיר  האם  לבחון  הצרכן 
 34 עד  של  מפתח  לפי  הוא  בשבילו 

ש''ח לק"ג.
הדבש,  מועצת  נתוני  פי  על 
היש־ צורכים  כולה  השנה  במהלך 
הישרא־ דבש.  טון  כ-5,000  ראלים 
גרם  כ-600  בשנה  צורך  הממוצע  לי 
בתקופת  גרם  כ-150  מתוכם  דבש, 

ראש השנה.
השנתית  מהתצרוכת  כ-23% 

של דבש נצרכת במהלך ארבעת הש־
השנה.  ראש  לערב  הקודמים  בועות 
המשרד,  כלכלני  של  הניתוח  לפי 
רבע מכמות הדבש הכללית נמכרת 
החג,  לקראת  השבועות  בארבעת 
מהכ־  22.9% נמכרו   2018 בשנת 
דבש  של  הנמכרת  השנתית  מות 

במהלך החודש שלפני ערב החג.
רש־ מרבית  נתוני  פי  על 
בישראל,  והמזון  השיווק  תות 

עולה כי בכל תקופת החג, כלומר 
שלפ־ השבועות  ארבעת  במהלך 
ירידה  ישנה  השנה,  ראש  ערב  ני 
הממוצע  במחיר  כ-21.2%  של 
של הדבש ביחס למחירו בממוצע 
המשתלם  המחיר  כן,  כמו  השנתי. 
השיווק  רשתות  שמציעות  ביותר 
לק"ג דבש הוא בתקופה של שלו־
ערב  לפני  ושבועיים  שבועות  שה 

החג.

הליכוד ישלם קנס של 30 אש''ח 
בעקבות הצהרת נתניהו

השופט מלצר קבע כי רה''מ עבר על חוק תעמולת הבחירות במסיבת העיתונאים 
בה הכריז על כוונתו לספח את בקעת הירדן

מ ח. פרנ˜ל
הבחירות  ועדת  ראש  יושב 
הורה  מלצר,  חנן  השופט  המרכזית, 
הערב (חמישי) לליכוד לשלם 30 אלף 
שקלים למחנה הדמוקרטי וכחול לבן,  
שערך  העיתונאים  מסיבת  בעקבות 
בעניין  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
בקעת הירדן - בשל דברי תעמולה. כל 
שק־ אלף   15 תקבל  מהמפלגות  אחד 
לים. מלצר הוסיף כי כל הפרה נוספת 

על ידי הליכוד או ראש הממשלה נת־
ניהו תגרור קנס של 50 אלף שקלים. 

אוריך  יונתן  הליכוד  דובר 
נתניהו  שנתניהו   בוועדה  הבהיר 
מתוכנן  לא  באופן  לדבריו  הכניס 
תכנים בשיעור של 25% שיכולים 
אוריך  בחירות.  תעמולת  להיות 
התחייב כי להבא לא תושמע תע־
התרחשויות  בעת  בחירות  מולת 
להיות  שצפויות  והתבטאויות 
בטלויזיה.  או  ברדיו  משודרות 

הוא הצהיר שאם כך יהיה הליכוד 
מקבל על עצמו תשלום הוצאות.
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מתי צריך להתנהג במדות הכתר
ׁש  יֵּ ֵני שֶׁ ִמיד, ִמפְּ ּדוֹת תָּ ֵאּלּו ַהמִּ ִאי ֶאְפשָׁר ְלִהְתַנֵהג בְּ ָאְמָנם ָיַדְענּו שֶׁ

ְחּתוֹ־ ַהתַּ בּורוֹת  ֵמַהגְּ ְוֵהן  ֶהן  בָּ ם  לֵּ ְלִהשְׁתַּ ָצִריְך  ָהָאָדם  שֶׁ ֲאֵחרוֹת  ִמּדוֹת 

בּורוֹת ּפוֲֹעלוֹת ְוֵאין  ֵאין ַהגְּ ֲאשֶׁר ְנָבֵאר. ֲאָבל ֵיׁש ָיִמים ְידּוִעים שֶׁ נוֹת, כַּ

ֶתר  ַהכֶּ ֶהם, אוֹ שָׁעוֹת שֶׁ ֶתר ׁשוֵֹלט בָּ ַהכֶּ ֵני ָאָדם ְצִריִכים ֲאֵליֶהן, ְלִפי שֶׁ בְּ

ַכְרנּו. זָּ ּדוֹת שֶּׁ ה ַהמִּ ָכל ֵאלֶּ ׁש בְּ מֵּ שְׁתַּ יִּ ׁש, ָאז ָצִריְך שֶׁ קֵּ ִמְתבַּ

ָעָתן, ֵאין ֵעת  שְׁ ּדוֹת ִעם ֱהיוֹת שֵֶׁהם צֶֹרְך ֲעבוָֹדה בִּ ָאְמָנם שְָׁאר ַהמִּ

־ ִישְׁתַּ לֹא  הּוא  ְוָכְך  ָלן.  ְמַבטְּ ֶתר  ַהכֶּ שֶׁאוֹר  ֵני  ִמפְּ ֶהן,  בָּ ׁש  מֵּ ְלִהשְׁתַּ ה  ַעתָּ

עֶֹנג  סוֹד  בְּ ן  קֵּ ִמְתתַּ ָהעוָֹלם  שֶׁ ת  שַׁבָּ גוֹן  כְּ ׁשוֹת,  ַהקָּ ּדוֹת  ַהמִּ אוָֹתן  בְּ ׁש  מֵּ

קוֹרוֹת  ַח ַהמְּ ֵדי ִלְפתֹּ ן, כְּ לָּ ִמּדוֹת ֵאּלּו כֻּ ׁש בְּ מֵּ ת, ָאז ִישְׁתַּ שַׁבָּ ִנין בְּ ְוֵאין דָּ

ְתִפּלוָֹתיו ְוהּוא ִיְפעֹל  ֶתר בִּ ָנתוֹ ֶאל אוֹרוֹת ַהכֶּ ַכוָּ ן בְּ ִאּלּו ְיַכוֵּ ָהֶעְליוִֹנים. שֶׁ

ׁש  ַממָּ דוֵֹחהּו  הּוא  ַוֲהֵרי  ֶתר,  ַהכֶּ ְמקוֹר  ח  ִיְפתַּ ֵהיַאְך  ֵהֶפְך,  בְּ ְפֻעּלוָֹתיו  בִּ

ירוֹת  ִפירוֹת ָהֶעְליוֹנוֹת ַמְגבִּ ָבִרים ַקל ָוחֶֹמר, ִאם ַהסְּ ַמֲעָשׂיו. ַוֲהֵרי ַהדְּ בְּ

ֶהן, ִאם ָהָאָדם  ֶתר בָּ דוֹׁש לֹא ִישְֶׁרה ַהכֶּ ַעס, ַהקָּ דוֹשִׁים ְוַהכַּ יִנים ַהקְּ ַהדִּ

ִישְֶׁרה  א  לֹּ שֶׁ ן  כֵּ שֶׁ ל  כָּ ַמִים,  שָׁ ְלשֵׁם  ִיְהֶיה  ֲאִפּלּו  ַהִחיצוִֹני  ַעס  ַהכַּ יר  ַיְגבִּ

ּדוֹת ָהֶעְליוֹנוֹת,  ַעל ַהמִּ א ְלעוְֹררוֹ  ם שֶׁהּוא בָּ ָעָליו. ּוַמה גַּ ֶתר ְואוֹרוֹ  ַהכֶּ

ֵני  נּו, ִמפְּ ה בָּ לֶּ ֶתר ִמְתגַּ ִנים ֵיׁש ּבוֹ, ֵאין אוֹר ַהכֶּ ה ַעּזּות פָּ מָּ ְוֵהן אוְֹמרוֹת כַּ

ַעס ּוְפֻעּלוֹת ְמֻגּנוֹת  הוֹר, ְוהּוא רוֶֹצה ְלַגּלוֹתוֹ ָמֵלא כַּ דוֹׁש ְוַהטָּ ִדיֵננּו ַהקָּ

ִחצוֹנוֹת.

ּפּוִרים ּוִבשְַׁעת  תוֹת ּוְביוֹם ַהכִּ בָּ ָיִמים טוִֹבים ּוַבשַּׁ ְלָכְך ָצִריְך ָהָאָדם בְּ

ּלּוי  א שָׁעוֹת גִּ בּורוֹת, ֶאלָּ ֵאיָנן שָׁעוֹת ַהגְּ ה ּושְׁעוֹת ֵעֶסק ַהּתוָֹרה שֶׁ ִפלָּ ַהתְּ

ׁש  מֵּ ן. ּושְָׁאר שָׁעוֹת ִישְׁתַּ ִמּדוֹת ָהֵאּלּו ֻכלָּ עוָֹתיו בְּ ָהָרצוֹן ָהֶעְליוֹן, ְלכוֵֹנן דֵּ

ֵעת ִלשְׁלוֹט  ֵאין לוֹ  ה ֵמֶהן, שֶּׁ ֻגנֶּ ָארוֹת ַלֲעבוַֹדת ה', לֹא ַהמְּ שְׁ ִמּדוֹת ַהנִּ בְּ

ֵאּלּו  ִמּדוֹת  בְּ ׁש  מֵּ ִישְׁתַּ ֲאשֶׁר  כַּ ְוָאז  ְנָבֵאר.  ֲאשֶׁר  כַּ ְלָרָעתוֹ,  א  ֶאלָּ ָאָדם  בָּ

ל ָאָדם  קוֹרוֹת ָהֶעְליוִֹנים. ְלִפיָכְך ָצִריְך כָּ ח ַהמְּ ְפתַּ יִּ ִיְהֶיה ָנכוֹן ּוָבטּוַח שֶׁ

ִהיא  שֶׁ ס,  ְתפֹּ יִּ שֶׁ ִרית  ְוָהִעקָּ ְמָעט,  ְמַעט  ּדוֹת  ַהמִּ ֵאּלּו  בְּ ַעְצמוֹ  יל  ְלַהְרגִּ

ֶתר,  כֶּ ִחיָנה ִראׁשוָֹנה בַּ ן, בְּ ִהיא רֹאׁש ְלֻכלָּ ֵני שֶׁ ל - ָהֲעָנָוה, ִמפְּ ַח ַהכֹּ ַמְפתֵּ

ל. יָה ֻיְכַלל ַהכֹּ ְוַתְחתֶּ

י"ג - לחודש

אופקים: שוטר חילץ פעוט 
שנעל את עצמו ברכב 

פעוט בן שנתיים שיחק עם המפתחות בשעה שאמו שהתה מחוץ לרכב 
◆ שוטר ניפץ את החלון וחילץ את הפעוט בשלום

מ פ. יוחנן
המפת־ עם  שיחק  פעוט 
חות ונעל את עצמו ברכב: פעוט 
מרכב  בשלום  חולץ  שנתיים  בן 
באופקים.  בתוכו  שננעל  לאחר 
במרפאה  רפואי  טיפול  בתום 

מקומית שוחרר הפעוט לביתו.
שו־ של  ראשוני  מתחקור 
כי  עלה  למקום  שהגיעו  טרים 
הפעוט נעל עצמו ברכב עם מפ־

שאמו  שעה   - בידו  שהיו  תחות 

עומדת בחוץ.
נראה  מהזירה  בתיעוד 
חלון  את  מנפץ  השוטרים  אחד 
הרכב ומחלץ את הפעוט. השוטר 
שטף את פניו של הפעוט והשקה 
אותו מים במקביל להזעקת כוח 

רפואי.
אדום  דוד  מגן  של  צוות 
האם  אך  למקום,  הוא  אף  נקרא 
למרפאה  בנה  את  לקחת  מיהרה 

סמוכה.
"אנו  אמרו:  במשטרה 

לשים  לציבור  וקוראים  שבים 
לב לילדינו הנוסעים עמנו ברכב 
אירוע  של  מקרה  ובכל  כבוגרים 

חריג להתקשר למוקד 100".
בשבוע שעבר הובהלו שני 
בינוני  במצב  שנה  כבני  תינוקות 
לבתי חולים לאחר שנשכחו במ־
לפני  ובנתניה.  במודיעין  כוניות 
חצי  בן  תינוק  נפטר  כחודשיים 
במ־ שעות  שלוש  שנשכח  שנה 

כונית במודיעין עילית.

יש פתרון חדש!
 לפטרת 

ציפורנים 
052-7662-281

קו מידע 24 שעות | 072-3372-707
p0723372707@gmail.com :מייל

של 7 שנים: 
 לאחר מחקר רפואי 

מגדלים של 19 קומות יוקמו 
בשכונת עזרא בתל אביב

מ פ. יוחנן
תוכנית לבניית 470 דירות 
בדרום  עזרא  בשכונת  חדשות 
תל אביב הופקדה בשבוע שעבר 
המקומית  בוועדה  להתנגדויות 
תל  עיריית  של  ולבנייה  לתכנון 
אביב. התוכנית החדשה, שאותה 
ישראל  מקרקעי  רשות  מקדמת 
ממערב  שטח  על  היא  (רמ"י) 
לס־ ומצפון  הארגזים,  לשכונת 
דיון  לאחר  בעיר.  דרום  פורטק 
תאושר  התוכנית  בהתנגדויות 
להוצאת  הדרך  ותיסלל  סופית 

היתרי בנייה.
שטח  על  חלה  התוכנית   

תמוז  הרחובות  בין  דונם  של 28 
שתולים  מדרום,  דוחן  מצפון, 
הב־ ממערב.  וחירותנו  ממזרח 
נייה היא לבתים בגובה 8 עד 19 
קומות - לבניינים שיפנו לפארק 
קרקע  קומת  גם  ויכללו  דרום 

מסחרית.
העיקרית  הזכויות  בעלת 
במתחם היא המדינה, שלה 65% 
זכויות  לה  המקנים  מהשטח, 
ששטחן  דירות  כ-210  לבניית 
להערכת  מ"ר.  אלף   25 הכולל 
שמאי מקרקעין מ"ר לבנייה בא־
זור זה שווה כ-10,000 שקל. כך 
כ-250  שוות  המדינה  שזכויות 

מיליון שקל.

מחי־ סובלת  עזרא  שכונת 
ציבור,  שטחי  בתשתיות,  סרון 
היתר  בין  זאת  צרים,  ורחובות 
ופ־ מוסדרת  לא  בנייה  בגלל 
לשטחים  תושבים  של  לישה 
שאינם בבעלותם. על פי הוראות 
ובהם  הפינוי,  עלויות  התוכנית 
מבקש  על  יוטלו  הפיצויים,  גם 
כי  נראה  כלומר,  הבנייה.  היתר 
הבנייה  חברת  על  תוטל  המטלה 
שתזכה במכרז של רמ"י. פינויים 
פיתוח  לשם  העירייה  שתבצע 
בשלב  מקופתה  ימומנו  תשתיות 
היתר  הוצאת  בעת  אך  ראשון, 
בנייה יגבו מחברות הבנייה תש־

לומים לכיסוי ההוצאה הזו.



