
הגיעה  הגליון  לסגירת  סמוך 
הידיעה המעציבה על פטירתו של 
אייכנשטיין  בער  דב  רבי  הגאון 
ומשכן  איתרי  ישיבות  ראש  זצ"ל, 

התורה.

נולד בלובלין לאביו הגאון רבי 
מנחם צבי אב"ד סנט לואיס ולאמו 
הרבנית בת הרה"ק רבי משה מר־
דכי מטריסק הי"ד בשנת תרצ"ה.

את  נשא  לפרקו  בהגיעו 

מנחם  חיים  רבי  הגה"צ  של  בתו 
מינאפליס  אב"ד  זצ"ל  גינצבורג 

ארה"ב.
ההלוויה תצא היום בשעה 11
מביהמ"ד טריסק רח' סורוצקין 39

ירושלים.
הניח אחריו את בנו בכורו כ"ק 
האדמו"ר מטריסק שליט"א, ובניו 
שליט"א,  אריה  והרב  שלום  הרב 
וחתניו הגאון הרב דניאל וולפסון 
שליט"א ראש ישיבת נתיבות הח־

פרנס  אביגדור  הרב  והגאון  כמה 
שליט"א מח"ס לב טהור.
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ישראל מאיר הכהן פליישר
בהר"ר משה דוד הי"ו 

ישיבת "אהל שמעון" ערלוי
ירושלים 

חנה גיטל בעסבראדא
בהר"ר מנחם מנדל הלוי הי"ו 
סמינר ויז'ניץ 
אשדוד 

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום רביעי, ד' באלול תשע"ט

אהרן שמואל וירצברגר
בהר"ר יחזקאל שרגא הי"ו 
ישיבת "אהל שמעון" ערלוי

ביתר עילית 

אסתר שטיין
בהר"ר מרדכי הי"ו 
סמינר ויז'ניץ 
אשדוד 

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום וערש"ק, ו' באלול תשע"ט

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

 חסד
תמיד תצאו בזול

בשמ ה' נעשה ונצליח!

כ"ק מרנן ורבנן שבארץ ישראל גדולי 
ומאורי הדורות זצוקללה"ה שחתמו 
או הורו בין השנים תש"ט – תשל"ט 
על החובה להצביע בבחירות לכנסת

 - עמודים י"ד-ט"ו - 

מתארגנים לאמירת 1000 ספרי תהילים בשבת
 עבור הילד שחלה במחלה הנוראה

 מרדכי אהרון
בן מירל יוכבד

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

058-4597650 ניתן להשאיר הודעה

נתניהו: "יתכן שטראמפ ייפגש עם רוחאני – 
אולם השיחה תהיה תקיפה ממה שהיה נהוג"
ראש הממשלה יצא בהצהרה והתייחס לאפשרות שנשיאי איראן וארצות הברית ייפגשו ^

נתניהו: "כל עוד אני ראש ממשלה לאיראן לא יהיה נשק גרעיני" ^ ראש הממשלה תקף את 
נשיא צרפת מקרון: "הרעיון להזמין את שר החוץ האיראני היה גרוע"

מאת כתב 'המבשר'

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
שיצא לביקור בזק בלונדון הסביר 
היתה  לא  הביקור  מטרת  כי  אמש 
לפגוש את ראש הממשלה הבריטי 
בוריס ג'ונסון, אלא את שר ההגנה 
שהגיע  אספר  מארק  האמריקני 

אספר,  עם  הפגישה  לבריטניה. 
טלפון  לשיחת  המשך  פגישת  היא 

שנערכה שלשום ונערכה אמש.
בשיחה שערך עם העיתונאים 
הבהיר  ג'ונסון  עם  פגישתו  לאחר 
הלחץ  את  שמבססות  שיחות  כי 
על איראן הן מתואמות עם ארה"ב 
הדברים  את  רואים  "אנו  ורוסיה. 

ואת  עינינו  נגד  שמתרחשים 
בשבו־ שלהם  המתגבר  המאמץ 

כל  עושים  ואנו  האחרונים  עות 
התבססות  למנוע  כדי  שביכולתנו 
ענייניות  הן  השיחות  איראנית. 
עוד  "כל  רה"מ.  אמר  ומעשיות", 
אני ראש ממשלה לאיראן לא יהיה 

נשק גרעיני", הצהיר. 
טרא־ הנשיא  לפגישת  באשר 

אמר  רוחאני,  עם  המסתמנת  מפ 
יפגש  שטראמפ  "יתכן  כי  נתניהו 
רוחאני  עם  ויעשה  רוחאני  עם 
שהיה  ממה  יותר  תקיפה  שיחה 
מעדכנים  אנחנו  עכשיו.  עד  נהוג 
בענין".  הזמן  כל  האמריקנים  את 

רוחאני הכריז על נסיגה 
נוספת מהסכם הגרעין: "נפתח 

צנטריפוגות חדשות" 
עמוד ח

"אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי – עזרי מעם ה'"

הדים רבים לקריאת מועצת גדולי התורה 
לומר בכל יום פרק קכ"א שבתהילים

נוכח המצב הרוחני והגשמי הקשה בארץ ישראל, בו משנאינו נשאו ראש – רודפי הדת היהודית מבית, 
ואויבינו שונאי עם ישראל מבחוץ

מאת כתב 'המבשר'

שרי  רבותינו  לקריאת  בהתאם 
מועצת  חברי  והחסידות  התורה 
המוני  אתמול  החלו  התורה,  גדולי 

לאחר  יום  בכל  לומר  ישראל  בית 
תפילת שחרית פרק תהילים קכ"א 

'אשא עיני... עזרי מעם ה'".

כפי שפורסם, בישיבת מועצת 
השבוע  שנערכה  התורה  גדולי 
לקראת המערכה הגורלית, שמעו 

והחסידות  התורה  שרי  רבותינו 
המקננת  העמוקה  החרדה  את 

סגן השר הרב פרוש: מה שמשתקף במערכת הבחירות

"כאשר ליברמן לפיד וגנץ אומרים 'ממשלה בלי 
חרדים' כוונתם לפגוע בכל יהודי המכונה חרדי"

מאת כתב 'המבשר'

האחרונה,  הישורת  לקראת 
סגן  ערך  לבחירות,  ימים  עשרה 
שר החינוך הרב מאיר פרוש שיחת 
יהדות  של  מטות  למנהלי  תמרוץ 
והבהיר  הארץ,  רחבי  מכל  התורה 
במערכה  מדובר  שהפעם  בפניהם 
כדי  הכל  לעשות  ועליהם  גורלית 
להביא כמה שיותר קולות ליהדות 

התורה.
כי  סגה"ש  אמר  דבריו  בפתח 

ליברמן,  של  ומהותם  עניינם  "כל 
בלי  'ממשלה  בהקמת  וגנץ  לפיד 
חרדים', זה לשנות סדרי בראשית, 
אפילו דברים שהיו מקובלים כאן 

מה  דנא.  מקדמת  ישראל  בארץ 
לפגוע  זה  מרצונם,  שמשתקף 
המ־ יהודי  ובכל  החרדי  בציבור 

והצביון  חייו,  אורח  חרדי,  כונה 

היהודי בארץ ישראל.
השלישיה  של  "בעיניהם 
החרדים  הענשת  הרי  המוזכרת, 
הח־ המפלגות  בהשארת  מתבטאת 

רדיות מחוץ לממשלה, אבל הכוונה 

"מי רואה אותם יוצאים ואינו יוצא עמהם"

ציפיה והתרגשות רבה בקרב המוני 
בית ישראל לקראת הכינוס ההיסטורי 
יערך יומיים לפני המערכה הגורלית בראשות רבותינו שרי התורה והחסידות שליט"א שייצאו למעמד 
האדיר ברחובה של העיר ירושלים ^ הכינוס יביע את החובה והזכות להתייצב נגד מטרת מרשיעי 

ברית לפגוע בלב ליבה של היהדות הנאמנה ובקדושת ארץ הקודש

מאת כתב 'המבשר' 

עם פרסום הידיעה הראשונית 
בעיר  שיערך  האדיר  הכינוס  על 

לפני  יומיים  ירושלים  הקודש 
בראשות  הגורליות,  הבחירות 
והחסידות  התורה  שרי  רבותינו 
שליט"א, ניכרת ציפיה והתרגשות 

רבה בקרב המוני בית ישראל בכל 
רחבי הארץ. 

גדו־ מועצת  בישיבת  כזכור, 

  

053-3181711
08-8529441

  המשך בעמ' ב  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ח

 עם סגירת הגליון

הגאון רבי דב בער אייכנשטיין זצ"ל 
ראש ישיבות איתרי ומשכן התורה ^ ההלוויה תצא היום בשעה 11

מביהמ"ד טריסק רח' סורוצקין 39 ירושלים

זעזוע בעולם היהודי 
מהרס בית הקברות בו 

טמון הרמ"ע מפאנו
עמוד ב



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

ישראל  שקדשי  יהודי  כל  בלב 
רבים  הם  כשהאיומים  לו,  יקרים 
החיים.  תחומי  בכל  ורוחביים 
לו־ מאוימים  ובראשונה  בראש 

המונף,  הגיוס  וחוק  התורה,  מדי 
הישיבות  מבני  לשלול  מבקש 
להוסיף  הזכות  את  הקדושות 
ולהגות באוהלי תורה. שבת קודש 

גורמים  חוצות.  כל  בראש  נרמסת 
ועירוניים  ממשלתיים  שלטוניים, 
יד  עושים  שיפוטיים,  וגורמים 
שמירת  את  ולמוטט  להרוס  אחת 
השבת בפרהסיה הציבורית בארץ 
ניטש  הרף  ללא  מאבק  הקודש. 
נגד הצניעות ונגד קדושת ישראל, 
הקדושים  במקומות  אפילו  כולל 

לאומה, כמו הכותל המערבי.

נגד  ורדיפה  אנטי  של  הסחף 
כל מה שקדוש לעם ישראל מדו־

רי דורות, מעמיד בסכנה מוחשית 
היהדות  של  ההישגים  כל  את 
הפרהסיה  צביון  בענין  החרדית 
הציבור  וזכויות  הקודש  בארץ 
אמיתית  סכנה  זו  התורה.  שומר 
שלא היתה מאז כינונה של המדי־

נה לפני שבעים שנה.

זה  ונורא  איום  מצב  נוכח 
התורה  שרי  רבותינו  המליצו 
גדולי  מועצת  חברי  והחסידות 
יום  מדי  להוסיף  לציבור,  התורה 
לאחר תפילת שחרית, אמירת פרק 
עזרי  עיני...  'אשא  קכ"א  תהילים 
מעם ה'". וה' לא ימאס תפילתם של 

רבים.
כנ־ בבתי  שנמסר,  כפי  ואכן, 

סיות ובבתי מדרשות החלו המוני 
בית ישראל לומר פרק תהילים זה 
לאחר תפילת שחרית. וכן רבבות 
ישראל,  ובנות  תשב"ר  ילדי  אלפי 
התפילה,  לאחר  זה  פרק  אומרים 
לר־ תפילותינו  שיתקבלו  בזעקה 

אויבנו  עצת  להפר  ולרצון  חמים 
יוצר  כלי  "כל  הכתוב  בנו  ויקויים 

עליך לא יוצלח". 

הדים רבים לקריאת מועצת גדולי התורה לומר בכל יום פרק קכ"א שבתהילים

סגן השר הרב פרוש: מה שמשתקף במערכת הבחירות

  המשך מעמ' ראשון

זעזוע בעולם היהודי מהרס בית 
הקברות בו טמון הרמ"ע מפאנו

פעילות בינלאומית לעצירת הרס בית העלמין העתיק במנטובה שבאיטליה בו טמונים גדולי עולם 

מאת א. למל

היהודי  בעולם  וזעזוע  הלם 
בעיר  הרשויות  כי  שנודע  לאחר 
מנטובה שבאיטליה, החלו אתמול 
טמו־ בו  בעיר  העלמין  בית  בהרס 
נים גדולי עולם ובראשם המקובל 
עזריה  מנחם  רבי  הרה"ק  האלוקי 
מפאנו זי"ע המכונה הרמ"ע מפא־

נו.
מק־ מנטובה  העיר  רשויות 
הקמת  האחרונות  בשנים  דמות 
בית  שטח  על  גדול  מסחרי  מרכז 
להרס  שיביא  מה  בעיר,  העלמין 
מוחלט וחסר תקדים של כל שטח 

בית העלמין ר"ל. 
האחרו־ השנים  חמש  במהלך 
בראשות  רציף  מו"מ  התקיים  נות 

לאיטליה,  הרה"ר  ארביב  הרב 
קלמנוביץ  חזקיהו  הרב  ע"י  וכן 
למנוע  בנסיון  קדישא',  מ'אתרא 
בית  וחילול  המזוויע  המעשה  את 
אחד  טמון  בו  העתיק  העלמין 
מוזכר  ששמו  המקובלים  מגדולי 

בסילודין עד היום הזה.
ארביב  הרב  לאיטליה  הרה"ר 
הפציר ברשויות להעביר את הפ־

ואף  אחר,  למתחם  החדש  רויקט 
בענין,  סיכומים  מספר  התקבלו 
הנראה  ככל  כי  נודע  אמש  אולם 

לכל  ובניגוד  בהן  חזרו  הרשויות 
במ־ בעבודות  החלו  הסיכומים 

הרס  כדי  תוך  הקברות  בית  תחם 
מוחלט של המקום ר"ל.

נדרשת  הנאמנה  היהדות 
למנוע  איתנים  למאבק  לצאת 
זה,  קדוש  קברות  בית  חילול  את 
של  מנוחתם  הפרעת  את  ולמנוע 
החלה  אמש  וכבר  עליון,  קדושי 
פעילות בינלאומית בה נוטל חלק 
פרוש  מאיר  הרב  השר  סגן  גם 

לעצירת החורבן. 
האחרונות  בשנים  כי  יצוין 
יהודים  של  רבה  התעוררות  חלה 
את  ולפקוד  להתפלל  הבאים 
ישועה  בדבר  ולהעתיר  המקום 
הצדיקים  גדולי  בזכות  ורחמים 

הטמונים שם. 

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

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

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

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

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

כל קול חשוב ומכריע
מתמיד.  מתוחה  והאוירה  לבחירות,  ימים  משבועיים  פחות 
שונאי תורה ויהדות מתחרים זה בזה מי יביע וישמיע את שנאתו 
לנוטרי תורה ומסורה ביתר שאת וביתר בוז. ישיבתם של כקש"ת 
בירושלים,  שליט"א  התורה  גדולי  מועצת  חברי  ורבנן  מרנן 
שלחן  על  שעלו  הדברים  פי  על  הבאות.  מפני  חרדה  הוסיפה 
עגום  נראה  המצב  מחדרם,  שיצאו  הדיבורים  פי  ועל  מלכים, 
רשע  כוחות  של  מקיף  כה  כינוס  מורעל.  ברחוב  האויר  מתמיד. 
לא נראה במחוזותינו זה עידן ועידנים. חרדה עמוקה מקננת בלב 
והשנאה  ההסתה  פרץ  נוכח  לו,  יקרים  ישראל  שקדשי  יהודי  כל 
על  כה  עד  ששמרו  פוליטיים  גורמים  גם  והיקר.  הקדוש  כל  נגד 
ישראל,  וקדשי  החרדי  הציבור  אודות  בדבריהם  יחסית  מתינות 
כלי  בזה  בראותם  הדת,  ורדיפת  והשמצה  הסתה  למסע  הצטרפו 

שהם מבקשים לגרוף באמצעותו קולות בקלפי.

לעשות  יהודי  לכל  התורה  גדולי  מועצת  קראה  בישיבתה 
חשבון נפשו על האחריות שלו למנוע רדיפת דת ישראל ושומריה, 
אגודת   – והשבת  התורה  יהדות  רשימת  עבור  ורק  אך  להצביע 
ישראל ודגל התורה – ג', ולפעול ולהפעיל בכל יכולתו. הסיסמה 
'כל קול קובע' לבשה פנים חדשות במערכת הבחירות שזה עתה 
שנמצאות  אלו  ואף  התוצאות,  אחר  שעקב  מי  כל  אותה.  עברנו 
כעת בדיונים משפטיים, רואה עד כמה חשוב כל קול. ההשפעה 
הכי  הציבוריות  בתוצאות  ביטויה  את  מוצאת  ויחיד  יחיד  כל  של 
כוחו  גדול  כמה  עד  לראות  נוכחים  כאן  מדאיגות.  והכי  מורכבות 
קול  כל  התורה,  יהדות  עבור  עליו  שהשפיעו  קול  כל  יחיד.  של 
כל  הקודש,  כדת  ולהצביע  הקלפי  אל  לצאת  בעליו  את  ששדלו 
קול כזה יש לו חלק בלתי נפרד בהצלחה שיכולה ועשויה בסיעתא 

דשמיא להאיר לנו פנים חדשות.

יהודי  אותו  את  שתאפוף  השמחה  את  לעצמנו  לתאר  ננסה 
שלמרות הקשיים והעיכובים, התגבר לעשות רצון חכמים, והגיע 
אל הקלפי, לכשיתברר שיהדות התורה צלחה מספר שיא בעזרת 
מה  מאידך,  האחרת.  המפלגה  על  עודף  שהיה  ויחיד  אחד  קול 
מרבצו  קם  היה  שלו  עצל  אותו  ישמע  לו  האכזבה  תהיה  גדולה 
ועושה מעשה חכמים, היתה יהדות התורה זוכה לעוד נציג בכנסת, 
דבר שהיה משנה כליל את המפה הפוליטית. היום, תיאורים אלו 
כל  על  נלחמים  בה  המציאות  את  מייצגים  הם  בדיוניים.  אינם 
קול. כדברי מרנן ורבנן רובצת אחריות על הכלל והפרט, לפעול 
בגיבורים  ה'  לעזרת  מלבוא  להימנע  לא  וחס  וחלילה  ולהצביע 
ולסייע להגברת כח שלוחי היהדות הנאמנה. חובה להציל קדשי 
ישראל, וזכות מיוחדת, לקראת ימי הדין והרחמים, לזכות לכתיבה 

וחתימה טובה, לשנה טובה ומבורכת.

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

בס"ד  

זמני קבלת קהל
כי תצאלשבוע פרשת 

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

ע"יבין השעותיום

שני
אלולב'ט
)09/09(

הי"וחיים מילרהרב13:00-14:00

יו"ר התנועה למען ירושלים ותושביה

שלישי
אלולב'י
)10/09(

11:00-12:00
הי"ומיכל הלברשטאםהרב

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

17:00-18:00
הי"ויוחנן וייצמןהרב

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

רביעי
אלולבי"א

)11/09(
11:00-13:00

הי"ויוסף דייטשהרב 

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

יחמיש
אלולבי"ב

)12/09(
12:00-14:00

הי"ומשה כץרב ה

ארגון 'נתיבותיה שלום'
הוצאה לפועלוסיוע בנושאי הסתבכות בחובות, ביעוץ והכוונה 

שישי
באלולי"ג 

)13/09(
10:30-12:00

הי"ומאיר פרושהרב
שר החינוךסגן  

ויו"ר מרכז אגודת ישראל בירושלים

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

04-8217822 15

16

À .

1700-707-747 

03-5704974
pniyot@agudat-i.org

08-8002625 40

03-5790590 57

21:00

21:00

19:00-20:00

19:00-20:00

19:15-20:0019:15-20:00

19:15-20:00

18:00 19:00

17:30 19:00 16:00 17:30

הנך מוזמן ליום עיון ייחודי בנושא:
המסגרת החינוכית והשפעתה בשעת משבשבר במבמשפחה

בספטמבבר) שייערך אי“ה ביום רביעי י“א באלול תשע“ט“ט (111
חרחוב הממלכים 6, ננתניה, במרכז הכינוסים שע“י מלון גלי צאנז, 

.17:00-9:30 בשעות
במרכז יום העיון:

משא מדברות קודשו של כ“ק האדמו““ר מצצאנז שליטט“א

rusa@bbm.org.il דוא“ל:
03-6143272 פקס:

בס“ד

2

יום עיון
למנהלי הת"תים

תשע"ט אלול
גלי צאנז נתניה

0552-71747747 לטל‘‘:

ציפיה והתרגשות רבה בקרב המוני בית ישראל 

החרדית  שלקהילה  ברורה,  שלהם 
לא תהיה השפעה ושהיא לא תוכל 
לי־ נגד  דרקוני  חוק  חקיקת  למנוע 

מוד בישיבות, פגיעה בטהרת בנות 
ישראל, ביטול העצמאות החינוכית 
הרפורמים  מעמד  קידום  לחרדים, 
חילולי  והרחבת  והקונסרבטיבים, 
השבת. והתרגום המעשי הוא לפגוע 

בכל יהודי אשר בשם חרדי יכונה".
"מטבע הלשון שקבעו וחוקקו 

גאוני וצדיקי הדור הקודם זיע"א, 
שההשתתפות בהצבעה בבחירות 
ומצוה  קדושה  חובה  הינה  לכנסת 
החסידים,  כל  את  מחייבת  רבה, 
חכמים  תלמידי  המעשה,  ואנשי 
שרבותיהם  אלה  מלבד  וגאונים, 
הליכה  אסרו  שלהם  הדין  בית  או 

לבחירות".
ואמר:  סיים  פרוש  הרב  סגה"ש 
"יידע כל יהודי שבשם חרדי יכונה, 
ללא  ממשלה  שתוקם  עניינם  שכל 

את  ולקעקע  לרדוף  זה  חרדים 
יסודות התורה והטהרה ולכן אנחנו 
לממש  מאמץ,  כל  לעשות  צריכים 
הציבור  של  הקולות  פוטנציאל  את 
הצבעה  של  ולהביא 100%  החרדי, 

מכל הקהילות ליהדות התורה ג'".

רביעי  ביום  שנערכה  התורה  לי 
ראשון  ביום  כי  הוחלט  השבוע, 
מערכת  לפני  יומיים  באלול,  ט"ו 
ויעלו  יתכנסו  הגורליות,  הבחירות 
התורה  שרי  רבותינו  ורבנן  מרנן 
של  ברחובה  שליט"א  והחסידות 
למעמד  ירושלים,  הקודש  עיר 
ולעורר  לזעוק  הוד,  נורא  היסטורי 
המערכה  לקראת  העם  המון  את 
אשר  לפתחנו,  הניצבת  הגדולה 
והדת,  היהדות  עיקרי  בה  תלויים 
גופי  וכל  והיהדות  השבת  קדושת 

תורה.
הכינוס יביע את החובה והזכות 
להתייצב נגד מטרת מרשיעי ברית 
לפגוע בלב ליבה של היהדות הנא־

מנה ובקדושת ארץ הקודש.
פרסום  לאחר  יממה  כאמור, 

הפך  הוא  הכינוס  על  ההחלטה 
לשיחת היום בקרב כל בני היהדות 
הנאמנה, אשר נזכרו באותם מעמ־

דים היסטוריים וגורליים שנערכו 
שער־ השונות  המערכות  במהלך 

התוו  אשר  החרדית,  היהדות  כה 
על  עז  חותם  והותירו  דרכנו  את 
הציבוריות  ועל  משתתפיהם  כל 
ומצפים  ממתינים  והכל  החרדית, 

לקראת כינוס היסטורי זה. 
ב'יהדות  משותף  ההיגוי  צוות 
במכלול  ודן  התכנס  כבר  התורה' 
בחירת  ועל  הטכניים  הפרטים 
עצרת  של  לקיומה  הולם  מקום 
להרמת  בע"ה  שתביא  הענק, 
בא־ החסידות  וקרן  התורה  קרן 

של  קרנה  ולהרמת  הקודש,  רץ 
היהדות החרדית מול כל מחרפיה 

ומבקשי נפשה.

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

ההסתה מתגברת: "אסור לנו להיכשל 
הפעם, חייבים לנצח ולהרבות כבוד שמים"
ההבטחות של ליברמן לקהל בוחריו תחבורה ציבורית בשבת, מרכולים בשבת, גיוס בני ישיבות ונישואין 

אזרחיים – האם הוא ינצח חלילה?

ומפרק  הכושל  הפוליטיקאי 
אביגדור  הסדרתי,  הממשלות 
השיח  את  לעצב  הצליח  ליברמן 
הבחירות,  לקראת  הפוליטי 
רק  לפיד.  ליאיר  אבק  והשאיר 

אתמול התפרסם שיו"ר 'כחול לבן' 
בני גנץ התחייב בראיון לתקשורת: 
"אני לא מוכן להיסחט. הגיע הזמן 
החרדים  רוב,  להיות  לרוב  שניתן 

הם מיעוט". 

את  גנץ  מציג  הראיון  באותו 
קונ־ כמעט  שמייצג  כמי  ליברמן 
שליברמן  וסבור  בישראל,  צנזוס 
דווקא מייצג את דעת הרוב, ולכן 
ולי־ שהוא  הזו  שהמדיניות  ראוי 
בענייני  להוביל  מבקשים  ברמן 
תיושם  שאכן  זו  היא  ומדינה,  דת 
הממשלה  ידי  על  למעשה  הלכה 

הבאה. 
תשדירי  מתפרסמים  במקביל 
ליברמן,  של  ממפלגתו  בחירות 
לפעולה  ברורה  קריאה  ובהם 
והיקר  הקדוש  כל  נגד  חקיקתית 
הזדמנות  "קיבלנו  היהודי.  לעם 
הח־ הדברים  על  להילחם  נוספת 

שובים לנו", נאמר בתשדיר הפונה 
ישראל  מתורת  המנותק  לציבור 
למרבה הצער. "תחבורה ציבורית 
בשבת, מרכולים בשבת, נישואים 

אזרחיים ושוויון בנטל". 
הק־ קורא  בספטמבר",  "ב־17 

בוחרים  "אנחנו  בדרמטיות,  ריין 
למדינת  ולא   – יהודית  במדינה 
נוספת  הזדמנות  קיבלנו  הלכה. 
לשמור על המדינה, בואו לא נאבד 

אותה". 
המוצגים  הבוטים  הדברים 

של  'מזעזעות'  תמונות  בתוספת 
מצול־ כשהם  חרדים  כנסת  חברי 
נת־ הממשלה  ראש  עם  יחד  מים 
ניהו ומי שמתיימר להיות מחליפו 
סמוי  מסר  העברת  תוך  גנץ,  בני 
את  הצופה  בתודעת  שמחדיר 
חרדים  כי  האוטומטית  המחשבה 
הנמצאים בקרבת מנהיגי המדינה, 
ישראל,  למדינת  סכנה  מהווים 
ירחיק  לא  השפוי'  'החילוני  ואם 
הוא  ההשפעה,  מוקדי  מכל  אותם 

יאבד כביכול את המדינה. 
ההסתה  לתשדיר  בתגובה 
רבניים  גורמים  אומרים  הבוטה, 
יותר  הפעם  כי  החרדים,  בחוגים 
מתמיד המערכה נסובה על השא־

לה אם במוצאי יום הבחירות יהיה 
להיפך:  חלילה  או  ה'  קידוש  כאן 
הכי  ובצורה  בבירור  יוצאים  "הם 
בוטה שאפשר נגד ההלכה ונגד מי 
הפעם  לכן  לו.  חשובה  שההלכה 
אנחנו חייבים לנצח, כדי להרבות 
ניכשל  שלא  וכדי  שמים,  כבוד 
ידיים  וברפיון  בעצלות  חלילה 
העולם  בורא  של  כבודו  כאשר 

מונח על הכף". 
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החל הבציר בכרמי הענבים של 'יקבי 
הכורמים' בהשגחת בד"ץ אגודת ישראל

ובכרמי  הגיעה,  הבציר  עונת 
שבכ־ הכורמים  יקבי  של  הענבים 
אגודת  בד"ץ  של  המהודרת  שרות 
הבציר  אלה  בימים  נפתח  ישראל, 
מפקחי  של  הפקוחה  עינם  תחת 
מורחב.  משגיחים  ומערך  הבד"ץ 
לקראת  נבצר  המובחר  היבול 
העברתו ליקב, שם יהפכו הענבים 
המסורת  כמיטב  משובחים  ליינות 
להם  שקנו  הכורמים  יקבי  של 
ייצור  ענף  בצמרת  כבוד  של  מקום 

היין בארץ ישראל.
הת־ הבציר,  תחילת  לקראת 

של  מקיף  סיור  שנה  כמדי  קיים 
הבד"ץ  מטעם  הכשרות  מפקחי 
בליווי אגרונום מומחה בכל כרמי 
הפזו־ הכורמים  יקבי  של  הענבים 
שקמה  מנחל  הארץ,  ברחבי  רים 
יעקב  לזכרון  סמוך  ועד  שבדרום 
בצפון, על מנת לסמן את החלקות 
המדויקות בהן יבוצע הבציר, חל־

הבד"ץ  פיקוח  תחת  הנתונות  קות 
מפני חשש ערלה. 

היערכות  דרש  עצמו  הבציר 
מקדימה נרחבת, כאשר בכל אחד 
מהכרמים קיימת הקפדה על הנו־

כחות המלאה של משגיחי הבד"ץ 
עם  הבציר.  שלבי  אורך  לכל 
הענבים  והעברת  הבציר  תחילת 
לבית קיבול שבו הם עשויים לה־

תחיל להפריש נוזלים, מתייחסים 
המ־ רגע  ומאותו  יין  כאל  אליהם 

היחיד  הוא  הבד"ץ  מטעם  שגיח 
בשטח שמורשה לנגוע בענבים. 

מהכרמים  אחד  בכל  המשגיח 
רי־ המכלים,  חתימת  על  מקפיד 

הכמויות,  כל  של  מדוקדק  שום 
ורישום פרטני של כל משאית עם 
שיירת  מפורטת.  משלוח  תעודת 
המשאיות מלווה אף היא בפיקוח 
לא־ היקב.  עד  משגיח  של  צמוד 

לא  הענבים  המשלוח,  הגעת  חר 
השגחה,  ללא  אחד  לרגע  נותרים 

עוברים  הם  ליקב  ההגעה  ומשעת 
במקום,  המשגיח  של  לאחריותו 
עד לתום ייצור היינות המשובחים 

מתוצרת הכורמים. 
מדבר  בהרי  הכורמים  יקבי 
שהחלה  מסורת  ממשיכים  יהודה 
מש־ בייצור  ה-18  המאה  באמצע 

ביתה  במרתף  מובחר  יין  של  פחתי 
המוסלמי  ברובע  שור  משפחת  של 
ביקבי  בירושלים.  העתיקה  בעיר 
עשרות  מזה  הנהנים  הכורמים, 
של  הצמודה  מההשגחה  שנים 

אלעד: מאות אלפים נהנו במהלך בין 
הזמנים באירועים שנערכו על ידי העיריה

ראש העיר הרב ישראל פרוש במעמד הסיום בהשתתפות כ־10 אלף איש: 
"אנחנו זוכים לסייעתא דשמיא גדולה ובפרט בהבאת אלפי בחורי ישיבות 

לאלעד" ^ הפעילות נמשכה שלושה שבועות בכל רחבי העיר

מאת מאיר קליין 

עיריית אלעד מסכמת בסיפוק 
רב שלושה שבועות מלאים בפעי־
לות תרבות לכל הגילאים. פעילות 
העיר,  רחבי  בכל  שהתקיימה 
במגוון תחומים ואטרקציות, והס־
תיימה בשרשרת אירועים בפארק 
בליל  הגיע  כשהשיא  העירוני, 
המ־ במעמד  שעבר,  בשבוע  שישי 
בהשתתפות  הישיבות  לבני  רכזי 

כעשרת אלפים איש.
והאט־ האירועים  מערכת  את 

לשכת  השנה  גם  הפיקו  רקציות 
פרוש,  ישראל  הרב  העיר  ראש 
החב־ מבית  אלעד  קהילתי  מרכז 

רה למתנ"סים בראשותו של הרב 
התרבות  מחלקת  הורביץ,  מנחם 
העירונית בראשותו של הרב ברק 
הרב  העיר  ראש  עוזר  שטיגליץ, 
העי־ ודובר  רוזנפלד  מאיר  חיים 

ריה הרב חיים לוריא.
הופ־ השנה  לראשונה  כזכור, 

קה חוברת מהודרת רבת עמודים 
ובה שלל אירועי בין הזמנים, והיא 
ואטר־ אירועים  עשרות  כללה 

וכן  מסובסדים  במחירים  קציות 
אירועים של כניסה חופשית, שה־

בין  השבועות  בשלושת  תקיימו 
בפתח  העיר.  רחבי  בכל  הזמנים 
הרב  העיר  ראש  הזמינו  החוברת, 
התר־ תיק  ומחזיק  פרוש,  ישראל 
בות והספורט הרב חנן זיגדון, את 
וליהנות  להגיע  התושבים  ציבור 

משלל האירועים והאטרקציות.
האירועים  של  הפתיחה  סימן 
כאשר  בפארק'  'פריפריה  היה 
הזמנים  בין  אירועי  פתיחת  עם 
על  אלעד  בפארק  הרחב  לקהל 
שם דונלד ברמן, התקיימו יומיים 
לתושבים,  מסובסדת  פעילות  של 
לפיתוח  המשרד  וסיוע  במימון 

הפריפריה הנגב והגליל. 
היה  השנה,  מיוחד  חידוש 
הארכיאולוגי  הפארק  בפתיחת 
לקהל הרחב, כשבמקום התקיימו 
חוויתיות  ואטרקציות  פעילויות 
במ־ מבקרים.  עבור  וחינוכיות, 

אלפי  התנסו  הפעילות  סגרת 
רחב  הפארק  שבילי  בין  מבקרים 
מה־ אמצעי,  בלתי  באופן  הידיים, 

במתקנים  שנה   2,000 לפני  חיים 
במקום,  שנמצאו  ההיסטוריים 
בין  והושמשו.  שוחזרו  שוקמו, 
שתילת  היו  הפעילות  תחנות 
טיפול  הבד,  בית  וירקות,  צמחים 
בטאבון,  אפיה  וקציר,  דיש  בדגן, 

היסטוריה וקיימות. 
מהעיר,  חכמים  תלמידי 
בין  ימי  במהלך  בפארק  שביקרו 
התפ־ את  הסתירו  לא  הזמנים, 

פן  גם  שכללה  מהחוויה,  עלותם 
על  לימוד  כמו  מבוטל,  לא  תורני 
יין  לייצור  הדרך  ערלה,  הלכות 
מצ־ ועוד  נכרים,  מגע  חשש  ללא 

וות רבות התלויות בארץ, שבדרך 
כלל מגיעות להיכלי הלימוד דרך 
אותן  חוו  הם  כשהפעם  הספרים, 

באופן ישיר ומעשי.
'כרטיסים  מיזם  השנה  גם 
בקרב  רבה  להצלחה  זכה  ונהנים' 
משמעו־ הטבות  עם  התושבים, 

נחשונים  לבריכות  בכניסות  תיות 
הורחב  השנה  כשבמקביל  במים, 
עם  העיר,  לתושבי  ההטבות  סל 
חיים,  חפץ  המים  פארק  הוספת 
תוש־ עבור  מיוחד  מחיר  שהעניק 

וזאת  הזמנים,  בין  בימי  אלעד,  בי 
הגבלה  ללא  כרטיסים  במכירת 

במתנ"ס.
והצגות  מופעים  שרשרת 
הת־ במיוחד,  מוזלים  במחירים 

הזמנים,  בין  ימי  לאורך  קיימו 
באולם האירועים ברחוב אבטליון 
פרויקט  בעיר.  נוספים  ובאולמות 
זאת  שפועל  בגינה',  'הפתעה 
הפעם השלישית באלעד, כלל גם 
העיר  ברחבי  גינות  עשרות  הוא 
במהלך ימי בין הזמנים, ובמסגרתו 
התקיימו פעילויות חוויתיות וחי־
נוכיות בנושאי הסביבה והזהירות 
בדרכים בגינות הציבוריות ברחבי 
הש־ אלה,  בפעילויות  גם  העיר. 
תושבים  של  רבים  אלפים  תתפו 
בכל  חוויתית  מפעילות  שנהנו 

אזורי העיר.
השנה  מיוחד  חידוש  כזכור, 
לשכות  עם  פעולה  שיתוף  הוא 
סגני ראש העיר, הרב יהודה בוט־

בול והרב אברהם שטרן, להרחבת 
הפעילויות בימי בין הזמנים עבור 
תלמידי הישיבות, ובהפקת אירו־

עים נוספים מעבר לאירוע סגירת 
אירועים  המסורתי.  הזמנים  בין 
מרכזיים  אירועים  שני  כללו  אלה 
הספורט  באולם  ישיבות  לבני 

העירוני.
כאמור  היה  האירועים  שיא 
הזמנים,  בין  של  האחרון  בשבוע 
נרחבת  פעילות  התקיימה  אז 
בפארק  המסורתי,  פארק  בלונה 
כשמידי  ברמן,  דונלד  ע"ש  אלעד 
ערב התקיימו במקום הצגות ומו־

אירועי קיץ אלעד
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בשבח יקר גדולה וכבוד
שמחי רובינשטיינ          צוות המשרד

ברכת מזל טוב
שלוחה בזאת לעמיתתנו המסורה,

המקצועית והמוכשרת
גב׳ שירה ציוני תחי׳

ולמשפחתה הנכבדה
נ"י אברהם לרגל הולדת הבן

שתזכו לגדלו
לתורה לחופה ולמעשים טובים
ולרוות ממנו רוב נחת דקדושה,
מתוך שמחה והרחבת הדעת.