23יום שישי י"ג אלול תשע"ט 13/09/2019

   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

מתי צריך להתנהג במדות הכתר
ׁש  יֵּ ֵני שֶׁ ִמיד, ִמפְּ ּדוֹת תָּ ֵאּלּו ַהמִּ ִאי ֶאְפשָׁר ְלִהְתַנֵהג בְּ ָאְמָנם ָיַדְענּו שֶׁ

ְחּתוֹ־ ַהתַּ בּורוֹת  ֵמַהגְּ ְוֵהן  ֶהן  בָּ ם  לֵּ ְלִהשְׁתַּ ָצִריְך  ָהָאָדם  שֶׁ ֲאֵחרוֹת  ִמּדוֹת 

בּורוֹת ּפוֲֹעלוֹת ְוֵאין  ֵאין ַהגְּ ֲאשֶׁר ְנָבֵאר. ֲאָבל ֵיׁש ָיִמים ְידּוִעים שֶׁ נוֹת, כַּ

ֶתר  ַהכֶּ ֶהם, אוֹ שָׁעוֹת שֶׁ ֶתר ׁשוֵֹלט בָּ ַהכֶּ ֵני ָאָדם ְצִריִכים ֲאֵליֶהן, ְלִפי שֶׁ בְּ

ַכְרנּו. זָּ ּדוֹת שֶּׁ ה ַהמִּ ָכל ֵאלֶּ ׁש בְּ מֵּ שְׁתַּ יִּ ׁש, ָאז ָצִריְך שֶׁ קֵּ ִמְתבַּ

ָעָתן, ֵאין ֵעת  שְׁ ּדוֹת ִעם ֱהיוֹת שֵֶׁהם צֶֹרְך ֲעבוָֹדה בִּ ָאְמָנם שְָׁאר ַהמִּ

־ ִישְׁתַּ לֹא  הּוא  ְוָכְך  ָלן.  ְמַבטְּ ֶתר  ַהכֶּ שֶׁאוֹר  ֵני  ִמפְּ ֶהן,  בָּ ׁש  מֵּ ְלִהשְׁתַּ ה  ַעתָּ

עֶֹנג  סוֹד  בְּ ן  קֵּ ִמְתתַּ ָהעוָֹלם  שֶׁ ת  שַׁבָּ גוֹן  כְּ ׁשוֹת,  ַהקָּ ּדוֹת  ַהמִּ אוָֹתן  בְּ ׁש  מֵּ

קוֹרוֹת  ַח ַהמְּ ֵדי ִלְפתֹּ ן, כְּ לָּ ִמּדוֹת ֵאּלּו כֻּ ׁש בְּ מֵּ ת, ָאז ִישְׁתַּ שַׁבָּ ִנין בְּ ְוֵאין דָּ

ְתִפּלוָֹתיו ְוהּוא ִיְפעֹל  ֶתר בִּ ָנתוֹ ֶאל אוֹרוֹת ַהכֶּ ַכוָּ ן בְּ ִאּלּו ְיַכוֵּ ָהֶעְליוִֹנים. שֶׁ

ׁש  ַממָּ דוֵֹחהּו  הּוא  ַוֲהֵרי  ֶתר,  ַהכֶּ ְמקוֹר  ח  ִיְפתַּ ֵהיַאְך  ֵהֶפְך,  בְּ ְפֻעּלוָֹתיו  בִּ

ירוֹת  ִפירוֹת ָהֶעְליוֹנוֹת ַמְגבִּ ָבִרים ַקל ָוחֶֹמר, ִאם ַהסְּ ַמֲעָשׂיו. ַוֲהֵרי ַהדְּ בְּ

ֶהן, ִאם ָהָאָדם  ֶתר בָּ דוֹׁש לֹא ִישְֶׁרה ַהכֶּ ַעס, ַהקָּ דוֹשִׁים ְוַהכַּ יִנים ַהקְּ ַהדִּ

ִישְֶׁרה  א  לֹּ שֶׁ ן  כֵּ שֶׁ ל  כָּ ַמִים,  שָׁ ְלשֵׁם  ִיְהֶיה  ֲאִפּלּו  ַהִחיצוִֹני  ַעס  ַהכַּ יר  ַיְגבִּ

ּדוֹת ָהֶעְליוֹנוֹת,  ַעל ַהמִּ א ְלעוְֹררוֹ  ם שֶׁהּוא בָּ ָעָליו. ּוַמה גַּ ֶתר ְואוֹרוֹ  ַהכֶּ

ֵני  נּו, ִמפְּ ה בָּ לֶּ ֶתר ִמְתגַּ ִנים ֵיׁש ּבוֹ, ֵאין אוֹר ַהכֶּ ה ַעּזּות פָּ מָּ ְוֵהן אוְֹמרוֹת כַּ

ַעס ּוְפֻעּלוֹת ְמֻגּנוֹת  הוֹר, ְוהּוא רוֶֹצה ְלַגּלוֹתוֹ ָמֵלא כַּ דוֹׁש ְוַהטָּ ִדיֵננּו ַהקָּ

ִחצוֹנוֹת.

ּפּוִרים ּוִבשְַׁעת  תוֹת ּוְביוֹם ַהכִּ בָּ ָיִמים טוִֹבים ּוַבשַּׁ ְלָכְך ָצִריְך ָהָאָדם בְּ

ּלּוי  א שָׁעוֹת גִּ בּורוֹת, ֶאלָּ ֵאיָנן שָׁעוֹת ַהגְּ ה ּושְׁעוֹת ֵעֶסק ַהּתוָֹרה שֶׁ ִפלָּ ַהתְּ

ׁש  מֵּ ן. ּושְָׁאר שָׁעוֹת ִישְׁתַּ ִמּדוֹת ָהֵאּלּו ֻכלָּ עוָֹתיו בְּ ָהָרצוֹן ָהֶעְליוֹן, ְלכוֵֹנן דֵּ

ֵעת ִלשְׁלוֹט  ֵאין לוֹ  ה ֵמֶהן, שֶּׁ ֻגנֶּ ָארוֹת ַלֲעבוַֹדת ה', לֹא ַהמְּ שְׁ ִמּדוֹת ַהנִּ בְּ

ֵאּלּו  ִמּדוֹת  בְּ ׁש  מֵּ ִישְׁתַּ ֲאשֶׁר  כַּ ְוָאז  ְנָבֵאר.  ֲאשֶׁר  כַּ ְלָרָעתוֹ,  א  ֶאלָּ ָאָדם  בָּ

ל ָאָדם  קוֹרוֹת ָהֶעְליוִֹנים. ְלִפיָכְך ָצִריְך כָּ ח ַהמְּ ְפתַּ יִּ ִיְהֶיה ָנכוֹן ּוָבטּוַח שֶׁ

ִהיא  שֶׁ ס,  ְתפֹּ יִּ שֶׁ ִרית  ְוָהִעקָּ ְמָעט,  ְמַעט  ּדוֹת  ַהמִּ ֵאּלּו  בְּ ַעְצמוֹ  יל  ְלַהְרגִּ

ֶתר,  כֶּ ִחיָנה ִראׁשוָֹנה בַּ ן, בְּ ִהיא רֹאׁש ְלֻכלָּ ֵני שֶׁ ל - ָהֲעָנָוה, ִמפְּ ַח ַהכֹּ ַמְפתֵּ

ל. יָה ֻיְכַלל ַהכֹּ ְוַתְחתֶּ

י"ג - לחודש

אופקים: שוטר חילץ פעוט 
שנעל את עצמו ברכב 

פעוט בן שנתיים שיחק עם המפתחות בשעה שאמו שהתה מחוץ לרכב 
◆ שוטר ניפץ את החלון וחילץ את הפעוט בשלום

מ פ. יוחנן
המפת־ עם  שיחק  פעוט 
חות ונעל את עצמו ברכב: פעוט 
מרכב  בשלום  חולץ  שנתיים  בן 
באופקים.  בתוכו  שננעל  לאחר 
במרפאה  רפואי  טיפול  בתום 

מקומית שוחרר הפעוט לביתו.
שו־ של  ראשוני  מתחקור 
כי  עלה  למקום  שהגיעו  טרים 
הפעוט נעל עצמו ברכב עם מפ־
שאמו  שעה   - בידו  שהיו  תחות 

עומדת בחוץ.
נראה  מהזירה  בתיעוד 
חלון  את  מנפץ  השוטרים  אחד 
הרכב ומחלץ את הפעוט. השוטר 
שטף את פניו של הפעוט והשקה 
אותו מים במקביל להזעקת כוח 

רפואי.
אדום  דוד  מגן  של  צוות 
האם  אך  למקום,  הוא  אף  נקרא 
למרפאה  בנה  את  לקחת  מיהרה 

סמוכה.
"אנו  אמרו:  במשטרה 

לשים  לציבור  וקוראים  שבים 
לב לילדינו הנוסעים עמנו ברכב 
אירוע  של  מקרה  ובכל  כבוגרים 

חריג להתקשר למוקד 100".
בשבוע שעבר הובהלו שני 
בינוני  במצב  שנה  כבני  תינוקות 
לבתי חולים לאחר שנשכחו במ־
לפני  ובנתניה.  במודיעין  כוניות 
חצי  בן  תינוק  נפטר  כחודשיים 
במ־ שעות  שלוש  שנשכח  שנה 

כונית במודיעין עילית.

יש פתרון חדש!
 לפטרת 

ציפורנים 
052-7662-281

קו מידע 24 שעות | 072-3372-707
p0723372707@gmail.com :מייל

של 7 שנים: 
 לאחר מחקר רפואי 

מגדלים של 19 קומות יוקמו 
בשכונת עזרא בתל אביב

מ פ. יוחנן
תוכנית לבניית 470 דירות 
בדרום  עזרא  בשכונת  חדשות 
תל אביב הופקדה בשבוע שעבר 
המקומית  בוועדה  להתנגדויות 
תל  עיריית  של  ולבנייה  לתכנון 
אביב. התוכנית החדשה, שאותה 
ישראל  מקרקעי  רשות  מקדמת 
ממערב  שטח  על  היא  (רמ"י) 
לס־ ומצפון  הארגזים,  לשכונת 

דיון  לאחר  בעיר.  דרום  פורטק 
תאושר  התוכנית  בהתנגדויות 
להוצאת  הדרך  ותיסלל  סופית 

היתרי בנייה.
שטח  על  חלה  התוכנית   

תמוז  הרחובות  בין  דונם  של 28 
שתולים  מדרום,  דוחן  מצפון, 
הב־ ממערב.  וחירותנו  ממזרח 
נייה היא לבתים בגובה 8 עד 19 
קומות - לבניינים שיפנו לפארק 
קרקע  קומת  גם  ויכללו  דרום 

מסחרית.
העיקרית  הזכויות  בעלת 
במתחם היא המדינה, שלה 65% 
זכויות  לה  המקנים  מהשטח, 
ששטחן  דירות  כ-210  לבניית 
להערכת  מ"ר.  אלף   25 הכולל 
שמאי מקרקעין מ"ר לבנייה בא־
זור זה שווה כ-10,000 שקל. כך 
כ-250  שוות  המדינה  שזכויות 

מיליון שקל.

מחי־ סובלת  עזרא  שכונת 
ציבור,  שטחי  בתשתיות,  סרון 
היתר  בין  זאת  צרים,  ורחובות 
ופ־ מוסדרת  לא  בנייה  בגלל 
לשטחים  תושבים  של  לישה 
שאינם בבעלותם. על פי הוראות 
ובהם  הפינוי,  עלויות  התוכנית 
מבקש  על  יוטלו  הפיצויים,  גם 
כי  נראה  כלומר,  הבנייה.  היתר 
הבנייה  חברת  על  תוטל  המטלה 
שתזכה במכרז של רמ"י. פינויים 
פיתוח  לשם  העירייה  שתבצע 
בשלב  מקופתה  ימומנו  תשתיות 
היתר  הוצאת  בעת  אך  ראשון, 
בנייה יגבו מחברות הבנייה תש־

לומים לכיסוי ההוצאה הזו.

mailto:tomerdvorayomi@gmail.com
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  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

הגר"ז הורביץ: "אמליץ למי שישאל על 
בית החולים אסף הרופא"

רב קהל עדת חסידים באלעד סייר במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) 
והתפעל מרמת הכשרות וההקפדה ההלכתית במקום 

ביקור רב רושם נערך במ־
רכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) 
בשבוע שעבר, עת הגיע למקום 
הור־ זושא  הרב  הגדול  הגאון 
ביץ, רב קהל עדת חסידים בעיר 

אלעד. 
למקום  הגיע  הורביץ  הרב 
מהפכת  על  מקרוב  לעמוד  כדי 
שמב־ החרדי  לציבור  ההתאמה 
לקדם  וכדי  הרפואי,  המרכז  צע 
נושאים ופתרונות שונים לטובת 
החרדיות  והערים  אלעד  תושבי 
החו־ בבית  שנעזרים  הנוספות 

לים. 
בסקירה  נפתח  הביקור 
במרכז  הלחץ  תאי  של  מיוחדת 
ומח־ היפרברית  לרפואה  סגול 
קר, הנחשב למרכז הגדול ביותר 
בישראל ואחד הגדולים בעולם.  
במחלקת  הרב  ביקר  בהמשך 
מיקי  ד"ר  עם  ונפגש  היולדות 
בחטי־ מומחה  רופא  מוסקוביץ 
הת־ הרב  והיולדות.  הנשים  בת 
וההבנה  מהרגישות  מאוד  פעל 
כלפי  הרפואיים  לצוותים  שיש 
ביקש  הוא  החרדיות.  היולדות 
תו־ את  למסור  מוסקוביץ  מד"ר 
דתו וההערכתו גם לשאר הצוות 
המקצועי. כמו כן סוכם על קשר 
לד"ר  הרב  בין  אמצעי  בלתי 

לטובת היולדות החרדיות.
לאורך  הרב  את  שליוו  מי 
כל הסיור הם רב המרכז הרפואי 
ומתאם  פדידה  הראל  הרה"ג 
קשרי קהילה הרב משה קורניק. 
סקי־ קיבל  הורביץ  הרב 
כל  על  פדידה  מהרב  מקיפה  רה 
שנקט  האחרונים  השיפורים 
על  בדגש  החולים,  בית  בהם 
כשרות  כהנים,  טומאת  נושא 

ושבת. 
של  במטבחים  סייר  הרב 
המשגיח  עם  יחד  החולים  בית 
ושמ־ חיימוביץ  שלמה  הרב 

פתרונות  כאן  "יש  אסולין.  עון 
שלא  כשרותיים  וחידושים 
הרב  ציין  מקום",  בשום  ראיתי 
"הציבור  והוסיף:  בהתפעלות 
צריך לדעת שיש שליחים בבית 
כשרות  למען  שפועלים  החולים 
האוכל, זה לא מובן מאליו. אתם 

שליחים אמיתיים וטובים".
בענין  הרב  מדברי  עוד 
במקומות  "הסתובבתי  הזה: 
אחרים, הלוואי שבישיבות ובמ־
הניקיון  את  יהיה  אחרים  קומות 

וההקפדה שיש כאן"
"הציבור באלעד זה ציבור 
שעושה,  לפני  ומברר  ששואל 
לע־ שאוכל  בכדי  שהגעתי  טוב 
המ־ על  להם  ולהמליץ  להם  נות 

קום", סיכם הרב.
הרפואי  המרכז  כידוע, 
ממשיך  הרופא)  (אסף  שמיר 
ההתאמה  במהפכת  אלו  בימים 
דגש  שימת  תוך  החרדי,  לציבור 
טומאת  המזון,  כשרות  נושא  על 
כהנים ופתרונות טכנולוגים הנו־

געים לשבתות. 
תהליך  הושלם  לאחרונה 
במטבח  נוסף  הידור  של  מורכב 
ש"הפס  כך  החולים,  בית  של 
מבושל)  הלא  (האוכל  הקר" 
המוגש בחדר האוכל עומד כולו 
המהודרות  ההשגחות  תחת 

ביותר. 
בנוסף, גם האוכל המבושל 

כשרותי  בסטנדרט  ברובו  עומד 
בנו־ והמהפכה  מאחר  אך  גבוה, 
שא טרם הושלמה, מומלץ לקבל 
מהמש־ אינפורמציה  אמת  בזמן 
בית  מרב  או  חיימוביץ  הרב  גיח 

החולים הרב הראל פדידה.
שבכל  להדגיש  חשוב 
מקרה לרשות היולדות החרדיות 
עומדות ארוחות חמות בהשגחת 

בד"צ העדה החרדית.
בחלק  כאמור  מדובר 
המרכז  של  ההתאמה  ממהפכת 
בדגש  החרדי,  לציבור  הרפואי 
על מחלקת היולדות. כחלק מה־
רוב  הוכשר  המתוארת  מהפכה 
שטח בית החולים מפני טומאת 
טכ־ פתרונות  והותקנו  כהנים 
שבת  חילולי  המונעים  נולוגים 

ממי ששובת במקום.
נהנות  היולדות  במחלקת 
היולדות החרדיות – כמו גם בני 
מוח־ מהתאמה   – משפחותיהן 
ע"פ  החרדי  החיים  לאורח  לטת 
אישי  יחס  ההלכה,  דקדוקי  כל 
ובקשה  דרישה  בכל  והתחשבות 

במהלך האשפוז.
המ־ המהלכים  תוצאות 
עם  בשטח  ניכרות  כבר  תוארים 
שבחרו  חרדיות  יולדות  מאות 
האח־ בחודשים  ב'שמיר'  ללדת 
כל  וגדל  שהולך  מספר  רונים, 
והשם  הרב  האמון  לנוכח  העת 

הטוב של שמיר ברחוב החרדי.

מרגש: קובנה היהודית חגגה 
הכנסת ספר תורה וחנוכת ביהכנ"ס
80 שנה לאחר השמדת יהדות קובנה ע"י הנאצים, הקהילה היהודית 

בעיר חגגה הכנסת ס"ת וחנוכת מרכז יהודי חדש

לאחר  שנה   80 לראשונה, 
(סל־ קובנה  קהילת  של  חורבנה 
מעמד  בעיר  התקיים   , בודקא) 
ומהודר  חדש  תורה  ספר  הכנסת 

למרכז היהודי "קובנה".
יש־ מארץ  אורחים  עשרות 
לאירוע  התקבצו  ומהעולם  ראל 
תורה  ספר  הכנסת  של  מרגש 
חדש שנכתב ע"י מר ר' יצחק לוי 
האותיות  כתיבת  הי"ו.  ורעייתו 
התקיימה כנהוג בתפוצות ישראל 
ומאות  אורחים  עשרות  כאשר 
הלומדים  ישראלים  סטודנטים 
המקומית  באוניברסיטה  רפואה 
האותיות.  בכתיבת  משתתפים 
לאחר גמר הכתיבה ואמירת פסו־
מעמד  התקיים  בנסוע"  "ויהי  קי 
שבמרכז  הכנסת  לבית  התהלוכה 
הוא  אף  שנחנך  החדש  היהודי 
במעמד זה, תוך כדי שירה וריקו־

דים לכבודה של תורה. 
לאחר אמירת מזמור ל"דוד 
מזמור" קראו כמנהג וילנא בספר 
עד  "מענה"  פרשת  את  החדש 

לסיום התורה. 
לפני  הוקם  היהודי  המרכז 
כ 10 שנים בתמיכתו של מר זאב 

המסור  ובניהולם  מלונדון  שטרן 
ור־ שינפלד  משה  ר'  הרה"ג  של 
משפח־ עם  המתגוררים  עייתו 
לניהולו  ומתמסרים  במקום  תם 
הדת  וצרכי  המרכז  של  וקיומו 
ומוסדות  המקווה  בהם  השונים, 

התורה. 
מתקיימות  היהודי  במרכז 
תורה  שיעורי  ונמסרים  תפילות 
לרפואה  הסטודנטים  למאות 
לי־ תום  עד  במקום  השוהים 
המרכז  לכך  כשמעבר  מודיהם, 
מהווה בית חם לכ 400- תלמידים 
ביומו  יום  מידי  בשעריו  הבאים 
גשמי  מזון  של  שפע  ומקבלים 

ורוחני.

שיעו־ מערך  קיים  בנוסף 
היהודים  לסטודנטים  חיצוני  רים 
של  בעומס  שרויים  כשאלה  גם 

לימודים. 
נחנך  אף  כשנתיים  לפני 
מק־ בקובנה  היהודי  המרכז  ע"י 
המפואר  מהודר,  חדש  טהרה  ווה 
ביותר בליטא, אשר משרת מאות 

משפחות יהודיות. 
הפעילות  בזכות  כי  יצוין 
רבים  סטודנטים  גילו  העניפה 
את יהדותם מחדש והחלו לקיים 
ולשמור תורה ומצוות, זאת בנוסף 
לגל התחזקות והתקרבות ליהדות 
של אלפי יהודים ליטאים בקובנא 

ובליטא כולה.

בכירים במשרד החוץ 
מוחים על הקיצוצים

לדבריהם מדובר ב"לא פחות מפיגוע  אסטרטגי" ◆ הקיצוצים פוגעים 
באינטרסים החיוניים ביותר של ישראל

מ פ. יוחנן
החוץ:  במשרד  המשבר 
אגפים  וראשי  סמנכ"לים   15
שלחו מכתב חסר תקדים לראש 
שר  נתניהו,  בנימין  הממשלה 
האוצר  ושר  כץ  ישראל  החוץ 
"לעצור  קראו  ובו  כחלון,  משה  
החוץ  שירות  הרס  את  לאלתר  

הישראלי".
מחאה  מכתב  כי  לציין  יש 
בשירות  בכירים  פקידים  של 
הפוליטי  הדרג  כלפי  הציבורי 
הממונה הוא אירוע נדיר במער־
כות היחסים המקובלות בשירות 

הציבורי.
בכירי  מוסיפים  במכתב 
כי "קיצו־ וכותבים  החוץ  משרד 
בשנים  והתקציב  האדם  כוח  צי 
האחרונות, אשר שיאם להפסיק  
פוג־ ובחו"ל,  בארץ  פעילות  כל 
באינטרסים  אנושה  פגיעה  עים 
יש־ מדינת  של  ביותר  החיוניים 
הלאומי  ובביטחון  בעולם  ראל 

של המדינה".

"הישגיה  כי  מזכירים  הם 
הבינלאומית  בזירה  ישראל  של 
על  ובראשונה  בראש  מבוססים 
של  ומסורה  מקצועית  עבודה 
החוץ,  משרד  ושליחי  עובדי 
בשירות  לאות  ללא  הפועלים 

של  מעמדה  לחיזוק  המדינה 
ישראל  בעולם". על רקע זה קו־

ראים הפקידים הבכירים לראשי 
המדינה "לחדש באופן מיידי את 
תקצוב משרד החוץ ופעילויותיו 

בארץ  ובעולם".
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

השף החרדי היחיד שנכנס ל"מועדון סעודת 
האבירים" וקידש שם שמים

את השף חיים בורנשטיין כולכם בטח מכירים, כוכב 
עולה ומבטיח בתחום הקולינריה הכשרה. זכה במקום רא־

שון בשנת 2018 בתחרות השף הטוב ביותר בישראל,
מככב בפרסומות יועץ קולינרי מבוקש והשם החם 
ביותר בתחום האירועים הפרטיים של שועי עולם ונגידים.
מסוגו  ויחיד  ראשון  אירוע  נערך  שעבר  בשבוע 
בארץ בשם "מועדון סעודת האבירים" שבו התכנסו כ 100 
ביניהם  הישראלי,  הקולינרי  מהתחום  קהל  דעת  מובילי 
לוי  אבי  והשף  אזולאי  פרנק  השף  אדרת,  בן  שאול  השף 
(המוציא), כתבי אוכל ובלוגרים, ידוענים וסלבס מכל רחבי 

הארץ.
באירוע הוצגו לקהל על ידי נבחרת שפים מובילים 
מנות מיוחדות ועדכניות מהעולם הקולינרי החדשני היש־

ראלי.
ולה־ לאירוע  להיכנס  שזכה  השפים  אחד  כנאמר 
ציג את מנותיו הוא השף חיים בורנשטיין שהציג 3 מנות 

מיוחדות מאוד
פטה כבד על קראבל אגוזים לצד ריבת בצל קרפציו 

תאנה מזוגגת קונפי שום ובלסמי מצומצם,
אפונה  קרם  לצד  שעות   72 כבוש  סלמון  גרבלקס 

כרישה מקורמלת על שמן ירוק.
ולשון עגל במעשנה 12 שעות לצד קרם בטטה מת־

ארומתי.  הדרים  שמן  של  מצע  על  קדאיף  ושערות  קתק 
(מצורף תמונות)

חיים  והשף  לצד  מצד  מחמאות  גרפו  כמובן  המנות 
בורנשטיין זכה לקדש שם שמים.

של  כזה  גודל  בסדר  חלק  לקחת  ההרגשה  איך 
אירוע?

תראה, עונה השף: ״זה לא פשוט להיות במקום שבו 
אני החרדי היחיד כי אנשים לא כל כך יודעים איך לקבל 
את זה.. ואני שם עם כיפה וציצית בחוץ ואני מסתובב שם 
בגאווה למרות שכשנכסתי אמרו לי בכניסה "לא הזמנו כאן 
היום משגיח כשרות"... (מצחקק) הייתי צריך להסביר להם 

שאני השף כאן..
חוסר  עדיין  יש  כי  בהבנה  זה  את  מקבל  אני  אבל 

פתיחות בציבור הכללי לדברים האלו.״
ואיך באמת האורחים קיבלו אותך?

״אחרי שאנשים באים ואוכלים הלב שלהם נפתח.. 
היו  שלו  שהאורחים  אחרי  רק  אבינו  שאברהם  גם  כתוב 
סועדים היה מדבר על ליבם על הבורא ומחזיר אותם בת־

שובה.
ואז דיברו איתי והבינו שכל מה שאני מגיש לאכול 
הכל כמובן כשר למהדרין וככה השיחה שלנו זרמה סביב 
זה עד כמה שהציבור נפתח מאוד לאוכל גורמה ולא לה־

תפשר על הכשרות!״
ואם כבר מדברים על הנושא איך באמת שומרים על 

הכשרות וכמובן על הרמה הגבוהה של האוכל?
המון  בתחום,  התקדמות טכנולוגית  מלא  היום  ״יש 
חומרי גלם מיוחדים שמותאמים לציבור שומרי הכשרות 
ואפשר להוציא מלא מנות שבעבר לא יכולנו לאכול בכלל 

והיום אני מגיש אותם באירועים בכשרות מהדרין.״
אז אפשר להגיד שאתה השגריר הקולינרי שלנו?
את  שמקרבת  לגימה  "גדולה  ״כתוב  (מחייך..) 
שאני  מקום  בכל  מאוד  משתדל  באמת  אני  הללבות" 
מגיע לקדם שם שמים כמו שמצופה מכל יהודי מאמין 
ועל  העקרונות  על  עומד  אני  העבודה.  לפני  עוד  וזה 
הערכים שלי ואם בזכות זה מישהו אחד יחליט שהוא 

אוכל רק כשר אני עשיתי את שלי!״
שף חיים מילה קטנה לסיום..

אני  בזכותו  שרק  עולם  לבורא  תודה  כל  קודם 
נמצא במקום הזה ואני מתפלל ומבקש שימשיך לזכות 

אותי לאחד ולבשל לכל עם ישראל.
וכמובן למשרד היח"צ "שמיר יחסי ציבור"

וארגנו  יזמו  שהם  "סלושנס"  הפרסום  ולמשרד 
בו  לקחת  הזכות  את  לי  ונתנו  הזה  הגדול  האירוע  את 

חלק.

שף חיים בורנשטיין מה יש עוד להגיד .. שיהיה 
לך בהצלחה רבה!

״תודה רבה.״

בדרך לקלפי: התחבורה 
הציבורית בחינם

ביום הבחירות יוכלו אזרחי ישראל לנסוע בלי תשלום בכ-630 קווים בין 
עירוניים וברכבת ישראל

מ פ. יוחנן
המרכ־ הבחירות  ועדת 
החליטו  התחבורה  ומשרד  זית 
בתחבורה  הנסיעה  שירותי  כי 
ב-630  הבינעירונית  הציבורית 
יהיו  ישראל,  וברכבת  קווים, 
בחינם לכלל הציבור הרחב, החל 
הב־ שלפני  ביום  מהשעה 20:00 
התח־ פעילות  לתום  ועד  חירות 
בורה הציבורית ביום הבחירות.

הת־ של  באוטובוס  הנוסע 
הבינעירונית  הציבורית  חבורה 
חופ־ באופן  לאוטובוס  יעלה 

לאחר  בכרטיס,  צורך  ללא  שי, 
האוטובוס  קו  אכן  כי  שווידא 
נכלל ברשימת הקווים הפתוחים 

לנסיעה בחינם.
הנוסע ברכבת ימשוך "כר־
טיס נסיעה יום הבחירות" במכו־
נת הכרטוס האוטומטית או בקו־
פות הנמצאות בתחנות הרכבת.

לאילת  להסעה  הזכאות 
לאחר  תתאפשר  מאילת  וחזרה 
לרישום  ובכפוף  זכאות  בדיקת 
"אגד"  מידע  מרכזי  מול  מוקדם 

במספר 2800*.