מאחלים צוות

בני ברק: שנת הלימודים נפתחה 
בסייעתא דשמיא 'עם אפס תקלות'

ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין סייר עם בכירי העיריה בכמה ממוסדות 
החינוך בעיר 

מאת מאיר קליין

תלמידים  אלף  מ־80  למעלה 
פתחו את שנת הלימודים החדשה 
במ־ הלימודים  ספסלי  את  וחבשו 
ומסגרות  גני־ילדים  בתי־ספר,  גוון 

חינוך שונות בבני ברק. 
בעיר  הלימודים  מסגרות 
ב־132 תלמידים   44,057 מונות 
היסודי,  בחינוך  חינוך  מוסדות 
החינוך  במוסדות  זו:  חלוקה  לפי 
העירוניים 27,590 תלמידים ב־58
צי־ תורה  בתלמודי  ספר;  בתי 
ב־63 כ־14,272  ופרטיים  בוריים 
בתי"ס; ברשת הממ"ד והמ"מ 810

בבתי"ס  ספר.  בתי  ב־4  תלמידים 
לחינוך מיוחד־1385 תלמידים.

יסודי  העל  החינוך  במסגרת 
מהם  תלמידים   20,987 ילמדו 
9,800 קטנות,  בישיבות   9,241

תלמידות ב־24 בתי ספר תיכוניים 
תלמי־  1,134 חרדיים,  וסמינרים 

ומ"מ,  ממ"ד  בתי"ס  בארבעה  דים 
הכוללים ישיבה תיכונית ואולפנה 
תלמידות   1,112 ממלכתי.  ובי"ס 
על־יסודיים  בתי־ספר  בארבעה 

של עמותות.

השנה  ילמדו  ילדים  בגני 
16,208 מהם  תלמידים   19,218

בגני־ילדים חרדיים. 
הרב  ברק  בני  עיריית  ראש 
אברהם רובינשטיין פתח את שנת 
הלימודים בסיור מיוחד במוסדות 
עשרות  הושקעו  שבהם  הלימוד 
מיליוני שקלים זאת לקראת תחי־

לת שנת הלימודים תש"פ. 
בסיור השתתפו גם מ"מ רה"ע 

העיריה  מנכ"ל  זייברט,  חנוך  הרב 
לשכת  מנהל  ליטוב,  שמואל  הרב 
משנה  סילמן,  גדליה  הרב  רה"ע 
יהודה  הרב  החינוך  אגף  למנהל 
לוי, מנהל אגף תשתיות הרב חנוך 
חינוך  מחלקת  מנהל  סגן  זיידמן, 
הרב שמואל דדון, סגן מנהל מחל־

קת חינוך הרב שמעון קשש, מנהל 
מחלקת גני ילדים הרב יוסף סטל 
  המשך בעמ' ח  המשך בעמ' ח

  המשך בעמ' ח
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ּפֹעֵל ֵרעִי ּכְנֶגְִּדי
עֲוֹון עָלַי חָטָא
נֶזֶק הֵסֵב ּבַעֲִדי
ָרעָה ֵאלַי הִּטָה

לְחֹובָה ָּדנֹו ּבְֵׁשבֶט 
ֵאינֹו ָראּוי ּוכְַדאי
הֵן ְּדָרכָיו ְמעַּוֵת
לִנְזָָקיו אֹוֵמר ַּדי

יְֵמי ִּדין ְמַמְׁשְמִׁשים
נְִקָרא ּבְחִיל לִַּמְׁשּפָט

ְמפְַׁשּפֵׁש ּכְָדל ּוכְָרׁש  
ּבְפַחַד ּובְעָָתה נִלְפָת 

עֵת עֵָמל לְדּונֹו לְטֹובָה
נְקּוַדת זְכּות מֹוצֵא
ְמַמֵתק ִּדין ִמּתֹובְעָּה
ִמּגֶֶדר ְמַקטְֵרג יֹוצֵא

ֵמִאּתִי ִּדינִים יְַמּתִיק 
ַאף ֵאינִי הָגּון ֵאְדעָה
יֶהֱמּו נָא ַרחֲֵמי וִָתיק
ִמָּדה ּכְנֶגֶד ִמָּדה 

ְמסַּלֵק ּכָל עֲנַן עָב
לִפְנִים ִמּׁשּוַרת ִּדין הִּנֵנִי

ְמעֹוֵרר ַרחֲֵמי ָאב
ּבְִמַּדת הַָרחֲִמים עֲנֵנִי

יָצְָאה
הֹופִיעָה
הְַּקִריָאה

הִיא הַַּמכְִריזָה

הְַקבְַרנִיטִים
עֵינֵי הָעֵָדה

הֵָּמה ְמִׁשיטִים
ֶּדֶר וְצֵָדה

ִמּנַהֲַמת לֵב
אֹוהֵב

קֹול ׁשֹוֵאג
חֹוצֵב

עֲׂשּו, עֲׂשּו
ּבָנַי

לְַמעַנְכֶם עֲׂשּו
לְפֵָאר יַָמי

ֵאין ָמנֹוס
ִמִּׂשיַמת הָאֹות
הַַּמּצָב ַמעֲצִים
לְהְַרּבֹות ַמעֲִׂשים

ַאְׁשֵרי הַּׁשֹוֵמעַ
ַּדעַת ּגֹוֵמעַ
סָר לִפְֻקָּדָתם
לְָמרּוָתם
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נדירה היא הקביעות בה פרשת שופטים חלה בסמיכות 
האפשרות  בחירות.  למערכת  פרשיות  ובסמיכות  מקום 
הבחירות  תקופת  את  למקם  היתה  המחוקק  על  העדיפה 
רגועים  ימים  החורף,  ימי  בואכה  הסתיו  תקופת  בתוך 
לשכך  כדי  באמת  אולי  נפש.  ומשיבי  צוננים  ושלווים, 
שבימות  מה  בחירות,  עת  בכל  המופיעים  היצרים  את 
החמה עלולים ללהט ולרשוף, וכפי שאנו רואים במערכה 
אל  דנן  השבוע  פרשת  של  הסמיכות  כך,  או  כך  הנוכחית. 
של  לעיקרה  הלב  תשומת  את  ממקדת  הבחירות,  מערכת 
הפרשה, הדברים שנקראו כבר במנחה של שבת ובימי שני 

וחמישי, וייקראו בשבת קודש הבעל"ט.
ְלָך  ידּו  ְוִהגִּ תָּ  ְוָדַרשְׁ השבוע:  בפרשת  אנו  קוראים  וכך 
ְלָך...  ידּו  ַיגִּ ר  ֲאשֶׁ ָבר  ַהדָּ י  פִּ ַעל  יָת  ְוָעשִׂ ט...  פָּ שְׁ ַהמִּ ַבר  דְּ ֵאת 
ר  ֲאשֶׁ ַהּתוָֹרה  י  פִּ ַעל  יוֹרּוָך...  ר  ֲאשֶׁ כֹל  כְּ ַלֲעשׂוֹת  ַמְרתָּ  ְושָׁ

מֹאל. ידּו ְלָך ָיִמין ּושְׂ ר ַיגִּ ָבר ֲאשֶׁ יוֹרּוָך... לֹא ָתסּור ִמן ַהדָּ

במערכת  עליונה  בהשגחה  נפגשו  הדברים  כי  נדמה 
רוב  עבור  ולעייפה  לזרא  שהיתה  הנוכחית,  הבחירות 
האזרחים. יש מהם שזו הפעם הרביעית בתוך שנה אחת, 
שהם נדרשים לצעוד אל הקלפי, ולעתים אף לבזבז שעות 
מסתבר,  כך  שלפעמים,  דמוקרטיה,  חגיגת  עבור  יקרות 
אחד  שמולדובי  במקרה  מרה,  אכזבה  אם  כי  בסופה  אין 

מתעקש להחזיר את כולם שוב אל הקלפי.
הירא  ליהודי  לו  מתפוגגת  האנושי  החומר  עייפות 
החובה  את  השבוע  בפרשת  קורא  שהוא  בשעה  והחרד 
ההם.  בימים  יהיו  אשר  העם,  זקני  בקול  לשמוע  הקדושה 
הפריבילגיה לשבת בבית, או לנצל את יום השבתון במשק 
שאצלם  לאלה  ורק  אך  מסורה  הים,  במי  בהשתכשכות 
המניע אל הקלפי הוא חישוב קר וכדאי של אזרחות נאמנה 

או בלתי נאמנה.
חש  הנביאים  עבדיו  ולדבר  ה'  לדבר  וחרד  שירא  מי 
שמחה של מצוה בשעה שרגליו מוליכות אותו אל הקלפי 
כדי לשלשל לתוכה את האות האחת והיחידה, אות ג'. הוא 
יעשה זאת שוב ושוב. מה לו פעם אחת, מה לו פעם שניה 

שהמשימה  כדי  שצריך  מה  כל  את  יעשה  הוא  ושלישית. 
תוכתר בהצלחה.

אשר יאמרו לך – תעשה
בראש,  חלק  בהן  ההוראה להשתתף בבחירות וליטול 
כקש"ת  המדינה.  כימי  וימיה  יומין  עתיקת  הוראה  היא 
מרנן ורבנן זצוקללה"ה, עיני העדה וקברניטיה, כבר קבעו 
להצביע  ישראל  איש  כל  על  חובה  כי  נטועות  כמסמרות 
אגודת  של  הרשימה  הצלחת  למען  ולעשות  בבחירות 

ישראל – יהדות התורה.
משנה לשנה ומדור לדור אפשר לחוש בזילות הפושה 
שייסדוהו  זה  קדוש  חוב  כלפי  המחנה,  בשולי  ועולה 
חרדית  בנציגות  שההכרח  ככל  כמלאכים.  ראשונים 
חזקה עולה, ככל ששונאי הדת מתגרים והולכים בשומרי 
המצוות, וככל שגזרותיהם עלולות להיות דרקוניות יותר 

ה'חכמים  המחנה  שולי  של  העקומה  עולה  גם  כך  ויותר, 
בעיניהם', האומרים שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך.

המקרא  על  בפירושו  אברבנאל  יצחק  דון  רבנו 
שבפרשתנו, מתייחס לשלוש אפשרויות ביחס לשמיעת צו 
יהיו  אשר  שהחכמים  היא  הראשונה  האפשרות  החכמים. 
ומסורה,  קבלה  לדברי  דבריהם  את  מייחסים  ההם  בימים 
וזהו 'הדבר אשר יגידו מן המקום ההוא אשר יבחר ה''. על 

עדות זו לא יהיה מי שיחלוק.
דברי  את  מפרשים  כשהם  היא  השנייה  האפשרות 
'ושמרת  אנו:  מצווים  בזאת  גם  הבנתם.  פי  על  התורה 
הם  יורוך'.  אשר  התורה  פי  על  יורוך,  אשר  ככל  לעשות 
יחשוב  שלא  לומר:  "רוצה  הקובעים,  והם  המפרשים 
מתקבל  יותר  ומתיישב,  נאה  הוא  פירושי  לומר:  בעצמו 
מהפירוש אשר הסנהדרין עושים. ישמור עצמו מזה, כי אם 
לעשות כפי מה שיורו ויפרשו, על פי התורה שיורו הם. כי 
הוא הפירוש האמתי אין עוד מלבדו", כדברי האברבנאל.

למי  ביותר  הקשה  הסיטואציה  הוא  השלישי  המצב 
שסומך על דעתו שלו. מדובר בגזרה לצורך שעה, גם אם 

זו אינה מבוססת כלל על פרשנות תורתית, כי אם קביעה 
שקבעו: "ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה". דברים אלו 
דברים  אם  כי  התורה,  פירושי  פי  על  אינם  בקבלה,  אינם 
באפשרות  דעתם.  לפי  הכריעו  אשר  לחלוטין  מחודשים 
היה  שלא  לפי  לך',  'יגידו  אמר:  "לא  האברבנאל:  כותב  זו 
הזמן  כפי  מאתם,  גזירה  לבד  עניינו  היה  אבל  מקובל. 
והמקום, ולעשות סייג לתורה. ולזה יחסו לעצמם, באמרו: 

'ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה'".
היהודי הירא והשלם עושה ככל אשר יצווהו. כשגדולי 
ובלי  פשרות  בלי  בו  נאחזים  הם  הרי  צו,  מנחילים  הדור 
אינו  הוא  תעשה'.  לך  יאמרו  אשר  המשפט  'ועל  הנחות. 
מדוע  להבין  מנסה  אינו  הוא  בשרשם,  הדברים  את  בודק 
ואיך, הוא אינו מעלה על סף דעתו שעליו לדון ולחשב את 
ההכרעה, והוא שומר עצמו מכל ספקולציה ומניפולציה. 

ברגע בו נקרא אל הדגל, הוא עושה את מה שצריך.

אלא דברי בן עמרם
רבנו  של  דבריו  לאור  הבחירות  עניין  את  נבדוק  אם 
כפולה  כי  הקדושה,  החובה  לפנינו  מזדקרת  האברבנאל, 
במערכות  הקודש  צו  ועשיית  שמיעת  היא  ומכופלת 
שהציב  והאפשרויות  הפרמטרים  שלושת  כל  הבחירות. 

האברבנאל, קיימים בנושא חשוב ומרכזי זה.
יש כאן גם את 'הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא' 
– כדברי מסורה וקבלה מגדולי וצדיקי הדורות הקודמים; 
הצו  כפי   – יורוך'  אשר  ככל  לעשות  'ושמרת  גם  כאן  יש 
היוצא מפה קדשם ומקריאתם שבכתב; ואף 'על המשפט 
כי  מחודשים,  הדברים  אם  גם   – תעשה'  לך  יאמרו  אשר 
המצב הפוליטי וההתמודדות החרדית משתנה מדור לדור, 

עדיין נאמנים אנו לעשות ככל המשפט אשר יאמרו לנו.
השבוע  עמרם.  בן  דברי  את  אלא  אפוא,  לנו,  אין 
קראה  בו  מיוחד,  לדיון  התורה  גדולי  מועצת  התכנסה 
התורה  יהדות  עבור  ורק  אך  הקרובות  בבחירות  להצביע 
הציבור  וזכויות  ישראל  קדשי  על  להגן  כדי  ג',  והשבת 
מאז  כמותם  היו  שלא  והסכנות  האיומים  נוכח  החרדי, 

כינונה של המדינה לפני יותר משבעים שנה.
מתריעים  הרי  בעיתוננו,  אתמול  שהתפרסם  כפי 
גדולי ישראל על האחריות הכבדה שיש לכל יחיד ויחיד 
שלוחי  של  וחילם  כוחם  להגברת  מלסייע  בהימנעות 
היהדות הנאמנה הנושאים ברמה וללא פשרות את מורשת 

סיני.
הם, בדבר אשר מגידים לנו מן המקום ההוא, קובעים כי 
אין מקום לשאננות ולאדישות, כי גם המתרפה במלאכתו 
על  הקמים  לכל  שותף  ח"ו  בעקיפין  נעשה  מצביע,  ואינו 
של  כוחם  את  חלילה  להמעיט  הזוממים  הגחלת,  שומרי 

יראי ה' מחד, ומחזק בזה ידי רודפי הדת מאידך.
אשר  הדור,  אשרי  ואומרת:  מכרזת  הקודש  ורוח 
ובנשמתם:  בגופם  ומקיימים  לגדולים,  נשמעים  הקטנים 

ושמרת לעשות ככל אשר יורוך!

בנימין ליפקין

ושמרת לעשות ככל אשר יורוך
של  בעיצומה  אלו  בימים  מצויים  כבר  היינו  כתיקונן  בשנים 
ודרשנים  משפיעים  ומגידים,  משגיחים  האלול,  עבודת  תנופת 
את  רחם  ללא  לגזרים  קורעים  תיקון,  הטעון  את  בנו  מטיחים 
הם  האחרת  בידם  כאשר  הדלוחים,  המעשים  מעל  היצר  מסווה 
מול  ברכינו  פיק  לנוכח  ומחזקים  מעודדים  וחובשים  מלטפים 
אנו  נזכרים  לקראתנו.  העומדות  הכבירות  הרוחניות  המשימות 
'אלול',   - הקודש  ארון  של  בחזיתו  המשגיח  של  הארי  בשאגת 
אשר החרידה את כל חללו של בית המדרש. פתאום נאחזים אנו 
בחלחלה, הנה הולך וקרב אלינו ראש השנה, אולם עתה שרויים 

בבוקה ומבולקה, היכן אנחנו והיכן יום הדין.
בהאי שתא זימן לנו הקב"ה לדאבוננו מוכיחים ותובעים מסוג 
אחר, בחינת משה ירענו ואהרן ינחנו בצאתי ממצרים, נבוכדנצר 
ואדריינוס קיסר בצאתי מירושלים. אולי לא היינו קשובים דיינו 
שטן  בבני  ונענשנו  לטובה,  שכוונתם  למוכיחים  אלול  בחודש 

כאלו שכל מגמתם לקטרג ולהסית. 
בקרוב עלי מרעים לאכול את בשרי, מכאן רשע בן רשע מר 
מהעולם  בחזות  בריון  ומכאן  זדוני,  רעל  בטפטוף  שכוחו  נפש 
אליהם  לבד,  אפלולי  בחניון  לפגוש  רוצים  הייתם  שלא  התחתון 
הצטרף גנרל בעל קומה עילג ומגמגם, המתיימר להיות המנהיג 
חברו  אלה  כל   - העזה  לתחרות  נכנע  לבסוף  אך  הממלכתי, 
למרר את חייהם של שומרי המצוות ולומדי התורה, להשמיצם 

ולבזותם להשפילם בעיני הבריות.
לצרכי  אלא  אינה  בחוצות  הכבדה  ההסתה  כי  לכל  ידוע 
לכופף  מוכנים  היינו  כבר  לטובה,  שלא  עלינו  הבאות  הבחירות 
את ראשינו עד יעבור זעם, אבל הבעיה היא שההסתה המאורגנת 
אולי תיפסק, אבל ההשפעה שלה תישאר לשנים רבות. המסיתים 
ויוצרי  התקשורת  יועצי  בכנסת,  למושבם  או  לביתם  ישובו 
השנאה שמאחורי הקלעים יתפנו לעסוק בענייניהם. אבל השנאה 
ההוריקנים'  'עונת  כלל  בדרך  מהר.  כך  כל  תתפוגג  לא  העמוקה 
העונה  השנה  לדאבוננו  שנים,  בארבע  פעם  אלינו  מגיעה  הזאת 
הנלוות,  הסערות  בכל  מלווה  כשהיא  פעמיים,  הופיעה  הזאת 
גשמי זלעפות של כלימות ורוק, ברקים ורעמים, קיתונות של בוז 
ועלבונות, והעיקר ההרס הגדול שהן מותירות אחריהן, שממות 

חרבה, ה' ירחם.
הקהל,  לדעת  והאסטרטגים  היועצים  סוללות  הנראה  כפי 
הבחינו שהעניין של הציבור בנושא הלעוס של נתניהו וחקירותיו 
סקופים  עם  בכח  אותו  להחיות  שמנסים  ככל  ומתפוגג.  הולך 
וציטוטים 'חדשים' מהפרוטוקולים ה"חסויים" של עדי המדינה, 
פעם  לקלפי  ללכת  נמאס  לאנשים  עצמו.  את  מיצה  הזה  העניין 

נוספת. מה עושים? פוכרים חכמי החרשים את ידיהם.

המפלגות,  לראשי  הסתרים  חרשי  לחשו  היחידה,  הדרך 
הפחדה,  ידי  על  היא  הציבור  את  לעורר  היחידה  הדרך  רבותי, 
למדו  כולם  הקלפי.  אל  האנשים  את  תבהיל  קיומית  חרדה  רק 
זה  ומאז  אחת  פעם  ניסה  הוא  נתניהו,  רבינו  הגדול,  מהרבי  זאת 
הפך למסורת, הוא גילה שהדרך להריץ את העדרים אל השוקת, 
סליחה אל הקלפי, היא בהקמת צעקות געוואלד. כולם תלמידים 
מרעיתו.  לצאן  בהתאם  הגעוואלד  את  מיישם  אחד  כל  נאמנים, 
ישראל  ארץ  צועק  הימין  ישראל,  עליך  שמאלנים  צועק  ביבי 

בסכנה. המחנה הדמוקרטי צועק פאשיסטים.
לכולם.  'געוואלד'ים  מספיק  נותרו  שלא  היא  הבעיה 
הרביעייה המגוחכת הנסחבת בהרכב מלא לכל הופעה, מתחרה 
במתחמי  שם  צפוף  החרדי.  הגעוואלד  על  המזוקן  הבריון  עם 
המשטמה, הדרישות החרדיות לשמור על קיומה של כבשת הרש 
הקצבאות  להגדלת  ליברמן  של  הדרישות  כמובן.  סחטנות,  הן 

לעולים, הן פשוט תיקון מתבקש. 
המסר  את  מיד  שהתאים  הראשי  הסכינאי  לעשות  הגדיל 
כתב  הוא  לשלוט,  צריכים  אתם  תמיד  לא  מתוחכמת.  בצורה 
העקיף  המסר  את  קיבע  ובכך  יתירה,  ובענווה  בהצטנעות 
חילונים  עליכם,  שולטים  בעצם  החרדים  הצילו,  המתבקש. 

התעוררו! סיים, וקינח את הדם מעל קולמוסו.
שלי.  זה  החרדי?  האיום  היי,  לפתע:  נזעק  המזוקן  וידידנו 

אהה, הם מתואמים עם החרדים.
ראש השנה מתקרב, אך עוד לפני יום הדין של השנה החדשה, 
מצפה לנו יום הכרעה שאין כמותו, שמידת השפעתו היא לכמה 

וכמה שנים.
מגומדים  אלו  בזמנים  לנו  נראים  האקטואליה  אירועי 
כבר  אנחנו  פוליטיקה,  לא  זו  עבורנו  אבל  להחריד,  ומטופשים 
מסיתים  רק  שהם  כאלה  יש  הפועלות,  הנפשות  את  מכירים 
חרפה  ותכסם  ויכלמו  יבושו  קולות.  כמה  לקושש  כדי  לתאבון, 
אחים  בין  ומדון  שנאה  מפיצים  הם  אלקטורלי  כח  קצת  שעבור 
ושכנים. אבל מה שיותר גרוע, שיש את אלה שעבורם זו משימת 
כל עוד  של חיים חרדיים במדינת ישראל.  כל זכר  חיים למחוק 

שילד יהודי לומד בחיידר חומש ומשנה הם לא ינוחו. 
שלא תבינו לא נכון, אין להם שום דבר אישי נגדנו, הם פשוט 
דואגים לעתידנו. בבוקר בהיר הוא פשוט חשב לעצמו מה יהיה 
עם הצדיקל שלנו, אם הוא לא ילמד אנגלית מי יפרנס אותו. לבו 
פשוט נמס מרוב אהבה ודאגה למשפחות החרדיות שיהיו בעוד 
עשרים שנה, מימי משה רבינו לא זכור לנו אוהב ישראל שכזה...
יש לכך משמעות מעשית לגבי כל אחד. כל אחד צריך לפעול 
בתחום הנמצא בהישג ידו. בפילוח הקולות במגזר החרדי התברר 
נמנעות  שאינן  לקהילות  בעיקרון  המשתייכים  רבים  שישנם 
של  במעטה  להימנעות  נתפסים  מהם  רבים  זאת  ועם  מהצבעה, 
אדיקות וחסידות יתירה, כאילו אם נטמון ראשינו בחול ונתעלם 
נרחב  כר  כאן  יש  הגיוס...  גזירת  את  בכך  נבטל  מה'קליפה' 
אלפי  שכמה  האחרונה,  בפעם  לראות  שנוכחנו  וכפי  להשפעה, 

קולות היו מציבים אותנו במקום אחר לגמרי.
יש תורה אחת: ושמרת לעשות ככל אשר יורוך.

שלמה דב הרשקוביץ

עונת ההוריקנים

חיים זאב לוריא

היה פעם אי מי שנעמד בתחילת חודש 
בעודו  זיכרונו,  בנבכי  נובר  והחל  אלול 
מעלה מראות משנים עברו. הוא דפדף חיש 

מהר אל החלק האחרון של ירח האיתנים. 
את  בערגה  שחזר  הוא  רוחו  בעיני 
יום  מוצאי  של  ההתרוממות  תחושות 
וההתעלות  הזיכוך  את  הכיפורים. 
אפופי  בימים  נזכר  הוא  אז.  שמרגישים 
כיפור  יום  בין  של  וההתרגשות  העילאיות 
וסוכות. ההתרוצצות הנכספת אחר ארבעת 
המינים. הקמת הסוכה ברוב רגש ותשואה.

את  החג,  את  במחשבתו  חווה  הוא 
וההקפות.  הנענועים  הלולב,  נטילת 
הישיבה בסוכה. הריקודים עד כלות הנפש 
תורה.  ושמחת  השואבה  בית  בשמחות 
אותו  הקיפו  געגועים  נטפי  אהבה,  רסיסי 

בעוז.
אוי, עלתה בו מחשבה סוררת, כמה טוב 
העבודה  לאחר  כבר  עומדים  כאשר  הוא 
הממושכת של אלול והימים הנוראים. כמה 
נחמדים ונעימים הם ימי האהבה והשמחה, 
שקודמים  והתשובה  היראה  ימי  לעומת 

להם.
במבט של צעיר, הוא העז אף להעלות 
בליבו הרהור נחפז, לפיו מה טוב היה אילו 
שקוע  כך  והיה  אותו  לופתת  היתה  תנומה 
בשינה נים ולא תיר במשך כל אלול, תקופת 
והצומות,  התשובה  והסליחות,  השופרות 

עד אשר יבואו ימי האהבה לבורא.
אין  טעות.  כמובן  היא  הזו  המחשבה 
שלנו  ההתקרבות  אדרבה,  דרך.  קיצורי 
לידי  ובאה  המתחזקת  שבשמים  לאבינו 
הסוכות,  בחג  גדולה  אהבה  של  ביטוי 
הפחד   - היראה  של  תוצאה  אלא  אינה 
בחודש  התשובה  שערי  אל  וההימלטות 
הנוראים  ובימים  והסליחות  הרחמים 

שלאחר מכן.
והיה, אם חלילה ננסה לעקוף את שלבי 
התהליך, לא נגיע לכלום. אם חלילה נירדם 
של  זו  בעת  בתנומה  ונשקע  המשמר  על 
כל  את  חלילה  נאבד  יראה,  מתוך  תשובה 
השלבים הבאים גם כן. כי אין אופציה של 
עקיפה. אין אפשרות להגיע לאהבת ה' ללא 

מעבר בטוח במסלול היראה הקודם לה.
הגדולה  המלחמה  ניטשת  וכאן 

אדם  של  נפשו  הדברים  מטבע  באדישות. 
נוטה לאדישות הגורמת לעצלות וקרירות. 
האדישות היא אם כל חטאת. היא המונעת 
משקיטה  עולם.  של  חשבונו  מלחשב  ממנו 
לבצע  מניחה  ואינה  המייסר  המצפון  את 
שקול  מה   – בחיים  לכת  מרחיקי  שינויים 

השופר קורא ומעורר לעשות.
אדישות  אותה  נגד  הפלא  טיפות 
הפחד  היראה.  רגשות  דווקא  הן  כרונית, 
שהעתיד  מה  מפני  הבעתה  הדין.  מאימת 
חדשה  שנה  לקראת  הדאגה  בחובו.  טומן 
שבפתח, כיצד היא תיראה. מה יתרחש בה 

ומה יארע במהלכה.
הקורא  החודש  אפוא  הוא  אלול  חודש 
שניים  הילכו  האדישות.  עולם  נגד  תיגר 
מסוגלים  אינם  והאדיש  אלול   – יחדיו? 
בעיר  שופר  היתקע  ידיים.  שלובי  לצעוד 
ועם לא יחרדו? – אין מציאות של תקיעת 
טמון  האדיש  את  שתותיר  מחרידה  שופר 

בקונכייתו.
ייתכן  כיצד  ונדהמנו,  תמהנו  ואם 
תחול  ונורא  קדוש  חודש  באותו  שבדיוק 
עלינו מערכת בחירות טורדנית? הרי ימים 
אלו אינם מתאימים כלל וכלל לכך, ולמי יש 
זמן להתעסק בזוטות בעת שעלינו להתכונן 

ולחלות את פני המלך?
כי  בשאלה.  נעוצה  התשובה  כי  דומה 
המטלטל  כזה  חודש  דווקא  הנותנת.  היא 
את  לעורר  המתאים  הוא  האדישים,  את 
העם מעלפון חושיו. דוקא זה הזמן להחריד 

את העם השומע את קול השופר. 
דווקא כעת בעת שנשמע קול תרועות 
פוליטיקאים  של  קולות  המחנה,  בקצה 
ונגד  ה'  נגד  מלחמה  שקידשו  שפלים 
את  מחריד  זה  פורענות  שופר  משיחו, 
האימה  תסריט  המחנה.  אדישי  אחרוני 
שתקום  דורסנית,  שמאל  ממשלת  של 
כל  נגד  רבות  שנים  של  עמל  ותחריב  כאן 
ומחריד  המסעיר  הוא  והיקר,  הקדוש 
ומוח  באפו  יהודית  שנשמה  מי  כל 

תקין בקדקודו. 
יראת  של  מסלול  במעבר  כך,  רק 
העונש ואימת הדין, נוכל להגיע בעזרת ה' 
אל היעד הנכסף של תשובה מאהבה, בעת 

שנראה את הישועה הגדולה בישראל.  

גנץ מזגזג מלחמה לה' באדישות 
.1

גנץ: נקים ממשלה ללא החרדים.

מה גרם לגנץ לשנות את דעתו במאה ושמונים מעלות? כיצד הפך את 
עורו, המזויף מתוכו, תוך חודשים אחדים והחליט להצטרף בכל הכוח 

למקהלת ההסתה נגד הציבור החרדי? מה זה אומר על כושר המנהיגות 
שלו המוגבל בלאו הכי ועל הפוטנציאל שלו להגיע למנהיגות?

.2
לפיד: לא יקרה דבר אם החרדים יהיו באופוזיציה.

השאלה היא מה יקרה אם לפיד יישאר בפעם המי יודע כמה באופוזיציה? 
יש סיכוי שאולי הוא יקלוט כי הפוליטיקה היא לא באמת התחום שלו וכי 

עדיף לו לשוב לתחומי הבידור שבהם הוא קצר הצלחה מוכחת יותר?

.3
ליברמן מאשים: איימן עודה יהיה שר בממשלת נתניהו.

ליברמן באמת חושב שכל הפוליטיקאים דומים לו ומחליפים את דעותיהם 
בקצב החלפת גרביים ביום חמסין? הוא באמת לא שם לב כיצד הוא מגחיך 

את עצמו במעבר החד שלו מהימין הקיצוני לשמאל הסהרורי שמנע 
במו ידיו את הקמת ממשלת ימין וכעת מנסה להיאחז בכוח בתודעה כמי 

שכביכול דואג בעמדות ניציות באמצעות הפרחת האשמות שווא שאין 
להן שחר, לא ידיים ולא רגליים?