הבחירות  ועדת  מנכ"לית 
עדס,  אורלי  עו"ד  המרכזית, 
גדל  אלה,  בבחירות  כי  ציינה 
הבינעירוניים  הקווים  מספר 
והיא  בחינם  לנסיעה  הפתוחים 
מצפה כי היוזמה שנקטה הוועדה 
להגיע  ישראל  אזרחי  על  להקל 
תעו־ ובבטיחות,  בנוחות  לקלפי 
דד גם את אלה אשר יהיו מרוח־
בה  מהקלפי  הבחירות  ביום  קים 
זכותם  את  לממש  רשומים,  הם 
לכנ־ בבחירות  להצביע  וחובתם 

סת ה-22.

30,40,50 בדרכים 

החינוך שלהם, הבריאות של כולכם
בצעד יוצא דופן, יזמה 'מכבי' פעילות קידום בריאות ייחודית להורים 
ולילדים בערים בני ברק ואלעד  • בשיאה של חופשת 'בין הזמנים', 
הוצבה ניידת בדיקות ברחבי הערים שהזמינה את העוברים והשבים 
לערוך בדיקות לחץ דם ו- BMI • הילדים זכו לפעילות חווייתית  

במתחם מושקע, חינוכי ומאובזר • רק בריאות

הזמנים'  'בין  תקופת 
זמן  של  שפע  עימה  הביאה 
איכות משותף להורים ולילדים. 
פעילות  המו  העירוניות  הגינות 
בילו  וילדים  משפחות  ומאות 
את זמנם מחוץ לבית. מכבי שי־
רותי בריאות יזמה מפגש מקורי, 
מעשיר וחוויתי עם אלפי הורים 
וילדים, שהתקיים תחת פעילות 

'30,40,50 בדרכים'.
הפעילות הופקה ע"י מחוז 
בגי־ והתקיימה  ב'מכבי',  המרכז 
ובאל־ ברק  בבני  העירוניות  נות 
עד. במסגרתה, הועברה פעילות 
לילדים,  חווייתית  לימודית 
הבריאות,  ערכי  על  שהתבססה 
לגילם  הולמת  בצורה  והוגשה 
התקיימה  הפעילות  הצעיר. 
ישיבה  פינות  שכלל  במתחם 
המתינו   שם  ומוצלות,  נעימות 
משח־ של  מושקעות  חוברות 
שהנגישו  מפתחים,  חשיבה  קי 
בדרך  תזונה  ומונחי  מושגים 
היו  לצידן  וססגונית.  ויזואלית 
וציור  כתיבה  כלי  מגוון  ערוכים 

לרשות הילדים.
נכח  'מכבי'  מטעם  צוות 
ובפרטיות  בנחת  וביצע  במקום 
בדיקות לחץ דם וBMI- (הער־
כת גובה-משקל). הבדיקות הת־
שהוצבה  ייעודית  בניידת  קיימו 

לרשות  המתינו  בניידת  בסמוך. 
שסייע  מקצועי  צוות  הנבדקים 
לאחר  הבדיקה.  במהלך  והדריך 
ביצוע הבדיקה, קיבלו הנבדקים 
את תוצאותיה, בצמוד להמלצת 

מעקב מתאימה. 
בד־  30,40,50' פעילות 

ל'מכבי'  ייחודית  הינה  רכים' 
סך  בישראל.  מסוגה  וראשונה 
הכל התפרשה הפעילות על פני 
נגישים  במיקומים  ימים,  שבוע 

לטובת כלל תושבי האזור. 
ר'  ברק,  בני  מרחב  מנהל 
לראות  "שמחתי  שטרן:  ברוך 
שהשתתפו  הילדים  אלפי  את 
ואת  המעשירה,  בפעילות 
וביצעו  לקריאה  שנענו  הוריהם 
בשטח.  החשובות  הבדיקות  את 
התוכן  בין  המוצלח  השילוב 
לבין  לילדים,  והחוויה  האיכותי 
הב־ של  תקדים  חסרת  הנגשה 
דיקות החיוניות, הביא להטמעה 
קידום  מסרי  של  אפקטיבית 
הצעיר  הקהל  בקרב  הבריאות 

והבוגר כאחד".
ר'  אלעד,  מרחב  מנהל 
'בין  "תקופת  שחורי:  מרדכי 
מש־ ברגעי  מתאפיינת  הזמנים' 
פחה רבים ונינוחים. זוהי תקופה 
החרדית,  למשפחה  יקרת-ערך 
תוכן  ליצוק  ורצוי  ניתן  אליה 

המ־ בני  את  שילווה  משמעותי 
שפחה גם בהמשך השנה. אין לי 
ספק כי החוויה המיוחדת והידע 
המשתתפים  אלפי  שספגו  הרב 
בדרכים,   '30,40,50' בפעילות 
יישארו איתם עוד זמן רב, ויעלו 
את המודעות לערכי קידום הב־

ריאות בתא המשפחתי". 
הגב'  המרכז,  מחוז  ראש 
ניידת  "פעילות  חסיד:  דבורה 
קידום בריאות התקיימה כחלק 
במסגרתו,   ,'30,40,50' ממהלך 
אנו פועלים להעלאת המודעות 
מונעת,  רפואה  של  לחשיבותה 
והטמעת אורח חיים בריא מגיל 
מהמה־ נפרד  בלתי  חלק  צעיר. 
החברים  עידוד  הינו  המקיף  לך 
תקו־ סקר  בדיקות  לביצוע 
ולחץ   BMI כדוגמת  פתיות, 
החשובות  מהמטרות  אחת  דם. 
הבדיקות   קיום  הינה  מכבי  של 
משגרת  כחלק  סדיר  באופן 
באמצ־ חברינו.  של  הבריאות 
הצלחנו  הייחודית,  הניידת  עות 
להנגיש  יחד:  גם  דברים  בשני 
תושבים  לאלפי  הבדיקות  את 
ולהטמיע  ובאלעד,  ברק  בבני 
בשכ־ גם  לבריאות  החינוך  את 
בת הגיל הצעיר, שזכה לדוגמא 
הנ־ מהוריהם  ומוחשית  אישית 

בדקים".
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השף החרדי היחיד שנכנס ל"מועדון סעודת 
האבירים" וקידש שם שמים

את השף חיים בורנשטיין כולכם בטח מכירים, כוכב 
עולה ומבטיח בתחום הקולינריה הכשרה. זכה במקום רא־

שון בשנת 2018 בתחרות השף הטוב ביותר בישראל,
מככב בפרסומות יועץ קולינרי מבוקש והשם החם 
ביותר בתחום האירועים הפרטיים של שועי עולם ונגידים.
מסוגו  ויחיד  ראשון  אירוע  נערך  שעבר  בשבוע 
בארץ בשם "מועדון סעודת האבירים" שבו התכנסו כ 100 
ביניהם  הישראלי,  הקולינרי  מהתחום  קהל  דעת  מובילי 
לוי  אבי  והשף  אזולאי  פרנק  השף  אדרת,  בן  שאול  השף 
(המוציא), כתבי אוכל ובלוגרים, ידוענים וסלבס מכל רחבי 

הארץ.
באירוע הוצגו לקהל על ידי נבחרת שפים מובילים 
מנות מיוחדות ועדכניות מהעולם הקולינרי החדשני היש־

ראלי.
ולה־ לאירוע  להיכנס  שזכה  השפים  אחד  כנאמר 
ציג את מנותיו הוא השף חיים בורנשטיין שהציג 3 מנות 

מיוחדות מאוד
פטה כבד על קראבל אגוזים לצד ריבת בצל קרפציו 

תאנה מזוגגת קונפי שום ובלסמי מצומצם,
אפונה  קרם  לצד  שעות   72 כבוש  סלמון  גרבלקס 

כרישה מקורמלת על שמן ירוק.
ולשון עגל במעשנה 12 שעות לצד קרם בטטה מת־

ארומתי.  הדרים  שמן  של  מצע  על  קדאיף  ושערות  קתק 
(מצורף תמונות)

חיים  והשף  לצד  מצד  מחמאות  גרפו  כמובן  המנות 
בורנשטיין זכה לקדש שם שמים.

של  כזה  גודל  בסדר  חלק  לקחת  ההרגשה  איך 
אירוע?

תראה, עונה השף: ״זה לא פשוט להיות במקום שבו 
אני החרדי היחיד כי אנשים לא כל כך יודעים איך לקבל 
את זה.. ואני שם עם כיפה וציצית בחוץ ואני מסתובב שם 
בגאווה למרות שכשנכסתי אמרו לי בכניסה "לא הזמנו כאן 
היום משגיח כשרות"... (מצחקק) הייתי צריך להסביר להם 

שאני השף כאן..
חוסר  עדיין  יש  כי  בהבנה  זה  את  מקבל  אני  אבל 

פתיחות בציבור הכללי לדברים האלו.״
ואיך באמת האורחים קיבלו אותך?

״אחרי שאנשים באים ואוכלים הלב שלהם נפתח.. 
היו  שלו  שהאורחים  אחרי  רק  אבינו  שאברהם  גם  כתוב 
סועדים היה מדבר על ליבם על הבורא ומחזיר אותם בת־

שובה.
ואז דיברו איתי והבינו שכל מה שאני מגיש לאכול 
הכל כמובן כשר למהדרין וככה השיחה שלנו זרמה סביב 
זה עד כמה שהציבור נפתח מאוד לאוכל גורמה ולא לה־

תפשר על הכשרות!״
ואם כבר מדברים על הנושא איך באמת שומרים על 

הכשרות וכמובן על הרמה הגבוהה של האוכל?
המון  בתחום,  התקדמות טכנולוגית  מלא  היום  ״יש 
חומרי גלם מיוחדים שמותאמים לציבור שומרי הכשרות 
ואפשר להוציא מלא מנות שבעבר לא יכולנו לאכול בכלל 

והיום אני מגיש אותם באירועים בכשרות מהדרין.״
אז אפשר להגיד שאתה השגריר הקולינרי שלנו?
את  שמקרבת  לגימה  "גדולה  ״כתוב  (מחייך..) 
שאני  מקום  בכל  מאוד  משתדל  באמת  אני  הללבות" 
מגיע לקדם שם שמים כמו שמצופה מכל יהודי מאמין 
ועל  העקרונות  על  עומד  אני  העבודה.  לפני  עוד  וזה 
הערכים שלי ואם בזכות זה מישהו אחד יחליט שהוא 

אוכל רק כשר אני עשיתי את שלי!״
שף חיים מילה קטנה לסיום..

אני  בזכותו  שרק  עולם  לבורא  תודה  כל  קודם 
נמצא במקום הזה ואני מתפלל ומבקש שימשיך לזכות 

אותי לאחד ולבשל לכל עם ישראל.
וכמובן למשרד היח"צ "שמיר יחסי ציבור"

וארגנו  יזמו  שהם  "סלושנס"  הפרסום  ולמשרד 
בו  לקחת  הזכות  את  לי  ונתנו  הזה  הגדול  האירוע  את 

חלק.

שף חיים בורנשטיין מה יש עוד להגיד .. שיהיה 
לך בהצלחה רבה!

״תודה רבה.״

בדרך לקלפי: התחבורה 
הציבורית בחינם

ביום הבחירות יוכלו אזרחי ישראל לנסוע בלי תשלום בכ-630 קווים בין 
עירוניים וברכבת ישראל

מ פ. יוחנן
המרכ־ הבחירות  ועדת 
החליטו  התחבורה  ומשרד  זית 
בתחבורה  הנסיעה  שירותי  כי 
ב-630  הבינעירונית  הציבורית 
יהיו  ישראל,  וברכבת  קווים, 
בחינם לכלל הציבור הרחב, החל 
הב־ שלפני  ביום  מהשעה 20:00 
התח־ פעילות  לתום  ועד  חירות 
בורה הציבורית ביום הבחירות.

הת־ של  באוטובוס  הנוסע 
הבינעירונית  הציבורית  חבורה 
חופ־ באופן  לאוטובוס  יעלה 

לאחר  בכרטיס,  צורך  ללא  שי, 
האוטובוס  קו  אכן  כי  שווידא 
נכלל ברשימת הקווים הפתוחים 

לנסיעה בחינם.
הנוסע ברכבת ימשוך "כר־
טיס נסיעה יום הבחירות" במכו־
נת הכרטוס האוטומטית או בקו־
פות הנמצאות בתחנות הרכבת.

לאילת  להסעה  הזכאות 
לאחר  תתאפשר  מאילת  וחזרה 
לרישום  ובכפוף  זכאות  בדיקת 
"אגד"  מידע  מרכזי  מול  מוקדם 

במספר 2800*.

הבחירות  ועדת  מנכ"לית 
עדס,  אורלי  עו"ד  המרכזית, 
גדל  אלה,  בבחירות  כי  ציינה 
הבינעירוניים  הקווים  מספר 
והיא  בחינם  לנסיעה  הפתוחים 
מצפה כי היוזמה שנקטה הוועדה 
להגיע  ישראל  אזרחי  על  להקל 
תעו־ ובבטיחות,  בנוחות  לקלפי 
דד גם את אלה אשר יהיו מרוח־
בה  מהקלפי  הבחירות  ביום  קים 
זכותם  את  לממש  רשומים,  הם 
לכנ־ בבחירות  להצביע  וחובתם 

סת ה-22.

30,40,50 בדרכים 

החינוך שלהם, הבריאות של כולכם
בצעד יוצא דופן, יזמה 'מכבי' פעילות קידום בריאות ייחודית להורים 
ולילדים בערים בני ברק ואלעד  • בשיאה של חופשת 'בין הזמנים', 
הוצבה ניידת בדיקות ברחבי הערים שהזמינה את העוברים והשבים 
לערוך בדיקות לחץ דם ו- BMI • הילדים זכו לפעילות חווייתית  

במתחם מושקע, חינוכי ומאובזר • רק בריאות

הזמנים'  'בין  תקופת 
זמן  של  שפע  עימה  הביאה 
איכות משותף להורים ולילדים. 
פעילות  המו  העירוניות  הגינות 
בילו  וילדים  משפחות  ומאות 
את זמנם מחוץ לבית. מכבי שי־
רותי בריאות יזמה מפגש מקורי, 
מעשיר וחוויתי עם אלפי הורים 
וילדים, שהתקיים תחת פעילות 

'30,40,50 בדרכים'.
הפעילות הופקה ע"י מחוז 
בגי־ והתקיימה  ב'מכבי',  המרכז 
ובאל־ ברק  בבני  העירוניות  נות 
עד. במסגרתה, הועברה פעילות 
לילדים,  חווייתית  לימודית 
הבריאות,  ערכי  על  שהתבססה 
לגילם  הולמת  בצורה  והוגשה 
התקיימה  הפעילות  הצעיר. 
ישיבה  פינות  שכלל  במתחם 
המתינו   שם  ומוצלות,  נעימות 
משח־ של  מושקעות  חוברות 
שהנגישו  מפתחים,  חשיבה  קי 
בדרך  תזונה  ומונחי  מושגים 
היו  לצידן  וססגונית.  ויזואלית 
וציור  כתיבה  כלי  מגוון  ערוכים 

לרשות הילדים.
נכח  'מכבי'  מטעם  צוות 
ובפרטיות  בנחת  וביצע  במקום 
בדיקות לחץ דם וBMI- (הער־
כת גובה-משקל). הבדיקות הת־
שהוצבה  ייעודית  בניידת  קיימו 

לרשות  המתינו  בניידת  בסמוך. 
שסייע  מקצועי  צוות  הנבדקים 
לאחר  הבדיקה.  במהלך  והדריך 
ביצוע הבדיקה, קיבלו הנבדקים 
את תוצאותיה, בצמוד להמלצת 

מעקב מתאימה. 
בד־  30,40,50' פעילות 
ל'מכבי'  ייחודית  הינה  רכים' 
סך  בישראל.  מסוגה  וראשונה 
הכל התפרשה הפעילות על פני 
נגישים  במיקומים  ימים,  שבוע 

לטובת כלל תושבי האזור. 
ר'  ברק,  בני  מרחב  מנהל 
לראות  "שמחתי  שטרן:  ברוך 
שהשתתפו  הילדים  אלפי  את 
ואת  המעשירה,  בפעילות 
וביצעו  לקריאה  שנענו  הוריהם 
בשטח.  החשובות  הבדיקות  את 
התוכן  בין  המוצלח  השילוב 
לבין  לילדים,  והחוויה  האיכותי 
הב־ של  תקדים  חסרת  הנגשה 
דיקות החיוניות, הביא להטמעה 
קידום  מסרי  של  אפקטיבית 
הצעיר  הקהל  בקרב  הבריאות 

והבוגר כאחד".
ר'  אלעד,  מרחב  מנהל 
'בין  "תקופת  שחורי:  מרדכי 
מש־ ברגעי  מתאפיינת  הזמנים' 
פחה רבים ונינוחים. זוהי תקופה 
החרדית,  למשפחה  יקרת-ערך 
תוכן  ליצוק  ורצוי  ניתן  אליה 

המ־ בני  את  שילווה  משמעותי 
שפחה גם בהמשך השנה. אין לי 
ספק כי החוויה המיוחדת והידע 
המשתתפים  אלפי  שספגו  הרב 
בדרכים,   '30,40,50' בפעילות 
יישארו איתם עוד זמן רב, ויעלו 
את המודעות לערכי קידום הב־

ריאות בתא המשפחתי". 
הגב'  המרכז,  מחוז  ראש 
ניידת  "פעילות  חסיד:  דבורה 
קידום בריאות התקיימה כחלק 
במסגרתו,   ,'30,40,50' ממהלך 
אנו פועלים להעלאת המודעות 
מונעת,  רפואה  של  לחשיבותה 
והטמעת אורח חיים בריא מגיל 
מהמה־ נפרד  בלתי  חלק  צעיר. 
החברים  עידוד  הינו  המקיף  לך 
תקו־ סקר  בדיקות  לביצוע 
ולחץ   BMI כדוגמת  פתיות, 
החשובות  מהמטרות  אחת  דם. 
הבדיקות   קיום  הינה  מכבי  של 
משגרת  כחלק  סדיר  באופן 
באמצ־ חברינו.  של  הבריאות 
הצלחנו  הייחודית,  הניידת  עות 
להנגיש  יחד:  גם  דברים  בשני 
תושבים  לאלפי  הבדיקות  את 
ולהטמיע  ובאלעד,  ברק  בבני 
בשכ־ גם  לבריאות  החינוך  את 
בת הגיל הצעיר, שזכה לדוגמא 
הנ־ מהוריהם  ומוחשית  אישית 

בדקים".
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לחוצים מהשבת 
האחרונה בשנה? 
ל'כינר' יש פתרון 
מושלם עבורכם

רגע לפני השנה החדשה וחודש החגים: בואו להתרענן 
ולצבור כוחות בשבת מיוחדת במלון כינר 

לפי־ מעבר  כבר  החדשה  השנה 
החגים.  רווי  תשרי  חודש  עמה  ויחד  נה, 
להרגיש  מתחילים  כבר  וברחובות  בבתים 
הולכות  כשההכנות  החגיגית  האווירה  את 

וצוברות תאוצה. 
שבת  ממתינה  לחגים  השגרה  בין 
רבות  משפחות  שעבור  "ניצבים"  פרשת 
מהווה מטלה מורכבת בפני עצמה. הסיבה: 
בעיצומן.  ההכנות  החגים  לפני  רגע  מחד, 

מאידך, השבת דורשת הכנות משלה. 
מלון כינר שעל שפת הכנרת ער לקו־
אטרקטיבי  דיל  למשפחות  ומצי  הזה  שי 

במיוחד לשבת זו. 
ומש־ "זוגיות  בסימן  נערכת  השבת 
פחה", כשמי שיתארח במלון באותה שבת 
הוא הרב אבנר קוואס שימסור במקום הר־

צאות ושיעורים.
מכל  המלון  אורחי  ייהנו  זו  בשבת 
במחיר  זאת  כל  והפינוקים,  האטרקציות 

אטרקטיבי במיוחד. 
אח־ חדרים  שנותרו  מדווחים  במלון 

רונים בהחלט לשבת זו וממליצים למעוני־
נים להזמין מקום בהקדם. 

ניצב  הכנרת  שפת  שעל  'כינר'  מלון 
הנח־ היעדים  בצמרת  ארוכות  שנים  מזה 
בנו־ בארץ.  החרדים  הנופשים  של  שקים 
המלון  התפרסם  האטרקטיבי,  למיקום  סף 
הגבוה,  האירוח  סטנדרט  בזכות  המפואר 
שלו  המהודרת  והכשרות  העשיר  התפריט 
האידיאלית  לאלטרנטיבה  אותו  שהפכו   –
חופשה  לשלב  שמעוניינים  נופשים  עבור 
ההלכה  כללי  כל  על  הקפדה  עם  מושלמת 

ואורח החיים החרדי.

אלפי משתתפות בערבי הבריאות של 'לאומית 
שירותי בריאות' בריכוזים החרדים ברחבי הארץ
הצלחה כבירה לערבי הבריאות של 'לאומית שירותי בריאות' בביתר, במודיעין 
עילית, בירושלים ובנתניה שנערכו במהלך השבוע האחרון ◆ 'לאומית': "גאים 
להוביל את העלאת המודעות לרפואה מונעת ואורח חיים בריא במגזר החרדי"

בריאות'  שירותי  'לאומית 
ממשיכה להוביל את מהפכת הרפואה 
לאורח  המודעות  והגברת  המונעת 
הב־ ערבי  סדרת  כאשר  בריא,  חיים 
ממשיכה  וביוזמתה  בהובלתה  ריאות 

לכבוש את הריכוזים החרדיים. 
התקיימו  החולף  השבוע  במהלך 
עילית,  מודיעין  ירושלים,  בערים: 
בריאות  אירועי  ונתניה  עילית  ביתר 

בהם נטלו חלק אלפי משתתפות. 
המש־ שמעו  הערב  בתחילת 
ומעשירה  מרתקת  הרצאה  תתפות 
(בירושלים  קריב  י.  הדיאטנית  מפי 
מפי הדיאטנית א. מועלם)  מ'לאומית 
בריא  חיים  "אורח  בריאות'.  שירותי 

בכל גיל".
בין לבין הוצג בפני המשתתפות 
הייחודי  הלידה  סל  הבריאות,  בערב 
שירותי  'לאומית  של  והאטרקטיבי 
בריאות'. כמו כן הוצגו מחירי הביטוח 
הזולים  שהם  'לאומית'  של  המשלים 

ביותר מבין כל קופות 
מהמשתתפות  אחת  הופמן  גב' 
סי־ עילית,  במודיעין  הבריאות  בערב 
חברה  דרך  עליו  שמעה  היא  כי  פרה 
האח־ ברגע  אליה  להצטרף  והחליטה 
מציינת,  היא  מעולה",  "החלטה  רון, 

מתוקתק  היה  עצמו  ומסבירה: "הערב 
ברמה הכי גבוהה שיש. מוקפד ומוש־

קע עד הפרט האחרון".
"בנוסף לעניין הלוגיסטי, התכ־
נים שנחשפנו אליהם, יחד עם האינ־
האמ־ והתכנית  הרפואית  פורמציה 
נותית העניקו לי גם הנאה נקודתית 

ובעיקר כלים ומידע חשוב לעתיד".
בירו־ באירוע  שהשתתפה  ב, 
הרבה  התועלת  את  מציינת  שלים, 
בנו־ המידה  מהנגשת  הפיקה  שהיא 
המשלי־ והביטוחים  הלידה  סל  שא 
מסת־ או  מתעצלים  "אנשים  מים: 
הקטנות  האותיות  את  לקרוא  בכים 
מציעות  הקופות  באמת  מה  ולהבין 
על  מדובר  שבפועל  אפילו  להם 
ובאיכות.  בתשלום  גדולים  פערים 
לראשונה  הרגשתי  האירוע  במהלך 
אמין  הכי  המידע  את  מקבלת  שאני 

המידע  חשוב:  והכי  בנושא,  ומדויק 
שרלוונטי עבורי". 

לדבריה, "גם המצגת שהוקרנה 
וגם  מאוד,  ומובנת  ברורה  הייתה 
הקופה  נציגות  של  והנכונות  הקשב 
המסלו־ על  והסבירו  לשאלות  שענו 
לים השונים היו ברמה גבוהה מאוד".
בס־ ערב  בעוד  מדובר  כאמור, 
דרת ערבי הבריאות שיוזמת ומפיקה 
במטרה  בריאות'  שירותי  'לאומית 
חיים  לאורח  המודעות  את  להגביר 

בריא במגזר החרדי.
להמשיך  מבטיחים  ב'לאומית' 
"אנ־ בנושא.  המהפכה  את  ולהוביל 
המו־ העלאת  את  להוביל  גאים  חנו 
חיים  ואורח  מונעת  לרפואה  דעות 
הרב  הביקוש  החרדי.  במגזר  בריא 
הצורך  על  מלמדים  הללו  לאירועים 
הגדול ואנחנו רואים בזה שליחות. זו 
האירו־ את  מגבילים  שאיננו  הסיבה 
עים הללו ללקוחות לאומית בלבד".
במת־ נערכים  הבריאות  ערבי 
בריאות  בנושאי  הרצאות  של  כונת 
עד  אומנותית.  תכנית  לצד  ורפואה, 
בכל  רבים  בריאות  ערבי  נערכו  כה 
כשהבי־ בארץ,  החרדים  הריכוזים 
קוש להשתתפות בהם שובר שיאים.
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

התרגשות רבה לקראת המעמד השנתי המכונן בעולם התורה
הכנסייה העולמית השנתית של 'דרשו' תתקיים באוקספורד שבאנגליה ◆ הכנסייה העולמית הקונוונשן השנתי של "דרשו" יתקיים באחוזה היסטורית 
בפרברי לונדון ◆ משתתפי תכניות הלימוד של דרשו מכל רחבי אירופה וצירי דירשו מרחבי העולם הוזמנו לכינוס השנתי ◆ לראשונה הושכר מלון 

ענק על מנת לאפשר גם לציבור הרחב להשתתף בקונוונשן ◆ במוצאי שבת יתקיים מעמד סיום הש"ס המרכזי של דרשו באירופה

בעולם,  הגדול  התורני  הארגון  "דרשו",  ארגון 
נודע זה מכבר כמי משמשקיע רבות בעידוד וחיזוק לי־
מוד התורה ובאופן המכובד לכבודה של תורה ולומדיה. 
אלא שנראה כי הפעם, הכנסייה העולמית השנתית של 
דרשו שתתקיים בחורף הקרוב באירופה תתקיים בפאר 

והדר לכבודה של תורה, בצורה שטרם נראה כמותה.
"דרשו"  של  הוקנוונשן   - העולמית"   "הכנסייה 
לחמש  ואחת  שבארה"ב,  בקונטיקט  שנה  מידי  שנערך 
 - "הייתרופ"  באחוזת  השנה  יתקיים  באירופה,  שנים 
אחוזה היסטורית בת למעלה מ-300 שנים המתפרשת 

על פני כ-20 אלף דונם. 
ויחי  בפרשת  בע"ה  השנה  שיתקיים  הקונוונשן 
תש"פ יכנס לשבת אחת של התעלות את כל רבני סניפי 
'דרשו' ברחבי אירופה. שבת שתכלול דרשות והרצאות 
מגדולי תורה מכל רחבי העולם, כאשר כל מי שלוקח 
היהודי  בעם  מובילה  שדרשו  האדירה  במהפכה  חלק 

רחבי  מכל  הש"ס  מקצועות  כל  לידיעת  הקשור  בכל 
אירופה יוזמן לכנסייה החשובה והמיוחדת.

הענק  המלון  כי  אומרים  הארגון  בהנהלת 

לתו־ לאפשר  נועד  הקונוונשן  קיום  לצורך  שהושכר 
בתכניות  משתפים  אינם  שעדיין  אלו  גם  אירופה  שבי 
דרשו להגיע לשבת מרוממת זו, על מנת לחזות בנועם 

והתפי־ השבת  סעודות  והשיעורים  ההרצאות  השבת, 
לות המיוחדות. 

של  השנתיים  הדיונים  יתקיימו  הועידה  בשולי 
צירי דרשו להגברת והעמקת הפעילות של דרשו בכל 
בעת  ובפרט  התורה,  לימוד  וחיזוק  לעידוד  תבל  רחבי 
הדף היומי  של  הי"ד  המחזור  לימוד  של תחילת  הזאת 

בתלמוד הבבלי. 
הש"ס  סיום  מעמד  יתקיים  קודש  שבת  במוצאי 
ובו  המלון,  שבמתחם  ענק  באולם  אירופה  של  המרכזי 
יצטרפו  אשר  לונדון  מבני  רבים  גם  להשתתף  צפויים 

עם צאת השבת למעמד גדול והיסטורי זה. 
יצוין כי מלבד מעמד סיום זה אשר יתקיים כא־
דרשו  יקיים  דרשו,  של  העולמית  הכנסיה  בשולי  מור 
ובמנשסתר  בפריז  גם  מקומיים  הש"ס  סיום  מעמדי 
עי־ קובעי  לומדים,  אלפי  להשתתף  אמורים  שבהם 

תים ומוקירי התורה ולומדיה.  