.4
מחבל מתאבד בלב קאבול.

לא אמרו לנו שארצות הברית וטליבן מקיימים מגעים להפסקת המלחמה 
ההדדית ביניהם? איך יתכן שתוך כדי השיחות והמגעים נערך פיגוע 

התאבדות באפגניסטן שמוכיח כי פניהם של הטרוריסטים לא השתנו 
וכי הנמר לא שינה את חברבורותיו? וכיצד זה שאמריקה שותקת ואינה 

אומרת דבר על הפיגוע?

.5
שריפת ענק במפעל שמן בחיפה.

האם האירוע החמור שהתרחש על פני שעות ביום חמישי ימריץ את 
הדיונים על זיהום האוויר המתפשט באזור המפרץ או שלא תהיה לו שום 

השפעה והמצב הנוכחי ימשיך לשרור באזור באין מפריע ויהי מה?

5 שאלות / יהודה לוברבום

ביום רביעי נערך טקס ממלכתי לציון 90 שנה למאורעות תרפ"ט 
את  החרים  ריבלין  הנשיא  אבל  נתניהו,  בהשתתפות  בחברון 
האירוע שלדעתו יישא גוון פוליטי-ימני. אלא שאותו ריבלין לא 
היסס להשתתף בעצרת לזכרו של רבין. אירועי תרפ"ט, זה ימין. 

רבין, זה כלל ישראלי.

לממשלה  העתידיות  דרישותיו  את  ליברמן  פרסם  השבוע 
לאיומים".  הצפון  מיגון  "תכנית  נוספה:  חדשה  ושורה  הבאה, 
רק כשהמצב שם קצת מתוח, ליברמן נזכר בצפון. אפשר להבין 
אותו. בקדנציה האחרונה כשר ביטחון הוא עסק בזירת הדרום 

וחיסול הנייה.

שוב מפלגות ימין שאין להן סיכוי לעבור את אחוז החסימה רצות 
לכנסת. לפי ההערכות לפחות שלושה מנדטים מהימין יושמדו 
בבחירות הנוכחיות. אלא שנביאי השקר לא אומרים נואש. הם 

ממשיכים לשכנע את מאמיניהם השוטים, שהם עוד יפתיעו. 

1

2
3

מה פוליטי ומה לא. חברון עיר האבות

אם נבדוק את עניין הבחירות לאור דבריו 
של רבנו האברבנאל, מזדקרת לפנינו החובה 
הקדושה, כי כפולה ומכופלת היא שמיעת 

ועשיית צו הקודש במערכות הבחירות

ראש השנה מתקרב, אך 
עוד לפני יום הדין של 
השנה החדשה, מצפה 
לנו יום הכרעה שאין 

כמותו, שמידת השפעתו 
היא לכמה וכמה שנים
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'מכבי' קיימה הרצאה מקצועית לחולי סכרת 
בנופשון הקיץ השנתי של עמותת 'מתוקים לדרך'
עמותת 'מתוקים לדרך' קיימה גם השנה את הנופשון למאות אמהות וילדים סוכרתיים • כמדי 
שנה, שילב הנופשון בין אטרקציות מותאמות בליווי אישי, לבין סדנאות והרצאות מקצועיות • 
נטורופתית 'מכבי טבעי' ממרחב אלעד השתתפה בחלק המקצועי עם הרצאה מרתקת ומעשירה

מרחב אלעד ב'מכבי' השתתף בנופ־
שון המתוק של עמותת 'מתוקים לדרך', 
וקיים הרצאה למאות הנופשים - אמהות 
היוותה  ההרצאה  סכרת.  חולי  וילדים 
חלק ממערך התכנים המקצועיים, והיא 
נטורופתית  ארליך,  ה'  גב'  ע"י  נמסרה 

'מכבי טבעי' במרחבי אלעד ובני ברק.
תומכת  לדרך'  'מתוקים  עמותת 
(סכרת   1 סוג  סוכרתיים  ל-1,000  במעל 
התלויה באינסולין) בכל הגילאים, ומכל 
מרכזי  כוללת  פעילותה  הארץ.  רחבי 
ונו־ סדנאות  עיון,  ימי  כנסים,  תמיכה, 
קיימה  לאחרונה,  גיל.  מותאמי  פשונים 
לילדים,  השנתי  הנופשון  את  העמותה 
להתעדכ־ חשוב  מפגש  מקום  המהווה 

רפואיות,  התפתחויות  על  ולמידה  נות 
והקניית  בתחום,  חדשות  טכנולוגיות 
מיומנויות להתמודדות עצמית עם המח־
לה. כל זאת באמצעות סדנאות, תוכניות 
אחות  מקצוע:  אנשי  בליווי  ואטרקציות 

סוכרת, רופאה, דיאטנית, עו"ס ועוד.
הרב אהרון שכטר, מנהל הפרויקטים 
בעמותה ואחראי הפקת האירועים, קידם 
בברכה את מנהל מרחב אלעד ב'מכבי', 
סקר  המרחב  מנהל  שחורי.  מרדכי  ר' 
את פעילותה הענפה של 'מכבי' בתחום 
קידום הבריאות בכלל, וטיפול במחלות 
כרוניות בפרט: "מכבי משקיעה משאבים 
רבים בקידום בריאותם של חבריה, תוך 
לחולים  ומעקב  נכון  טיפול  על  רב  דגש 
בריאותם  על  לשמור  מנת  על  כרוניים. 
פנייה  יוזמים  אנו  הסכרת,  חולי  של 
להירשם  להם  וקוראים  לחולים  אישית 
המתקיימים  מרוכזים,  בדיקות  לימי 
אנו  הבדיקות  בימי  בחודש.  פעמיים 
מעטפת  החברים  לרשות  מעמידים 
עיניים,  בדיקת  הכוללת  מלאה,  שירות 
הפ־ כל  אחיות.  ומעקב  דמים  לקיחת 

ממהלך  כחלק  מתקיימות  הללו  עילות 
הפועל   '30,40,50' הבריאות  קידום 
ראש  של  ניהולה  תחת  המרכז,  במחוז 
את  להנגיש  כדי  חסיד.  ד'  הגב'  המחוז, 
הלימה  על  'מכבי'  מקפידה  הפעילות, 
בשעות  המתבטאת  מלאה,  תרבותית 
של  יומו  לסדר  המתאימות  הבדיקות, 
מותאמת  ובסביבה  החרדי,  המגזר 

לצרכי החברים".
הר־ המנהלת  נבות-אבישר,  נ'  ד"ר 

כי  יודעים  אנו  "כיום,  הוסיפה:  פואית, 
מוקדמת  עיניים  בבדיקת  לזהות  ניתן 
רמות גבוהות של סוכר, העלולות לפגוע 
ולהביא  העין  של  הקטנים  הדם  בכלי 
סוכרתית'.  'רטינופתיה  בשם  עיני  לנזק 
החברים  את  לאתר  למטרה  לנו  שמנו 
שיגיעו  למטופלים  ופנינו  הסוכרתיים, 
לבדיקת עיניים אצל מומחה. שם הורחב 
מוקדם  גילוי  חשיבות  על  אישי  באופן 
ב"ה,  והרחוק.  הקרוב  לטווח  והשפעתו 
המאמצים נשאו פרי וכיום אלעד נמצאת 
בדיקות  בביצועי  בארץ  השני  במקום 
עיניים לסוכרתיים, שהצילו את החברים 

מפגיעה בכושר הראייה".
ה'  גב'  מסרה  אלו,  דברים  לאחר 
את  טבעי',  'מכבי  נטורופתית  ארליך, 
הכללים  בחמשת  שהתמקדה  הרצאתה, 

הסוכר,  רמת  איזון  לשמירת  החשובים 
שהם:

תזונה – גב' ארליך הסבירה, כי על 
מנת לשמור על איזון, חשוב להקפיד על 
ו\ שומן  עם  מורכבות  פחמימות  צריכת 

או חלבון. השילוב ביניהם מביא לירידה 
קצב  על  האחראי  הגליקמי,  באינדקס 
עליית רמת הסוכר בדם, כך שנוצר איזון 

חיובי של רמות הסוכר.
שינה  על  להקפיד  מומלץ   – שינה 
במהלך  רצופות.  שעות   7 מינימום  של 
ריפוי  תהליכי  בגוף  מתרחשים  השינה, 
המחזקים  חומרים  ומופרשים  חיוניים 
באיזון  שמסייעת  החיסון,  מערכת  את 

רמת הסוכר בדם.
מצב  מתקיים  כאשר  מים -  שתיית 
נכנס  ואינו  בדם  'משוטט'  שהסוכר 
נו־ באמצעות  אותו  פולט  הגוף  לתאים, 

זלים שצריך להחזיר דרך שתייה. המים 
את  מאזנים  הדם  למערכת  שנכנסים 

רמות הסוכר. 
גופ־ פעילות   – גופנית  פעילות 

ועלייה  ל'שחרור'  מביאה  מתונה  נית 
בהורמונים חיוביים, המאזנים את מדדי 

הסוכר ולחץ הדם. 
ורוגע  נינוחות   – לחץ  הפחתת 
כדי  הסוכר.  רמת  לאיזון  רבות  מסייעים 

להגיע לידי כך , מומלץ להיעזר בדיקור 
בהתאמה  ועיסוי,  רפלקסולוגיה  סיני, 

לגיל ומצב החולה. 
'מכבי טבעי' היא רשת מרפאות לר־

הרשת  'מכבי'.  מקבוצת  משלימה  פואה 
מציעה לחברי 'מכבי' רפואה אינטגרטי־

בית, המשלבת בין רפואה קונבנציונלית 
של  ייחודיותה  משלימה.  רפואה  לבין 
הרשת באה לידי ביטוי בפיקוח הרפואי 
האישית,  הטיפול  בתוכנית  ההדוק, 
והטובים  המקצועיים  המטפלים  ובצוות 
היחידה  הקופה  הינה  'מכבי'  בתחומם. 
באלעד שמגישה שירותי רפואה משלי־

מלאה  תרבותית  בהלימה  הניתנים  מה, 
בנחלת  הרפואי  שבמרכז  טבעי'  ב'מכבי 

יצחק בעיר.
ד' אפלר, מנכ"ל מכבי טבעי: "מכבי 
לתרום  ההזדמנות  על  שמחה  טבעי 
דפוסי  ולעודד  הקהילה  על  ולהשפיע 
לכל  בריא  חיים  אורח  המעודדים  חיים 
ככל  ומיטיבים  מקלים  אנו  המשפחה. 
מגיל  כבר  שלנו,  המטופלים  עם  הניתן 
בריא,  חיים  אורח  ועידוד  הקנייה  צעיר. 
טיפולי  של  החשובים  היסודות  מן  הם 
הרפואה המשלימה אותם אנו מעניקים 
המרפאות  במגוון  מכבי  לחברי  יום  יום 

שלנו ברחבי הארץ".

מנכ"ל מאוחדת בוועידת ישראל לרפואה
הוועידה נחשבת לוועידה הרפואית הבולטת בישראל, כאשר מאוחדת נטלה 

חלק משמעותי בהשתתפות יחד עם כל בכירי עולם הרפואה • מנכ"ל מאוחדת 
השתתפה בפאנל על סוגיית המעבר לאשפוז בית ורפואה קהילתית • כן הופיע 
ד"ר דוד מוסינזון, סמנכ"ל הרפואה במאוחדת, אשר דיבר על הרפואה ההיברידית

מנכ"ל מאוחדת גב' ס' רגב-רוזנברג 
השתתפה יחד עם בכירי הקופה בוועידת 
לאחרונה  שהתקיימה  לרפואה  ישראל 
מחוז  מנהל  השתתפו  עוד  בירושלים. 
ירושלים ד"ר יובל וייס, סגן מנהל המחוז 
המחוזי  השיווק  מנהל  טוב,  שם  עופר 
חרדי  מגזרים  תיאום  אחראי  לוי,  יהודה 
מאוחדת  הנהלת  וחברי  שוורץ  דודי 

בירושלים.
ועידת ישראל לרפואה מתקיימת זו 
הוועידה  מטרת  בירושלים.  ה-13  השנה 
בנושא  ציבורי  שיח  ולעורר  להעלות 
הבריאות המעסיק את הציבור בישראל. 
רפואה  שבין  בנושאים  דנה  הועידה 
לאומית- במה  יצירת  ומטרתה  לחברה 

ומהווה  הללו  בסוגיות  לדיון  ציבורית 
המדיניות  קובעי  בין  מפגש  נקודת 
הרפואית-חברתית בישראל לבין מובילי 
נחשבת  הוועידה  והאקדמיה.  המשק 
ביותר  המשמעותי  התקשורתי  לאירוע 

בענף הבריאות בישראל.
למעלה מ-1,000 אורחים משתתפים 
הארץ:  רחבי  מכל  שנה,  מידי  בוועידה 
ממערכת  בכירים  דעה  מובילי  רופאים, 
הבריאות, אנשי מנהלה, מעצבי מדיניות 
הבריאות, אנשי סיעוד, אנשי חיל רפואה, 
יצרני תרופות וציוד רפואי, נציגי חברות 
שהנושאים  אחרים  ומשתתפים  הביטוח 

קרובים לליבם.
המדי־ קובעי  בין  מפגישה  הוועידה 

ניות לעוסקים ברפואה ובחברה, על מנת 
הציבורי  היום  לסדר  ולהעלות  להמשיך 
הרפואה  של  ומרכזיותה  חשיבותה  את 
בישראל, ולהפנות את תשומת ליבם של 
הבוערים  לנושאים  ההחלטות  מקבלי 
אסטרטגית  ברמה  התייחסות  הדורשים 
ולספק תמונה אמיתית ועדכנית על מצב 

הרפואה בישראל.
לאחר ברכת סגן שר הבריאות הרב 
בכירים  פאנל  התקיים  ליצמן  יעקב 
בנושא  עגול'  'שולחן  נערך  ובמסגרתו 
"המעבר מטיפול בבית החולים לרפואה 
השתתפה  ובו  בית"  ואשפוז  קהילתית 
רגב-רוזנברג  ס'  הגב'  מאוחדת  מנכ"ל 
המובילים  החולים  בתי  מנהלי  עם  יחד 
הרחיבה  רגב-רוזנברג  הגב'  בישראל. 
בנושא מודל ההפעלה הנכון והציגה את 
השינויים הרגולטורים הנדרשים על מנת 

להפעיל אשפוז בית אמיתי.
במשך היום הועברו הרצאות נוספות 
באחד  הרפואה.  בתחום  חידושים  על 
מוסינזון,  דוד  ד"ר  השתתף  המושבים 
דיבר  אשר  במאוחדת,  הרפואה  סמנכ"ל 
מוסינזון,  ד"ר  ההיברידית.  הרפואה  על 
של  ההיברידית  המהפכה  ממובילי 
שמאחורי  החשיבה  את  מסביר  הקופה, 

לקחת  הוא  "הרעיון  המהפכני:  המודל 
את הרפואה הדיגיטלית, להתאים אותה 
בתוך  אותה  ולשלב  הישראלי  לציבור 
המעולה  המסורתית  הקהילה  רפואת 
תשפר  השירות  ערוצי  הרחבת  שלנו. 
את איכות הטיפול ואת איכות הרפואה 
הייחוד  למטופלים.  רב  זמן  ותחסוך 
שלנו הוא בכך שהחדשנות לא מבלבלת 
אותנו: אנחנו לא מוותרים על ערכים כמו 
עם המטופל.  יחס אישי והכרות עמוקה 
הדיגיטציה לא הופכת את השירות שלנו 
גדולים  בארגונים  שקורה  כמו  למנוכר, 
"המודל  מוסיף:  מוסינזון  ד"ר  אחרים". 
ההיברידי מאפשר גם מעקב אחרי חולים 
למרפאה  להגיע  חייבים  שלא  כרוניים, 
לשם כך. יש מטופלים שיגיעו למרפאה, 
יש מטופלים שיבצעו ביקור דיגיטלי ויש 
כאלו שישלבו ביניהם - זוהי ההיברידיות 

במיטבה".

אלפי משתתפות בערבי הבריאות של 
'לאומית שירותי בריאות' בריכוזים 

החרדיים 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"

ממשיכה  בריאות'  שירותי  'לאומית 
המונעת  הרפואה  מהפכת  את  להוביל 
בריא,  חיים  לאורח  המודעות  והגברת 
בהובלתה  הבריאות  ערבי  סדרת  כאשר 
וביוזמתה ממשיכה לכבוש את הריכוזים 

החרדיים. 
התקיימו  החולף  השבוע  במהלך 
ביתר  עילית,  מודיעין  ירושלים,  בערים: 
עילית ונתניה אירועי בריאות בהם נטלו 

חלק אלפי משתתפות. 
המש־ שמעו  הערב  בתחילת 

ומעשירה  מרתקת  הרצאה  תתפות 
מפי  (בירושלים  קריב  י.  הדיאטנית  מפי 
הדיאטנית א. מועלם) מ'לאומית שירותי 

בריאות'. "אורח חיים בריא בכל גיל".
בין לבין הוצג בפני המשתתפות בע־
רב הבריאות, סל הלידה הייחודי והאט־

בריאות'.  שירותי  'לאומית  של  רקטיבי 
המשלים  הביטוח  מחירי  הוצגו  כן  כמו 
מבין  ביותר  הזולים  שהם  'לאומית'  של 

כל קופות החולים. 
מהמשתתפות  אחת  הופמן,  גב' 
בערב הבריאות במודיעין עילית, סיפרה 
כי היא שמעה עליו דרך חברה והחליטה 
"החלטה  האחרון,  ברגע  אליה  להצטרף 
"הערב  ומסבירה:  מציינת,  היא  מעולה", 
גבוהה  הכי  ברמה  מתוקתק  היה  עצמו 
שיש. מוקפד ומושקע עד הפרט האחרון".
התכנים  הלוגיסטי,  לעניין  "בנוסף 
שנחשפנו אליהם, יחד עם האינפורמציה 
הרפואית והתכנית האמנותית, העניקו לי 
גם הנאה נקודתית ובעיקר כלים ומידע 

חשוב לעתיד".

בירושלים,  באירוע  שהשתתפה  ב, 
מציינת את התועלת הרבה שהיא הפיקה 
מהנגשת המידה בנושא סל הלידה והבי־

מתעצלים  "אנשים  המשלימים:  טוחים 
או מסתבכים לקרוא את האותיות הק־

טנות ולהבין מה באמת הקופות מציעות 
פערים  על  שבפועל מדובר  להם, אפילו 
במהלך  ובאיכות.  בתשלום  גדולים 
האירוע הרגשתי לראשונה שאני מקבלת 
את המידע הכי אמין ומדויק בנושא, והכי 

חשוב: המידע שרלוונטי עבורי". 
שהוקרנה  המצגת  "גם  לדבריה, 
הייתה ברורה ומובנת מאוד, וגם הקשב 
והנכונות של נציגות הקופה שענו לשא־

לות והסבירו על המסלולים השונים היו 
ברמה גבוהה מאוד".

בסדרת  ערב  בעוד  מדובר  כאמור, 
ערבי הבריאות שיוזמת ומפיקה 'לאומית 

את  להגביר  במטרה  בריאות'  שירותי 
במגזר  בריא  חיים  לאורח  המודעות 

החרדי.
להמשיך  מבטיחים  ב'לאומית' 
"אנחנו  בנושא.  המהפכה  את  ולהוביל 
המודעות  העלאת  את  להוביל  גאים 
לרפואה מונעת ואורח חיים בריא במגזר 
הללו  לאירועים  הרב  הביקוש  החרדי. 
רואים  ואנחנו  הגדול  הצורך  על  מלמד 
בזה שליחות. זו הסיבה שאיננו מגבילים 
לאומית  ללקוחות  הללו  האירועים  את 

בלבד".
במתכונת  נערכים  הבריאות  ערבי 
ורפואה,  בריאות  בנושאי  הרצאות  של 
לצד תכנית אומנותית. עד כה נערכו ער־

בי בריאות רבים בכל הריכוזים החרדיים 
בהם  להשתתפות  כשהביקוש  בארץ, 

שובר שיאים.

כדאי לדעת: על זכויותיהם של ילדים עם 
קשיי שפה ותקשורת בביטוח הלאומי

משתמש  מדבר,  לא  הילד 
לתקשר,  כדי  חיצוניים  בעזרים 
האוטיסטי,  הרצף  על  מאובחן 
גילו?  מבני  חריגה  בצורה  מתפקד 
לכם  מגיעות  זכויות  אילו  תבדקו 
מהביטוח הלאומי. אתם לא רוצים 
לוותר על קצבה של אלפי שקלים 
בחודש, שיכולה לסייע לכם לטפל 
שבו  חודש  בכל  הילד.  את  ולקדם 
המ־ הקצבה  את  תובעים  לא  אתם 
גיעה לכם, יכול להיות שאתם מא־
בדים עוד קצבה שיכולתם לקבל. 
שו־ מצבים  של  ארוכה  שורה 

הורים  לזכות  יכולה  בילדים  נים 
הביטוח  חודשית.  נכות  בקצבת 
הלאומי מפריד ומבדיל בין אותם 
וכללים  תנאים  וקובע  מצבים 

לקיום הקצבה בכל אחד מהם. 
בעיות  התפתחותי,  "עיכוב 
הספקטרום   -ASDו בדיבור 
מהמצבים  אחד  כל  האוטיסטי, 
נכות",  בקצבת  לזכות  יכול  הללו 
המרכזית  החברה  בצוות  אומרים 
עשרות  שמלווה  זכויות,  למימוש 
הביטוח  מול  ההורים  את  שנים 
הק־ "שיעור  ומוסיפים:  הלאומי, 

וכן  למקרה  מקרה  משתנה  צבה 
לע־ הילד  על  בהם  הזכאות  תנאי 
והדו־ האישורים  האבחונים,  מוד, 

חות שיש להמציא, כדי לאשר את 
הקצבה החודשית".

חושבים שמגיעה לילד שלכם 
שאתם  לפני  רגע  נכות?  קצבת 
הלאומי  לביטוח  תביעה  מגישים 
'קריטריון'  לאיזה  לראות  ומחכים 
מאש־ והאם  מתאים  שלכם  הילד 

רים לכם את הקצבה, זכרו: חובת 
דווקא  מוטלת  הזכאות  הוכחת 
תחכו  אל  לטובתכם,  עליכם. 
הע־ את  יעשו  הלאומי  שבביטוח 

בודה בשבילכם. הגיעו מוכנים.
עם  הלאומי  לביטוח  "הגענו 
יותר  אולי  גדוש,  מסמכים  תיק 
יודעים  לא  שהם  נראה  היה  מידי. 
לאשר  מה  ועל  אתנו  לעשות  מה 
יכולנו  לא  אנחנו  הקצבה.  את  לנו 
אחד,  דבר  ידענו  רק  להם,  לעזור 
שמתפקד  ילד  עם  ההתמודדות 
גילו  בני  מילדים  שנים  של  בפער 
כמה  הבקשה,  מנשוא",  קשה 
עילת  אין  הסיבה:  נדחתה.  צפוי, 

זכאות.
לרב שזירי, יו"ר החברה המר־

כזית למימוש זכויות, יש הרבה מה 
"כשב־ זה:  בנושא  להורים  לחדש 

הלאומי  הביטוח  אל  מוגשת  קשה 
כבר צריך להיות ברור להורים על 
מה בדיוק הם מבקשים לקבל את 

קרי־ או  תקנה  איזו  על  הקצבה, 
לאישור  כתנאי  המוצבים  טריון 
הזכאות ואיך התיק הרפואי שהם 
מגישים עונה על כך אחד לאחד".

מגישים  כאשר  למשל,  כך 
מעל  ילד  עבור  לקצבה  בקשה 
התפתחותי,  עיכוב  עם  שלוש  גיל 
מדברות  התקנות  כי  להבין  צריך 
התלות  הזולת'.  בעזרת  'תלות  על 
כמו:  בפעולות  תיבחן  הילד  של 
באופן  והכול  ועוד,  אכילה  רחצה, 

החורג מבני גילו. 
הזקוק  ילד  של  אחר  במקרה 
בעיית  עקב  בתקשורת  לסיוע 
מדובר  כי  לדעת  צריך  דיבור, 
ואילך,  שנים  שלוש  מגיל  בזכאות 
המתייחסת למצב של חוסר דיבור 

המצריכה סיוע ועזרים. 
בקשת  לתהליך  שתיגשו  ככל 
את  תגדילו  כך  מוכנים,  הקצבה 
הקצבה  את  שתקבלו  הסיכויים 
לא  מרגישים  אתם  אם  המגיעה. 
את  לקבל  ניסיתם  אם  מוכנים. 
שלא  או  ונכשלתם  לבד  הקצבה 
ניתן  בדיוק  מה  על  לכם  ברור 
לעשות,  ומה  הקצבה  את  לקבל 
מקצוע  אנשי  לכם  יש  זה  בשביל 
בעלי ניסיון וידע בתחום שיכולים 

לעזור לכם. 

נתפסו מאות בקבוקי 
משקה אלכוהולי מזויף

מאת חיים מרגליות

שוטרי  של  משולב  מבצע 
משרד  פקחי  עם  ישראל  משטרת 
מאות  לחשיפת  הוביל  הבריאות 
בקבוקי אלכוהול מזויפים שהוצעו 

למכירה.
בחיפוש שנערך בעסקים בבני 
אל־ בקבוקי  מאות  אותרו  ברק 

כוהול מזויפים. הסחורה הוחרמה 
משרד  בדיקת  להמשך  והועברה 
הוזמנו  העסקים  בעלי  הבריאות. 

רישוי  טיפול  ולהמשך  לחקירה 
עסקים.

משטרת  בין  הפעולה  "שיתוף 
נוספים  אכיפה  לגופי  ישראל 
מדוייק,  מודיעין  באיסוף  מתבטא 
מבצעיים  כוחות  של  ופעילות 
יש־ משטרת  וסמויים.  גלויים 
עם  פעולה  לשתף  תמשיך  ראל 
במטרה  השונים  האכיפה  גורמי 
שעלולים  מוצרים  שיווק  למנוע 
נמסר  הציבור",  בבריאות  לפגוע 

מהמשטרה.
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גורמים בלשכת ראה"מ: מסתמנת 
פגישה עם פוטין בקרוב

בסביבת נתניהו אישרו כי תיתכן פגישה בין רה"מ לנשיא הרוסי ^ מוקדם יותר אמר 
מקור מדיני למעריב כי הצד הרוסי רואה ברעיון הישראלי נסיון לרווח אלקטורלי
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ראש  בלשכת  גורמים 
כי  מסרו  נתניהו  בנימין  הממשלה 
רוסיה  נשיא  עם  פגישה  מסתמנת 

ולדימיר פוטין בזמן הקרוב. 
מגי־ נתניהו  מלשכת  הדברים 

ב'מעריב'  הפרסום  רקע  על  עים 
הרוסי  החוץ  במשרד  הכעס  על 
שה־ הישראלית  הפניה  בעקבות 

ביקשו  במסגרתה  השבוע,  גיעה 
נציגי ראש הממשלה, ממקביליהם 
שלפני  בימים  לארגן  הרוסים 
נשיא  בין  פסגה  מפגש  הבחירות, 
דונלד  ארה"ב  נשיא  פוטין,  רוסיה 

טראמפ ונתניהו בירושלים.

פוליטי־מדיני  מקור  לדברי 
האח־ בימים  ב'מעריב',  שצוטט 

מול  דומה  מאמץ  נעשה  רונים 
דונלד  ארה"ב  נשיא  של  לשכתו 
טראמפ  לנשיא  הפניה  טראמפ. 
הישראלי  השגריר  דרך  הועברה 

בארה"ב רון דרמר. 
בפתח  נתניהו  אמר  שלשום 
ישיבת הממשלה כי "בימים הללו 
מתקיים מאמץ לקיים מפגש טרי־

רוסיה,  בהשתתפות  נוסף  לטרלי 
בירושלים,  כאן  וישראל,  ארה"ב 
הוצאת  בענין  לדון  להמשיך  כדי 

איראן מסוריה". 
לדברי הגורם הפוליטי־מדיני, 
הצד הרוסי רואה ברעיון הישרא־

לי נסיון פוליטי של בנימין נתניהו 
לקראת  אלקטורלי  רווח  להשיג 
וזאת  לכנסת  הקרובות  הבחירות 
על חשבון נשיא רוסיה פוטין. כמו 
כן, טענו אנשי משרד החוץ הרוסי 
להסכמות  נצמדת  לא  ישראל  כי 
במפגש  היתר  בין  בעבר,  שהושגו 
שהתקיים  הטרילטרלי  פסגה 
בירושלים ביוני השנה, ברמה של 
כזכור,  לאומי.  לבטחון  יועצים 
במפגש המשולש השתתפו היועץ 
ג'ון  ארה"ב  של  לאומי  לבטחון 
לבטחון  המועצה  מזכיר  בולטון, 
פטרו־ ניקולאי  רוסיה  של  לאומי 

שב וראש המל"ל הישראלי מאיר 
בן שבת.

"ותשובה ותפילה וצדקה" – "הצדקה הגדולה ביותר":

עדויות מרתקות ומסמכים היסטוריים מגדולי הדורות זצוק"ל אודות דעתם 
הברורה כי יש להעדיף את הצדקה ל'טהרת המשפחה' מכל הצדקות

כך במכתב מיוחד כותב מרן החזו"א זצוק"ל "יותר נכון ליתן למקווה טהרה" ומוסיף עוד במכתבו כי "אפשר למסור כספים לרבי 
אפרים זלמן הלפרין זצ"ל" מייסד טהרת המשפחה • עוד שלל מכתבים עדויות ומסמכים מרתקים ביותר יצאו לאור בימים 

הקרובים • כמו כן עדויותיו של הגאון רבי מרדכי אויערבאך שליט"א נשיא טהרת המשפחה ולהבחל"ח אביו הגדול נשיא טה"מ מרן 
הגרש"ז זצוק"ל על עובדות מרתקות מתקופת מרן הגה"ק רבי שלמה מזוועהיל ממייסדי טהרת המשפחה יובאו אף הם באסופה

אחדשה"ט באהבה יקרתם הגיעני, 
בני  להצלת  למקווה  ליתן  נכון  יותר 
מכריע  היסטורי  במכתב  כך  ישראל", 
אשר  לשואלים  זצוק"ל  החזו"א  מרן 
בקשו את דעתו היכן לתרום את כספי 
מרן  הסתפק  לא  שבזה  אלא  הצדקה, 
את  לכוון  במכתבו  והמשיך  זצוק"ל 
למסור  "אפשר   – למעשה  השואלים 
שליט"א  הלפרין  זלמן  אפרים  להרב 
(זצ"ל, מייסד טהרת המשפחה) כי ידיו 
הק־ בארצנו  המקוואות  לבנין  אמונות 
דושה". בסוף מכתבו מברך מרן זצוק"ל 
חלקו  "ואשרי  לו  שיצייתו  אותם  את 
מן  כפול  ושכרו  איתו  המסייע  זה  של 
השמים. החותם ברכה ד"ש אי"ש זכרון 
מאיר" כך במכתב שצפוי להתפרסם עם 
ותיעודים  מסמכים  של  ארוכה  שורה 
היסטוריים שיראו אור בימים הקרובים.
ומ־ ידועה  החזו"א  מרן  של  דעתו 

של  לדעתם  מצטרפת  והיא  פורסמת 
גדולי ומאורי הדורות כמרנן הגה"ק רבי 
מגור,  אמת'  ה'אמרי  מזוועהיל,  שלמה 
אהרן  ורבי  מהוסיאטין  ישראל  רבי 
יחזקאל  רבי  מטשיבין,  הרב  מבעלזא 
אברמסקי, והרב מבריסק זצוק"ל ושאר 
מכל  יבדלחט"א  מרנן  וכן  עולם  גדולי 
אסמכתות  למצוא  ניתן  אשר  העדות 

מרתקים  ומסמכים  במכתבים  ועדויות 
הקרובים  בימים  אור  לראות  שאמורים 
בעיניהם  שראו  העדיפות  על  ומעידים 

הטהורות לצדקה זו.
צוות  שוקד  המרתקת  העבודה  על 
מיוחד בראשות העורך והחוקר התורני 
בשליחות  שליט"א  שוורץ  פנחס  הרב 

'טהרת המשפחה'.
בעוצמת  מפליאים  מכתבים  עוד 
תוכנם אשר נכתבו בכתב ידם של מרנן 
הגרא"ז מלצר זצוק"ל והגרצ"פ פראנק 
שבסיוע  הגדולה  הזכות  אודות  זצוק"ל 
אלו  מכתבים  גם  המשפחה,  לטהרת 
עבודה  במסגרת  להתפרסם  צפויים 

מרתקת זו.
חשיבות  בעל  היסטורי  מכתב 
בכתב  מכתב  הוא  דופן  יוצאים  וערך 
מז־ שלומקע  רבי  הגה"ק  מרן  של  ידו 

טהרת  ממייסדי  שהיה  זצוק"ל  וועהיל 
כותב  ובו  שנים  כ־77  לפני  המשפחה 
בכת"י כאמור: "אשרי כל העוסקים וכל 
את  הנותנים  וכל  והמעשים  העושים 
ידם לחזק את הטהרה אשר הנה חומת 
מגן לנו בכל דור וכל בר ישראל מחויב 

להפריש מאונו והונו".
גם מכתבים נדירים ביותר כדוגמת 
מב־ הגרי"ז  מרן  של  ידו  בכתב  מכתב 

ריסק זצוק"ל אשר ידוע כי כמעט ולא 

הוציא מתחת ידו הק' מכתבים בעניינים 
המפורסמות  מן  ועוד  זאת  ציבוריים, 
זה  במכתבו  הטהור,  לשונו  דקדוק 
טהרת  מייסד  את  זצוק"ל  מרן  משבח 
המשפ־ טהרת  פעולות  ואת  המשפחה 
ידו  על  נכתב  זה  מכתב  הכבירות.  חה 
הוא  "כי  כותב  והוא  אלול  חודש  בימי 
זכות הרבים הגמור במלא מובן המילים 
ואשרי למי שיזכה להיות לו חלק בזה כי 
יהיה בכלל מזכי הרבים ביסוד בית יש־
ראל וזכות העומד לעולמים במשמרת 
ולזכות מזכרת בזה ובבא". מרן זצוק"ל 
אף מוסיף כי המסייעים "יבורכו בברכת 
ולחיים  הרבים  למזכי  האמור  טוב  כל 
טובה  וחתימה  וכתיבה  וארוכים  טובים 

בספרן של צדיקים גמורים".
ממרן  נוספים  מכתבים  כאמור, 
גאב"ד טשיבין זצוק"ל מרן הגה"ק רבי 
האמרי  בעל  והגה"ק  מבעלזא  אהרן 
'חזון  בעל  ומרן  זצוק"ל  מגור  אמת 
להתפרסם  עתידים  זצוק"ל  יחזקאל' 

בחוברת האמורה.
בימים הקרובים צפויה לצאת לאור 
דעתם  את  נכון  אל  שמבררת  החוברת 
זצוק"ל  הדורות  גדולי  רבותינו  של 
ויבדלחט"א אודות החשיבות והעדיפות 
שבצדקה לטהרת המשפחה על פני כל 

הצדקות. 

נתניהו לג'ונסון: "יש לנו אתגרים 
בטחוניים משותפים בנושא איראן"

רה"מ יצא לביקור בזק בבריטניה, שם נפגש עם ראש הממשלה הבריטי ג'ונסון ועם מזכיר ההגנה האמריקני אספר ^ לביקור התלווה 
גם מפקד חיל האוויר וראש אגף המבצעים ^ ג'ונסון: "אנו מאמינים בפתרון שתי המדינות"
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הבטחון  ושר  הממשלה  ראש 
עם  אתמול  נפגש  נתניהו  בנימין 
בוריס  הבריטי,  הממשלה  ראש 
שא־ בלונדון  בזק  בביקור  ג'ונסון, 
בהמשך  יותר.  מוקדם  הגיע  ליה 
ההגנה  שר  עם  גם  נתניהו  נפגש 
הבריטי, בן וואלאס, במשרד ההג־
השתתפו  זו  בפגישה  בלונדון.  נה 
גם ראש המל"ל, מפקד חיל האוויר 
נתניהו  נפגש  אמש  אמ"ץ.  וראש 
האמריקני,  ההגנה  מזכיר  עם  גם 

מארק אספר.
הפגי־ לפני  הפנים  בקבלת 

ראש  לנתניהו  אמר  ביניהם,  שה 
רא־ הפעם  "זו  ג'ונסון:  הממשלה 

וזה  פה,  אותך  מארח  שאני  שונה 
נתניהו  הבא".  ברוך  גדול.  כבוד 
אותך,  לראות  משמח  לו: "זה  ענה 
ראש  כשאתה  עכשיו  במיוחד 
ממשלה. אתה חבר אמת ליהודים 
ולישראל, ואני מצדיע לך על המ־

לחמה שלך באנטישמיות, כמו גם 
על התמיכה שלך בבטחון ישראל. 
הטכנולוגיים,   – בינינו  היחסים 
הכלכליים, המדיניים והבטחוניים 
יש  הזמנים.  כל  של  בשיא  הם   –
משותפים  בטחוניים  אתגרים  לנו 
שלה  התוקפנות  איראן,  בנושא 
והטרור שהיא מוציאה ואני רוצה 

לשוחח איתך על זה".
בר־ כי  לנתניהו  אמר  ג'ונסון 
במזרח  המצב  על  לשוחח  צונו 
מדינות  שתי  "מבחינתנו  התיכון, 
ג'ונסון.  אמר  שלנו",  הפתרון  הוא 

נתניהו ענה לו בתגובה: "נדבר על 
לבריט־ למטוס  עלייתו  לפני  זה". 

ניה אמר רה"מ: "התבשרנו על עוד 
הפרה והתרסה של איראן בתחום 
מצט־ וזה  גרעיני  לנשק  חתירתה 

רף לפעולות תוקפניות נגד השיט 
הבינלאומי ומדינות באזור. זה לא 
הזמן לנהל שיחות עם איראן אלא 
על  איראן.  על  הלחץ  את  להגביר 
אשוחח  ואחרים  האלה  הנושאים 

בביקור הבזק בלונדון". 
הראשונה  בפגישה  מדובר 
אחרי  השניים  עם  נתניהו  של 
שנכנסו לתפקידיהם, וגם בין הפ־

גישות הראשונות של השניים עם 
הממשלה  ראש  מהאזור.  מנהיגים 
דן עם ראש ממשלת בריטניה בו־

ועל  באזור,  המצב  על  ג'ונסון  ריס 
והתוק־ הטרור  את  להדוף  הדרך 

פנות של איראן. לביקור הצטרפו 
בצה"ל,  המבצעים  אגף  ראש  גם 
האוויר  חיל  ומפקד  חליוה,  אהרן 
ההגנה  שר  עם  נורקין.  עמיקם 
הבטחון  בצרכי  נתניהו  דן  אספר 
ואס־ הממשלה  ראש  ישראל.  של 

בטלפון,  שלישי  ביום  שוחחו  פר 
שיחתם  את  להרחיב  והחליטו 

בלונדון. 
נתניהו  כי  נמסר  כך,  בתוך 
נשיא  עם  הנראה  ככל  ייפגש 

בעיר  הבא  בשבוע  פוטין  רוסיה 
סוצ'י.

ראה"מ נתניהו בחברון: "איננו 
זרים כאן, נישאר פה לנצח"

ראש הממשלה נתניהו באזכרה במלאת 90 שנה למאורעות תרפ"ט: "חזרנו לצור 
מחצבתנו וזה הנצחון שלנו"

מאת דוד שמואלי

טקס  השבוע  נערך  בחברון 
90 במלאת  הממלכתי  האזכרה 
ראש  תרפ"ט.  למאורעות  שנים 
אמר  נתניהו  בנימין  הממשלה 
הנצחון.  את  לבטא  באירוע, "באנו 
הנצחון  וזה  מחצבתנו  לצור  חזרנו 
שלנו. פורעים צמאי דם חוללו את 
הטבח הנורא לפני 90 שנה. הם היו 
אותנו  עוקרים  הם  שבכך  בטוחים 
הם  ולתמיד –  אחת  הזה  מהמקום 

טעו טעות מרה".
לשבח  "צריך  כי  ציין  הוא 
הער־ באוכלוסיה  המעטים  את 

שכניהם  על  להגן  שנחלצו  בית 
היהודית. הם פעלו במוסריות תוך 
נטבחו,  יהודים   67 חייהם.  סיכון 
ברגעים  דווקא  נפצעו.  עשרות 
מחדש  נעמדנו  וחורבן  משבר  של 

על רגלינו".
לחיזוק  התייחס  נתניהו 
"בית  ואמר,  בעיר  ההתיישבות 
שעבר  בשבוע  אוכלס  המכפלה 
חשובים  בנושאים  מטפלים  ואנו 
מערת  להנגשת  בנוגע  אחרים 
יהודי.  ברכוש  וזכויות  המכפלה 
אבל  אחד,  אף  לנשל  באים  איננו 

איננו  אותנו.  ינשל  לא  אחד  אף 
זרים בחברון, נשאר בה לנצח".

שרת התרבות ח"כ רגב, נשאה 
"אנחנו  הטקס.  בפתיחת  דברים 
עם  שנים   100 מזה  מתמודדים 
וצורות  פנים  שלובש  ערבי  טרור 
להרוס  היא  תכליתו  שכל  שונות, 
מדינת  של  הציוני  המפעל  את 

ישראל".
להג־ חדלנו  לא  "מעולם 

כל  חרף  הציוני  החזון  את  שים 
האינ־ על  שמירה  תוך  האיומים. 

והלאומיים  הבטחוניים  טרסים 
עם  התמודדות  תוך  ישראל,  של 
הטרור הפלסטיני. טרור שמעולם 

לא נכנענו לו", דברי רגב.
הממשלה  לראש  פנתה  רגב 
ואמרה, "אמרת השבוע אדוני ראש 
מבטיח  שאתה  באלקנה  הממשלה 
ושו־ יהודה  יישוביי  על  ריבונות 
מ־90 יותר  מתאים  זמן  אין  מרון. 

שנה למאורעות תרפ"ט לפרוע את 
תל  אין  חברון  אין  אם  כי  השטר – 
אביב  תל  של  הקיום  זכות  אביב. 
ושרה  אבינו  באברהם  מתחילה 
זכית  כאן.  איתנו  שנמצאים  אמנו 
ראש הממשלה להוביל כל כך הר־

שייזכרו  היסטוריים  תהליכים  בה 

היהודי  העם  של  בהיסטוריה  לעד 
שתפ־ בטוחה  אני  ישראל.  ומדינת 

רע גם את השטר החשוב הזה".
נת־ התעלם  האירוע  במהלך 

ראשי  שהובילו  מהקמפיין  ניהו 
היישוב היהודי בתקופה האחרונה 
במ־ יהודית  בניה  לאשר  בדרישה 

תחם ה'שוק' בחברון.
ב'ימינה'.  ניצלו  כמובן  זה  ואת 
סמו־ בצלאל  התחבורה  שר 

עכשיו  ''בנאומו  הגיב:  טריץ' 
שנה   90 לציון  הממלכתי  בטקס 
ראש  בחברון,  תרפ"ט  למאורעות 
מאוד  באופן  הכריע  הממשלה 
את  לאשר  האם  בדילמה  פשוט 
את  או  בחברון  בשוק  השכונה 
הנגשת מערכת המכפלה – לא זה 
ולא זה... אם ימינה לא תהיה גדו־

ללחוץ  ותוכל  הבחירות  אחרי  לה 
עליו זה לא יקרה".

''מאוד  נמסר:  ימינה  ממפלגת 
הממשלה  ראש  את  לברך  רצינו 
בארץ  מעלית  התקנת  אישור  על 
מעלון  על  אפילו  לצערנו  ישראל. 
הממשלה  ראש  המכפלה  למערת 
ריבונות  להתחייב.  מסוגל  לא 
בדי־ ולא  במעשים  להיות  צריכה 

בורים''.

טלטלה פוליטית בבריטניה: ג'ונסון נכשל פעמיים 
קבוצת חברי פרלמנט מהמפלגה השמרנית ערקה לאופוזיציה – אך האופוזיציה הצביעה נגד הקדמת 

הבחירות
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

ממשיכה  הברקזיט  סערת 
הב־ הפוליטיקה  את  לטלטל 
ולאחר  פעם,  אחר  פעם  ריטית 
מהמפלגה  ממשלה  ראשי  ששני 
בכ־ עליה  שילמו  כבר  השמרנית 
סאם, מצטרף גם ראש הממשלה 
לרשימת  ג'ונסון  בוריס  החדש 
משפי־ תבוסות  וסופג  הנפגעים, 

לות בפרלמנט. 
הצבי־ האחרונים  ביומיים 

בעד  הפרלמנט  חברי  רוב  עו 

לבקש  ג'ונסון  את  המחייב  חוק 
מהאיחוד האירופי ארכה נוספת 
בת שלושה חודשים, אם הוא לא 
יצליח להגיע להסכם עד תאריך 
לפרישה  שנקבע  הקודם  היעד 
הת־ ג'ונסון  האירופי.  מהאיחוד 

בלהט  וטוען  בתוקף  לחוק  נגד 
בכל  לפרוש  צריכה  בריטניה  כי 
האירופי  האיחוד  ואם  מחיר, 
בה,  יפגע  שלא  הסכם  לה  יציע 
תחתום  שהיא  מניעה  כל  אין 

עליו. 
במפלגה  חברים  של  קבוצה 

לאופוזיציה  ערקו  השמרנית 
את  הכובל  החוק  בעד  והצביעו 
מימש  ובתגובה  ג'ונסון,  של  ידיו 
את  הבריטי  הממשלה  ראש 
לכן,  קודם  שהשמיע  האיומים 
של  מיידי  לפיזור  הצעה  והגיש 
בחירות  על  והכרזה  הפרלמנט 

בזק. 
נכשל  הפעם  שגם  אלא 
שהאופוזיציה  משום  ג'ונסון, 
במעט  התרחבה  עתה  שזה 
לפי־ התנגדה  לרוב,  והפכה 

את  והותירה  הפרלמנט,  זור 

הממשלה  ראש  כס  על  ג'ונסון 
הרוב  תמיכת  ללא  כשהוא 

בפרלמנט. 
בחריפות  תקף  עצמו  ג'ונסון 
האנטי־ האופוזיציה  מנהיג  את 

על  לו  ולעג  קורבין,  ג'רמי  שמי 
כך שהוא מתנגד לבחירות. "זאת 
הפעם הראשונה בהיסטוריה של 
האופוזי־ מנהיג  שבה  בריטניה 

הפרלמנט",  לפיזור  מתנגד  ציה 
בגלל  קורה  "וזה  ג'ונסון,  גיחך 
שבבחירות  היטב  יודע  שקורבין 

הוא יספוג תבוסה מרה". 
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מועדון 'מכבי שפע זכות' מסכם קיץ 
פורה בפעילות מיוחדת לכל המשפחה

אלפי ילדים שנהנו, מאות משפחות שהצטרפו, חמישה ימי הפנינג שנערכו 
ברחבי הארץ וכרטיס אחד מנצח

מועדון   - זכות  שפע  מכבי  מועדון 
ערך  החרדי,  למגזר  המוביל  הצרכנות 
מוקדים  בחמישה  חווייתיים  הפנינג  ימי 
מובילים ברחבי הארץ - ברח' רבי עקיבא 
בש־ ברק,  בבני  כהנמן  ברח'  ברק,  בבני 

רמת  בשכונת  בירושלים,  רוממה  כונת 
אשכול בירושלים ובחיפה. 

מאות  השתתפו  ההפנינג  בימי 
משפחות ואלפי ילדים. ילדי המשפחות 
המועדון  שמספק  לכרטיס  שהצטרפו 
כרטיסים  שכללו  הפתעות  משלל  נהנו 
כרטי־ תרי"ג,  חבורת  של  הקיץ  למופע 

סים לפארק המים חפץ חיים, משחקים, 
בלונים ועוד. בעוד הילדים נהנים משפע 
לקבלת  ההורים  התפנו  ההפתעות, 
המועדון  לכרטיס  והצטרפות  פרטים 

המוביל למגזר החרדי.
השתתפות שיא של מאות משפחות 
החברים  למאגר  שהצטרפו  חדשות 
בימי  נרשמה  המוביל  המועדון  בכרטיס 

הפעילות המיוחדת. 
זכות',  שפע  'מכבי  המועדון  כרטיס 
מעניק  ישראכרט,  קבוצת  בשיתוף 
הצריכה  תחומי  בכל  משתלמות  הטבות 
הטבות  כדוגמת  הבריאות,  בתחום  הן   -

מגוון  והן  אופטיק,  ואסותא  במכבידנט 
שבוע  מידי  ומתחדשות  קבועות  הטבות 
שה־ המשפחות  מאות  תחומים.  במגוון 

שפע  למכבי  ההפנינג  במהלך  צטרפו 
ההטבות  מגוון  את  במקום  קיבלו  זכות 
'מכבי  לחברי  והבלעדיות  ביותר  השוות 

שפע זכות'.
כרטיס  מחזיקי  כי  לציין,  חשוב 
האשראי החדש מצטרפים באופן אוטו־

של  וההנחות  ההטבות  לתוכנית  מטי 
ישראכרט למגזר החרדי.

קבועות  מהנחות  ייהנו  זו  במסגרת 

במעמד חיוב החשבון בכ-3,000 בתי עסק 
מתח־ מהטבות  ובנוסף  ארצית  בפריסה 
כגון  תחומים  במגוון  חודש  מידי  לפות 
למגוון   1+1  | מהדרין  בכשרות  מלונות 
אטרקציות | מזון | ריהוט | מוצרי חשמל 

| אופטיקה | מבצעי רכב ועוד.
הקיץ הסתיים בהשתתפות שיא של 
ילדים  ואלפי  מרוצות  משפחות  מאות 
את  מזמינה  זכות  שפע  ומכבי  נהנים 
כל עובדי וחברי מכבי להצטרף לכרטיס 
האשראי המוביל והמנצח. לפרטים והצ־

טרפות חייגו 8913*

רוחאני בנסיגה נוספת מהסכם 
הגרעין: "נפתח עוד צנטריפוגות" 
קודם לכן הטיל טראמפ על איראן סנקציות נוספות והצהיר: "זה עצוב, 

אפשר לפתור את זה בתוך 24 שעות אם איראן רק תהיה מעוניינת"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

לסגת  ממשיכים  האיראנים 
שלא  נזהרים  אך  הגרעין,  מהסכם 
מדי:  יותר  החבל  את  למתוח 
חסאן  איראן  נשיא  נשא  אתמול 
הנסי־ כי  הודיע  בו  נאום  רוחאני 
תתבצע  מההסכם  החודשית  גה 
פיתוח  של  תהליך  תחילת  בדמות 
ומשוכללות  חדשות  צנטריפוגות 
כבר  מחזיקה  שאיראן  מאלו  יותר 
כיום, ושברובן היא לא משתמשת 
בגלל האיסור שהוטל עליה במסג־

רת הסכם הגרעין. 
הממשל  הודיע  לכן  קודם 
סנקציות  הטלת  על  האמריקאי 
טרא־ והנשיא  איראן,  על  חדשות 

מפ אמר כי המצב של איראן קשה. 

טראמפ.  אמר  מאוד",  עצוב  "זה 
24 בתוך  זה  את  לפתור  "אפשר 

רק  איראן  אם  דיונים,  של  שעות 
ולקבל  לדבר  מעוניינת  תהיה 

החלטות". 
הח־ האמריקאיות  הסנקציות 

שהוטלו  איסורים  כוללות  דשות 
החלל  תעשיית  בתחום  איראן  על 
משמעו־ לא  הן  כי  ונראה  שלה, 

ההשפעה  מבחינת  במיוחד  תיות 
לאחר  האיראנית,  הכלכלה  על 
שכבר  המשקל  כבדות  הסנקציות 
האסלא־ הרפובליקה  על  הוטלו 

והותירו  הקודמים,  בסבבים  מית 
ביכולותיה  מאוד  מוגבלת  אותה 

הכלכליות. 
מחודש  יותר  לפני  כבר 
היא  חודש  מדי  כי  איראן  הודיעה 
תבצע נסיגה נוספת מהסכם הגר־
עין, עד שהיא תקבל את מבוקשה 
יוסרו  האמריקאיות  והסנקציות 
פתרון  יימצא  לפחות  או  מעליה, 
את  לנהל  לאיראנים  שיאפשר 
חופשית,  בצורה  שלהם  הכלכלה 

חרף הסנקציות על איראן. 
איימו  האחרון  בחודש 
הבאה,  הנסיגה  כי  האיראנים 
שהתבצעה אתמול, עלולה להיות 
לרמה  אורניום  להעשיר  החלטה 
שלדברי  צעד  אחוזים,   20 של 
משמעותי  נחשב  גרעין  מדעני 
משום  פצצה,  לייצור  בדרך  מאוד 
בהעשרת  המלאכה  שעיקר 

האחוזים  ב־20  הוא  האורניום 
ההעשרה  וההליך  הראשונים, 
שווה  אחוזים,  ל־90  אחוזים  מ־20 
ערך במאמץ הנדרש למענו ובזמן 
20 של  להעשרתם  אורך  שהוא 

לייצר  כדי  הראשונים.  האחוזים 
לה־ איראן  צריכה  גרעין  פצצת 

אורניום  של  מספקת  כמות  שיג 
אחוזים,   97 של  לרמה  המועשר 
הגרעין  הסכם  חתימת  ולפני 
מסוגלת  שהיא  היתה  ההערכה 
אורניום  של  כזאת  לכמות  להגיע 
מועשר ברמה המקסימלית, בתוך 
בתוך  היותר  לכל  או  חודשים 

שנה בלבד. 
לפני שהודיע טראמפ על הח־

לטתו להטיל סנקציות נוספות על 
את  בוושינגטון  אירח  הוא  איראן, 
שר החוץ הצרפתי ברונו לה מאר, 
שיסכים  עליו  להשפיע  שניסה 
שהטיל  מהסנקציות  חלק  להסיר 
הקודמים,  בסבבים  איראן  על 
ההצעה  את  לקדם  לאפשר  כדי 
המחויבות  לחידוש  הצרפתית 
המלאה של איראן להסכם הגרעין 
דולרים  מיליארד  ל־15  בתמורה 

שצרפת הציעה לשלם. 
גם  בנוסף  דרשו  האיראנים 
מהסנקציות  חלק  של  הסרה 
טראמפ  ומשסירב  האמריקאיות, 
ההצעה  את  דחו  הם  זאת,  לעשות 
על  אתמול  והכריזו  מקרון  של 

נסיגה נוספת מההסכם. 

בנשיאות הגאונים רבי משה שאול קליין שליט"א ורבי ישראל גנס שליט"א:

ביוזמת מחוז ירושלים ב'כללית': עשרות רבנים ומורי 
הוראה צפויים להשתתף בכינוס 'בראי ההלכה'

בכינוס ישתתפו גם הגרמ"מ לפקיבקר רב הכללית והרב ישראל פנחס טירנואר יו"ר מוקד ה.ר.ב. • 
הרב משה רוזנגרטן, מנהל מגזר חרדי במחוז ירושלים ב'כללית': "כללית גאה להוביל את התאמת 

הפתרונות והפיתוחים הרפואיים להלכה"

הפנינג בחיפה

רק ב'לאומית': תרופות מרשם עד בית הלקוח
השירות הראשון מסוגו בארץ לאספקת תרופות מרשם עד בית הלקוח צפוי 
לעלות לאוויר לקראת סוף 2019 וילווה במתן ייעוץ והכוונה רוקחית מקצועית

רשת הפארם BE של שופר־
על  חתמה  כי  השבוע  הודיעה  סל 
ממניותיה   51% לרכישת  הסכם 
בע"מ',  ליין  און  'בלה  חברת  של 
'רקח  בשליטת קבוצת  הנמצאת 
בע"מ', ועו־ פרמצבטית  תעשייה 

ומכירה  בשיווק  היתר  בין  סקת 
בית  עד  ותרופות  מזון  תוספי  של 
הלקוח. רכישה זו הינה רכישה רא־
שונה של רשת BE שתאפשר לה 
בישראל  הראשונה  החברה  להיות 
בית  עד  מרשם  תרופות  שתספק 
הלקוח, באמצעות הזמנה מראש. 

יש לציין, כי בפברואר האחרון, זכתה 
שירותי  של לאומית  במכרז  בלה  חברת 
עד  ואספקה  מכירה  להפצה,  בריאות, 
בית  ומוצרי  מרשם  תרופות  של  הבית 
החברה  לאומית.  למבוטחי  מרקחת 
הקמת  של  מתקדמים  בשלבים  מצויה 
פלטפורמה ייעודית, לטובת ניפוק ואס־

הלקוח,  לבית  עד  מרשם  תרופות  פקת 
בהתאם לכללים ולנהלים שהותוו על ידי 

משרד הבריאות.
כבר  הסדיר  הבריאות  משרד 
תרו־ ומשלוח  מקוונת  ב־2008 מכירה 
אך  הלקוח,  לבית  המרקחת  מבית  פות 
את  שתספק  הראשונה  רשת BE תהיה 

השירות לקופת חולים בישראל.
מסוגים  רבים  משלוחים  היום,  כבר 
מדי  הבית  עד  ללקוחות  מגיעים  שונים 
חודש והכוונה היא שבעתיד תחת קורת 
בישראל  לראשונה  יהיה  ניתן  אחת  גג 

קופות  של  מרשם  תרופות  אף  להזמין 
חולים באמצעות רשת הפארם BE ועל 
בסיס הפלטפורמה המוקמת בימים אלה 

בחברת בלה.
להת־ כפופה  העסקה  השלמת 

וביניהם,  מתלים,  תנאים  של  קיימותם 
קבלת אישור הממונה על התחרות.

שופר־ מנכ"ל  אברכהן,  איציק 
לרשת  יאפשר  הרכישה  סל: "הסכם 
BE, לפרוץ דרך על ידי אספקת תרופות 
מרשם עד בית לקוחות לאומית שירותי 
בריאות. זוהי סנונית ראשונה שתאפשר 
גם  השירותים  הרחבת  את  בהמשך 
מנת  על  החולים  קופות  שאר  למבוטחי 
להנגיש את שירותי תרופות המרשם עד 
הזקוקות  רבות  אוכלוסיות  עבור  הבית 

לכך".
לנו  "ברור   :BE מנכ"ל וטרמן,  אורי 
שהעתיד נמצא בשילוב של מסחר מקוון 
מוביל ופורץ דרך עם סניפים המייצרים 

בתי  מוסף.  וערך  קניה  חוויית 
המרקחת המהווים עוגן אסטרטגי 
בכל חנות יהוו עוגן אסטרטגי גם 
ההשקעה  המקוונים.  בערוצים 
דרך  אבן  מהווה  בלה  בחברת 
בית  לתחום  בכניסה  משמעותית 

המרקחת הדיגיטלי".
לאומית  מנכ"ל  אלון,  ניסים 
שי־ "לאומית  בריאות:  שירותי 

שיתוף  על  מברכת  בריאות  רותי 
הפעולה החדש עם רשת BE של 
מרשם  תרופות  אספקת  שופרסל. 
עד הבית מהווה מבחינתנו סגירת מעגל 
דיגיטלית של הלקוח, החל מביקור רופא 
באמצעות הוידאו, דרך הזמנת התרופות 
על  הבית  עד  התרופות  באספקת  וכלה 

."BE ידי חברת
און  בלה  חברת  מנכ"ל  אלמוג,  שי 
מוצר  כל  חיים  אנו  שבו  "בעידן  ליין: 
ושירות מגיעים עד הבית. דווקא תרופות 
הבית  עד  להגיע  כה  עד  בוששו  מרשם 
נוכח המורכבות הרבה שקיימת בתהליך 
והאחריות הרבה הכרוכה באספקת שי־

הרגולציה  לתנאי  בהתאם  זה  חיוני  רות 
העדכניים. לשירות זה יש חשיבות רבה 
למגוון רחב של אוכלוסיות לרבות הגיל 
השלישי, חולים כרוניים ומאושפזי בית. 
השי־ למעטפת  משלים  בשירות  מדובר 
רותים שהולכת וגדלה בשירותי בריאות 
BE שניתנים עד הבית. כניסה של רשת
פרויקט  ביישום  משמעותי  מנוף  תיתן 

אסטרטגי ומורכב זה".

עשרות רבנים ומורי הוראה צפויים 
בכינוס  הקרוב  ראשון  ביום  להשתתף 
ייחודי 'בראי ההלכה', שעל ידי מחוז ירו־

פוסקי  גדולי  ובנשיאות  ב'כללית'  שלים 
שאול  משה  רבי  הגאון  שבדור,  ההלכה 
גנס  ישראל  רבי  והגאון  שליט"א  קליין 
מורכבים  נושאים  ידונו  בכנס  שליט"א. 
שולחנם  על  העולים  והלכה  רפואה  של 
יום  דבר  ההוראה  ומורי  הרבנים  של 
הביא  אלו  סוגיות  בבירור  והצורך  ביומו 
מיוחד  דיון  לכנס  שליט"א  הרבנים  את 
נטלו  הרפואית  החסות  כשאת  בנושא, 

במחוז ירושלים של 'כללית'.
הע־ בשעות  אי"ה  ייערך  הכינוס 

באלול,  ח'  הקרוב,  ראשון  יום  של  רב 
הרבנים  דברים  בו  ויישאו  בירושלים 
שי־ שליט"א,  הכנס  נשיאי  הגאונים 

זו  ה'  דבר  את  המשתתפים  בפני  ביאו 
הדברים  מכל  היוצא  את  ויסכמו  הלכה 
ומומחי  הרבנים  מפי  בכינוס  שיובאו 

הרפואה.
פנ־ ישראל  הרב  ינחה  הכינוס  את 
המעניק  ה.ר.ב.  מוקד  יו"ר  טירנואר,  חס 
באמצ־ פונה  לכל  רפואי-הלכתי  מענה 

בראשות  ביממה  שעות  הטלפון 24  עות 
וכן  שליט"א,  קליין  הגרמ"ש  ובהכוונת 
הגאון  הכללית  קבוצת  רב  דברים  ישא 
ההיבט  את  לפקיבקר.  מנדל  מנחם  רבי 
גל,  מיכאל  ד"ר  יביאו  הרפואי-מקצועי 
מנהל מרכז בריאות האישה של 'כללית' 
בירושלים  צדק'  'שערי  החולים  בבית 
לב־ המרכז  מנהל  יפה,  חיים  ופרופ' 
בירושלים  'כללית'  של  האישה  ריאות 

ברחוב ירמיהו.
תינתן  הרופאים  הרצאות  בסיום 
האפשרות לרבנים ומורי ההוראה לשאול 
בנו־ המומחים  הרופאים  עם  ולהתייעץ 

שולחנם  על  העולים  השונים  שאים 
מושלם  מקצועי  רפואי  מענה  ולקבל 
הגאונים  הרבנים  לבקשת  פרט.  כל  על 
שליט"א נשיאי הכנס, ההשתתפות למו־

זמנים בלבד.
השם  בעזרת  יחולק  הכינוס  לאחר 
הנאומים  כל  סיכום  ובו  מיוחד  קובץ 
והתכנים שיעלו במהלך הכינוס בנושאים 

הרלוונטיים.
מגזר  מנהל  רוזנגרטן,  משה  הרב 
חרדי במחוז ירושלים ב'כללית': "משנה 

פתרונות  במציאת  הצורך  עולה  לשנה 
הלכתיים לפיתוחים וחידושים שונים של 
עולם הרפואה. 'כללית' גאה לעמוד כמו־

בילה של התאמת הפתרונות והפיתוחים 

ההיבטים  והדגשת  להלכה  הרפואיים 
התורניים מול ההיבטים הרפואיים והמ־

קצועיים כפי שיבואו לידי ביטוי בכינוס 
'בראי ההלכה' בשבוע הקרוב".

מקפידים  ישראל,  אגודת  בד"ץ 
היין  ייצור  שרשרת  כל  לאורך 
של  ההלכתיות  להנחיות  להיצמד 
גידול  משלב  הבד"ץ,  ומפקחי  רבני 
הבציר  דרך  לנטיעות,  השתילים 
הב־ לאריזת  ועד  ליקב,  וההעברה 

לנקודות  השיווק  לקראת  קבוקים 
המכירה. 

בין יינות הכורמים נמנים כמה 
יש־ בארץ  המובחרים  מהיינות 
המפור־ הקונדיטון  יין  בהם  ראל, 

סם, ומבחר יינות יבשים ומתוקים 
שזכו בציונים בינלאומיים גבוהים 

במהלך השנים. בשנים האחרונות, 
בי־ היין  ענף  של  התפתחותו  עם 
שראל, ניצב יקב הכורמים בחזית 
שול־ יינות  של  מוגבר  ייצור  עם 
מיוצאים  שאף  איכותיים,  חניים 
שם  וזוכים  ולאירופה  לארה"ב 

לתגובות נלהבות.

החל הבציר בכרמי הענבים של 'יקבי הכורמים'
  המשך מעמוד ד

ומנהל מחלקת הסעות הרב הרשי 
קניג ובכירי העיריה. 

רובינשטיין  הרב  העיר  ראש 
עטרת  במוסדות  היתר  בין  סייר 
בית  אליעזר,  אהלי  בת"ת  שלמה, 
הרב  ובסמינר  אהרן  שערי  הספר 
החדשים  הילדים  בגני  וכן  כהנא 

ובגני החינוך המיוחד. 
ראש העיר שיבח את ההתנה־

לות המקצועית של כלל הגורמים 
ומנהלי האגפים, וציין כי לראשו־

נה נפתחה בעיריית בני ברק שנת 
ועל  תקלות  אפס  עם  הלימודים 
הצד היותר טוב זאת לאור ההיע־

רכות המוקדמת. "השקענו הון רב 
התוצאות  ואכן  התלמידים  למען 
בסייעתא  עצמן  בעד  מדברות 
דשמיא", הדגיש הרב רובינשטיין 

בסיפוק רב.
את  בדבריו  ציין  העיר  ראש 
פעילות  ואת  המרובות  ההכנות 
שהתג־ המקצועיים  הצוותים  כל 

ברו על כל הקשיים והתמודדו עם 

בהצלחה  המורכבים  האתגרים 
מרובה. 

בכירי  הגיעו  הסיור  לאחר 
בבנין  המליאה  אולם  אל  העיריה 
תפי־ עם  ברוב  אמרו  שם  העיריה 
לת 'נשמת כל חי' להודות לקדוש 
המרובים  חסדיו  על  הוא  ברוך 
הגדולה  ההצלחה  כל  כי  ולזכור 

מאתו יתברך. 
יצוין כי לפתיחת שנת הלימו־

דים קדמה עבודת מטה מדוקדקת 
כל  במשך  שנערכה  ומוקפדת 
בישיבת  והסתיימה  הקיץ  חודשי 
שנה"ל  לפתיחת  היערכות  סיכום 
ראש  בלשכת  שהתקיימה  תש"פ 
אברהם  הרב  ברק  בני  עיריית 
מ"מ  ובהשתתפות  רובינשטיין 
ומחזיק  זייברט,  חנוך  הרב  רה"ע 
זכריהו,  יעקב  הרב  התרבות  תיק 
שם הוצג ע"י הצוות המקצועי של 
המו־ ההיערכות  סיכום  העיריה, 

שהתווה  כפי  והמוקדמת,  שלמת 
עם  רובינשטיין  הרב  העיר  ראש 
תקלות  אפס  לתפקיד:  כניסתו 

בפתיחת שנת הלימודים!!
הפעילות  נסקרה  בישיבה 
עליה  והתכנונית  הלוגיסטית 
ובמחלקת  החינוך  באגף  עמלו 
החשמל והבטחון לאורך כל תקו־

עשרות  נפתחו  כאשר  הקיץ,  פת 
השנתונים,  בכלל  חדשות  כיתות 
במ־ שימוש  באמצעות  היתר  בין 

שהועברו  ציבורית  תמורה  בני 
אשר  העיריה,  לידי  מהקבלנים 
הב־ בהכשרתם  והטיפול  שיפוצם 

פתיחת  בטרם  הסתיים  טיחותית 
שנת הלימודים.