תור הבריאות בירושלים
הבירה  שעיר  יודע  ותיק  ירושלמי  כל 
הבריאות,  בשירותי  תחרות  מהיעדר  סבלה 
מומחים  ברפואת  משמעותי  למחסור  שהביא 
ומענה בזמינות נמוכה • לא עוד. בסיומה של 
עידן  הגיע  בבירור:  להגיד  ניתן  תשע"ט  שנת 
של  האסטרטגית  כניסתה    • לירושלים  חדש 
את  שינתה  שנים  כארבע  לפני  לעיר  'מכבי' 
חד־ סטנדרטים  והציבה  בעיר  המשחק  כללי 
שים של רפואה ושירות • כיום, זוכים הירוש־

למים למאות רופאים מומחים בכל התחומים, 
עשרות מרכזים רפואיים חדשים ומתקדמים,  
טיפולי שיניים בעלויות משתלמות, ובעיקר - 

שירות עם נשמה • ירושלים שבלב
תו־ עבור  מכוננת  שנה  היתה  תשע"ה 
שבי ירושלים, שהתבשרו כי הקופה הצומחת 
במדינה נכנסת לעירם עם הבטחה ברורה, שנ־
שמעה כמו חלום: "נחולל פה מהפכת בריאות 

של ממש". 
ירו־ מחוז  ראש  חולל  הזו  המהפכה  את 
שלים והשפלה, מר גידי לשץ, ובכך גרם לת־
נופת פיתוח אדירה ששיוועה  לה העיר במשך 

שנים. 
בר־ נפתחו  האחרונות  השנים  בארבעת 
חבי ירושלים לא פחות מ-23 מרכזים רפואיים 
מומחים  רופאים  מאות  הצטרפו  מתקדמים, 
בכל התחומים, ונחתמו הסכמים ושת"פ רבים 
לרווחת החברים. נוסף לכך, דאגה 'מכבי' לה־
נגיש ברחבי העיר את מכלול שירותי הקבוצה 
ניתן  שירותיה  בין  והמשתלמים.  המומחים 
פארם',  'מכבי  המרקחת  בתי  רשת  את  למנות 
מעטפת  המציעה  'מכבידנט',  מרפאות  ורשת 
מלאה של רפואת שיניים תחת קורת גג אחת, 
שלי'  'מכבי  חברי   – כיס  לכל  שווים  במחירים 
 ₪ ב-23  משמרים  שיניים  לטיפולי  זכאים 
צילו־ (ללא  עלות  ללא  שנתית  ביקורת  בלבד, 
מי נשך) ויישור שיניים (אורתודנטיה) ב-50% 
הנחה. כמו"כ חתמה רשת 'מכבי ממבט ראשון' 
בעיר.  האופטיקה  חנויות  מיטב  עם  הסכמים 
מש־ עלות  ללא  לקבל  החברים  זכאים  שם 
 600 עד  של  בשווי  חינם,  לילדים  ראייה  קפי 
שירותי  השגרתיות.  ההטבות  לסל  בנוסף   ,₪
במרפאות  לחברים  ניתנים  משלימה  רפואה 
'מכבי טבעי' ברחבי עיר, המצטיינות בהקפדה 
על מתן טיפול מקצועי ברמה הגבוהה ביותר, 

טיפול  תכנית  וע"פ  מוסמכים  מטפלים  ע"י 
אישית המתאימה לצרכי החבר.

פריסה רחבה ומומחיות זה מעולה, אבל 
קבוצת  של  הבריאות  שירותי  את  שהופך  מה 
ההתאמה  זו   – בישראל  ביותר  לטובים  מכבי 
התרבותית, השירות הרגיש והחיבור לקהילה. 
מתוך הבנה עמוקה לחשיבות החיבור לקהילה, 
הקשר  וחיזוק  בקידום  רבות  הקופה  משקיעה 
מכך,  כחלק  והשכונות.  הקהילות  רבני  מול 
ביקורים  לשץ,  גידי  מר  המחוז,  ראש  מקיים 
בתדירות גבוהה אצל הרבנים, שם הוא משתף 
אחר  מקרוב  ועומד  המחוז  בפעילויות  אותם 
הב־ שירותי  של  וההתאמה  המבוטחים  צרכי 

ריאות.
בכלל  מכבי  אנשי  של  הנתינה  רוח  את 
ושל מנהל המחוז גידי לשץ בפרט, חשים בצי־
של  הערכתם  ביטוי  לאור  בפרט  החרדי,  בור 
רבנים וגדולי ישראל עימם הוא נפגש. פגישה 
ארוכה נערכה לא מכבר עם הגאון הגדול רב"מ 
הרפואה  בדרכי  שהתעניין  שליט"א,  אזרחי 
הקופה  שמציעה  הטכנולוגית  וההתקדמות 
נחשף  גם  פגישה  באותה  ירושלים.  לתושבי 
הקמת  על  לתוכנית  שליט"א  הגדול  הגאון 
לר־ מוקד  לצד  מכבי,  של  גדול  מכונים  מרכז 

פואה דחופה ואשפוז יום. 
כמענה  בשטח;  הכל  מיישמת  'מכבי' 
שדרת  המחוז  מקדם  החשוב,  הצורך  לזיהוי 
העיר  ברחבי  בירושלים.  ברחבי  חרדית  ניהול 
ידי  על  רפואיים  מרכזיים  שלושה  מנוהלים 
במ־ רייכמן  זאב  ר'  החרדי:  מהמגזר  מנהלים 
במרכז  ארנטרוי  אבי  ר'  ברוממה,  רכז הרפואי 
הרפואי ברמת אשכול, והגב' דבורה מילר במ־
שלמה. המנהלים החרדים  ברמת  הרפואי  רכז 
צומחים בתוך 'מכבי', תוך שהם רוכשים כלים 
הניהול  משדרת  נכבד  חלק  רב.  מקצועי  וידע 
החרדית אף צמחה מתוך מערך מתאמי קשרי 
הקהילה הארצי, שם הם מתחילים את דרכם, 
מענה  להם  ומעניקים  המבוטחים  את  פוגשים 
רגיש וקשוב, אותו הם מיישמים בהמשך הדרך 

כמנהלים בכירים בארגון.
כל  של  בבסיסה  מוטמעת  ההתאמה  
יוזמה או פתיחת מרכז רפואי; 'מכבי' מעבירה  
הדרכה בהלימה תרבותית לצוות הרפואי, על 
הנדרשות  הרגישויות  את  לזהות  שיוכלו  מנת 

'מכבי'  לכך,  מעבר  מתאים.  מענה  ולהעניק 
של  הארצי  המערך  את  במסירות  מטפחת  
מתאמי קשרי קהילה, הנמצאים בשטח, חשים 
השירו־ להתאמת  ודואגים  החברים  צרכי  את 
תים ככל הניתן. גם בירושלים פרושים מתא־
סדנאות  של  לקיומן  היתר  בין  הדואגים  מים 
לתזונה  ופעילויות  הדרכות  בריאות,  לקידום 
בדיקות  וקיום  גופנית  פעילות  עידוד  נכונה, 
בהלי־ מתקיימת  כזו  יוזמה  כל  חיים.  מצילות 
המקום,  תושבי  של  החיים  לאורח  מלאה  מה 
תכנים  עם  יומם,  לסדר  המתאימות  בשעות 

מוקפדים ובעידוד רבני המקום.
של  פירות  נושאת  הרבה  ההשקעה 
על  מצביעים  הלאומי  הביטוח  נתוני  ממש. 
בירושלים,  ביותר.  הצומחת  כקופה  'מכבי' 
את  כמובילה  מעמדה  על  'מכבי'  שומרת 
עם  בעיר,  ביותר  הגבוה  המצטרפים  מספר 
מעל ל- 36,000 חברים חדשים בשלוש וחצי 
במספרים  רק  מדובר  לא  האחרונות.  השנים 
יפים, אלא באלפי משפחות מרוצות, שזוכות 
ביש־ הטובים  הבריאות  לשירותי  יום  מדי 

תוצאות  פורסמו  האחרונים  בחודשים  ראל; 
לשנת  הבריאות  משרד  עבור  ברוקדייל  סקר 
כי  'מכבי'  ממבוטחי   93% השיבו  בו   ,2018
זהו  מהשירות.  מאד  מרוצים  או  מרוצים  הם 
החולים.  קופות  כל  מבין  ביותר  הגבוה  הנתון 
משרד  חשף  הסקר,  תוצאות  לפרסום  בצמוד 
הגבוה   ,98 בציון  זכתה  מכבי  כי  הבריאות, 
לה־ למבוטחיה  המאפשרת  כקופה  ביותר, 
לפי  החולים  בתי  של  ביותר  גדול  למגוון  גיע 
בחירתם. נתונים אלו משקפים את ההשקעה 
השקפת  מתוך  במבוטחיה,  'מכבי'  של  הרבה 
הבריאות  שירותי  כי  המאמינה  שלמה,  עולם 
הטובים ביותר, הם אלו שמגיעים עם שירות 

רגיש וקשוב.
גידי  מר  והשפלה,  ירושלים  מחוז  ראש 
לשץ: "אנו מובילים את מהפכת הבריאות בי־
רושלים ב-4 השנים האחרונות. השאיפה שלנו 
היא להגיע לכל שכונה בירושלים ולהנגיש את 
לכל  והמקצועיים  המתקדמים  'מכבי'  שירותי 
אנו  הבריאות,  מהפכת  כמובילי  בעיר.  תושב 
למבוטחינו  להעניק  שליחות  תחושת  חדורי 
עם  ומתקדמת,  מקצועית  רפואית  מעטפת 

שירות רגיש ואוזן קשבת ברגעי האמת".

הטבה ייחודית 
ללקוחות מחזיקי 
מפתח דיסקונט

בנק דיסקונט החל להציע ללקוחותיו שטסים לחו"ל 
שרותי VIP בנתב"ג ללא עלות

מפתח  מחזיקי 
זכאים  יהיו  דיסקונט 
בנתב"ג   VIP להטבת 
אישי  ליווי  הכוללת 
ומהיר של עד 6 נוסעים 
מטרמינל 3, החל משלב 
לכניסה  ועד  אין  הצ'ק 

לדיוטי פרי 
עונת  לקראת 
לחו"ל  והטיסות  החגים 
הטבה  דיסקונט  משיק 
למחזיקי  ייחודית 
שי־  - דיסקונט  מפתח 

בנתב"ג   VIP רות 
 .3 מטרמינל  לטסים 
ליווי  כוללת  ההטבה 
צמוד של דייל או דיילת 
החל  "לאופר"  מחברת 
מההגעה לטרמינל, דרך 
באולם  בטחוני  בידוק 
אין  צ'ק  תהליך  נפרד, 
בטחו־ בידוק  מזורז, 
בתור  היד  תיקי  של  ני 
 VIP לנוסעי  המיועד 
ביקורות  במעבר  וליווי 
לכניסה  עד  הדרכונים 

לדיוטי פרי. 
ניתנת  ההטבה 
למ־ בשנה,  פעם  בחינם 
חזיקי כרטיס מפתח די־
חיוב  סכום  להם  סקונט 
בחצי  ממוצע,  חודשי 
שנה האחרונה, בסך של 
12,000 שח ומעלה, בכל 

כרטיסי מפתח דיסקונט 
בחשבון. לאלו עם חיוב 
 ₪  6,000 של  ממוצע 
השירות   ,₪ עד 12,000 
במקום  ב-99$,  מוצע 
פעמים   4 עד   159$

בשנה. 
כי  לציין  ראוי 
בה־ המשתמש  חווית 

הינה  לשירות  רשמה 
מאוד.  ומהירה  פשוטה 
 – הוא  שנדרש  מה  כל 
לאפליקציית  כניסה 
או  (פרטיים  דיסקונט 
סמן  איתור  עסקיים), 
נתב"ג",   VIP "מפתח 
ובדיקת  עליו  לחיצה 
במי־ להטבה.  זכאות 

רשאי  אכן  והלקוח  דה 
יקבל  הוא  זאת,  לקבל 
להטבה  קופון  קוד 
בהתאם  באפליקציה 
יתבקש  משם  לזכאותו, 
חברת  לאתר  להיכנס 
המשך  לצורך  "לאופר" 
המ־ השירות  הזמנת 
ושריון  מראש  בוקש 

.VIP -חווית ה
מנהל  פלד,  רוני 
וח־ הפרסום  השיווק 
בדיסקונט:  לקוח  וויית 
 VIP מפתח  "שירות 
על  לענות  בא  נתב''ג 
ביש־ וגדל  הולך  צורך 

במיוחד  המתחזק  ראל 
השי־ החגים.  בתקופות 
מתווסף  החדש  רות 
חינם  החניה  לשירות 
ממנו נהנים מאות אלפי 
מחזיקי מפתח דיסקונט 
מידי חודש כבר למעלה 

מעשר שנים".
רשות  נתוני  לפי 
בכל  התעופה,  שדות 
התו־ תשרי,  בחגי  שנה 

היוצאים  לנוסעים  רים 
הולכים  לחופשות, 
ובתקופת  ומתארכים; 
הגידול  שיעור  החגים 
במספר היוצאים לחו"ל, 
עקבי.  באופן  עולה 
רשות   ,2018 בשנת 
פרסמה  התעופה  שדות 
הישראלים  מספר  כי 
שטסו לחופשות במהלך 
על  עמד  תשרי,  חודש 
בספטמבר   1,091,806
כ-802,000  טסו   ,2016
מחוץ  אל  ישראלים 
לעו־ ישראל,  לגבולות 

בשנה  החודש  אותו  מת 
במהלכו  מכן,  לאחר 
יש־ כ-953,000  יצאו 
בחו"ל.  לחופשה  ראלים 
משמעו־ בעלייה  מדובר 
תית משנה לשנה, ונראה 
עוד  יזנקו  המספרים  כי 

יותר השנה ב-2019. 
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

התרגשות רבה לקראת המעמד השנתי המכונן בעולם התורה
הכנסייה העולמית השנתית של 'דרשו' תתקיים באוקספורד שבאנגליה ◆ הכנסייה העולמית הקונוונשן השנתי של "דרשו" יתקיים באחוזה היסטורית 
בפרברי לונדון ◆ משתתפי תכניות הלימוד של דרשו מכל רחבי אירופה וצירי דירשו מרחבי העולם הוזמנו לכינוס השנתי ◆ לראשונה הושכר מלון 

ענק על מנת לאפשר גם לציבור הרחב להשתתף בקונוונשן ◆ במוצאי שבת יתקיים מעמד סיום הש"ס המרכזי של דרשו באירופה

בעולם,  הגדול  התורני  הארגון  "דרשו",  ארגון 
נודע זה מכבר כמי משמשקיע רבות בעידוד וחיזוק לי־
מוד התורה ובאופן המכובד לכבודה של תורה ולומדיה. 
אלא שנראה כי הפעם, הכנסייה העולמית השנתית של 
דרשו שתתקיים בחורף הקרוב באירופה תתקיים בפאר 

והדר לכבודה של תורה, בצורה שטרם נראה כמותה.
"דרשו"  של  הוקנוונשן   - העולמית"   "הכנסייה 
לחמש  ואחת  שבארה"ב,  בקונטיקט  שנה  מידי  שנערך 
 - "הייתרופ"  באחוזת  השנה  יתקיים  באירופה,  שנים 
אחוזה היסטורית בת למעלה מ-300 שנים המתפרשת 

על פני כ-20 אלף דונם. 
ויחי  בפרשת  בע"ה  השנה  שיתקיים  הקונוונשן 
תש"פ יכנס לשבת אחת של התעלות את כל רבני סניפי 
'דרשו' ברחבי אירופה. שבת שתכלול דרשות והרצאות 
מגדולי תורה מכל רחבי העולם, כאשר כל מי שלוקח 
היהודי  בעם  מובילה  שדרשו  האדירה  במהפכה  חלק 

רחבי  מכל  הש"ס  מקצועות  כל  לידיעת  הקשור  בכל 
אירופה יוזמן לכנסייה החשובה והמיוחדת.