את  קבע  כהנא  הרב  סמינר 
ברוך  אמרי  ברחוב  החדש  משכנו 

הכשרתו  אשר  ידיים  רחב  במבנה 
מא־ למעלה  לטובת  הסתיימה 
הוותיק.  הסמינר  תלמידות  לף 
נפתח  פיקנטי  במתחם  ובנוסף, 
והכנתו  שהכשרתו  חדש  סמינר 

הסתיימה.
ההסעות  היבטי  נסקרו  בנוסף 
בק־ שטופלו  הרבים  והבטיחות 

השקיעה  לדוגמא,  כאשר  פידה, 
העיריה בהצבת עשרות קרוואנים 
וכן  חינוך  מוסדות  של  לשימושם 
חוברו  קרוואנים  מ־60  למעלה 
מ־30 ולמעלה  החשמל,  לרשת 

בטיחות  לצרכי  חדשים  בזק  קווי 
ובטחון הותקנו ופועלים.

היוז־ לשבח  צוינה  בישיבה 
בזמן  בגנים  הילדים  לשיבוץ  מה 
שהציג  הטלפוני  והמענה  מוקדם 
חודשי  בתחילת  השיבוצים  את 
התלמידים  הורי  לטובת  הקיץ 
שיכלו לדעת ברוגע היכן ילדיהם 
של  ירידה  הוצגה  כן  כמו  ילמדו, 
הורי  בפניות  מ־60%  למעלה 
פניות  ל־850  ביחס  התלמידים 
שהמוקד  לאחר  זאת  אשתקד 
שירות  למתן  תודרך  העירוני 

איכותי ומהיר.
שמואל  הרב  העיריה  מנכ"ל 
ועובדי  סגני  למנהלי  הודה  ליטוב 
מחל־ וצוות  ומנהל  החינוך  אגף 

ללא  הפועלים  ומאור  חשמל  קת 
מרובה  והשקעה  במסירות  לאות 
למימוש חזונו של ראש העיר הרב 
רובינשטיין לחינוכם ורווחתם של 
ילדי העיר בני ברק במשך כל ימות 
השנה ובפרט בימים אלו להצלחת 
פתיחת שנה"ל תש"פ כסדרה, תוך 
מו־ שנה  לפתיחת  וציפיה  תפילה 

שלמת ומבורכת.

של  בהשתתפות  חינוכיים  פעים 
ומחוצה  מהעיר  אלפים,  עשרות 

לה.
חתם  הזמנים,  בין  אירועי  את 
כמיטב המסורת, המעמד המסור־

תי לבחורי הישיבות, בהשתתפות 

ובה־ משתתפים,  אלפים  כעשרת 
המנגנים,  בעלי  טובי  שתתפות 
24 בת  תזמורת  ומחו"ל.  מהארץ 

כלים בניצוחו של אהרלה נחשוני, 
הנעימה את הערב, שתובל בדברי 
המיוחד  האירוע  וברכה.  תורה 
העיר,  ראש  לשכת  ידי  על  הופק 
העי־ המתנ"ס  התרבות,  מחלקת 

רוני ו'הלפרין הפקות'.
ראש  כאשר  היה  מיוחד  רגע 
יחיאל  הרב  ישראל  נר  ישיבת 
עם  יחד  שעלה  שליט"א,  תורג'מן 
מהעיר,  ישיבות  תלמידי  עשרות 
כדי לערוך סיום מסכתות ברבים. 
ברכה.  נאום  נשא  הוא  מכן  לאחר 
הרב  העיר  ראש  העניק  בהמשך 
מסיימי  לכל  שי  פרוש  ישראל 

המסכתות.
הפנים  שר  נשאו  ברכה  דברי 
והגליל  הנגב  הפריפריה  ופיתוח 
החינוך  שר  וסגן  דרעי  אריה  הרב 
לכבד  שהגיעו  פרוש,  מאיר  הרב 
את  הכבוד.  כאורחי  האירוע  את 
בין  לסיום  המרכזי  החיזוק  משא 
הזמנים ולקראת פתיחת זמן אלול, 
הרה"ח  המפורסם  המשפיע  מסר 

פנחס וינד שליט"א.

ראש העיר הרב ישראל פרוש, 
לסייעתא  זוכים  "אנחנו  כי  אמר 
בהבאת  ובפרט  גדולה  דשמיא 
אלפי בחורי ישיבות לאלעד". הוא 
בשנים  לפעול  בכוונתו  כי  הצהיר 
מספר  את  ולהביא  הקרובות 
בעיר  הגדולות  הישיבות  תלמידי 
לשר  קורא  כשהוא  אלפים,  ל־10 
החי־ שר  ולסגן  דרעי  הרב  הפנים 

להגיע  לו  לסייע  פרוש,  הרב  נוך 
ועתידה  העיר  לטובת  זה,  ליעד 
הרוחני. בסיום דבריו, מעט לאחר 
חצות הליל, הוא ביקש לומר יחד 
כל  "נשמת  האלפים  ציבור  עם 
הצלחת  על  להשי"ת  כהודיה  חי", 

האירועים.
רגש  ונעימות  שירה  בפרקי 
בעל  הופיעו  אלול,  חודש  לקראת 
מארצות  פאלקוביץ'  לוי  המנגן 
מר־ האחים  רוט,  אברימי  הברית, 

דודי  הפלא  וילד  ויזל  וברוך  דכי 
לפנות   2 השעה  לקראת  לינקר. 
ואלפי  האירוע,  הסתיים  בוקר, 
לעיר  מחוץ  שהגיעו  המשתתפים 
מלאה,  ציבורית  מתחבורה  נהנו 
קווים  חברת  נציגי  ארגנו  אותה 

עילית.

אלעד: מאות אלפים נהנו במהלך בין הזמנים 
באירועים שנערכו על ידי העיריה

נתניהו  העביר  הנשימה  באותה 
"חשבתי  מקרון:  על  ביקורת 
לבוא  לזריף  מקרון  של  שההזמנה 
מתכננת  איראן  שבו  ביום   G7ל־
התקפות עלינו זה דבר אנטי ראוי 
בעליל. מקרון הבין את זה ואפילו 
עצמו.  את  להסביר  אלי  התקשר 
להסכם  בנוגע  הבסיסית  הגישה 

הגרעין הוא שהוא הסכם גרוע".
תיאום  קיים  כי  ציין  נתניהו 
וושינ־ בין  האיראני  בנושא  מלא 

גטון וירושלים. "הגישה הבסיסית 
של הנשיא טראמפ היא שהוא סו־
לל את דרכה של איראן להעשרת 

וההסכם  מוגבלת  בלתי  אורניום 
אינו מקיף את שאר הנושאים כמו 
טילים בליסטיים ותוקפנות איראן 

וגרורותיה באזור".
הביקורות  את  הדף  נתניהו 
החפוזה  היציאה  לגבי  כלפיו 
לביקור בלונדון. "זו לא גחמה ולא 
מייצרים  שאנחנו  לא  וזה  הצגה 
עם  הפגישה  מדומה.  מציאות  פה 
חשו־ האמריקני  ההגנה  מזכיר 

שיחות  אחרי  סיכמנו  מאוד,  בה 
לדבר  שצריך  דברים  שיש  טלפון 
כדי  כאן  אנחנו  בעין.  עין  עליהם 
לטפל בבעיות שהולכות ונערמות 

סביבנו".

נתניהו: "יתכן שטראמפ ייפגש עם רוחאני – 
אולם השיחה תהיה תקיפה ממה שהיה נהוג"

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמוד ד
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  המשך מעמוד ד

מאוחדת ממשיכה להתרחב בכפר חב"ד
בשלש השנים האחרונות מאוחדת לא מפסיקה לצמוח, וכשליש מתושבי כפר חב"ד כבר 

הצטרפו למאוחדת • הרב חנוך דנציגר, מנהל מגזר חרדי מחוז דרום: מאוחדת בכפר חב"ד 
היא הקופה הצומחת עם מאות מצטרפים חדשים בשנה וכמעט אפס נטישה.

מר־ לצוות  הצטרפה  אלו  בימים 
רופאת  פלדון,  מ'  ד"ר  חב"ד  כפר  פאת 
שמיר  הרפואי  מהמרכז  בכירה  ילדים 
נוספת  התמחות  בעלת  הרופא),  (אסף 
את  תקבל  אשר  ילדים,  ראומטולוגיה   –
מן  ילדים  כרופאת  הן  מאוחדת  לקוחות 
הייחודי  התמחותה  בתחום  והן  המניין, 
פלדון  מ'  ד"ר  ילדים.  ראומטולוגיה   -
התמחתה ברפואת ילדים באסף הרופא 
בראומטולוגיה  התמחות  תת  והשלימה 
בסינסינטי שבארצות הברית. ד"ר פלדון 
כרוניות  דלקתיות  במחלות  מטפלת 
הילדות,  של  מפרקים  מדלקת  שונות- 
כן  כמו  ולופוס.  תיכונית  ים  קדחת  דרך 
מטפלת במחלות רקמת חיבור, גמישות 
יתר ותסמונת כאב כרוני בילדים. ד"ר מ' 
רופא  דולב  אילן  לד"ר  מצטרפת  פלדון 

ילדים בכיר, המקבל אף הוא במרפאה.
במרפאת מאוחדת בכפר חב"ד מע־
בה  ניתנים  וכיום  רחבה  שירותים  טפת 
ונשים,  ילדים  משפחה  רפואת  שירותי 
מקצו־ רופאים  ומעבדה,  אחות  שירותי 

כירורגיית  א.א.ג.,  עור,  במקצועות:  עיים 
נשים, נוירולוגיה, אורולוגיה, אורתופדיה 
ותזונה. מכון אולטרסאונד המעניק מגוון 
בית  גבוהה,  בזמינות  בדיקות  של  רחב 
מרקחת, למאוחדת הסכמים עם מרפאת 
מט־ עם  והסכמים  חב"ד,  בכפר  שיניים 

פלים פרה רפואיים ומטפלים רגשיים.
שירות  מפעילה  מאוחדת  כמו"כ 

ייחודי - מרפאת שבת בתוך כפר חב"ד.

עם  הדוק  קשר  מקיימת  המרפאה 
מאוחדת  של  הגדול  הרפואי  המרכז 
שירו־ ניתנים  בו  לציון,  ראשון  בקדמת 

תים ייחודיים כאשפוז יום, מעון הדמיה 
סגירת  בשעות  רפואי  ומוקד  משוכלל, 

המרפאות.
חב"ד  בכפר  מפעילה  מאוחדת 
צוות  הכוללת  הילד,  להתפתחות  יחידה 
רב תחומי, העוסק הן במתן אבחונים והן 
בטיפולים, ילדי מאוחדת נהנים משירות 

איכותי נגיש וזמין גם בתחום זה.
המרפאה  מנהלת  ברוד  מ.  הגב' 
צוות  כל  ושל  שלה  המוטו  כי  מסבירה 
בגובה  לבנאדם  להסתכל  הוא  המרפאה 
העיניים ולקדם עבורו את הדברים שצ־

רופאים  של  גבוהה  זמינות  קיימת  ריך. 
טוב,  הוא  השירות  מקצועות,  במגוון 

ואישי.
במרפאה פועל צוות מסור מתושבי 
אזימוב  שמואל  הרב  ובהם  חב"ד,  כפר 
הל־ לצד  העומד  לקוחות,  קשרי  מנהל 

קוחות בכל צורך ועניין.
הרב חנוך דנציגר, מנהל המגזר הח־
בכפר  מאוחדת  חברי  דרום:  במחוז  רדי 
שירותי  לקבל  זוכים  והסביבה  חב"ד 
רפואת ילדים מהטובים בארץ, וכעת עם 
ועוד  עוד  יוכלו  החדש  השירות  תוספת 
לקוחות ליהנות מהשירות. מאוחדת בכ־
החרדיים  היישובים  יתר  כמו  חב"ד,  פר 
במחוז דרום, מובילה בצמיחה ובהתאמת 

השירותים.

הסתיימה התפרצות החצבת בניו יורק
מחלקת הבריאות בעיריית ניו יורק הכריזה כי לא נרשמו מקרי הידבקות חדשים, אך מתכוונים להמשיך 

ולהקפיד על מתן חיסונים לילדים

מאת כתב 'המבשר'

יורק  בניו  הבריאות  רשויות 
התפר־ הסתיימה  כי  הודיעו 
שנרשמה  החצבת  מחלת  צות 
החרדיות  בשכונות  באחרונה 
בסוכנות  דווח  כך   – בעיר 

.JTA הידיעות
הבריאות  במחלקת  גורמים 

לסוכנות  אמרו  יורק  ניו  של 
הידיעות AP כי לא נרשמו מקרי 
הידבקות חדשים, מה שמעיד על 

תום ההתפרצות.
לביטול  תביא  ההכרזה 
את  חייב  אשר  החירום  צו 
שנפגעו  השכונות  תושבי 
לשלם  או  להתחסן  מהמחלה 
1,000 עד  של  בגובה  קנסות 

דולרים.
החלה  המחלה  התפרצות 
העיק־ ומוקדיה  כשנה  לפני 

החרדיות  בשכונות  היו  ריים 
חצבת  מקרי   654 בברוקלין. 
של  שיא  שלישי,  ליום  עד  דווחו 

30 שנים.
לפני שלושה חודשים ביטלה 
מחי־ הפטור  את  יורק  ניו  מדינת 

סונים. על פי ההנחיה שפורסמה, 
מחוסנים  שאינם  תלמידים  על 
הרא־ המנה  את  שקיבלו  להוכיח 

יום  תוך 14  החיסונים  מכל  שונה 
מתחילת שנת הלימודים.

כי  העריכו  הבריאות  רשויות 
הוא  בברוקלין  ההתפרצות  מקור 
במחלה  ונדבק  חוסן  שלא  בילד 

במהלך ביקור בישראל.
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בסימן מחויבות עמוקה ללקוח החרדי 

"לאומית שירותי בריאות היא הבית של החרדים" כך הצהיר מנכ"ל 
לאומית, מר ניסים אלון בכנס יועצי רפואה שקיימה לאומית

בכירי יועצי הרפואה בציבור החרדי התכנסו ליום עיון מיוחד ששילב הרצאות מקצועיות ומפגש בלתי אמצעי עם הנהלת 
לאומית בראשות ניסים אלון • "לאומית היא בית עבור הציבור החרדי. לא לחינם רבע מלקוחות לאומית הינם חרדים"

מאת א. בן־יקר

של  המרכזית  המעבדה  בנין  המקום: 
יהודה.  באור  בריאות'  שירותי  'לאומית 
הבוקר.  בשעות  השבוע,  רביעי  יום  הזמן: 
הרפואה  ליועצי  מיוחד  עיון  יום  האירוע: 
ביוזמת  שנערך  החרדי  במגזר  הבכירים 

'לאומית שירותי בריאות'. 
בזה אחר זה הופיעו בבנין המעבדה המ־
רכזית של 'לאומית שירותי בריאות' עסקני 
החרדי,  בציבור  הבכירים  הרפואה  ויועצי 
אייכ־ מרדכי  הרב  א"ב)  סדר  (לפי  ביניהם: 

ברוין,  שמעון  הרב  ברוין,  יחזקאל  הרב  לר, 
הרב  דרנגר,  שמחה  הרב  ברוין,  ראובן  הרב 
אהרון ויינגרטן, הרב אשר וואלס, הרב משה 
חרש, הרב זיסמן טייטל, הרב משה לודמיר, 
מרגלית,  יוסי  הרב  ליכטשטין,  שמעון  הרב 
הרב יצחק מלבר, הרב בני פישר, הרב חיים 
חנניה  הרב  פריד,  אלי  הרב  פלדמן,  יצחק 
צ'ולק, הרב יוסף צוקרמן והרב יצחק שטרן, 
להם  המתינו  'לאומית'  של  מהצד 
הר־ חטיבת  ראש  וכן  אלון  ניסים  המנכ"ל 
מחוז  מנהל  וינקר,  שלמה  פרופסור  פואה, 
מחוז  מנהל  ויגרצין,  עודד  מר  ירושלים, 
מרכז, מר עודד שטמר, מנהל מחוז צפון, מר 
ד"ר  המעבדות,  אגף  ומנהל  ויסמונסקי  זיו 

יותם שנהר.
יום העיון נערך ביוזמתו של מנהל שיווק 
למגזר החרדי ב'לאומית' הרב אפרים רוזנ־

שטיין, כחלק מהעמקת שיתוף הפעולה של 
'לאומית' עם הציבור החרדי. 

מכיבוד  נהנו  העיון  ביום  המשתתפים 
בכירי  עם  משותפת  צהרים  וארוחת  עשיר 
מה־ מקצועיות  הרצאות  ושמעו  'לאומית', 

שהפיקה  מי  ב'לאומית'.  הבכירים  רופאים 
גרופ  דיימונד  חברת  היא  האירוע  את 
המתמחה  מרגלית,  מאיר  בהנהלת  הפקות 

בהפקת כנסים, ועידות ואירועי יוקרה.

ההרצאות

אפרים  הרב  והנחה  פתח  העיון  יום  את 
על  'לאומית'  למנכ"ל  שהודה  רוזנשטיין 
התא־ ועל  בכלל  הציבור  למען  הרב  פועלו 

מת השירותים השונים לציבור החרדי ככל 
הניתן, ענין אליו הוא מסור בכל מאודו. 

מק־ להכיר  לנו  חשוב  בלאומית  "אנחנו 
יום  יום  בקשר  שעומדים  האנשים  את  רוב 
עם הציבור, עוזרים ומסייעים ויש לנו ברוך 
הרב  אמר  אתכם",  נפלאה  שותפות  השם 

רוזנשטיין ליועצי הרפואה.
את  רוזנשטיין  הרב  קישר  בהמשך 
העוסקים  של  החשובה  והשליחות  המעמד 
בענייני רפואה לאברהם אבינו ע"ה. "נאמר 
אצל אברהם אבינו עליו השלום - "וה' ברך 
מהמפרשים  חלק   -– בכל"  אברהם  את 
היה  ששמה  בת  לאברהם  שהייתה  אומרים 
אומר  יוחאי  בן  שמעון  רבי  אולם   , "בכל" 
של  בצווארו  תלויה  הייתה  טובה  שאבן 
אברהם אבינו שכל חולה הרואה אותה מיד 
מס־ האדמו"ר  על  ידוע  סיפור  יש  מתרפא. 
לונים זצ"ל שהלך לבקר את הרבי מקוברין, 
לו  ונתן  כראוי  אותו  כיבד  מקוברין  הרבי 

לאכול ולשתות. 
שבתו  מקוברין  הרבי  לו  סיפר  בהמשך 
מאד חולה ושהוא מבקש שכבוד האדמו"ר 

יברך אותה לברכה ולרפואה שלמה. 
ברך  כתוב  "וה'  מסלונים  הרבי  לו  אמר 
יוחאי  בר  שמעון  ושרבי  בכל-  אברהם  את 
בצווארו  תלויה  הייתה  טובה  שאבן  אומר 
אותו  שראה  חולה  שכל  אבינו  אברהם  של 
מיד התרפא. והכוונה שהיא לא הייתה ממש 
אברהם  על  הסתכלו  פשוט  אלא  טובה  אבן 
אבינו שהיה ידוע במידת הכנסת האורחים 
שלו והמסירות הנפש שלו במצווה החשובה 

ואכן כל מי שהסתכל עליו היה מתרפא. 
מקוב־ לאדמו"ר  מסלונים  הרבי   אמר 
ושתראה  עליך  שתסתכל  לבתך  אמור  רין– 
והיא  שלך  האורחים  הכנסת  מצוות  את 

תתרפא. ואכן כך היה.
ועזרה  סיוע  צריך  שכשאדם  כמדומני 
רפואית, החלק הראשון של שיחת הטלפון 
טובה  הרגשה  לו  נותן  כבר  הראשונית- 

ועוזר לו לעבור את האירוע שלו בשלום".
רוזנשטיין  הרב  הודה  לכך  בהמשך 
הפעולה  שיתוף  כי  וציין  הרפואה  ליועצי 
איתם מהוה נדבך נוסף בחיבור של 'לאומית' 

לציבור החרדי. 
ני־ 'לאומית'  מנכ"ל  לדבר  עלה  אחריו 
סים אלון. בתחילת הדברים בירך אלון את 
המשתתפים בברכת ברוכים הבאים והודה 

להם על פעילותם החשובה. 
על  ארוכה  מצגת  אלון  הציג  בהמשך 
הבשורה הגדולה של 'לאומית' לציבור הח־

היא  "לאומית  מקדים:  כשהוא  ובכלל,  רדי 
רבע  לחינם  לא  החרדי.  הציבור  עבור  בית 

מלקוחות לאומית הינם חרדים".
יכול  רק  אני  לפוליטיקה,  להכנס  "בלי 
את  שמחרים  מי  יש  שבהם  שבימים  לומר 
הבית  אנחנו  מבחינתנו  החרדי,  הציבור 

שלהם לכל נושאי הבריאות והרפואה".
את  הנוכחים  בפני  הציג  אלון  כאמור, 
ברמה  הן   – לאומית  של  הגדולה  הבשורה 
לציבור  ההתאמה  ברמת  והן  המקצועית 

החרדי. 
זוויות.  במספר  אלון  התמקד  בדבריו 
הזולים.  המשלים  הביטוח  מחירי  ראשית: 
כידוע בענין הזה הפער העצום בין לאומית 
שקלים  במאות  מסתכם  האחרות  לקופות 
נפ־ בת 5  משפחה  חרדית.  למשפחה  לשנה 

שות (זוג הורים ו-3 ילדים) תשלם ב'לאומית 
בסיסי  בריאות  ביטוח  על  בריאות'  שירותי 
משפחה  אותה  וכמה  בחודש.  שקלים   74
בדיוק תשלם אצל האחרות? בכללית – 108 
שקלים, במאוחדת 143 שקלים ובמכבי 154 

שקלים לחודש. 
"מדובר על שליש מחיר אצלנו בגילאים 
זה  מבוגרים.  בגילאים  מחיר  וחצי  צעירים 

דרמטי", כך אלון. 
השירות,  נושא  על  אלון  דיבר  בהמשך 
מעייניה.  בראש  לאומית  מעמידה  אותו 
חלק  נטלו  בו  מרקר  בדה  שפורסם  "בסקר 
4000 משתתפים לאומית קטפה את המקום 
הר־ מהשירות  הרצון  בשביעות  הראשון 

את  מאחור  הרחק  משאירה  כשהיא  פואי, 
המתחרות".

מרקר  בדה  שפורסם  בסקר  כזכור,  
בפר־ הראשון  המקום  את  לאומית  קטפה 
הטיפול  איכות  שהוא  ביותר  החשוב  מטר 
של  בהרגשה  ביטוי  לידי  שבא  כפי  הרפואי 
הלקוח. גם בפרמטר של דירוג זמינות התו־
רים קיבלה לאומית את הציון הגבוה ביותר 
המבוטחים  של  הרצון  שביעות  במידת  וכן 
ממחירי השירותים בקופות שאינם כלולים 

בסל הבריאות. 
מחמיאות  תוצאות  השיגה  לאומית 
המ־ איכות  הבאים:  בפרמטרים  גם  ביותר 

והשירות  הבירוקרטיה  רמת  הטלפוני,  ענה 
הדיגיטלי.

כי  אלון  ציין  הדיגיטלי  השירות  בענין 
ביותר  המתקדמת  הקופה  היא  לאומית 
מביאה  שהיא  כך  הזה,  בהיבט   (!) בעולם 
השירותים  של  היעילות  את  למקסימום 
מטופל  שבה  לרמה  עד  השונים,  הרפואיים 
לקבל  ובמקביל  מרחוק  אבחון  לקבל  יכול 

את התרופות עד הבית. 
הבית  עד  מרשם  תרופות  "אספקת 
דיגיטלית  מעגל  סגירת  מבחינתנו  מהווה 
באמצעות  רופא  מביקור  החל  הלקוח,  של 
באס־ וכלה  התרופות   הזמנת  דרך  הוידאו, 
."BE פקת התרופות עד הבית על ידי חברת
אמר  החרדי  לציבור  ההתאמה  בענין 
בענין  פשרות  אין  מבחינתו  כי  אלון  ניסים 
הזה. "אנחנו מבינים שהדרישות של הציבור 
החרדי באות ממקום ערכי ואידיאולוגי ות־
פקידנו לספק את המקסימום בהיבט הזה".

העבודה  את  אלון  הזכיר  לזה  בקשר 

על  שחתמה  הראשונה  היא  ש'לאומית' 
היתר עיסקה למען הלקוחות החרדים.

ליועצי  שוב  אלון  הודה  הדברים  בסיום 
והב־ החשוב  פועלם  על  הבכירים  הרפואה 
טיח ש'לאומית' תמשיך להוביל הן במקצו־

עיות והן בהתאמה לציבור החרדי. 
אחרי נאומו של אלון שמעו המשתתפים 
ראש  וינקר  שלמה  פרופ'  מפי  הרצאות  
בריאות  שירותי  לאומית  רפואה  חטיבת 

בנושא  חדשנות בעולם הרפואה.
בודנהיימר,  גלעד  ד"ר  הרצו:   כן  כמו 
בלאומית  הנפש  לבריאות  המרפאה  מנהל 
הרפורמה  על  שדיבר  ירושלים,  מחוז 

בבריאות הנפש.
תחום  אחראי  מלכיאלי  אבישי  וד"ר 

רפואת נשים בלאומית מחוז ירושלים, מסר 
הרצאה מקצועית בנושא. 

סיור במעבדה

בהשתתפות  פאנל  נערך  מכן  לאחר 
חטיבת  וראש  אלון  ניסים  מר  המנכ"ל 
כל  בין  פורה  שיח  נערך  במסגרתו  רפואה, 
רפואיים  נושאים  עלו  במהלכו  היועצים, 
יו"ר  החרדי,  למגזר  בהקשר  מאוד  חשובים 
העלה  צ'ולק  חנניה  הרב  מציון  עזר  ארגון 
תורים  זמינות  חשיבות  נושא  את  בדיון 

ברפואת הנפש.
ההרצאות  של  החלק  סיום  לאחר 
במעבדה  ממושך  מקצועי  סיור  התקיים 

המרכזית של לאומית, הנחשבת למתקדמת 
והמובילה בתחומה בארץ. הסיור נערך בה־

יותם  ד"ר  המעבדות  אגף  מנהל  של  דרכתו 
שנהר.

הרפואה  יועצי  נחשפו  הסיור  במהלך 
וש־ במעבדות,  והאבחון  הבדיקה  לתהליך 

מעו על האתגרים והחידושים פורצי הדרך 
בתחום. 

קשר בלתי אמצעי למען 
הציבור

יום העיון נחתם בארוחת צהרים עשירה 
ומכובדת, במהלכה התקיים שיח חופשי בין 
המשתתפים.  לבין  לאומית  ובכירי  מנכ"ל 

וציבורים  פרטים  נושאים  השיח:  במוקד 
בהם יכולה לאומית לסייע לציבור החרדי. 
לב־ בקשב  האזינו  לאומית  ובכירי  המנכ"ל 

לטפל  והבטיחו  שהועלו,  והנושאים  קשות 
הטוב  הצד  על  שבהם  האחרון  עד  בכולם 

ביותר.
רצון  בשביעות  הסתיים  העיון  יום 
הנהלת  של  והן  היועצים  של  הן  אמיתית 
יום  אלא  מפגש,  עוד  היה  לא  "זה  לאומית. 
מספר  מרובה",  מקצועית  תועלת  עם  עיון 
חברו  חלק.  בו  שנטלו  היועצים  אחד  לנו 
מוסיף: "יצאנו עם ידע מקצועי רחב מהיום 

הזה, וגם נהננו מתוכניה עשירה ומגוונת".
לחולה  מגן  יו"ר  פישר,  בנימין  הרב 
שהשתתף ביום העיון ציין את רמת ההפקה 

הגבוהה ואת התועלת הרבה שתצמח מהמ־
פגשים השונים: "הקשר עם לאומית, שהוא 
ביטוי  פה  קיבל  ממילא,  ואפקטיבי  עמוק 
נוסף. תודה רבה להנהלת לאומית על היוז־
הזה  היום  במהלך  שנזרעו  בטוח  ואני  מה, 

בשורות חדשות וטובות לטובת הציבור".
לשבחה  היועצים  העלו  אותו  נוסף  ענין 
מהפכת  הוא  בריאות'  שירותי  'לאומית  של 
הקשר עם הקהילה באמצעות מנהלי קשרי 
לאח־ רק  למדו  שהמתחרים  "מה  הקהילה. 

רונה, לאומית כבר מבצעת שנים ארוכות - 
קשר רציף ואיכותי עם הלקוחות באמצעות 
מנהלי קשרי הקהילה", שח אחד היועצים. 

הרב  של  תרומתו  את  הדגישו  היועצים 
קשרי  "מנהלי  לענין.  רוזנשטיין  אפרים 
הקהילה, תחת הכוונתו של הרב רוזנשטיין, 
אמיתית  שליחות  תחושת  מתוך  פועלים 
אחר  מקום  בשום  אין  בהתאם.  והתוצאות 
לת־ כך  כל  שמסורים  קהילה  קשרי  מנהלי 
פקיד ומביאים תוצאות טובות כל כך למען 

הלקוחות כמו בלאומית".
של  הקהילה  קשרי  מנהלי  מערך  כידוע 
זאת  בתחום,  דרך  לפורץ  נחשב  לאומית 
של  השוטף  והתפעול  המקיף  המענה  בשל 
של  הקהילה  קשרי  מנהלי  כולו.  המערך 
לאומית מקיימים קשר יומיומי עם ההנהלה 
לאומית,  של  הבכירה  והארצית  המקומית 
הרופאים  עם  וחברי  אישי  קשר  לצד  זאת 

והצוות המקצועי. 
התוצאה של זה באה לידי ביטוי בנכונות 
ורצון אמיתי לסייע ללקוחות מצד כל בעלי 
התפקידים, ובדלתות פתוחות תדיר בחלו־

נות הגבוהים ביותר.

בשיח עם המנכ"ל

מנהל השיווק הארצי למגזר החרדי הרב אפרים רוזנשטיין
מנחה את האירוע המנכ"ל מר ניסים אלון נואם

היועצים בסיור במעבדה

היועצים במעבדה

הרב חנניה צולק והרב בני פישר בפאנל
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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

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

'30,40,50 בדרכים'.
המרכז  מחוז  ע"י  הופקה  הפעילות 
העירוניות  בגינות  והתקיימה  ב'מכבי' 
הועברה  במסגרתה,  ובאלעד.  ברק  בבני 
לילדים,  חווייתית  לימודית  פעילות 
והוגשה  הבריאות,  ערכי  על  שהתבססה 
הפעילות  הצעיר.  לגילם  הולמת  בצורה 
ישיבה  פינות  שכלל  במתחם  התקיימה 

חוברות  המתינו  שם  ומוצלות,  נעימות 
מושקעות של משחקי חשיבה מפתחים, 
בדרך  תזונה  ומונחי  מושגים  שהנגישו 
ערוכים  היו  לצידן  וססגונית.  ויזואלית 

מגוון כלי כתיבה וציור לרשות הילדים.
במקום  נכח  'מכבי'  מטעם  צוות 
לחץ  בדיקות  ובפרטיות  בנחת  וביצע 
גובה-משקל).  (הערכת   -BMIו דם 
ייעודית  בניידת  התקיימו  הבדיקות 
שהוצבה בסמוך. בניידת המתינו לרשות 
והדריך  שסייע  מקצועי  צוות  הנבדקים 
הבדיקה,  ביצוע  לאחר  הבדיקה.  במהלך 
בצמוד  תוצאותיה,  את  הנבדקים  קיבלו 

להמלצת מעקב מתאימה. 
הינה  בדרכים'   30,40,50' פעילות 
ביש־ מסוגה  וראשונה  ל'מכבי'  ייחודית 

ראל. סך הכל התפרשה הפעילות על פני 
לטובת  נגישים  במיקומים  ימים,  שבוע 

כלל תושבי האזור. 
מנהל מרחב בני ברק, ר' ברוך שט־

הילדים  אלפי  את  לראות  "שמחתי  רן: 
ואת  המעשירה,  בפעילות  שהשתתפו 
הוריהם שנענו לקריאה וביצעו את הבדי־

קות החשובות בשטח. השילוב המוצלח 
לילדים,  והחוויה  האיכותי  התוכן  בין 
לבין הנגשה חסרת תקדים של הבדיקות 
אפקטיבית  להטמעה  הביא  החיוניות, 
של מסרי קידום הבריאות בקרב הקהל 

הצעיר והבוגר כאחד".
מנהל מרחב אלעד, ר' מרדכי שחורי: 
'בין הזמנים' מתאפיינת ברגעי  "תקופת 

תקופה  זוהי  ונינוחים.  רבים  משפחה 
אליה  החרדית,  למשפחה  יקרת-ערך 
ניתן ורצוי ליצוק תוכן משמעותי שילווה 
השנה.  בהמשך  גם  המשפחה  בני  את 
והידע  המיוחדת  החוויה  כי  ספק  לי  אין 
הרב שספגו אלפי המשתתפים בפעילות 
'30,40,50' בדרכים, יישארו איתם עוד זמן 
קידום  לערכי  המודעות  את  ויעלו  רב, 

הבריאות בתא המשפחתי". 
חסיד:  ד'  הגב'  המרכז,  מחוז  ראש 
"פעילות ניידת קידום בריאות התקיימה 
אנו  במסגרתו,   ,'30,40,50' ממהלך  כחלק 
לחשיבותה  המודעות  להעלאת  פועלים 

של רפואה מונעת, והטמעת אורח חיים 
נפרד  בלתי  חלק  צעיר.  מגיל  בריא 
החברים  עידוד  הינו  המקיף  מהמהלך 
כדו־ תקופתיות,  סקר  בדיקות  לביצוע 

מהמטרות  אחת  דם.  ולחץ   BMI גמת 
החשובות של מכבי הינה קיום הבדיקות 
הבריאות  משגרת  כחלק  סדיר  באופן 
של חברינו. באמצעות הניידת הייחודית, 
להנגיש  יחד:  גם  דברים  בשני  הצלחנו 
את הבדיקות לאלפי תושבים בבני ברק 
ובאלעד, ולהטמיע את החינוך לבריאות 
גם בשכבת הגיל הצעיר, שזכה לדוגמא 

אישית ומוחשית מהוריהם הנבדקים".

ח"כ הרב מיכאל מלכיאלי נפגש עם נציגים בכירים של 
קופ"ח מאוחדת והביע התרשמותו מהפעילות הענפה 

במפגש שהתקיים בכנסת השתתפו הרב משה ברים מנהל המגזר החרדי 
במאוחדת ויהודה לוי מנהל השיווק במחוז ירושלים • הם סקרו בפניו את 

פעילותה של מאוחדת ועל ההתאמה המושלמת לצרכי המגזר החרדי
של  בלשכתו  שהתקיימה  בפגישה 
בלשכתו  מש"ס  מלכיאלי  הרב  ח"כ 
בכנסת, השתתפו הרב משה ברים מנהל 
המגזר החרדי במאוחדת, ומנהל השיווק 
למשוב  וזכו  לוי,  יהודה  ירושלים  במחוז 
חיובי רב על פועלה של מאוחדת למען 

בריאות הציבור. 
נציגי  סקרו  הפגישה  במהלך 
הרחב  המגוון  את  הח"כ  בפני  מאוחדת 
של השירותים שמעניקה מאוחדת בכלל, 
ובמחוז ירושלים בפרט, אשר בו כל אדם 

שני הינו לקוח מאוחדת. 
ח"כ הרב מלכיאלי הביע התעניינות 
עו־ שהוא  וסיפר  מאוחדת,  של  בשירות 
קשרי  מנהלי  פעילות  אחרי  מקרוב  קב 
וזמינים  קודש  עבודת  שעושים  קהילה 

לילות כימים לטובת הציבור. 
הדלת  את  הדגישו  מאוחדת  מנהלי 
מצד  לבקשות  הכרויה  והאוזן  הפתוחה 
ושי־ ההדוקים  הקשרים  לצד  הלקוחות, 
תוף הפעולה הפורה עם הרבנים ועסקני 

את  וכן  והחוגים  העדות  מכל  הרפואה 
לצי־ הקופה  שעושה  הרבות  ההתאמות 

בור שומרי התומ"צ ולכן זכתה בהוקרה 
למגזר  ביותר  שמתאימה  כקופה  והכרה 

החרדי.
מרפאות  הפעלת  נדונה  בהמשך 
השונות  בשכונות  מאוחדת  של  השבת 
ברחבי הארץ – דבר המעניק מענה מק־
המקרים  במרבית  וחוסך  לציבור,  צועי 

את הנסיעה לבתי החולים. 
פעילות  על  השיחה  נסובה  בהמשך 
הציבורי  המסלול  ועל  לדך  משגב  בי"ח 
שמאפשר ניתוחים ופעולות אלקטיביות 

ללא צורך בהפעלת הביטוח המשלים. 
בסיומו של המפגש הודה ח"כ הרב 
כי  וציין  הפעילות  על  מלכיאלי  מיכאל 
במטרה  מאוחדת  נציגי  לימין  יעמוד 

לסייע לציבור. 

בערים מודיעין עילית, קריית מלאכי ורחובות:

שורה של קורסי עזרה ראשונה 
במחוז מרכז של 'כללית'

הסדנאות נערכו בשיתוף עם ארגון 'איחוד הצלה' • הרב אברהם וייס, מנהל מגזר 
חרדי במחוז מרכז: "מברך על שיתוף הפעולה הייחודי לרווחת הציבור"

ראשונה  עזרה  סדנאות  של  שורה 
ביוזמת  האחרונים  בשבועות  נערכו 
מחוז המרכז של 'כללית' בערים מודיעין 
עילית, קריית מלאכי ורחובות והסתיימו 

בהצלחה רבה. 
למשתתפות  העניקו  הסדנאות 
כלים ויכולת להתמודד עם מקרי חירום 
ופיקוח נפש ובמסגרתם נמסרו הכללים 
הבסיסיים בהצלת חיים באירועים העלו־

לים להתרחש בקרבתו של כל אחד, כמו 
חנק תוך כדי אכילה, איבוד נשימה, ועד 
לאירועים לבביים ודברים חמורים יותר.

בעיקר  חשוב  והנחוץ  הבסיסי  הידע 
חלילה  שעלולים  לילדים,  לאימהות 
וללא  ילדן  עם  חירום  במקרה  להיתקל 

הידע הדרוש לא יוכלו להעניק לו מענה 
והדברים יכולים להגיע עד לכדי פיקוח 
נפש של ממש. ידע רפואי בסיסי בעזרה 
ראשונה יכול במקרים רבים להציל חיים 
כוחות  להגעת  עד  הולם  מענה  ולהוות 
הרפואה הרשמיים והפינוי לבית החולים.
מומחים  ידי  על  נמסרו  הסדנאות 
בהצלחה  שהעבירו  הראשונה,  מהשורה 
ובמק־ בתמציתיות  הנדרש  הידע  את 
תעודה  עם  יצאו  המשתתפות  צועיות. 
רשמית ופנקס עזרה ראשונה לכל אחת 
שירותי  להעניק  להן  שיאפשר  מה  מהן, 
הצורך,  במקרי  ראשונה  ועזרה  חירום 

שלא יהיו.
מנהל  מרקוביץ,  ירחמיאל  הרב 

סיפר  עילית,  במודיעין  הלקוחות  קשרי 
בהוספת  והצורך  הגדולה  ההיענות  על 
חדשות  לסדנאות  נוספים  תאריכים 
לאור הביקוש הגדול. בקריית מלאכי יזם 
את הפעילות מישל טפירו, מנהל קשרי 
הלקוחות של כללית בעיר, וברחובות אף 
ברחובות,  הצלה'  'איחוד  יו"ר  השתתף 
יוני רוטנברג, שבירך על שיתוף הפעולה 

המוצלח עם 'כללית'. 
מגזר  מנהל  וייס,  אברהם  הרב 
בירך  'כללית',  של  מרכז  במחוז  חרדי 
את  וציין  השונות  בערים  הסדנאות  על 
שיתוף הפעולה הייחודי לרווחת הציבור 
ולמען השמירה על החיים כציווי התורה 

'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'.

9
19:00-20:00

8

29

.40/5

.3 29

.2 37/10

.2 29/16

.3 1/13

14/28

.8/8

073-383-5453 1

 .
8:00

השר לשעבר איוב קרא הגיש תלונה במשטרה על האזנות סתר
שר התקשורת לשעבר טוען שלא הוא הדליף לחדשות 12 את השיחה עם נתניהו והגיש תלונה למשטרה

מאת מאיר ברגר

איוב  לשעבר  התקשורת  שר 
433 להב  יחידת  למטה  הגיע  קרא 
סתר  האזנות  על  והתלונן  בלוד, 
שבוצעו לו בעקבות פרסום הקלטת 
הממשלה  ראש  לבין  בינו  השיחה 

בנימין נתניהו בחדשות 13.
"אזרחי ישראל היקרים באתי 
לכאן ליחידת משטרה הכי מקצו־

עית במשטרת ישראל כדי להגיש 
סתר  האזנות  בגין  חשובה  תלונה 
הממשלה  ראש  ונגד  נגדי  שהיו 

בנימין נתניהו", אמר קרא.
אתמול  שהיתה  "הכתבה 
בי  לפגוע  כדי  מגמתית  היתה 
אתן  לא  אני  הממשלה.  ובראש 
שיפגעו באמינות שלי, בדרך שלי 
איתה  שהלכתי  ובאידיאולוגיה 
התקשו־ שר  הוסיף  רבות",  שנים 

רת לשעבר.
בחדשות 13 פורסמה הקלטת 
שיחה שבה נשמע נתניהו מתווכח 
להמשך  הדרכים  על  קרא  עם 
הממשלה  ראש   .20 ערוץ  החזקת 
שניתן  קרדיט  על  בשיחה  זעם  גם 
פועלה  בגין  שקד  לשעבר  לשרה 

למען ערוץ 20.
במשרד המשפטים הגיבו לה־
התפ־ לאחר  כי "גם  ואמרו  קלטה 

טרותו מתפקידו כשר התקשורת, 
רשאי  תפקידו,  מתוקף  כי  הובהר 
הנוגעים  בעניינים  לעסוק  נתניהו 
לר־ השונים,  הממשלה  למשרדי 

בות משרד התקשורת".
במשרד:  הוסיפו  זאת  עם 
עליו  כי  הממשלה  לראש  "הובהר 
המ־ בנושאים  מלטפל  להימנע 

עמו  שמקיימים  מי  על  שפיעים 
קשרי חברות אישית".

משרד המשפטים מבהיר:

"ראש הממשלה לא פעל בניגוד עניינים 
כשפעל לטובת ערוץ החדשות הימני"

מאת חיים מרגליות

בהמשך לפרסומי ההקלטות 
בהן נשמע ראש הממשלה פועל 
התקשורת  ערוץ  למען  לכאורה 
הימני – ערוץ 20, בשיחותיו עם 
קרא,  איוב  דאז  התקשורת  שר 
כי  המשפטים  משרד  מבהיר 

נתניהו לא פעל בניגוד עניינים.
נכתב  המשרד  בהודעת 
ראש  של  כהונתו  בתקופת  כי 
נע־ תקשורת,  כשר  הממשלה 

למניעת  הסדרים  שני  לו  רכו 
ארבע  לפני  עניינים.  ניגוד 
שהגי־ פניות  בעקבות  שנים, 

המדינה,  מבקר  באמצעות  עו 
הסדר  הממשלה  לראש  נערך 
למשרד  ביחס  עניינים  ניגוד 
ייצג  אשר  שמרון־מולכו,  עו"ד 
מתחום  לקוחות  עת  באותה 

התקשורת.
בעקבות  מכן,  לאחר  שנה 
בענין  בתקשורת  פרסומים 
לבין  נתניהו  מר  בין  היחסים 
אז  שהיה  אלוביץ',  שאול  מר 
חברות  בקבוצת  השליטה  בעל 
שונים,  תקשורת  גופי  הכוללת 
הסדר  נערך  'בזק',  חברת  בהם 
שפורסם  נוסף,  עניינים  ניגוד 
זה  הסדר  לתקשורת.  בשעתו 

שהיה  המידע  בסיס  על  נערך 
למערכת  ביחס  בשעתו  ידוע 
ראה"מ  בין  האישית  היחסים 
כי  הובהר  ובמסגרתו  לאלוביץ', 
מלטפל  יימנע  הממשלה  ראש 
הנוגעים  קונקרטיים  בעניינים 
אלוביץ',  שבבעלות  לחברות 
להם  שיש  אחרים  בעניינים  וכן 
חברות  על  מהותית  השפעה 

אלו.
וראש  חלפה,  שנה  עוד 
מתפקידו  התפטר  הממשלה 
הצו־ והתייתר  התקשורת  כשר 

ניגודי  של  הבחינה  בהמשך  רך 
עניינים ביחס לתפקיד זה.

התפט־ לאחר  גם  זאת,  עם 
רותו מתפקידו כשר התקשורת, 
הובהר כי מתוקף תפקידו כראש 
לעסוק  רשאי  הוא  הממשלה, 
למשרדי  הנוגעים  בעניינים 
מש־ לרבות  השונים,  הממשלה 
העוב־ עצם  וכי  התקשורת,  רד 
כשר  עוד  מכהן  אינו  שהוא  דה 
את  שוללת  אינה  התקשורת 
התקשורת  בתחום  מעורבותו 
מובן  הממשלה.  כראש  בכובעו 
לאיסור  כפופה  זו  מעורבות  כי 

על פעולה בניגוד עניינים.
ניגוד  הסדרי  כי  הובהר  עוד 
נתניהו  עבור  שגובשו  העניינים 

עומדים  עדיין  תקשורת  כשר 
בתקפם, שעה שראש הממשלה 
התקשו־ משרד  בנושאי  עוסק 

רת. כמו כן, נוכח רגישות הענין, 
בה־ כי  הממשלה  לראש  הובהר 

משך לחוות הדעת שכבר נמסרו 
מלטפל  להימנע  עליו  בנושא, 
מי  על  המשפיעים  בנושאים 
חברות  קשרי  עמו  שמקיימים 
עם  להתייעץ  עליו  וכי  אישית, 
במ־ לממשלה  המשפטי  היועץ 

בתחום  הטיפול  שבהם  קרים 
נושאים  עם  כרוך  התקשורת 

מעין אלו.
המשפ־ ממשרד  נמסר  עוד 
נבחנו  לאמור,  בהתאם  כי  טים, 
נושאים  אד־הוק,  לעת,  מעת 
התקשורת,  מתחום  שונים 
במעורבות  צורך  עלה  כאשר 
להבטיח  מנת  על  זאת,  ראה"מ. 
לניגוד  חשש  מעוררים  שאינם 
ננקטו  הנדרש,  במידת  עניינים. 
הצעדים המתחייבים כדי למנוע 

חשש מעין זה.
כי  נמסר  ההודעה,  לסיכום 
בדעתנו  אין  לאמור,  "מעבר 
להתייחס כרגע לתוכנו של הפ־

רסום, בנוגע להקלטות השיחות 
התקשורת  שר  לבין  ראה"מ  בין 

דאז, איוב קרא".

יתושים נגועים בקדחת מערב 
הנילוס אותרו בירושלים

מאת מאיר קליין 

שמבצע  הבדיקות  במסגרת 
בשיתוף  הסביבה  להגנת  המשרד 
ולאיתור  לניטור  הבריאות  משרד 
הארץ,  בכל  הנילוס  מערב  קדחת 
שבין  חפי,  אל  בוואדי  כי  נמצא 
זאב  לפסגת  יעקב  נווה  שכונת 
יתושים  נמצאו  פרת),  נחל  (מעלה 

בוגרים הנגועים בנגיף המחלה. 
הימצאות יתושים נגועים בק־

סכנה  מהווה  הנילוס  מערב  דחת 
יש  כן  ועל  המחלה,  להתפרצות 
שאותן  מיידיות  פעולות  לבצע 

דרש המשרד מעיריית ירושלים.
תושבי  עדכון  הפעולות:  בין 
והמטיילים  הנופשים  היישובים, 
בחוץ  השוהים  אלו  במיוחד  באזור, 
המקורות  בכל  ניטור  הערב;  בשעות 
יתו־ זחלי  לדגירת  הפוטנציאליים 
שים; הדברה מיידית אם נמצאה דגי־

רת זחלי או גלמי יתושים בתכשירים 
המאושרים לשימוש על־ידי המשרד.

האזרחית  השנה  תחילת  מאז 
קד־ בנגיף  נגועים  יתושים  התגלו 
חת מערב הנילוס בשמונה רשויות 
בכל  אזוריות  ומועצות  מקומיות 
האזוריות  במועצות  הארץ:  רחבי 
שומרון,  משגב,  תיכונה,  ערבה 
ועמק  שורק  נחל  המעיינות,  עמק 
בית  המקומית  במועצה  יזרעאל; 

אריה; וכעת בירושלים. 
הנרחבת  הפריסה  בעקבות 

להג־ המשרד  וקורא  חוזר  בארץ, 
נת הסביבה לכל הרשויות ברחבי 
להפחתת  פעולות  להגביר  הארץ 

מפגעי היתושים.
למפגעי  המיטביים  התנאים 
מים  ממקורות  נובעים  יתושים 
גבוהות.  וטמפרטורות  עומדים 
בחוד־ בארץ  קיימים  אלה  תנאים 
אף להבחין  שי הקיץ ואנו צפויים 
באירועי  שלהם  גבוהה  בשכיחות 
וקולחים  ביוב  הזרמת  של  קיצון 

או משקעים בעונת הקיץ.
מד־ הסביבה  להגנת  במשרד 

המקומיות  הרשויות  על  כי  גישים, 
במפגעי  לטיפול  האחריות  מוטלת 
כי  לדעת  כדאי  בנוסף,  היתושים. 
לפ־ יחסית  פשוטים  באמצעים  ניתן 

כגון  היתושים  כמות  להפחתת  עול 
בגגות  בחצרות,  מים  מקורות  ייבוש 
להתגונן  מומלץ  כן  כמו  ובמקלטים. 
התקנת  על־ידי  יתושים  מעקיצות 
רשתות בחלונות הבית ומריחת תכ־
שירים דוחי יתושים במידת הצורך.
הני־ מערב  בקדחת  תחלואה 

המצוי  נגיף  על־ידי  נגרמת  לוס 
לאדם  ומועבר  בעופות,  בעיקר 

באמצעות עקיצת יתושים. 
מתפתחת  שבהם  במקרים 
בחום  ומתבטאת  קלה  היא  מחלה 
ובכאבי ראש ושרירים. אצל חלק 
עלולה  המחלה  מהחולים,  קטן 
קרום  לדלקת  ולגרום  להסתבך 

המוח ואף למוות חלילה. 
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לאור האסונות, גם השנה מכבי בקידום העלאת המודעות

גדולי ישראל קוראים לציבור להצטרף ליוזמת מכבי 
שירותי בריאות ולערוך בדיקות מקדימות להצלת חיים

בחודש זה פועלת מכבי לעריכת בדיקות סקר ולהגברת המודעות למחלות 
בתחום בריאות האשה 

במכבי שירותי בריאות קיימת פעי־
לות נרחבת לרגל חודש בריאות העומד 
המ־ למחלות  המודעות  הגברת  בסימן 
מכבי  בהנהלת  נשים.  אצל  חיים  סכנות 
מעודדים לבצע בדיקות סקר המומלצות 
ע"י משרד הבריאות, באמצעות בדיקה זו 
ניתן לאבחן מחלות אצל נשים. גילוי מו־

קדם מעלה את סיכויי הריפוי וההחלמה 
באופן  מבוצעת  סקר  בדיקת  מהמחלה. 

שגרתי לנשים בגילאי 50 ומעלה. 
מכל  קהילות  ורבני  ישראל  גדולי 
רחבי הארץ חתמו על מכתב בדבר חובת 
ההשתדלות לשמירת הבריאות ע"י ערי־

מכבר  זה  "הנה  מוקדמות,  בדיקות  כת 
נחשפנו למקרים קשים ל"ע, אשר פגעו 
ברבים, וגם מקרב בני קהלתנו הקדושה, 
אשר נתקפו בחולאים ומכאובים קשים, 
ונאלצים לעבור טיפולים קשים, ולעיתים 

אף הגיעו למצבים של סכנת חיים ר"ל.
'מכבי'  בריאות  שרותי  הנהלת 
ביעילות  במסירות  במקומנו  הפועלים 
ובאחריות, למען בריאות הציבור, הופיעו 
לפנינו, והציגו את הנתונים הקשים שיש 
בידם, ואת הדרכים והאפשרויות הרבות 
המתקדמת,  הרפואה  למערכת  שיש 
ע"י  הקשות,  מהבעיות  הרבה  למנוע 
עריכת בדיקות תקופתיות, אשר יכולות 
לאתר מראש את הסכנות, ועל ידי טיפול 
בסיעתא  אפשרות  יש  מתאים,  תרופתי 
בעיות  של  ממגוון  חלק  למנוע  דשמיא, 

בריאות רבות ומורכבות.
והנה כבר הורה לנו רבנו הגדול מרן 
וז"ל,  קל"ו-קל"ה)  (קו"א  זצ"ל,  החזו"א 
הטבעית,  ההשתדלות  את  חושב  הנני 
וחובה,  למצוה  לבריאות,  שנוגע  במה 
אחר  למלא  ויש  האדם,  צורת  להשלמת 
פקודת הרופאים במה שמוצאים לצורך 
הרפואה, והדקדוק על אמצעי הבריאות, 

היא עבודה אהובה לפניו יתברך עכ"ל.
לבני  בקריאה  באים  הננו  לכך,  אי 
המדקדקים  שיחי',  היקרים  קהילתנו 

בקלה כבחמורה, לעשות את ההשתדלות 
הטבעית, אשר היא "מצוה וחובה", לערוך 
אשר  מסודר,  באופן  תקופתיות  בדיקות 
בסיעתא דשמיא תהיה בבחינת "מקדים 

רפואה למכה". 
דאתרא  המרא  כתב  מיוחד  מכתב 
של נתיבות הגאון הרב מונטג שליט"א: 
נתבקשנו מספר פעמים ע"י גורמי הלכה 
ורפואה לעורר בדבר חשוב זה, הננו לה־
ביא בפני הציבור הקדוש את חוות דע־

תם, דעת תורה, של גדולי הדור וחשובי 
תשס"א  בשנת  אלו.  בעניינים  הפוסקים 
הגרי"ש  הדור  גדולי  ורבנן  מרנן  יצאו 
ומרן  זצ"ל,  ואזנר  הגר"ש  זצ"ל  אלישיב, 
ויבדלחט"א  זצוק"ל  שטיינמן  הגראי"ל 
דעת  בגילוי  שליט"א  קרליץ  הגר"נ 
בעניין נחיצות בדיקות מוקדמות לנשים 
למניעת המחלה הידועה, וציינו בדבריהם 

כי הדבר נוגע לפיקוח נפשות ה"י.
למותר לומר כי לאור הדברים הללו, 
בדבר  לעצלות  או  לאדישות  מקום  אין 
בזה  לנהוג  ויש  בו,  תלויים  אדם  שחיי 
הר־ גורמי  של  וההנחיות  הכללים  עפ"י 

פואה. על מכתב זה חתומים רבני רכסים, 
הגאון רבי יעקב מאיר זוננפלד שליט"א, 

הגאון  שליט"א,  תנעמי  משה  רבי  הגאון 
רבי  הגאון  שליט"א,  ברנדייס  יוסף  רבי 
רבי  הגאון  שליט"א,  לוגאסי  אברהם 
יצחק  רבי  והגאון  שליט"א  יעקב  משה 

שכטר שליט"א. 

מאוחדת בצפת בפעילות קידום 
בריאות לילדי כיתה א' והוריהם

במהלך ימי ההיערכות נערכו לילדים העולים לכיתה א' מגוון 
בדיקות בריאותיות שאפשרו גילוי בעיות שעלולות למנוע את 

ההתפתחות הנכונה וכן נערכה סדנה בהנחיית דיאטנית מאוחדת

הלימודים  שנת  פתיחת  לקראת 
היערכות  ימי  בצפת  מאוחדת  קיימה 
א',  לכיתה  העולים  לילדים  מיוחדים 
במסגרתם נבדקו מספר מדדים רפואיים 
על מנת לאפשר לילדים לפתוח את שנת 

הלימודים הבאה בצורה הראויה. 
קידום  סדנת  התקיימה  במרפאה 
ההורים  האזינו  במסגרתה  בריאות 
מדיאטנית  בריאותיים  לטיפים  וילדיהם 
מאוחדת על הרגלי תזונה ואכילה נכונה.
כריך  בהכנת  התנסו  המשתתפים 
לעודד  כדי  מים  בקבוק  והכנת  בריא 
מתוקה.  שתייה  פני  על  מים  שתיית 
נש־ שם  אחות  לחדר  נכנסו  מכן  לאחר 

נוספים  טיפים  ושמעו  גובה  ומדדו  קלו 
מהאחות.

יוסי זליקוביץ, מנהל מרפאות צפת 
ומרום גליל, בירך על היוזמה והפעילות 
בריא  חיים  אורח  הנחלת  של  החשובה 
בריא  "להיות  מאוחדת  של  המוטו  כמו 

להישאר בריא".
שמה  "מאוחדת  כי  אמר  זליקוביץ 
בכל  לקוחותיה  את  ללוות  למטרה  לה 
ההתפתחות  את  ולאפשר  החיים  שלבי 
הנכונה תוך הענקת הכלים המתאימים. 
כך נעשה גם באמצעות יוזמה זו כאשר 

בעיות  שבאיתור  לחשיבות  מודעים  אנו 
בריאות בשלב מוקדם על מנת לאפשר 
את ההתפתחות המקסימאלית". וכן ציין 
כי מאוחדת היא הקופה שמשקיעה הכי 

הרבה בפעילויות לקהילה.
נהנים  בצפת  מאוחדת  לקוחות 

מפריסה של 4 מרפאות בעיר. 
מגוון  ניתנים  חיים  מאור  במרפאת 
ילדים,  רפואת  ובהם  הרפואה  שירותי 
שרותי  פסיכולוגיה,  נשים,  משפחה, 

מעבדה, בית מרקחת ומזכירות.
א'-ה'  בימים  במרפאה  פועל  בנוסף 
ובו  השעות 19:00-22:00  בין  לילה  מוקד 

ניתנים שירותי רפואה ראשונית.
ובו  הילד  להתפתחות  מכון  כן  כמו 
קלי־ בעיסוק,  ריפוי  פיזיותרפיה,  שרותי 

נאית תקשורת, עובדת סוציאלית. 
ניתנים  צפת  לב  הרפואי  במרכז 
ילדים,  משפחה,  כללית,  רפואה  שירותי 
מקצו־ רפואה  שירותי  מגוון  וכן  נשים 

אורתופדיה,  א.א.ג,  עיניים,  ובהם  עית 
נוירולוג,  גסטרואנטרולוג,  דיאטנית, 

כירורג, מכון פיזיותרפיה ועוד. 
ניתנים  בעיר  הנוספות  במרפאות 
לצד  וילדים  משפחה  רפואת  שירותי 

שירותי מעבדה ומזכירות.

כחלק מתהליך של הטמעת וחדירת 'כללית' 
לתודעת המגזר החרדי

הצלחה מסחררת לערב 
בריאות של 'כללית' בבני ברק

שנ־ נשים  לערב  מסחררת  הצלחה 
אלחנן  רמת  באודיטוריום  ג',  ביום  ערך 
שבלב בני ברק. יותר מ-450 נשים גדשו 
את האולם באירוע שנערך בסימן העצ־

מת האישה והכוח שבה. 
במסגרת הערב נשאה דברים מנה־

לת המחוז, ד"ר י' רייכנברג, שסקרה את 
שמעניקה  הרפואיים  השירותים  פריסת 
ברק,  בני  בעיר  מטופליה  עבור  כללית 
ילדים  נשים,  רפואת  שירותי  לרבות 
ומשפחה. בדבריה הדגישה ד"ר רייכנברג 
ברק  בני  העיר  של  הייחודי  מקומה  את 

בלב העשייה של מחוז דן-פ"ת.
מנהלת  לבמה  עלתה  בהמשך 
מנור,  א'  פרופ'  במחוז,  קשב  מרפאת 
שריתקה את הנוכחות בהרצאה מעוררת 
השראה על מקורן של בעיות קשב ורי־

כוז בקרב ילדים ומתבגרים, ועל דרכים 
שבהן ניתן להתמודד איתן. 

סטנדאפ  במופע  הסתיים  האירוע 
שוחט,  ה'  הגב'  של  הומור  ומלא  סוחף 
שגם הנחתה את ערב הבריאות המיוחד. 

הסתיים  שהאירוע  לאחר  רב  זמן  גם 
באולם,  רבות  נשים  נשארו  רשמית 
פעי־ על  נוספים  פרטים  לקבל  ביקשו 

הערכתן  את  והביעו  בעיר  כללית  לות 
ליוזמי הערב.

הכללית  מטעם  השתתפו  באירוע 
ראשי המגזר החרדי במחוז, הרב נחמיה 
מנהלת  פורת,  מעוז  והרב  בלושטיין 
דובר  הרשנו,  דרורי  ל'  ד"ר  דן  מינהלת 
התקשורת  מנהלת  ורדי,  סער  המחוז 

השיווקית א' ששון ואחרים. 
למנהלת  הובעה  מיוחדת  תודה 
השיווק, גב' נ' הולר, שעמלה על קידום 
הרב  החרדי  המגזר  למנהל  האירוע; 
הע־ את  והפיק  שיזם  בלושטיין  נחמיה 

הטמעת  של  מתהליך  כחלק  וזאת  רב - 
וחדירת כללית לתודעת המגזר במסגרת 
תכנית נרחבת של אסטרטגיית גיוס ושי־

מור לקוחות המגזר במחוז; ולהרב מעוז 
שעה  ובמשך  המעמד  את  שכיבד  פורת 
ארוכה ענה על שאלות והציג את כללית 

תוך פירוט השירותים הניתנים.

מוסדות 'אמרי חיים – ויז'ניץ' במודיעין עילית 
בתנופת התפתחות נרחבת בהיכלות התורה ובקהילות הק'

גדולי ישראל מפליאים את הישגי תלמידי הישיבה 'ישועות משה' ^ הגידול המבורך בישיבה לצעירים ^ נחנכו 2 קומות בבנין הת"ת ^ ימי עיון וגיבוש לצוות 
החינוך במוסדות לבנות ^ הבשורה הטובה על בניית ביהמ"ד 'אהבת ישראל' ^ היערכות מואצת להקמת ביהמ"ד 'אמרי חיים' ^ מפעלי החסד בקהילת 'ישועות 

משה' גרין פארק
מוסדות 'אמרי חיים – ויז'ניץ' 
מויזניץ  אדמו"ר  מרן  בנשיאות 
לתפארה  המתנוססים  שליט"א, 
שרויים  מודיעין־עילית  בעיר 
עם  מרשימה,  התפתחות  בתנופת 
בהיכלי  הלימודים  שנת  פתיחת 
התורה והחינוך ובקהילות הקודש 

בעיר.

בית היוצר 
לתורה ולחסידות 

'ישועות  הגדולה  הישיבה 
עילית  במודיעין  ויז'ניץ'   – משה 
ולחסי־ לתורה  היוצר  בית  היא 
ומופל־ מצויינים  בחורים  דות, 

בבקשם  פתחה  על  צובאים  גים 
עבודה  תורה  החופן  מלוא  לקבל 
התורה  מרביצי  מפי  וחסידות 
בישיבה  שליט"א.  והמשפיעים 
הק' עמלים להנחיל בלב הבחורים 
של  בקודש  ומורשתם  דרכם  את 
הסלולה  בדרכו  נבג"מ,  רבוה"ק 

של מרן אדמו"ר שליט"א.
הישיבה כבר הניבה ב"ה מבין 
ומרביצי  הוראה  מורי  כתליה 
יר"ש,  ואברכים  קודש  כלי  תורה, 
לה'  ושלמים  יראים  בתים  בעלי 
ולתורתו. בראשות הישיבה מכהן 
פאר הרה"ג ר' יוסף אהרן ויז'ניצר 
המשגיח  עמו  ואתו  שליט"א 
אנטשיל  אשר  ר'  הרה"ג  הרוחני 
במ־ לצידם  שליט"א.  ויז'ניצר 
הרו־ הצוות  רבני  הקודש  לאכת 

ור"מים  משגיחים  שליט"א,  חני 
שהם  שם,  ידועי  חכמים  תלמידי 
קדקודם  על  המכים  כמלאכים 
גדלו,  ואומרים  התלמידים  של 
דרכו'  ע"פ  לנער  'חנוך  ומקיימים 

בנועם ובחן.
והמוסדות  הישיבה  מנכ"ל 
הרה"ח ר' חיים מאיר ויזל שליט"א 
הצר־ לכל  נאמנה  במסירות  דואג 

כים הנלווים עהצהיו"ט.

ביום הנשגב של תחילת ה'זמן' 
הלימו־ שנת  את  הישיבה  פתחה 

צורבי  בחורים   200 כשמעל  דים 
המ־ בהיכלה  מסתופפים  מדרבנן 

לשבת  חפצים  הישיבה,  של  פואר 
תחילת  לקראת  שם.  של  באהלו 
הד־ האורח  בהדרו  הופיע  הזמן 

מוויזשניץ  אדמו"ר  מרן  כ"ק  גול 
בפני  שמסר  שליט"א,  לונדון 
לקראת  חיזוק  שיחת  התלמידים 
חודש הרחמים והרצון, תוך חיזוק 
התפילה  ובעסק  התורה  בלימוד 
בהתלהבות כהכנה דרבה לקראת 

ירח האיתנים הקרב ובא.
ומרגשת  סוחפת  באווירה 
אלה  בימים  התלמידים  מגבירים 
הקדושה,  התורה  בלימוד  חיילים 
במסגרת חזרה על החומר שנלמד 
מפעל  במסגרת  העעל"ט  בזמן 
שב־ כך  בידו',  'ותלמודו  הלימוד 

הם  יוצאים  הלימודים  זמן  סיום 
שגורות  הש"ס  מסכתות  כשכמה 
בלשונם על בוריין, לאחר מבחנים 
ישראל  גדולי  אצל  ובע"פ  בכתב 
המפליגים את ידיעות התלמידים.

שוקטים  אין  הישיבה  בצוות 
של  הרב  בסיועו  השמרים,  על 
לב־ מנגישים  המוסדות  מנכ"ל 
הנדרש  כל  את  היקרים  חורים 

ולהתעלות  לעלות  שיוכלו  בכדי 
סיוע  והחסידות.  התורה  במעלות 
'טהרת  טהרה  המקווה  מהווה  רב 
הנ־ הרבני  ע"י  שהוקם  יהודה' 

משה  חיים  רבי  החסיד  הרב  גיד 
ומקים  בונה  שליט"א  פעלדמאן 
גברא  האי  בנו  ע"ש  הישיבה,  בנין 
עביר  אברהם  יהודה  ר'  הרה"ח 
מרן  כששבת  ז"ל.  פעלדמאן 
הבחורים  עם  שליט"א  אדמו"ר 
המקוה  חנוכת  לרגל  בישיבה 
השנה, הפליא את הענין של מקוה 
טהרה בבנין הישיבה, המהווה אבן 
יוכל  למען  בישיבה  לבחור  יסוד 
ללא  להתעלות בין כתלי הישיבה 

שום פגעי הרחוב.
ההורים  בין  המיוחד  הקשר 
בלתי  חלק  הינו  הישיבה  וצוות 
הז־ בין  בכל  הישיבה.  מחיי  נפרד 

מנים מתקיים 'כינוס חינוך' להורי 
רבני  כל  בהשתתפות  התלמידים, 
צוות הישיבה ואנשי חינוך מהרא־
שונים במעלה, ובו מלבנים בארי־
כות את כל חלקי החינוך בישיבה.