הענק  המלון  כי  אומרים  הארגון  בהנהלת 

לתו־ לאפשר  נועד  הקונוונשן  קיום  לצורך  שהושכר 
בתכניות  משתפים  אינם  שעדיין  אלו  גם  אירופה  שבי 
דרשו להגיע לשבת מרוממת זו, על מנת לחזות בנועם 

והתפי־ השבת  סעודות  והשיעורים  ההרצאות  השבת, 
לות המיוחדות. 

של  השנתיים  הדיונים  יתקיימו  הועידה  בשולי 
צירי דרשו להגברת והעמקת הפעילות של דרשו בכל 
בעת  ובפרט  התורה,  לימוד  וחיזוק  לעידוד  תבל  רחבי 
הדף היומי  של  הי"ד  המחזור  לימוד  של תחילת  הזאת 

בתלמוד הבבלי. 
הש"ס  סיום  מעמד  יתקיים  קודש  שבת  במוצאי 
ובו  המלון,  שבמתחם  ענק  באולם  אירופה  של  המרכזי 
יצטרפו  אשר  לונדון  מבני  רבים  גם  להשתתף  צפויים 

עם צאת השבת למעמד גדול והיסטורי זה. 
יצוין כי מלבד מעמד סיום זה אשר יתקיים כא־
דרשו  יקיים  דרשו,  של  העולמית  הכנסיה  בשולי  מור 
ובמנשסתר  בפריז  גם  מקומיים  הש"ס  סיום  מעמדי 
עי־ קובעי  לומדים,  אלפי  להשתתף  אמורים  שבהם 

תים ומוקירי התורה ולומדיה.  

תור הבריאות בירושלים
הבירה  שעיר  יודע  ותיק  ירושלמי  כל 
הבריאות,  בשירותי  תחרות  מהיעדר  סבלה 
מומחים  ברפואת  משמעותי  למחסור  שהביא 
ומענה בזמינות נמוכה • לא עוד. בסיומה של 
עידן  הגיע  בבירור:  להגיד  ניתן  תשע"ט  שנת 
של  האסטרטגית  כניסתה    • לירושלים  חדש 
את  שינתה  שנים  כארבע  לפני  לעיר  'מכבי' 
חד־ סטנדרטים  והציבה  בעיר  המשחק  כללי 
שים של רפואה ושירות • כיום, זוכים הירוש־
למים למאות רופאים מומחים בכל התחומים, 
עשרות מרכזים רפואיים חדשים ומתקדמים,  
טיפולי שיניים בעלויות משתלמות, ובעיקר - 

שירות עם נשמה • ירושלים שבלב
תו־ עבור  מכוננת  שנה  היתה  תשע"ה 
שבי ירושלים, שהתבשרו כי הקופה הצומחת 
במדינה נכנסת לעירם עם הבטחה ברורה, שנ־
שמעה כמו חלום: "נחולל פה מהפכת בריאות 

של ממש". 
ירו־ מחוז  ראש  חולל  הזו  המהפכה  את 
שלים והשפלה, מר גידי לשץ, ובכך גרם לת־
נופת פיתוח אדירה ששיוועה  לה העיר במשך 

שנים. 
בר־ נפתחו  האחרונות  השנים  בארבעת 
חבי ירושלים לא פחות מ-23 מרכזים רפואיים 
מומחים  רופאים  מאות  הצטרפו  מתקדמים, 
בכל התחומים, ונחתמו הסכמים ושת"פ רבים 
לרווחת החברים. נוסף לכך, דאגה 'מכבי' לה־
נגיש ברחבי העיר את מכלול שירותי הקבוצה 
ניתן  שירותיה  בין  והמשתלמים.  המומחים 
פארם',  'מכבי  המרקחת  בתי  רשת  את  למנות 
מעטפת  המציעה  'מכבידנט',  מרפאות  ורשת 
מלאה של רפואת שיניים תחת קורת גג אחת, 
שלי'  'מכבי  חברי   – כיס  לכל  שווים  במחירים 
 ₪ ב-23  משמרים  שיניים  לטיפולי  זכאים 
צילו־ (ללא  עלות  ללא  שנתית  ביקורת  בלבד, 
מי נשך) ויישור שיניים (אורתודנטיה) ב-50% 
הנחה. כמו"כ חתמה רשת 'מכבי ממבט ראשון' 
בעיר.  האופטיקה  חנויות  מיטב  עם  הסכמים 
מש־ עלות  ללא  לקבל  החברים  זכאים  שם 
 600 עד  של  בשווי  חינם,  לילדים  ראייה  קפי 
שירותי  השגרתיות.  ההטבות  לסל  בנוסף   ,₪
במרפאות  לחברים  ניתנים  משלימה  רפואה 
'מכבי טבעי' ברחבי עיר, המצטיינות בהקפדה 
על מתן טיפול מקצועי ברמה הגבוהה ביותר, 

טיפול  תכנית  וע"פ  מוסמכים  מטפלים  ע"י 
אישית המתאימה לצרכי החבר.

פריסה רחבה ומומחיות זה מעולה, אבל 
קבוצת  של  הבריאות  שירותי  את  שהופך  מה 
ההתאמה  זו   – בישראל  ביותר  לטובים  מכבי 
התרבותית, השירות הרגיש והחיבור לקהילה. 
מתוך הבנה עמוקה לחשיבות החיבור לקהילה, 
הקשר  וחיזוק  בקידום  רבות  הקופה  משקיעה 
מכך,  כחלק  והשכונות.  הקהילות  רבני  מול 
ביקורים  לשץ,  גידי  מר  המחוז,  ראש  מקיים 
בתדירות גבוהה אצל הרבנים, שם הוא משתף 
אחר  מקרוב  ועומד  המחוז  בפעילויות  אותם 
הב־ שירותי  של  וההתאמה  המבוטחים  צרכי 

ריאות.
בכלל  מכבי  אנשי  של  הנתינה  רוח  את 
ושל מנהל המחוז גידי לשץ בפרט, חשים בצי־
של  הערכתם  ביטוי  לאור  בפרט  החרדי,  בור 
רבנים וגדולי ישראל עימם הוא נפגש. פגישה 
ארוכה נערכה לא מכבר עם הגאון הגדול רב"מ 
הרפואה  בדרכי  שהתעניין  שליט"א,  אזרחי 
הקופה  שמציעה  הטכנולוגית  וההתקדמות 
נחשף  גם  פגישה  באותה  ירושלים.  לתושבי 
הקמת  על  לתוכנית  שליט"א  הגדול  הגאון 
לר־ מוקד  לצד  מכבי,  של  גדול  מכונים  מרכז 

פואה דחופה ואשפוז יום. 
כמענה  בשטח;  הכל  מיישמת  'מכבי' 
שדרת  המחוז  מקדם  החשוב,  הצורך  לזיהוי 
העיר  ברחבי  בירושלים.  ברחבי  חרדית  ניהול 
ידי  על  רפואיים  מרכזיים  שלושה  מנוהלים 
במ־ רייכמן  זאב  ר'  החרדי:  מהמגזר  מנהלים 
במרכז  ארנטרוי  אבי  ר'  ברוממה,  הרפואי  רכז 
הרפואי ברמת אשכול, והגב' דבורה מילר במ־
שלמה. המנהלים החרדים  ברמת  הרפואי  רכז 
צומחים בתוך 'מכבי', תוך שהם רוכשים כלים 
הניהול  משדרת  נכבד  חלק  רב.  מקצועי  וידע 
החרדית אף צמחה מתוך מערך מתאמי קשרי 
הקהילה הארצי, שם הם מתחילים את דרכם, 
מענה  להם  ומעניקים  המבוטחים  את  פוגשים 
רגיש וקשוב, אותו הם מיישמים בהמשך הדרך 

כמנהלים בכירים בארגון.
כל  של  בבסיסה  מוטמעת  ההתאמה  
יוזמה או פתיחת מרכז רפואי; 'מכבי' מעבירה  
הדרכה בהלימה תרבותית לצוות הרפואי, על 
הנדרשות  הרגישויות  את  לזהות  שיוכלו  מנת 

'מכבי'  לכך,  מעבר  מתאים.  מענה  ולהעניק 
של  הארצי  המערך  את  במסירות  מטפחת  
מתאמי קשרי קהילה, הנמצאים בשטח, חשים 
השירו־ להתאמת  ודואגים  החברים  צרכי  את 
תים ככל הניתן. גם בירושלים פרושים מתא־
סדנאות  של  לקיומן  היתר  בין  הדואגים  מים 
לתזונה  ופעילויות  הדרכות  בריאות,  לקידום 
בדיקות  וקיום  גופנית  פעילות  עידוד  נכונה, 
בהלי־ מתקיימת  כזו  יוזמה  כל  חיים.  מצילות 
המקום,  תושבי  של  החיים  לאורח  מלאה  מה 
תכנים  עם  יומם,  לסדר  המתאימות  בשעות 

מוקפדים ובעידוד רבני המקום.
של  פירות  נושאת  הרבה  ההשקעה 
על  מצביעים  הלאומי  הביטוח  נתוני  ממש. 
בירושלים,  ביותר.  הצומחת  כקופה  'מכבי' 
את  כמובילה  מעמדה  על  'מכבי'  שומרת 
עם  בעיר,  ביותר  הגבוה  המצטרפים  מספר 
מעל ל- 36,000 חברים חדשים בשלוש וחצי 
במספרים  רק  מדובר  לא  האחרונות.  השנים 
יפים, אלא באלפי משפחות מרוצות, שזוכות 
ביש־ הטובים  הבריאות  לשירותי  יום  מדי 
תוצאות  פורסמו  האחרונים  בחודשים  ראל; 
לשנת  הבריאות  משרד  עבור  ברוקדייל  סקר 
כי  'מכבי'  ממבוטחי   93% השיבו  בו   ,2018
זהו  מהשירות.  מאד  מרוצים  או  מרוצים  הם 
החולים.  קופות  כל  מבין  ביותר  הגבוה  הנתון 
משרד  חשף  הסקר,  תוצאות  לפרסום  בצמוד 
הגבוה   ,98 בציון  זכתה  מכבי  כי  הבריאות, 
לה־ למבוטחיה  המאפשרת  כקופה  ביותר, 
לפי  החולים  בתי  של  ביותר  גדול  למגוון  גיע 
בחירתם. נתונים אלו משקפים את ההשקעה 
השקפת  מתוך  במבוטחיה,  'מכבי'  של  הרבה 
הבריאות  שירותי  כי  המאמינה  שלמה,  עולם 
הטובים ביותר, הם אלו שמגיעים עם שירות 

רגיש וקשוב.
גידי  מר  והשפלה,  ירושלים  מחוז  ראש 
לשץ: "אנו מובילים את מהפכת הבריאות בי־
רושלים ב-4 השנים האחרונות. השאיפה שלנו 
היא להגיע לכל שכונה בירושלים ולהנגיש את 
לכל  והמקצועיים  המתקדמים  'מכבי'  שירותי 
אנו  הבריאות,  מהפכת  כמובילי  בעיר.  תושב 
למבוטחינו  להעניק  שליחות  תחושת  חדורי 
עם  ומתקדמת,  מקצועית  רפואית  מעטפת 

שירות רגיש ואוזן קשבת ברגעי האמת".

הטבה ייחודית 
ללקוחות מחזיקי 
מפתח דיסקונט

בנק דיסקונט החל להציע ללקוחותיו שטסים לחו"ל 
שרותי VIP בנתב"ג ללא עלות

מפתח  מחזיקי 
זכאים  יהיו  דיסקונט 
בנתב"ג   VIP להטבת 
אישי  ליווי  הכוללת 
ומהיר של עד 6 נוסעים 
מטרמינל 3, החל משלב 
לכניסה  ועד  אין  הצ'ק 

לדיוטי פרי 
עונת  לקראת 
לחו"ל  והטיסות  החגים 
הטבה  דיסקונט  משיק 
למחזיקי  ייחודית 
שי־  - דיסקונט  מפתח 

בנתב"ג   VIP רות 
 .3 מטרמינל  לטסים 
ליווי  כוללת  ההטבה 
צמוד של דייל או דיילת 
החל  "לאופר"  מחברת 
מההגעה לטרמינל, דרך 
באולם  בטחוני  בידוק 
אין  צ'ק  תהליך  נפרד, 
בטחו־ בידוק  מזורז, 
בתור  היד  תיקי  של  ני 
 VIP לנוסעי  המיועד 
ביקורות  במעבר  וליווי 
לכניסה  עד  הדרכונים 

לדיוטי פרי. 
ניתנת  ההטבה 
למ־ בשנה,  פעם  בחינם 
חזיקי כרטיס מפתח די־
חיוב  סכום  להם  סקונט 
בחצי  ממוצע,  חודשי 
שנה האחרונה, בסך של 
12,000 שח ומעלה, בכל 

כרטיסי מפתח דיסקונט 
בחשבון. לאלו עם חיוב 
 ₪  6,000 של  ממוצע 
השירות   ,₪ עד 12,000 
במקום  ב-99$,  מוצע 
פעמים   4 עד   159$

בשנה. 
כי  לציין  ראוי 
בה־ המשתמש  חווית 

הינה  לשירות  רשמה 
מאוד.  ומהירה  פשוטה 
 – הוא  שנדרש  מה  כל 
לאפליקציית  כניסה 
או  (פרטיים  דיסקונט 
סמן  איתור  עסקיים), 
נתב"ג",   VIP "מפתח 
ובדיקת  עליו  לחיצה 
במי־ להטבה.  זכאות 
רשאי  אכן  והלקוח  דה 
יקבל  הוא  זאת,  לקבל 
להטבה  קופון  קוד 
בהתאם  באפליקציה 
יתבקש  משם  לזכאותו, 
חברת  לאתר  להיכנס 
המשך  לצורך  "לאופר" 
המ־ השירות  הזמנת 
ושריון  מראש  בוקש 