ישיבה לצעירים
ויז'ניץ  לצעירים  ישיבה 
טוב  שם  קנתה  עילית  במודיעין 
כבית  לפניה  הולך  שמה  לעצמה, 

החפצים  מדרבנן  לצורבי  תלמוד 
יתירה,  בהתמדה  בתוה"ק  לעמול 
הח־ בדרך  השי"ת  עבודת  מתוך 

סידות.
הוקמה  שנים  כ־3  לפני  רק 
שנת  פתיחת  עם  והשנה  הישיבה, 
הש־ הכיתה  נפתחה  הלימודים 

הישיבה  מתבססת  בכך  לישית. 
קדושה,  ישיבה  של  כתבניתה 
עולם  במזרח  כיום  העומדת 
בראשות  לצעירים.  הישיבות 
יחיאל  ר'  הרה"ג  עומד  הישיבה 
עמו  ואתו  שליט"א  קליין  יהושע 
מאיר  יהודה  ר'  הרה"ג  המשגיח 
בכל  המתמסרים  שליט"א,  טסלר 
ואחד  אחד  כל  הצלחת  למען  און 
מתלמידי הישיבה ונושאים אותם 
את  האומן  יישא  כאשר  ליבם  על 

היונק. 
בישיבה  ג'  שיעור  פתיחת  עם 
כר"מ  הישיבה  רבני  לצוות  צורף 
שמי־ אליהו  ר'  הרה"ג  עיון  בסדר 
במלאכת  העוסק  שליט"א,  לוביץ 
והרה"ג  ארוכות,  שנים  זה  החינוך 
אנגלנדר  ידידיה  ישראל  ר' 
בקיאות.  בשיעור  כר"מ  שליט"א 
התבש־ בישיבה  ערב  בסדר  כנו"נ 
רו תלמידי הישיבה בהתמנותו של 
הרה"ג ר' זאב מייזליש שליט"א בן 
נכד  שליט"א,  צבי  חיים  ר'  הרה"ג 
השואל  שליט"א,  האדמו"ר  מרן 
ביד  ומנהל  כהלכה  ומשיב  כענין 
הלימודים  מערך  כל  את  רמה 

בסדר זה. 
בישיבה  מושם  מיוחד  דגש 
שנלמדו  המסכתות  חזרת  על 
פתיחת  עם  השנה  עברו.  בשנים 
בהנהלת  הודיעו  הלימודים  שנת 
שינון  תכנית  פתיחת  על  הישיבה 
'מחודדים  ארגון  שע"י  וחזרה 
מב־ יתקיימו  זו  במסגרת  בפיך', 

חנים דו־שבועיים ובנוסף מבחנים 
חודשיים על כל מה ששיננו מרא־
שית שנות הלימודים בישיבה, 'עד 
שיהא מונח בקופסא, שאם ישאלך 
אלא  לו  ותאמר  תגמגם  אל  אדם 
אמור לו מיד'. ארגון זה נתמך ע"י 
הנדיב הנכבד ר' יוסף אריה פעל־
דמאן שליט"א לט"נ בנו היקר הב' 

נחמן ע"ה.
'המ־ לארגון  בנוסף  זאת  כל 

מכבר,  זה  בישיבה  הקיים  תמיד' 
יצחק  שלמה  הרה"ח  ע"י  ונתמך 
המעו־ מברכפלד,  הי"ו  איצקוביץ 

את נערי בני ישראל להשקיע  דד 
ולהוסיף  הסדרים  בבין  מזמנם 
ולהרחיב  הש"ס  מסכתות  בלימוד 
את ידיעותיהם. הבחורים נבחנים 
אצל גדולי התורה המפליאים את 

בקיאותם בכל המקצועות.

תלמוד תורה
חיים  'אמרי  התלמוד  בבית 
הקדשים,  צאן  לצעירי  ויז'ניץ' 
בקרית  ולתהילה  לשם  העומד 
ויז'ניץ בעיר מודיעין עילית, שקנה 
מתדפקים  ורבים  לעצמו  טוב  שם 
מבורך  גידול  נרשם  דלתותיו,  על 

לקראת פתיחת שנת הלימודים.
מתכוננים  החגים  לאחר  מיד 
שתי  לפתיחת  המוסדות  בהנהלת 
המפואר  בבנין  נוספות  קומות 
לתנופת  כהמשך  הידיים,  ורחב 
שנב־ הת"ת  לבנין  הרחבה  הבניה 

רחבות  כיתות  עם  פאר  ברוב  נה 
בהשתדלות  והדר,  בפאר  ידיים 
וש־ העיר  ראש  המוסדות  ידיד 

גוטרמן  יעקב  הרב  דרבנן  לוחא 
המוסדות  לימין  העומד  שליט"א, 
שלבי  בכל  ומלוום  היווסדם  מאז 

ההתפתחות.
והנהלת  המוסדות  בהנהלת 
ודמים  רב  עמל  משקיעים  הת"ת 
להצלחת  משמע  תרתי  מרובים 
הקדשים  צאן  וצעירי  החמד  ילדי 
במעלות  הנערים  יגדלו  למען 
הוק־ כך  לשם  והחסידות,  התורה 

בכל  נרחבים  פרויקטים  בת"ת  מו 
התל־ לקידום  התורה  מקצועות 

ובתחום  הקריאה  בתחום  מידים 
חינוכי  צוות  בניהול  המוטוריקה, 

המסור לתחום באופן נהדר.
מתקיימים  מיוחדים  מבצעים 
ובברכות  התורה  להתמדת  בת"ת 
הנלמד  החומר  על  בחזרה  הנהנין, 
כשהכל  בהלכה,  והן  בגמרא  הן 
המ־ ע"י  במסירות  ומנווט  מנוהל 

נהל הרוחני רב הנסיון הרב זכריה 
שרייבר שליט"א, ולצידו המשגיח 
הרב בערל פקשר שליט"א העומד 
הנ־ והמבצעים  הפעילויות  בראש 

ערכים מדי תקופה.
במסגרת ארגון 'כתר ש"ם טוב' 
הרב  הנכבד  הנדיב  ע"י  שהוקם 
שמעון צבי נייהוז שליט"א מפארי 
עילית,  במודיעין  הקהילה  נכבדי 
משננים התלמידים את כל החומר 
שנלמד בשנים עברו, ובסיום הזמן 
שמחת  תוך  פרסים  חלוקת  נערך 

התורה.
הבחרות  לשנת  בהגיעם 
התורה,  בעסק  עמלים  ח'  בכתה 
מתאחדים  בחבורה  המיוחדים 
במ־ לב'  'משמחי  ארגון  תחת 

החומר  כל  על  חוזרים  סגרתו 
החזרה  כל  ובסיום  בת"ת,  הנלמד 
כ"ק  אצל  המבחן  בכור  עומדים 

שמש  בית  מוויז'ניץ  אדמו"ר  מרן 
בקיאות  את  המפליא  שליט"א 

התלמידים באופן נפלא.
ארגון  הוקם  כשנתיים  לפני 
ההלכה,  לימוד  ושינון  לחיזוק 
הארגון 'ארחות חיי"ם' עומד תחת 
ניהולו האישי של מנכ"ל המוסדות 
שליט"א,  ויזל  מאיר  חיים  הרה"ח 
שהקים את הארגון לע"נ אמו הח־
את  בעצמו  בוחן  ואף  ע"ה  שובה 
המבחנים  חודש.  מדי  התלמידים 
נושאים  ערוך'  שולחן  ב'קיצור 
למצטיינים,  ערך  יקרי  פרסים 
מיוחד  פרסים  חלוקת  ובמעמד 
הלימודים  שנת  בסוף  שהתקיים 
פרסים  עשרות  חולקו  שעעל"ט 
הצעי־ חכמים  לתלמידי  וספרים 
רים הפורחים ביני עמודי דגרסי.

בית החינוך לבנות
בשכונת  ויז'ניץ  קרית  בפאתי 
ענק  קמפוס  כבוד  שוכן  ברכפלד 
לבנות  החינוך  קרית   – ומפואר 
בית  ילדים,  גני  הכולל  ויז'ניץ, 

הספר, סמינר ותיכון בית יעקב.
משקיעים  המוסדות  בהנהלת 
של  העתיד  דור  בחינוך  הרף  ללא 
ותחת  הכשרות,  ישראל  בנות 
חי־ ונשות  מנהלות  של  ניהולם 
והסמינר  הספר  בית  מתנהל  נוך 
הלימודים  שנת  בסיום  לתפארת. 
לימי  המורות  כלל  יצאו  שעעל"ט 
החד־ השנה  לקראת  וגיבוש  עיון 
שה, יחד התחזקו ושמעו הרצאות 
בקודש  עבודתן  להמשך  חיוניות 
ישראל  בת  של  תדמיתה  לעיצוב 

הכשרה.
נפתחה  יעקב  בית  בתיכון 
י"א,  כיתה   – חדשה  כיתה  השנה 
בעלות  מחנכות  הצטרפו  לצוות 
נסיון רב בתחום ובכל המקצועות.

קהל 'אמרי חיים'
'אמרי  המרכזי  המדרש  בית 
בית  מעט,  מקדש  מהווה  חיים' 
אברכים  למאות  ולתפילה  לתורה 
ול־ לה'  הנאמנים  ובעה"ב  יר"ש 

מכהן  הקהילה  בראשות  תורתו. 
פאר כרב ומו"ץ בנש"ק הרה"ג רבי 
ברוך שטרנבוך שליט"א, שאברכי 
ומלווה  עינו  כבבת  הינם  הקהילה 
את כל אחד ואחד איש על מחנהו 

ועל דגלו במסירות עילאית.
והתפ־ הלכה  השנים  ברבות 

של  שנים  ולאחר  הקהילה  תחה 
וכדו'  יבילים  במבנים  נדודים 
הקהילה  בהנהלת  כעת  עוסקים 
יחד עם הנהלת המוסדות לפתרון 
המתפ־ ציבור  למען  קבע  למבנה 

ללים ומאות ילדי החמד, בישיבות 
ומהנדסים  אדריכלים  עם  עבודה 
בכדי  בתחום,  הראשונה  מהשורה 
ולת־ לשם  לה'  קדוש  בית  שיוקם 

פארת.
עם התפתחות הקהילה וריבוי 
האחרונות  בשנים  נוסד  הבחורים 
המאגד  הבחורים',  'אגודת  ארגון 
הקהילה  בחורי  כלל  את  בתוכה 
מסגרת  אין  בהם  הזמנים  בכל 
הישיבה, בלילי שבתות, ובישיבת 

בין הזמנים.
יצאו  שעעל"ט  הזמנים  בבין 
בחורי הקהילה לנסיעה למקומות 
התחלת  לקראת  כח  לאגור  הק' 
הישיבות  בהיכלי  הלימודים  זמן 
הבי־ הקהילה  הנהלת  הקדושות, 

ויזל  הרב  למנכ"ל  הוקרתה  עה 
האיתנה  עמידתו  על  שליט"א 
לימין מפעל זה בפרט ולימין כלל 

מפעלות הקהילה בכל עת ועידן.
אולם השמחות ומטבח החסד 
הנבנה ברוב פאר והדר ע"י משפ־
חת שטרנבוך לזכר ולע"נ הוריהם 
בצעדי  ומוקם  הולך  ע"ה,  היקרים 
הקשים  המאמצים  חרף  ענק 
הנהלת  הפרויקט.  עמו  שהביא 
לשטח  להקצאה  דאגה  המוסדות 
אי"ה  הקרובה  ובתקופה  האולם, 
תושבי  לרווחת  שעריו  את  יפתח 
לי־ לעמוד  האולם  מטרת  העיר. 

שמחה  בעתות  שמחות  בעלי  מין 
הכספי  העול  את  מעליהם  ולהקל 
בס"ד  יהווה  החסד  מטבח  הכבד. 
ויעמוד  דכפין,  לכל  חסד  מוקד 
לימין המשפחות ברוכות הילדים.

קהל 'אהבת ישראל'
עם התפתחות קהל חסידי ויז־

הצורך  ניכר  במודיעין־עילית,  ניץ 
העז בפתיחת שערי ביהמ"ד נוסף 
לרווחת מאות אברכי אנ"ש המת־
תשע"ז  אב  בחודש  בעיר.  גוררים 

על  שליט"א  אדמו"ר  מרן  הורה 
וקהל  'ביהמ"ד  שערי  פתיחת 
לצעירי  ויז'ניץ'   – ישראל  אהבת 
האברכים שבקריה, וביהמ"ד נוסד 
עם כ־70 אברכים יר"ש בני תורה 

ובעה"ב.
מינה  תשע"ח  תמוז  בחודש 
העדה  על  איש  שליט"א  אדמו"ר 
הקהילה  עניני  כל  את  שינהג 
וייס  מאיר  חיים  רבי  הרה"ג 

שליט"א.
הרבי  של  האישית  בשליחותו 
שכמו  על  ויזל  הרב  נטל  שליט"א 
והש־ הקהילה,  לצרכי  לדאוג 

ביהמ"ד  מתפללי  התבשרו  בוע 
שטח  הקצאת  על  טובה  בבשורה 
ביהמ"ד  להיכל  קבע  למבנה 
והדר  פאר  ברוב  בס"ד  שיוקם 
במרכז  ה'  לבית  וכיאות  כראוי 
מגדל  ויהווה  ברכפלד,  שכונת 
אור לתורה ולחסידות לכל תושבי 
של  האדיב  בסיועו  זאת  האזור, 
ראש העיר הרב גוטרמן שליט"א.

העסקנים  יושבים  אלו  בימים 
לתכ־ ואדריכלים  בניה  קבלני  עם 

יחלו  הקרוב  כשבשבוע  הבנין,  נון 
המפואר  במבנהו  ביהמ"ד  בבניית 
שיוכלו  כדי  מואצת  בניה  תוך 

במהרה לברך על המוגמר. 
מעמד  בס"ד  נחוג  לאחרונה 
הכנסת ספר תורה להיכל ביהמ"ד, 
משפחת  של  הטוב  ליבם  נדבת 
ב"ב  ויז'ניץ  מקרית  מושקוביץ 
לע"נ אביהם הבלתי נשכח הרה"ח 
נטע יצחק ע"ה משמשו הנאמן של 
מרן ה'ישועות משה' זי"ע. במעמד 
של  החמד  ילדי  בראש  חלק  נטלו 
אבוקות  שרקדו  ביהמ"ד  מתפללי 
שמחת  לכבוד  בידיהם  אור  של 

התורה. 

קהל 'ישועות משה' 
גרין פארק

בש־ משה'  'ישועות  ביהמ"ד 
כונת גרין פארק במודיעין עילית, 
העומד תחת הנהגתו של הרה"ג ר' 
שליט"א,  זהב  משי  יצחק  ישראל 
אבן  ומהווה  תשע"ג,  בשנת  נוסד 
להתעלות  החפץ  לכל  שואבת 
ואסיפות  מרוממות  בתפילות 
מתוך  הנפש,  בהתרוממות  מרעים 
אחדות נפלאה השוררת בין חברי 

הקהילה.
ההדדי  והסיוע  העזרה 
הקהילה  חברי  כלל  בין  הקיימים 
לחיקוי  ומודל  שם־דבר  הינם 
בעיר,  הקודש  מקהילות  ברבות 
בכל  פועל  ליולדות'  'עזר  ארגון 
המרץ, חברי הקהילה עומדים לי־

מסודר  באופן  השמחות  בעלי  מין 
להפליא בארגון ארוחות וסעודות 

שבת וכדומה.

הכרת הטוב
במודיעין־עי־ ויזניץ  קהילות 

מביעים  המוסדות  ותלמידי  לית 
ויזל,  הרב  למנכ"ל  הטוב  הכרת 
הצל־ למען  כימים  לילות  ששם 

שלל  על  המוסדות  ופיתוח  חת 
עילאית  מסירות  מתוך  אגפיהם, 
העו־ הקשיים  כל  על  והתגברות 

לים, בשליחותו הנאמנה של נשיא 
שליט"א  האדמו"ר  מרן  המוסדות 
עילית  במודיעין  הק'  שמוסדות 
ומתעניין  לבבו  לוח  על  עומדים 

בנעשה בהם באופן תמידי.
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בשורה ענקית לחולי הצליאק בישראל

עשרות טונות של חסד: חלוקת 
ענק של מוצרים ללא גלוטן 

במבצע חסד חסר תקדים נערכה חלוקת ענק וחינמית במספר מוקדים ברחבי 
הארץ של עשרות טונות של מוצרים ללא גלוטן, לטובת חולי צליאק ^ בנוסף, 

יבוא מיוחד ומסובסד של אטריות בכשרות מהודרת 
מאת מאיר קליין 

תקדים  חסר  חסד  במבצע 
ענק  חלוקת  לאחרונה  נערכה 
מוצרים  של  טונות  עשרות  של 
צליאק.  חולי  לטובת  גלוטן,  ללא 
ברק,  בבני  שהתקיימו  בחלוקת 
אלעד,  עילית,  מודיעין  ירושלים, 
אשדוד,  עילית,  ביתר  שמש,  בית 
מאפים  חולקו  ובבנימין,  צפת 
גלוטן  ללא  מוצרים  ושלל  קפואים 

– בחינם. 
ע"י  שאורגנה  בחלוקה  בנוסף, 
עמותת 'צליאק בקהילה' שנעזרה 
גם  נערכה  מתנדבים,  בעשרות 
אטריות  של  מסובסדת  מכירה 
ללא גלוטן בכשרות מהודרת, דבר 
שלא היה ניתן להשיג בארץ ויובא 
כשליש  של  בסבסוד  לראשונה 

מחיר.
כיודע על חולי צליאק להתנזר 
המכילים  מוצרים  ממאכל  כליל 

תח־ לרכוש  החולים  ועל  גלוטן, 
עתק.  במחירי  למוצרים  ליפים 
עמותת 'צליאק בקהילה' המנהלת 
פעם  מדי  מקיימת  בנושא,  מאבק 
ללא  מוצרים  של  חסד  חלוקת 
או  חברות  ידי  על  שנתרמו  גלוטן 
נדיבים, דבר שמסייע משמעותית 

למשפחות החולים.
מהמעטפת  כחלק  כך,  בתוך 
לחולים  מעניקה  שהעמותה 
צפוי  בקרוב  משפחותיהם,  ובני 
וכשר,  ייחודי  מידע  קו  להיפתח 
הח־ על  ועדכונים  מידע  יינתן  בו 

הארץ,  ברחבי  המאורגנות  לוקות 
המחלה  לגבי  רפואי  יעוץ  לצד 
וכן מידע והכוונה. בקו תיפתח גם 
שלוחה מיוחדת עם מתכונים לה־

יינתנו  בקו  גלוטן.  ללא  אוכל  כנת 
גם עדכונים על אירועים מיוחדים 
חולי  לטובת  העמותה  שמארגנת 

הצליאק ובני משפחותיהם.
מנכ"ל עמותת 'צליאק בקהילה', 

החלוקה  בתום  אמר  מנחם,  יעקב 
המתנדבים  לעשרות  מודה  "אני  כי 
לסייע  בכדי  מזמנם  שהקדישו 
למוקדי  המוצרים  כלל  בשינוע 
ברחבי  החלוקות  וארגון  החלוקה 
ומתנדבי  קווין,  מאיר  בהם  הארץ, 
לה־ גם  הצלחנו  לחיים'.  'מחוברים 

מוצרים  מסובסדים  במחירים  שיג 
שמהווה  דבר  בשוק,  כלל  היו  שלא 

בשורה משמעותית לחולים".
עם זאת, מנחם מדגיש כי "הצי־

שהכנסת  היא  שלנו  האמתית  פיה 
וישימו  יתערבו  הבריאות  ומשרד 
היום  הקיים  החולים  לעושק  סוף 
לא  גלוטן.  ללא  המוצרים  בתחום 
נאל־ ומשפחותיהם  שחולים  יתכן 

אלפי  של  עתק  סכומי  לשלם  צים 
בסיסי  אוכל  על  לחודש  שקלים 
יכולים  לא  החולים  שבלעדיהם 
תודה  חייבים  אנחנו  להתקיים. 
אשר  יעקב  הרב  לח"כ  מיוחדת 

שפועל רבות לסייע לנו בענין".

רכזי הבטחון בישובים בדרך לשביתה
השביתה תחל בעוד שבועיים בעקבות אי הסכמת משרד הבטחון לקלוט 

את רכזי הבטחון בישובים כעובדים מן המנין במשרד הבטחון
מאת כתב 'המבשר'

הלאומית  ההסתדרות 
הבטחון  רכזי  ועד  את  המייצגת 
בישובים, שלחה ביום שני מכתב 
מתוך  עבודה  סכסוך  על  התראה 
כוונה להשבית בעוד כשבועיים, 
כפי שמתיר החוק, את פעילותם 

של רכזי הבטחון.
השביתה  המכתב,  פי  על 
בעקבות  בספטמבר  ב־15  תחל 
לק־ הבטחון  משרד  הסכמת  אי 

בישובים  הבטחון  רכזי  את  לוט 
במשרד  המנין  מן  כעובדים 

הבטחון.

הארצי  הרבש"צים  ועד 
היישובים  כלל 420  את  המייצג 
בהם יש רכזי בטחון. לפני מספר 
משרד  בין  מו"מ  החל  שבועות 
הלאומית  להסתדרות  הבטחון 
לשם שיפור תנאי העסקת העו־
בנושא  שנערכה  אף  על  בדים. 
בעל  להסכמות  והגיעו  פגישה 
הש־ לא  בשטח  המציאות  פה, 

תנתה כלל.
הלאומית  ההסתדרות 
למ־ חודשיים  לפני  כבר  פנתה 
מו"מ  שיחל  כדי  הבטחון  שרד 
רכזי  עבור  קיבוצי  להסכם 
לא־ כשבוע  הישובים.  הבטחון 

המכריז  מכתב  נשלח  מכן  חר 
משרד  בין  עבודה  סכסוך  על 
הרבש"צים  לוועד  הבטחון 
ההסתדרות  בגיבוי  הארצי 

הלאומית.
אגף  סמנכ"ל  שרוני,  איתמר 
הלאומית  בהסתדרות  הגיוס 
חומת  הם  "הרבש"צים  כי  מסר 
בקו  לישובים  האנושית  המגן 
לכולנו  כואב  ובעוטף.  עימות 
ושוב.  שוב  מופקרים  לראותם 
הבטחון  משרד  הרב,  לצערנו 
לסמוך  ניתן  שלא  כגוף  מתגלה 
בסיכומים  עומד  ושלא  עליו 

ובהתחייבויות".
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דו"ח ארגון בטרם: 28 ילדים מתו 
בתאונות במהלך חופשת הקיץ

יש עליה בתמותת ילדים בתאונות דרכים, לצד ירידה בתמותת ילדים מטביעה. בלמעלה ממחצית מקרי 
התמותה הקיץ ההרוגים היו ילדים ערבים

מאת מ. קליין וח. מרגליות

28 ילדים מתו במהלך חופשת 
הקיץ מתאונות שניתן היה למנוע. 
חמש  לממוצע  הדומה  מספר  זהו 
27 על  העומד  האחרונות  השנים 
חופשת  במהלך  תמותה  מקרי 

הקיץ.
התמותה  ממקרי  מחצית  מעל 
(54%) נגרמו בתאונות דרכים. 15

ילדים איבדו את חייהם בחופשת 
9 מתוכן  דרכים,  בתאונת  הקיץ 
מהח־ היה  הילד  התמותה  ממקרי 

מתוכם  כשארבעה  הערבית,  ברה 
מהמגזר הבדואי. למעלה ממחצית 
דרכים  בתאונות  התמותה  ממקרי 
(8 מקרים), הנפגעים היו בני נוער 
בגילאי 15-17. אלו נתונים קשים 
האחרו־ השנים  לחמש  ביחס 

התמותה  מקרי  ממוצע  בהן  נות, 
11 על  עמד  הדרכים  בתאונות 

מקרים.
בהמשך לסיבת התמותה העי־

הבולטת  ההיפגעות  זירת  קרית, 
זירת  היא  השנה  הקיץ  בחופשת 
ממקרי  כ־46%  אירעו  בה  הדרך, 
נוער.  ובני  ילדים  של  התמותה 
זו  בזירה  התמותה  מקרי  מספר 
בארבע  מהממוצע  גבוה  השנה 
מקרי   13) לכך  שקדמו  השנים 
11 של  ממוצע  לעומת  תמותה 

מקרים בשנים הקודמות).
טביעה  הקודם  שבקיץ  לאחר 
לתמותת  הדומיננטי  הגורם  היתה 
הס־ השנה  הקיץ  חופשת  ילדים, 

מקרי  במספר  ירידה  עם  תיימה 
מקרים   5  – בטביעה  התמותה 
שעברה.  בשנה   12 לעומת  השנה 
לממוצע  בהתייחס  גם  ירידה  זוהי 
על 8 העומד  האחרונות  השנים   5

מקרי טביעה למוות.
הטביעה  מקרי  בסקירת 
מהמ־ בשלושה  השנה,  למוות 

לאחר  נפטר  שטבע  הילד  קרים 
שני  החולים.  בבית  ימים  מספר 
פר־ בבריכה  קרו  טביעה  מקרי 

בים  אירעו  שניים  בבית,  טית 
מלון  בבית  בבריכה  אחד  ומקרה 

בחו"ל.
בקיץ,  הנפגעים  גיל  בבחינת 
היא  הדומיננטית  הגיל  קבוצת 
מקרי  ממספר   43% המהווה   0-4
מק־  12) הנוכחי  בקיץ  התמותה 

מהממוצע  גבוה  אחוז  זהו  רים). 
האחרונות,  השנים  חמש  של 
מקרי  מכלל  כ־39%  על  העומד 

המוות.
בשכי־ השניה  הגיל  קבוצת 
15-17 בגיל  נוער  בני  היא  חותה 

גם  מהמקרים.  כ־36%  המהווים 
בקבוצת גיל זו יש עליה בתמותה 
הקודמות,  השנים  לחמש  ביחס 
כ־28% על  עומד  הממוצע  בהן 

מהמקרים.
עם  בולטת  הערבית  החברה 
בתאונות  רק  לא  בתמותה  עליה 
המק־ ממחצית  למעלה  דרכים. 
6 מתוכם  ערבי,  היה  הנפגע  רים 

הם  יחד  הבדואי.  למגזר  שייכים 
תמו־ מקרי  מכלל  כ־54%  מהווים 

לעומת   .2019 בקיץ  ילדים  תת 
חמש  בממוצע  מהמקרים   47%

השנים האחרונות.

מנכ"ל  סילבינגר,  א.  הגב' 
ילדים:  לבטיחות  'בטרם'  ארגון 
"חופשת הקיץ אמורה להיות הת־
היל־ עבור  בשנה  השמחה  קופה 

מראה  המציאות  לצערנו  אך  דים, 
כי מדובר בתקופה מסוכנת והחו־

מדי  רבות  פעמים  נקטעת  פשה 
באכזריות בשל תאונה שניתן היה 
למנוע. 28 משפחות נאלצו לקבור 
העולם  ועבורן  ילדיהם,  את  הקיץ 

בלתי  מציאות  זוהי  מלכת.  עצר 
אל  להורים:  קוראים  אנו  נסבלת. 
פעלו   – יקרה'  לא  זה  'לי  תגידו 
כדי למנוע. התנהגות בטוחה היא 
קבוע  באופן  לאמץ  שיש  הרגל 
בטיולים,  בדרכים,  בבית,  ועקבי 
רק  בעולם.  מקום  ובכל  בנופשים 
נו־ בטיחות,  של  תרבות  נסגל  אם 

הכואבת  המציאות  את  לשנות  כל 
ולהציל חיי ילדים".
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ביוזמת 'מכבי': מאות מטפלות השתתפו 
בכנס השתלמות אלרגיה בילדים

יזם  הלימודים,  שנת  פתיחת  עם 
כנס  ב'מכבי'  עילית  מודיעין  מרחב 
מטפלות,  למאות  מקצועי  השתלמות 
בהשתל־ ילדים.  בקרב  אלרגיה  בנושא 

בצהרוני  מטפלות  מאות  השתתפו  מות 
את  שהעמיקו  בנימין,  במטה  הילדים 
מעשיים  כלים  ורכשו  בנושא  ידיעותיהן 
ודרכי  אלרגיה  התקף  לזיהוי  וחיוניים 

הטיפול.
מנהל מרחב מודיעין עלית ב'מכבי', 
בדבריו,  פתיחה.  דברי  נשא  שוורין,  אלון 
המ־ השירותים  פריסת  אודות  הרחיב 

בכלל,  עילית  מודיעין  במרחב  רשימה 
'מכבי'  חנכה  שם  בפרט,  בנימין  ובמטה 
ומתקדם.  חדש  רפואי  מרכז  לאחרונה 

רפואה  שירותי  מגוון  ניתנים  במרכז 
ראשונית: רפואת משפחה, ילדים ונשים, 
ומשרד.  אחיות  מעבדה,  לשירותי  בנוסף 
כמו"כ, הוסיף וציין את פתיחת המרפאה 
ע"י  רפואה  שירותי  ניתנים  שם  בנעלה, 
שתיפתח  למעבדה  בנוסף  קורול,  ד"ר 

בקרוב.
ברפואת  מומחית  שכטמן,  ר'  ד"ר 
העבירה  עילית,  במודיעין  המשפחה 
האלרגיות  נושא  על  מרתקת  הרצאה 
את  הדריכה  היא  במסגרתה,  בילדים. 
בילד  הטיפול  אופן  אודות  המטפלות 
הסובל מאלרגיות, הדגישה את חשיבות 
המתאימה  לתזונה  וההתאמה  הבקרה 
כל  על  הדוק  לפיקוח  במקביל  עבורכם, 

להגיע  שעלול  אלרגי  גורם  או  מאכל 
המטפלות  למדו  בנוסף,  הילד.  לסביבת 
דרך  ואת  מקדימים  תסמינים  לזהות 
הדרושה  והמהירה  המקצועית  התגובה 

במקרה סכנה ל"ע.
בסיום ההשתלמות, נשא מנהל המ־
רחב דברי תודה: "אבקש להודות באופן 
לוי,  מ'  גב'  הבריאות,  למקדמת  מיוחד 
שעמלה רבות לקידום היוזמה החשובה 
ידע  שהעניק  הברוך,  הפעולה  ולשיתוף 
עוד  המטפלות.  למאות  נרחב  מקצועי 
במודיעין  הקהילה  קשרי  למתאם  אודה 
לקיומו  שדאג  ניימן,  נחמן  ר'  עילית, 
המש־ לרווחת  מיטבי  באופן  הכנס  של 

תתפות".

אנשי המקצוע של מאוחדת יעבירו 
הרצאות מרתקות על בריאות המשפחה 

במרפאת הקשתות בבני ברק
המרצים הם מנבחרת הצוות המקצועי של מאוחדת: רופאי הילדים ד"ר הרצליך, ד"ר 
פלם, ודיאטנית הילדים גב' ש' באס • "במאוחדת רואים חשיבות רבה בקידום בריאות 
הלקוחות, במטרה למנוע תחלואה. ההרצאות המקצועיות שיועברו במרפאת הקשתות 

מתחברות היטב לחזונה של מאוחדת", אומר הרב משה כהן, סגן מנהל המחוז

נפ־ 'הקשתות'  מאוחדת  מרפאת 
בבני  אוסם  במתחם  לאחרונה  אך  תחה 
על  שוקטים  לא  במאוחדת  אולם  ברק, 
קידום  בתחום  גם  ופועלים  השמרים, 

הבריאות. 
המתקיימת  הפעילות  במסגרת 
מע־ הרצאות  מתקיימות  אלו  בשבועות 
סדרת  מגוונים.  בריאות  בנושאי  שירות 
ההרצאות שיתקיימו במרפאת הקשתות: 
רופא  של  הרצאתו   (3.9) אלול  בג' 
בית  סכנות  על  הרצליך  ד"ר  הילדים 

לילדים והדרך למנוע / לטפל בהן. 
תזונה  על  הרצאה   (9.9) אלול  בט' 
נכונה מאת גב' ש' באס, דיאטנית ילדים 

במאוחדת.
בי"ז אלול (18.9) תועבר הרצאה על 
פלם,  ד"ר  ע"י  בילדים  השינה  הפרעות 

רופאת ילדים ותיקה במאוחדת.
בכ"ד אלול (24.9) הרצאה נוספת של 
רופא הילדים ד"ר הרצליך שתעסוק במ־

חלות חורף בילדים – מתי נדרש ביקור 
אצל הרופא, מה מחייב הישארות בבית 

ומתי ניתן לשוב ללימודים.
מרפאות  דרך  להרצאות  רישום 
3833 בכוכבית  או  ברק  בני  מאוחדת 

בשלוחה 8 (רישום לסדנאות). 

אסם  במתחם  המרווחת  המרפאה 
ומשפחה,  ילדים  רפואת  שירותי  כוללת 
שירותי  אורתופדיה,  נשים,  רפואת 
ייחודי  מרקחת  ובית  ומזכירות  אחיות 

לאזור.
רבה  חשיבות  רואים  "במאוחדת 
במטרה  הלקוחות,  בריאות  בקידום 
המקצועיות  ההרצאות  תחלואה.  למנוע 
מתחברות  הקשתות  במרפאת  שיועברו 
היטב לחזונה של מאוחדת", אומר הרב 

משה כהן, סגן מנהל המחוז. 
איחל  המרפאה  בפתיחת  כי  יצוין 
אדלש־ מרדכי  הרב  הגאון  השכונה  רב 

תהיה  שהמרפאה  יעזור  "שהקב"ה  טיין: 
מלאה בפעילות למען שמירת הבריאות 

ולא לחולי".
רחבה  פריסה  ברק  בבני  למאוחדת 
של מרפאות: רחוב ירושלים, מרום שיר, 
אבני נזר, ויז'ניץ וקרית הרצוג ובמתחם 

אוסם.