.VIP -חווית ה
מנהל  פלד,  רוני 
וח־ הפרסום  השיווק 
בדיסקונט:  לקוח  וויית 
 VIP מפתח  "שירות 
על  לענות  בא  נתב''ג 
ביש־ וגדל  הולך  צורך 

במיוחד  המתחזק  ראל 
השי־ החגים.  בתקופות 
מתווסף  החדש  רות 
חינם  החניה  לשירות 
ממנו נהנים מאות אלפי 
מחזיקי מפתח דיסקונט 
מידי חודש כבר למעלה 

מעשר שנים".
רשות  נתוני  לפי 
בכל  התעופה,  שדות 
התו־ תשרי,  בחגי  שנה 
היוצאים  לנוסעים  רים 
הולכים  לחופשות, 
ובתקופת  ומתארכים; 
הגידול  שיעור  החגים 
במספר היוצאים לחו"ל, 
עקבי.  באופן  עולה 
רשות   ,2018 בשנת 
פרסמה  התעופה  שדות 
הישראלים  מספר  כי 
שטסו לחופשות במהלך 
על  עמד  תשרי,  חודש 
בספטמבר   1,091,806
כ-802,000  טסו   ,2016
מחוץ  אל  ישראלים 
לעו־ ישראל,  לגבולות 

בשנה  החודש  אותו  מת 
במהלכו  מכן,  לאחר 
יש־ כ-953,000  יצאו 
בחו"ל.  לחופשה  ראלים 
משמעו־ בעלייה  מדובר 
תית משנה לשנה, ונראה 
עוד  יזנקו  המספרים  כי 

יותר השנה ב-2019. 
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  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

עשרות אלפי לקוחות של 
לאומית כבר המליצו על 
רופאי המשפחה במסגרת 

פרוייקט "לב דניאלי"
במסגרת פרוייקט 'הרופא המסור של המדינה' מעניקה 'קרן דניאלי' 

השתתפות בהגרלה שבועית וזכיה בפרס במידה והם ישתתפו בבחירת 
הרופאים ◆ ניתן להמליץ עד כז' באלול

השנה  גם  שנה,  בכל  כמו 
תח־ את  דניאלי'  'קרן  מקיימת 
רות 'הרופא המסור של המדינה' 
בפרס  שונים  רופאים  זוכים  בו 
ורגישות  אדיבות  על  מיוחד 
האינטרק־ במהלך  לציון  ראויות 

ציה שלהם עם המטופלים.
הקרן, שהוקמה לזכרה של 
ד. זוננפלד ז"ל שנהרגה בתאונת 
מהתנדבות  כשחזרה  דרכים 
מקיימת  שניידר,  החולים  בבית 
במטרה  השנתית  התחרות  את 
אמפ־ עם  רפואה  ולעודד  לטפח 

תיה והקשבה.
על  מתבססת  התחרות 
הקופה,  לקוחות  של  דעת  חוות 
פעולה  שיתוף  תוך  נערכת  והיא 
כאשר  החולים,  קופות  כלל  של 
גם  יכולים  'לאומית'  לקוחות 
הצבעה  באמצעות  בה  להשתתף 
בקו  או  החולים,  בקופת  פיזית 
הטלמסר ללא צורך בטכנולוגיות 

אחרות.
ענין  רואים  ב'לאומית' 
וב־ בתחרות  בהשתתפות  חשוב 
בבחירת  הציבור  של  מעורבות 
ש"הדבר  מאחר  זאת  הרופאים, 
לטיב  אמינה  אינדיקציה  מהווה 
לרו־ ראוי  פידבק  וגם  השירות, 
ומקצו־ מסירותם  על  פאים 

עיותם".
מסיבה זו יצאו השנה ב'קרן 
במסגר־ תקדימי  במיזם  דניאלי' 
תו יוגרל פרס חופשה בבית מלון 
שישתתפו  הלקוחות  כלל  בין 

בבחירת הרופאים. 

זכו  שעבר  בשנה  כזכור 
שנים מרופאי 'לאומית', ד"ר צחי 
בר ששת (רופא משפחה המטפל 
(מומ־ דרור  ר.  וד"ר  בילדים)  גם 

חית לרפואה פנימית), בפרס של 
מאמי־ וב'לאומית'  דניאלי,  קרן 
המקצו־ יבואו  השנה  שגם  נים 
הרופאים  של  והמסירות  עיות 
התחרות.  בתוצאות  ביטוי  לידי 
כה  עד  כי  מציינים  ב'לאומית' 
כבר  מהלקוחות  אלפים  עשרות 

הצביעו במיזם המיוחד.
מת־ התחרות  כי  יצוין 
הנוכחי  החודש  לסוף  עד  קיימת 
עכ־ כשעד  תשע"ט,  באלול  כ"ז 
במס־ זוכים  מספר  יש  כבר  שיו 
שזו  כך  בתחרות,  ההצבעה  גרת 
בהחלט  האחרונה  ההזדמנות 
לבחור את הרופאים ואולי לזכות 

בסופ"ש בבית מלון.
אלפי  עשרות  כאמור, 
הצביעו  כבר  לאומית  לקוחות 
לפרס  מעבר  כשהרבה  בתחרות, 
הוא  שלהם  הרצון  הפוטנציאלי 
להביע את הוקרתם לצוות המק־

צועי של לאומית, אליו הם חשים 
חיבור מיוחד דבר שבא לידי בי־
טוי בסקרים ובמבדקים השונים.

כזכור, סקר מיוחד בו נטלו 
ותוצאותיו  אדם  בני  אלפי  חלק 
מע־ מרקר'  'דה  בעיתון  פורסמו 
במיוחד  מחמיאים  ציונים  ניק 
בריאות'  שירותי  ל'לאומית 
את  רבים  בפרמטרים  שמנצחת 

הקופות המתחרות. 
ביותר  החשוב  בפרמטר 
הרפואי  הטיפול  איכות  שהוא 
בהרגשה  ביטוי  לידי  שבא  כפי 
במ־ לאומית  סיימה  הלקוח,  של 
של  מעולה  בציון  הראשון  קום 
הקו־ שאר  כאשר   5 מתוך   4.08

פות נמצאות מאחוריה.
זמי־ דירוג  של  בפרמטר 
לאומית  קיבלה  התורים  נות 
 .3.34 - ביותר  הגבוה  הציון  את 
 ,3.28 מאוחדת  ברשימה  אחריה 
לציון  זכתה  וכללית   3.21 מכבי 

הנמוך ביותר - 2.91. 
שביעות  גם  נבחנה  בסקר 
ממחירי  המבוטחים  של  הרצון 
כלו־ בקופות שאינם  השירותים 

לים בסל הבריאות. גם בפרמטר 
הזה מתייצבת לאומית בראש עם 
וכ־ מכבי  ברשימה  אחריה   .3.77
מאוחדת  האחרון  ובמקום  ללית, 

עם  3.42 בלבד.
תוצאות  השיגה  לאומית 
בפרמטרים  גם  ביותר  מחמיאות 
הטלפו־ המענה  איכות  הבאים: 
והשירות  הבירוקרטיה  רמת  ני, 

הדיגיטלי.

הבחירה שלכם
קרוקס  מבית  וישוז  רשת 
אנד מור רשת ההנעלה המובילה 
מיוחד  במבצע  יוצאת  בישראל, 
במסגרתו  הבחירות  יום  לקראת 
זוג  ושלישי 16-17.9  שני  בימים 
כולל  לא  הנחה  אחוז  ב-50  שני 

כפל מבצעים.
כבר  למצוא  תוכלו  ברשת 
שלל  עם  החורף  קולקציית  את 
המותגים המובילים כמו קרוקס, 
הוקה  נטורל,  גולה,  בלנסטון, 

ועוד.
המבצע תקף ברשת חנויות 
וישוז ברחבי הארץ ובאתר המק־
https://www.weshoes. וון 

/co.il

סולתם לחג מתאים 
לכל אחד

 - בישראל  חג  בכל  כמו 
Soltam ראש השנה זה

כולנו,  בין  מחבר  בישול 
 Soltam שנים,  עשרות  ובמשך 
הישראלית  המשפחה  את  מלווה 
הרי־ הבישולים,  המטבח,  דרך   -
חות, המתכונים והחוויות משול־
חן החג. הסירים, המחבתות וכלי 
מציעים  החברה  של  הבישול 
ועמידים,  איכותיים  פתרונות 
החל   - אחד  לכל  המתאימים 
מסירים לשימוש יומ-יומי, סירי 
יציקה  סירי  מהיר,  לבישול  לחץ 
לבישולים  וקשוחים  עמידים 
האינסופיים של החג, ועד סדרה 
אופנתיים  סירים  של  מיוחדת 

המושלמים בתור מתנה.
של  הנירוסטה  סירי 
שכ־ מ-3  מורכבים   Soltam
בטכנולוגיה  המיוצרות  בות 
הולכת  על  השומרת  מתקדמת, 
סדרת  הסיר.  ועמידות  החום 
הנירוסטה  סירי  של  הפרימיום 
 ,Trio-סדרת ה ,Soltam מבית
תלת־ ודפנות  תחתית  כוללת 
עמידות  המבטיחים  שכבתיות, 
הדגמים  שנים.  למשך  ואמינות 
מצי־  Soltam של  המתקדמים 
בישול  אחידה,  חום  הולכת  עים 
חיס־ ואפילו  יותר,  הרבה  מדויק 

כון באנרגיה.
האלומיניום  יציקת  סירי 
 Magma כמו   ,Soltam של 

 ,Mineral Stone-ו  Black
שכבתית  רב  יציקה  מציעים 
ועי־ ארגונומיות  ידיות  עמידה, 
ישמח  מארח  שכל  עכשווי  צוב 
סירי  השולחן.  למרכז  להגיש 
Non- ציפוי  כוללים  היציקה 
בשלב  בזמן  לחיסכון   Stick
להשתמש  וניתן  הכלים,  שטיפת 
חוסכים  שהם  כך  בתנור,  בהם 

שימוש בשמן.
אם אתם רוצים לתת מתנה 
סדרות  ושימושית,  אופנתית 
 Rainbow-ו Natural הסירים
מרע־ צבעים  משחקי  מציעות 

ננים.
מגוון  גם  מציעה   Soltam
כגון  לבישול  מיוחדים  מוצרים 
מחב־ פסטה,  סיר  מולטי-קוק, 
כפולות,  מחבתות  פאייה,  תות 

תבניות צלייה ועוד
וכלי  המחבתות  הסירים, 
ידועים   Soltam של  המטבח 
והם  שלהם,  ובאמינות  בעמידות 
של  וכיסוי  אחריות  עם  מגיעים 
מענה  הנותנות  שירות,  מעבדות 

ופתרון לכל תקלה.
לבשל  החלטתם  אם  אז 
שאתם  או  הקרובה,  בשנה  יותר 
מתלבטים מה להביא בתור מתנה 
השנה  שראש  לזכור  כדאי  לחג- 
רבות,  שנים  כבר   ,Soltam זה 
הם.  באשר  הישראלים  כל  עבור 

ושיהיה חג שמח.
סו־ יוצאת  החגים  לקראת 
כלי  מגוון  מיוחד  במבצע  לתם 
להשיג  הנחה   60% עד  בישול 
ברחבי  סולתם  חנויות  ברשת 

הארץ

תשובה להסתה: "הפעילות של 
שמעיה מוכיחה שאפשר גם אחרת"
מפכ"ל המשטרה לשעבר סייר במוסדות 'שמעיה' בבני ברק והתקשה 
להסתיר את התרגשותו מהעשייה המבורכת למען אנשים עם מוגבלויות

לשעבר,  המשטרה  מפכ"ל 
שלישי  ביום  ערך  אלשיך,  רוני 
'שמעיה'  במוסדות  מקיף  סיור 
על  מקרוב  ועמד  ברק  בני  בעיר 
הפעילות הענפה למען אנשים עם 
מוגבלויות - האתגרים, ההישגים 

והחזון. 
גני  במתחם  נפתח  הסיור 
סו־ ברחוב  שמעיה  של  הילדים 
הסיור  במהלך  ברק.  בבני  רוצקין 
קיבל אלשיך הסבר מקצועי מקיף 
סוב־ ממנה  השמיעה  כבדות  על 
בה.  הטיפול  ודרכי  הילדים  לים 
השמי־ במכון  ביקר  הוא  כן  כמו 
שמעיה  שמפעילה  המתקדם  עה 

במקום. 
אלשיך  סייר  מכן  לאחר 
שמעיה  של  המעונות  במתחם 
הוא  שם  ברק,  בבני  עזרא  ברחוב 
שה־ והרכזים  הבוגרים  עם  נפגש 
הסימ־ בשפת  הפעילות  את  ציגו 
שהעניקו  מקצוע  אנשי  וכן  נים, 
העשייה  על  נרחבת  סקירה  לו 

במקום.  

אלשיך  נועד  הסיור  בתום 
האג־ וראשי  שמעיה  הנהלת   עם 
פים של הארגון. במהלך הפגישה 
הפעילות  בפניו  הצגת  הוצגה 
הרוחבית של שמעיה בכל הארץ, 
ונערכה לו היכרות עם האתגרים 

והמטרות של הארגון.
לאורך כל הסיור הביע אל־
והתרשמותו  התפעלותו  את  שיך 
ארגון  של  מהפעילות  העמוקה 
מופנית  שזו  ומהעובדה  שמעיה, 

לכלל המגזרים באוכלוסייה. הוא 
של  בחירות  בימי  דווקא  כי  ציין 
שמעיה  עמותת  ופלגנות,  שיסוי 
מוכיחה שאפשר לפעול אחרת - 

בחיבור, בנתינה ובמסירות. 
"לראות כל כך הרבה אנשים 
האחר  למען  כולם  כל  שמסורים 
ונותן  מרגש  זה  אינסופית,  בנתינה 
הרבה תקוה לעתיד. שמעיה מהוה 
ולעשייה  אמיתי  לחיבור  מודל 

מבורכת למען הקהילה".
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טופיירוברווירביבביבחוריםומיוחעםומכויטיןומסכסיומימעמ

 מצווה לתרום
מכספי מעשר  למעלה מ-160 מ״ר ונוף מרהיב לכנרת יכול להיות שלכם!דופלקס 3 מפלסים עם חצר ענקית, 5 חדרים,

גם 
החצר 
שלכם

 בתרומה של 50 ₪ לחודש במשך שנה בלבד יכולים לזכות בדופלקס,
שלושה מפלסים מעל 160 מ״ר עם נוף מרהיב לכינרת. ובנוסף, במגוון מוצרי פרמיום יוקרתיים ומפנקים במיוחד. 

 תורמים
 ביום הבחירות

ויכולים לזכות גם של עלי שיח לילדים המיוחדים 
ב-3000 ₪

0723.167.764
לא כל יום זוכים בדופלקס!

חייגו עכשיו:

http://bit.ly/2mf52h1-aly-siach