חמישה נעצרו בעקבות 
תאונת עבודה קטלנית
פועל זר מסין נהרג בנפילה מגובה באתר בניה בקיבוץ גליל ים

מאת חיים מרגליות

בעקבות  עצורים  חמישה 
בשעות  קטלנית.  עבודה  תאונת 
התרחשה  רביעי,  יום  של  הבוקר 
בקיבוץ  בבניה  מבנין  פועל  נפילת 
גליל ים. מהמשטרה נמסר כי מותו 
מסין)  זר  עובד   ,54) הפועל,  של 
נקבע במקום על ידי צוותי רפואה 

שהוזעקו למקום.
הק־ העבודה  תאונת  חקירת 

'פלס'  למפלג  הועברה  טלנית 
בלהב  עבודה  תאונות  לחקירת 
ישראל  למשטרת  המשותף   433
ומשרד העבודה והרווחה וממוקם 
ביחידה הארצית למאבק בפשיעה 

הכלכלית (יאל"כ).
וזו־ עוכבו  רביעי  ביום  כבר 

וחשודים.  עדים   10 לחקירה  מנו 
חמישה  נעצרו  חקירתם  בסיום 
משפט  לבית  והובאו  חשודים 
בע־ לדיון  לציון  בראשון  השלום 

ניינם.
"המפלג  כי  נמסר  מהמשטרה 
ימשיך  עבודה  תאונות  לחקירת 
לעסוק בגיבוש ראיה כוללת לטי־

העבודה,  תאונות  בתופעת  פול 
עבודה  תאונות  אירועי  בחקירת 
פלי־ עבירות  ובחשיפת  חמורות 

לתחום  המשיקות  נוספות  ליות 
המשפיעות  עבירות  ובגילוי 
באופן ישיר על שלומם ובריאותם 

של האזרחים והעובדים".

ירושלים: פועל נפל 
ממרפסת ונהרג

מאת חיים מרגליות

פועל נפל ממרפסת בגובה רב, 
ברחוב  התרחש  האירוע  ונהרג. 
הרב זאב פלדמן בירושלם. צוותי 
את  קבעו  למקום  שהגיעו  רפואה 

מותו.
מהמשטרה נמסר כי מתחקור 
שהאיש  החשד,  עולה  ראשוני 
הרביעית  בקומה  במרפסת  עבד 
בשלבי  הנמצא  מגורים  בבנין 
נפל  הנראה  ככל  ממנה  הרחבה, 

מסיבה שטרם ברורה.

ב'איחוד  חובש  שטרן  יחיאל 
למקום  "כשהגענו  סיפר:  הצלה' 
הפצוע סבל מפגיעה רב מערכתית 
פעולות  בו  ביצענו  שנפל.  לאחר 
חייו.  את  להציל  בנסיון  החייאה 
מאמצי  בתום  הצער  למרבה 
החייאה נקבע מותו כתוצאה מאופי 

הפציעות הקשות מהן סבל".
חוקרי משטרת ישראל הגיעו 
בחקירה,  ופתחו  למקום  הם  אף 
שלו־ זה  בשלב  עוכבו  במהלכה 

בעת  במקום  שהיו  אנשים  שה 
ההתרחשות.

בית העלמין העתיק בקוזמיר: בית המשפט 
זימן לעדות מכרעת את הרב מוורשה

האם סערת בית העלמין בקוזמיר – שוועד ההצלה מנסה להשיבו לידיים יהודיות אחרי שילדי בית הספר המקומי רומסים 
ברגליהם יום יום את עצמות הקודש של יהודי קוזמיר וקברו של הרה"ק רבי יחזקאל מקוזמיר זצוק"ל – לקראת סיום טוב? ^

השופט ביקש לזמן לעדות מכרעת את רבה של וורשה שעתיד בית הקברות נתון בידיו ^ וועד ההצלה: "אנו סמוכים ובטוחים כי 
המלאכה תיקרא על שם גומרה, והעדות תוביל לסיום מוצלח של הסאגה המתמשכת והביזיון של למעלה משמונה עשורים"

מאת א. למל

מפרוץ  חלפו  שנה   80
אשר  השניה  העולם  מלחמת 
אשר  היהודים  חויבו  במהלכה 
דול־ (קז'ימייז'  קוזמיר  בעיירת 
ני) לעקור את כל המצבות מבית 
את  גם  זה  ובכלל  בעיר,  העלמין 
הרב  טמון  בו  הישן  העלמין  בית 
מקוזמיר  יחזקאל  רבי  הקדוש 

זצוקלל"ה.
המל־ לאחר  שנים  מספר 

העלמין  בית  שטח  הוסב  חמה 
לו,  הסמוך  הספר  בית  למגרש 
העגום  המצב  נראה  היום  ועד 
המת  כבוד  של  הנורא  בבזיון 

בשטח זה.
בשנים האחרונות הוקם ועד 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  ע"י  הצלה 
ממודז'יץ שליט"א אשר בראשו 
עומדים בני האדמו"ר ממודזי'ץ 
שמואל  ר'  הרה"צ  שליט"א, 
צבי  שלמה  ר'  והרה"צ  אליהו 

שליט"א. 
ההצלה  שוועד  לאחר  ואכן, 
ארבע  במהלך  פגישות  קיים 
הגו־ כל  עם  האחרונות  השנים 
רמים בממשל וברשויות ונתקל 
בק־ אישור  של  מוחלט  בסירוב 

העלמין  בית  את  להעביר  שתם 
ולה־ יהודיות  לידיים  העתיק 

החליטו   – הספר  מבית  פקיעו 
לבית  לפנות  ההצלה  ועד  חברי 

המשפט הפולני. 

התנהלו  האחרונה  בשנה 
מספר דיונים משפטיים במטרה 
מהרשויות  השטח  את  להוציא 
כשבמר־ לקדמותו,  ולהחזירו 

האדמו"ר  של  קברו  יעמוד  כזו 
הרה"ק מקוזמיר זצללה"ה.

המ־ הגיע  האחרון  בשבוע 
שפט לקו הגמר. הדיון התקיים 
לקו־ הסמוכה  'פולאווי'  בעיר 

ר'  הרה"צ  השתתפו  בה  זמיר, 

שמואל אליהו טאוב והרה"צ ר' 
מאיר  ר'  לצד  טאוב  צבי  שלמה 
ארגון  יו"ר   – בולקה  יחיאל 
 – בפולין  הקברות  בתי  הצלת 
עורכי  עם   G Generations
עורכי  השתתפו  מנגד,  דינם. 
הר־ פולין,  ממשלת  של  דינם 

הספר  ובית  המקומיות  שויות 
נמצא  העלמין  שבית  המקומי 

כיום בשטחו.

ועד  של  הטענות  מלבד 
החוקית  הבעלות  על  ההצלה 
מצד  טענות  נשמעו  לשטח, 
אלו  הם  הגרמנים  כי  העיריה 
מנ־ אשר פשעו בבית הקברות. 

גד, טענו בוועד ההצלה שאמנם 
הגרמנים התחילו בפשע, אך כל 
משחקים  הפולנים  הילדים  עוד 
המחולל,  העלמין  בית  בשטח 
מתמשך  הפשע  כי  היא  אות 

והפעם ע"י הפולנים. 
כיצד  כי  נטען,  ועוד,  זאת 
יתכן שבית הספר האמור לחנך 
למידות ודרך ארץ מוציא ילדים 
קברים  על  בהפסקות  לשחק 

ועצמות.
בעזר ה' ובחסדי שמים הת־

וכל  ההצלה  ועד  טענות  קבלו 
הרשויות  של  הנוגדות  הטענות 
המקום  בעלות  על  המקומיות 

נשללו ע"י השופט.
השופט  ביקש  זאת  עם 
הרב  את  עדות  למתן  לקרוא 
מיכאל שודריך רבה הרשמי של 
ורשה כדי שיעיד באופן מכריע 
הקהילה  של  לסיכומים  באשר 
אודות  הרשמית  היהודית 
בע"פ  בוצעו  כי  שיתכן  המקום, 

בעבר.
ההחלטה  לעכשיו  "נכון 
בחרפה  ישאר  המקום  האם 
או  עפר  שוכני  כבוד  ובבזיון 
קברות  כבית  לשמש  שיחזור 
קברו  על  רבים  תפילת  וכמקום 
זי"ע  מקוזמיר  הקדוש  הרב  של 
הזעם,  ימות  עד  שהיה  כפי 
מיכאל  בהרב  ורק  אך  תלויה 
ההצלה,  בוועד  אמרו  שודריך", 
שודריך  שהרב  בטוחים  "ואנו 
ויהיה  השופט  לבקשת  ייענה 
לקדמותו  המקום  להחזר  שותף 
שם  על  המלאכה  ותקרא  ויזכה 
ועד  בהודעת  נמסר  גומרה", 

ההצלה.



בכינוס 'בעד עמך' שהתקיים בירושלים אור לכ"ד 
אד"ב תשע"ט אמר כ"ק מרן אדמו"ר מביאלא שליט"א:

"רובם של סנהדרין
גדולי ישראל שבדורות האחרונים קבעו את ההלכה 

על חוב קדוש להצביע בבחירות לכנסת"

גאב''ד בראשוב האביר יעקב מסדיגורה הרבי מזלטיפולי טשורטקובהרבי מבאיאן  לייפציג.gifגאב''ד בריסק רבי ברוך קונשטט גאב''ד טשעבין רבי זלמן סורוצקיןרבי יחיאל מיכל גורדון רבי אליעזר יהודה פינקל  המקור ברוך מסרט ויזניץ

רבי רפאל ברוך טלידנוהזכר חיים מווישווא רבי אליהו לאפיאן רבי יוסף פרבר רבי עזרא עטייארבי יחזקאל סרנא האמרי חיים מויזניץרבי יוסף שלמה כהנמן האש דת מאוזרוב

רבי שלומניו מסדיגורא

רבי יוסף נפתלי שטרן רבי מנשה יצחק מאיר מזידיטשוב

רבי מנחם מנדל זקס הבית ישראל מגורהאמונת משה מאלכסנדר רבי יחזקאל אברמסקי גאב''ד ווארשהעלי הרבי מאמשינוברבי הלל ויטקינד רבי משה חברוני גאב''ד טורדארבי יחזקאל לווינשטיין

הכנסת מרדכי מסדיגורההדבר חיים מנדבורנה היקרא דמלכא מזוועהיל רבי חיים שמואלביץרבי חנוך העניך דוב מקוידינוב רבי אברהם יהושע העשיל מסלונים תל אביב

רבי יעקב ניימן

רבי יוחנן מרחמסטריווקא החלקת יהושע מביאלארבי יונה מרצבך הברכת אברהם מסלונים גאב''ד טשאבע

רבי משה טיקצינסקיהאמרי אש ממודזיץ הרבי מטשערנאבילהרבי ממכנובקה רבי יהושע ברים הברכת משה מלעלוברבי יעקב ישראל קניבסקי רבי בן ציון ברוק הרבי מוואסלוי

השפע חיים מצאנזהלב שמחה מגור

רבי חיים זייציק

רבי מרדכי מן הפני מנחם מגור רבי שלמה זלמן אוירבךרבי אהרן ברנשטיין

רבי אלעזר מנחם מן שך הרבי מסטריקוב

הנתיבות שלום מסלונים רבי יצחק פלקסר הרבי מטאלנא

רבי ברוך שמעון שניאורסון

רבי שמחה זיסל ברוידא רבי מנצור בן שמעון

רבי משה שמואל שפירא ורבי שלמה ולבה רבי רפאל יצחק וסרמן האמרי מנחם מאלכסנדרהרבי מלובלין רבי יחיאל מיכל פיינשטיין רבי זלמן רוטברג

הישועות משה מויזניץ רבי אברהם יעקב זלזניקרבי בנימין זילבר

רבי אליעזר פלצינסקי

לאור דבר קדשם והכרעתם נחלצים כל אשר יראת ה' בלבם 
לעזרת ה' בגבורים ומצביעים בבחירות לכנסת כצו הקודש 

   *הסדר לפי מועד הסתלקותם

הדברי שלמה מטשורטקוב

רבי שבתי יגלהרבי מבעלזא גאב''ד סקרנביץ-בני ברק רבי אפרים הכהן רבי יעקב העניך סנקביץ רבי גרשון לפידות רבי איסר זלמן מלצר החזון איש הרבי מבאיאן  לייפציג גאב''ד בילגוריי הרבי מהוסיאטין

בעמודים אלו מפורטים* כ"ק מרנן ורבנן שבארץ ישראל גדולי ומאורי הדורות זצוקללה"ה שחתמו או הורו בין השנים תש"ט – תשל"ט על החובה להצביע בבחירות לכנסת

רבי שמעון בעדני שליט''אהרבי מערלוי רבי נסים קרליץ שליט''א החכמת אליעזר מסרט ויזניץ רבי עובדיה יוסף רבי יוסף שלום אלישיב
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לקראת המערכה הגורלית:

כינוס מועצת הקהילות של אגודת ישראל בטבריה
מועצת הקהילות פתחה את מערכת הבחירות בכינוס אדיר ורב רושם בעיר טבריה ^ כ"ק מרן אדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ שליט"א נשא משא מרכזי ^ דברי חיזוק מיוחדים נשא הגאון רבי משה חיים לאו שליט"א

בכינוס רב השראה שנערך במלון ציפורי 
פת־ אליי'  לה'  'מי  קודש  ובקריאת  בטבריה 
מערכת  את  אגו"י  של  הקהילות  מועצת  חה 
סיבתה  תוכנה,  כל  אשר  לכנסת,  הבחירות 
ומהותה הם רדיפת יראי ה' ודת ישראל בא־
רצם, תוך הבעת תפילה ותקווה שיד יראי ה' 
תגבר וכולנו נתעורר לחזק את החרדים לדבר 

ה' הנשמעים לדעת תורה.
לטב־ התאספו  הקהילות  מועצת  חברי 

שולחנות  הוכנו  שם  הארץ,  רחבי  מכל  ריה 
בה־ מפוארת  חודש  ראש  לסעודת  ערוכים 
פקת 'טיפ הפקות' ושם נישא דבר ה' ברמה 

לקראת פתיחת המערכה.
את פני הנוכחים קיבל בברכה יו"ר אגו"י 
דברים  נשא  אשר  קופרברג,  יוסף  ר'  הרה"ג 
נלהבים בהם הביע את הצער הגדול למראה 
הבזויים  באופנים  החרדית  היהדות  רדיפת 
ביותר, ואף חיזק את ידי הנאספים במצוות 
ימין  אליך  יאמר  אשר  הדבר  מן  תסור  'לא 
ושמאל' לא בגלל שאנחנו מבינים אלא בגלל 

שכך אמרו רבותינו.
נשא  אותם  קצרים  פתיחה  דברי  אחר 
לשאת  התכבד  זייברט  חנוך  הרב  המזכ"ל 
שיחי',  ליצמן  יעקב  הרב  השר  סגן  דברים 
שפתח את דבריו בתפילה לאור המצב הב־

טחוני בצפון.
לפי המצב בסקרים, למרות שאי אפשר 
להאמין להם, המצב שלנו רחוק מאד מהמ־
צב האידיאלי, "אולם ראשית כל", אמר סגן 
לשום  ניכנס  שלא  להגיד  לי  "חשוב  השר, 
קואליציה בה לא יוסדר נושא השבת. נושא 

זה עומד בציפור נפשנו".
"המצב כיום שכל החיצים מופנים אלי־

נו. כל הבחירות בשבילנו", אמר הרב ליצמן. 
קובי,  ואת  ליברמן  את  לפיד,  את  לנו  יש 
ממפלגת  הגיעו  האחרונים  השניים  ואגב 
הליכוד, והם מלבים את אש השנאה בצורה 

לא רגילה.
עם  בעיות  לנו  שיש  הודיע  "ליברמן 
מצלמות למניעת זיופים", אמר הרב ליצמן, 
בעיה  שום  לנו  שאין  להודיע  רוצים  "אנחנו 
מצלמות  שישימו  ואדרבה,  מצלמות,  עם 
אבל גם במגזר שלו, אצל הרוסים, ואז נראה 

מה באמת קורה".
להגיב  צריך  האם  בשאלה  ויכוח  "יש 
למרות  אולם  ליברמן,  של  ההסתה  לדברי 
במר־ שאנחנו  לדעת  חייבים  אנחנו  הכל 

הכוח  שלפי  להבין  וצריך  מאבק,  של  כזו 
כעת  לנו  יש  החרדית  היהדות  של  האמיתי 
את האפשרות להביא 9-10 מנדטים ובעצם 
להכריע את המאבק כאן. אנחנו רק צריכים 
עוד  ולהביא  קול,  שום  יתבזבז  שלא  לדאוג 
שכל  להציע  ברצוני  ולכן  לאגו"י,  קהלים 
אחד יתחייב להביא עוד עשרים אחוזים על 

הקולות. זה אפשרי וזה מעשי".
דברים נרגשים מעומק הלב נשא סגן שר 
החינוך הרב מאיר פרוש. בדבריו אמר: "כל 
אחד חש את גודל השעה, את גורל השעה, 
היא  הזו  הבחירות  שמערכת  מבין  אחד  כל 
ועל  ה'  על  שהוכרזה  מערכה  זו  גורלית, 

משיחו, ח"ו", אמר סגן השר.
"איך מתרברב אותו אחד? נקים ממשלה 

בלי חרדים ובלי משיחיים, ומדוע?
"כי בלעדינו הם חושבים כי יוכלו לחסל 
התק־ והכוללים,  הישיבות  תקציבי  את  ח"ו 
להע־ החרדיים,  ולבתיה"ס  לת"תים  ציבים 

ביר חוק גיוס דרקוני, בלעדינו, הם חושבים, 
רח"ל.  ישראל  בנות  בטהרת  לפגוע  יוכלו 
בלעדינו הם חושבים שיוכלו להוסיף ולהר־

חיב חילולי שבת. בלעדינו הם רוצים לקרב 
בלעדינו  והקונסרבטיבים.  הרפורמים  את 
החרדי.  החינוך  עצמאות  את  לקעקע  יוכלו 
שהשנאה  הסיבה  מהי  קרה,  מה  "ולמה, 
גדו־ על  ועולה  מבעבעת  החרדית  ליהדות 

תיה? הסיבה היא שהם אינם יכולים לראות 
אותנו משגשגים ומתפתחים וגדלים".

עמידתה  את  לתאר  המשיך  פרוש  הרב 
של היהדות הנאמנה ותנועת אגודת ישראל 
השנים,  כל  במשך  בפרץ  העומדים  בראש 
מתת'  רבי  החסיד  של  ממכתבו  הקריא  ואף 
לוריא לאחר רציחתו של הפרופ' דהאן בידי 

אותן מפלגות.
היהדות  את  קרה  אשר  הנורא  "האסון 
בירושלים  ישראלית  הארצי  החרדית 
להביע  קשה  הלבבות.  כל  את  כאן  הדהים 
המנ־ הם  מי  להגדיר  קשה  תנחומים.  לכם 

היהדות  התנחומים.  מקבלי  המה  ומי  חמים 
אדיר  כח  איבדה  ישראל  בארץ  החרדית 

וחזק אשר מי יתן לה תמורתו".
לוריא  הגרי"מ  ממשיך  העצה?"  "מהי 
על  המנוח  עבודת  "המשכת  הנ"ל,  במכתבו 
אותו רעיון של שדה חופשת היהדות החר־

דית, עד הנצחון הסופי – זאת תהא נחמתנו. 
התאמצו אחים בעבודה, אל מורך, אל יאוש, 

התאמצו והתאוששו ולה' הישועה...".
שאון  קולות  יהיו  אלול  בי"ז  "רבותי, 
לפעול  לדאוג  צריכים  אנחנו  אבל  מעיר. 
יהיו  שהקולות  ההשתדלויות,  את  ולעשות 
קול מהיכל, קול ה' ואז נזכה לראות משלם 

דבריו  את  פרוש  הרב  סיים  לאויביו",  גמול 
הנמרצים.

מועצת  כינוס  בעת  מיוחדים  דברים 
משה  רבי  הגאון  נשא  בטבריה  הקהילות 
משה  רבי  נתניה.  העיר  מרבני  לאו,  חיים 
לשאת  התכבד  שיחו,  בנועם  הנודע  חיים, 

דברים במרכז הכינוס.
בדבריו הזכיר הגאון את הניתוק והניכור 
ואחריה  המשפטית,  המערכת  של  הגדול 

הציבור, מרוח היהדות בארץ ישראל.
אנ־ וסיפר  הרב,  אמר  היה,  לא  זה  פעם 

מנהיגי  על  ראשון  מכלי  מיוחדות  קדוטות 
המדינה בימים עברו שידעו שצריך לשמור 
ומאידך  השבת,  ועל  ישראל  קדשי  כל  על 
בכוח  מנותקים  כולם  היום  ליצלן  רחמנא 

הזרוע.
סיפר  בנתניה",  בהלוויה  השבוע  "הייתי 
ופתאום  בהלוויה  דברים  "נשאתי  הרב, 

בין  המפריד  הגדול  שהשלט  לב  שמתי 
זה  כי  נמסר  ולשאלתו  הוסר,  לגברים  נשים 
בהוראה של בית המשפט... אמרתי שצריך 
להתגעגע לאפיקורסים של הימים הראשו־

נים", אמר הרב.
לאו,  הרב  הוסיף  לציין",  חייבים  "אבל 
יוד־ שלא  אלה  על  מוטלת  לא  האשמה  "כי 

עים אלא דווקא על מי שלא משקיע בקירוב 
ובהרבצת תורה בישראל, העם צמא לשמוע 
לש־ ומשווע  רוצה  שהציבור  רואים  ואנחנו 
ישראל  אגודת  של  והתפקיד  ולקבל,  מוע 

לתת להם ולקרב אותם ולהסביר להם.
האחדות הזו שאנחנו רואים כאן מסביב 
לשולחן היא זו שבעזרת ה' כולנו נתאגד עדי 

נזכה לשמוע שופרו של משיח בב"א.
מרן  כ"ק  השמיע  הקודש  משא  את 
שנשא  שליט"א,  ויז'ניץ  מדז'יקוב  אדמו"ר 
המ־ את  קדשו  בדברות  וחיזק  ברכה  דברי 

שתתפים החשובים נציגי הציבור. הדברים 
במלואם מובאים בנפרד. 

השעה  לגודל  ונחרצים  נרגשים  דברים 
עורר  אשר  טסלר,  יעקב  הרב  ח"כ  נשא 
ברצוני  "ראשית  הנרגשים:  בדבריו  ישנים 
לומר, שכשאנחנו יושבים כאן אנחנו רואים 
את האחווה והרעות בין כולנו, ורואים שה־

כל הוא בכוח של רבותינו שמסרו ומוסרים 
את נפשם למען התנועה הקדושה".

למערכה  יוצאים  אנחנו  ורבותי!  מורי 
גורלית על שמירת חיינו ועל צביון היהדות 

ואי"ה ננצח.
ימין  לא  היא  כאן  שהמערכה  סוד  לא  זה 
ולא שמאל אלא פשוט לעקור כל דבר שבק־
וב־ והישיבות,  התורה  בעולם  בשבת,  דושה, 

כלל לעזרה לכל אחד בחסד וסיוע. הם רוצים 
לעקור את זה, רק לאחרונה נחשפנו לפסיקות 

של בתי המשפט היורדות פשוט לחיינו.

להיות  לנו  אסור  כאן.  התכנסנו  זה  ועל 
לפתחנו  עומד  מה  יודעים  כולנו  אדישים. 

אם ח"ו לא נגדיל את כוחנו.
כל  אנו  שומעים  שלאחרונה  סוד  לא  זה 
מיני דברים נגד הציבור החרדי. יש תחרות 
מי יותר נלחם בציבור החרדי. ליברמן לבד 
נשאר  וזה   - מלה  זה  שלו  שהמלה  אומר 
במלה, אבל אנחנו לא מתעסקים בדיבורים 
הכישלונות  שר  הוא  לפיד  במעשים.  אלא 
בטו־ אנחנו  אבל  ירבה  פן  דגלו  על  שחרט 
כפי  ירבה'  'כן  שיהיה  כדי  הכל  ונעשה  חים 

שהיסטוריה הוכיחה.
לא  אבל  למתרחש,  מודע  אכן  הציבור 
גורלית,  המערכה  כמה  עד  מודע  באמת 
אנחנו  הקהילות.  מועצת  של  התפקיד  וזה 
צריכים לחלק לכולם צו 8. אנחנו במלחמה, 
למתי אנחנו מחכים? שיבואו היום, שיורידו 
בגיור  בדיור,  בישיבות,  השלטרים  את  לנו 

ולא  אדישים  נישאר  אנחנו  אם  וברווחה? 
נבהיר בתוך הקהילה ובחוץ את המצב, המ־

צב שלנו לא יהיה מזהיר. לכן אנחנו חייבים 
על  ולשמור  להמשיך  שנוכל  כדי  להתלכד 

הדת והיהדות.
הקהילות  ברכת  את  הביא  זה  בשלב 
החרדיות בטבריה הגאון רבי זאב וקסברגר 

שליט"א, דומ"ץ קהילת צאנז בטבריה. 
הרב  נשא  נלהבים  וסיכום  סיום  דברי 
אנחנו  חודשים  שלושה  בכינוס:  אייכלר 
כא־ לשתוק  וצריך  אפשר  האם  מתווכחים 
ראש".  נשאו  ומשנאך  יהמיון  "אויביך  שר 
בשיח  שלמה  מדינה  להרעיל  הצליחו  הם 
אנטישמי שלא היה כמותו מאז קום המדינה.

הבחירות  שלקראת  התפרסם  "עכשיו 
המקומיות הבטיחו לחרדים שליברמן שהיה 
הישיבות  בני  לשחרור  ידאג  הביטחון  שר 
בעניין הגיוס, תמורת בחירת מקורבו לרא־

הבחירות  למחרת  ירושלים.  עיריית  שות 
משרד  את  ועזב  בשותפיו,  בגד  ליברמן 
הביטחון ופירק בסוף את הממשלה פעמיים.

אנטישמית  ממשלה  להקים  רוצים  "הם 
"בלי חרדים ועקירת ההלכה". כבר שלושה 
חודשים שאנחנו שותקים ומשתיקים. למה? 

שליחי  ביער.  הדובים  את  להעיר  לא  כדי 
סחורה.  מזה  יעשה  שהוא  מזהירים  ליברמן 
אבל העובדה היא שהשתיקה שלנו לא הר־

בסקרים.  נופל  לא  הוא  הרוסים.  את  דימה 
היום  יש  הרדימו!  אותנו  הרדימו?  מי  את 
להצ־ הולכים  שלא  כאלו  החרדי  בציבור 

ביע. "עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו 
מתרדמתכם". לא אלו שהולכים בדרכם של 
אבל  בבחירות.  להצביע  וילכו  ורבנן  מרנן 
שלא  חרדים  של  מנדטים  שני  לפחות  יש 
יכריעו  שהם  הוכח  בבחירות.  משתתפים 

את גורל החרדים לטוב ולמוטב.
דה  לעשות  שהצליחו  הוא  הכבד  הצד 
ילד  אפילו  חרדי.  לכל  קיומית  לגיטימציה 
משולל  מיוחד,  מחינוך  ילד  ואפילו  חרדי, 
זכויות אדם. ילד חרדי מחינוך מיוחד שהולך 
ברחוב ושוטרים מכים אותו, "מפוצצים" לו 
לא  אפילו  והשוטרים  באכזריות  הפנים  את 
שר  כשכביכול  עוד  זה  נעצרו.  ולא  הושעו 
כביכול  והליכוד  שלנו",  "ידיד  המשטרה 

"חברים שלנו".
להילחם  שמטרתה  מרושעת  מערכת  זו 
שהולכים  כבשים  כמו  שותקים  ואנחנו  בנו 

כצאן למרעה.

ובכל  מיד  להיפסק  חייב  זה  "רבותיי, 
המלחמה  תוכרע  כשבועיים,  בעוד  הכוח. 
לטוב ולרע ח"ו. אם אנחנו לא נבין את הס־

עד  יותר  גרוע  במצב  עצמנו  את  נמצא  כנה, 
סכנת קיום ממש.

למלחמת  לצאת  צריכים  אנחנו  "לכן 
שזו  בגלל  לא  ומדיח.  מסית  כל  נגד  חורמה 
מדינה יהודית, כי זאת מדינה חילונית. אבל 
דמוקרטית.  חוק  מדינת  שזו  אומרים  הם 
צי־ נגד  להסית  אסור  דמוקרטית  במדינה 

בורים.
אלו  כלפי  סלחנים  היינו  היום  עד  "אם 
לדעת  עלינו  היום  להצביע,  הולכים  שלא 
הוא  בבחירות  משתתף  שלא  יהודי  שכל 
בארץ  האנטישמית  האווירה  ליצירת  שותף 
לא  בבחירות  ישתתפו  כולם  אם  ישראל. 
ויהיו  אנטישמית  ממשלה  להקים  יוכלו 
ונוכל  לקואליציה  אותנו  להכניס  מוכרחים 
יש־ שגדולי  הגדולים  לדברים  גם  לדאוג 
הגשמיים  לדברים  וגם  אותנו  שולחים  ראל 
דברים  שהם  ותעסוקה,  תחבורה  דיור,  כמו 
ובעזרת  ואחד.  אחד  לכל  וחיוניים  חשובים 
תהיה  השבת  גם  כוח  לנו  יהיה  כאשר  השם 

שבת והיהדות תהיה יהדות".

"על מועצת הקהילות לקיים בנפשם: 
איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק"

משא קודש כ"ק מרן אדמו"ר מדז'יקוב-ויז'ניץ שליט"א 

קהילות החסידים ביישובי הצפון

הקו־ עיר   - אכסניה'  בכבוד  'פותחים 
ו.),  (מגילה  ראייתה'  'שטובה  טבריה,  דש 
ואמוראים  תנאים  של  מגוריהם  מקום 
אותה  העיר  זי"ע.  הבעשטה"ק  ותלמידי 
לו  הודו  נקיה,  אותה  'עשה  רשב"י,  טיהר 
משמיא'. ורמז יש כאן, שהרי יכלו משמים 
של  סיועו  ללא  גם  טבריה  העיר  את  לטהר 
שלמען  בכך,  להורות  שרצו  אלא  רשב"י, 
עצמיים.  בכוחות  לפעול  יש  הטהרה, 
לפיכך  ישראל',  את  לזכות  הקב"ה  'רצה 
פוע־ אנו  כאילו  התחושה  את  לנו  מעניק 
צריך  שאינו  למרות  למענו,  ועושים  לים 
דוגמת  לפניו,  היא  רוח  נחת  אך  למעשינו, 
דבר  לו  לעשות  הפעוט  מבנו  המבקש  אב 
ברצותו  אך  לבדו,  לעשותו  היה  שיכול  מה 
על  מצוהו  לפיכך  רוח  קורת  הימנו  לקבל 
העיר,  את  רשב"י  שטיהר  הטהרה  הדבר. 
והקדושה שהחדירו בה כל הצדיקים שדרו 
בה בכל הדורות, קיימת לעד וכל כלי יוצר 
עליה לא יוצלח! אלא שמן השמים מורים, 
למען  לפעול  גם  קדוש  חוב  מוטל  שעלינו 
כך. בשנת תשל"א תוכנן חילול שבת נורא 
הר"ר  המשב"ק  לי  וסיפר  אשקלון,  בעיר 
ה'אמרי  שאא"ז  הי"ו  מוזס  אליעזר  מנחם 
והיה  לנפשו  מרגוע  מצא  לא  זי"ע  חיים' 
נסער מכך עד אין לשער. ביום שני בשבוע 
מרוב  עין  לעצום  יכול  היה  לא  כן,  שלפני 
את  שאל  מהמקורבים  אחד  כך.  על  כאבו 
אא"ז ע"כ, באמרו הלא העיר אשקלון היא 
החרדית?  היהדות  ממרכזי  הרחוקה  עיר 
נת־ לא  השבת  כל,  ראשית  אא"ז,  השיבו 
מותר  מסוימת  שבעיר   - למקומות  חלקה 
נש־ אם  זאת,  וזולת  שבת.  לחלל  ח"ו  יהיה 
תוק לחילול השבת באשקלון, עלול הדבר 
לגרום שברמת גן הסמוכה אלינו ג"כ יחללו 
את השב"ק רח"ל. הציבור החרדי התארגן 
שמים,  כבוד  על  למחות  באשקלון  לשבות 
ואף  הנורא.  החילול  התבטל  ה'  בחסדי  אך 
של  בהוצאות  להשתתף  רצונו  הביע  אא"ז 
התבטא  בשב"ק  תורתו  בדברי  ההסעות. 
יבקשו  שיהודים  היתכן  בכאב,  אא"ז 
את  השבת,  את  מעמנו  לגזול  כן,  לעשות 
ששוב  מקוה  הנני  שלנו,  הקדושה  הנשמה 
ע"כ  ויחזרו  איוולתם,  על  לחזור  ינסו  לא 
לאגודת  הודה  ובדבריו  שלימה.  בתשובה 
לביטול  שפעלו  מי  ולכל  שפעלה  ישראל 

החילול הנורא.
החידושי הרי"ם זי"ע, ביאר את מאה"כ 
לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מת־
חתיו (שמות י, כג), לא ראו איש את אחיו 
מה  לראות  לבו  שם  האדם  אין  כאשר   –
ולהרחבת  לטובתו  ולדאוג  לחברו,  שחסר 
אינו   – מתחתיו  איש  קמו  לא  אזי  דעתו, 
כשדאגתו  היינו,  הוא,  אף  להתרומם  יכול 
של אדם נתונה אך ורק לטובת עצמו, ידע 
נאמנה, שגם את עצמו לא יוכל לרומם, וזו 
היא קריאת הקודש 'עם ה' חזקו ונתחזקה' 
– שכשתהא בנו הידיעה הברורה שאנו עם 
ידי  את  ונחזק  לזה,  זה  ערבים  וכולנו  ה', 

הזולת, אזי גם אנו עצמנו נתחזק. 
זי"ע  מסלונים  שלום'  ה'נתיבות 
כחבר  שימש  הישיבה),  כראש  (כשכיהן 
העצמאי.  החינוך  של  הרוחנית  ההנהלה 
שא־ החינוך  מבתי  באחד  התעוררה  פעם 

לה חינוכית, והוחלט שבאסיפה הבאה של 
ההנהלה ידונו עליה. מנהל הת"ת נכנס אל 
ה'נתיבות שלום', וביקש לשמוע את דעתו 
ואמר  הנת"ש  אליו  נענה  בנדון.  האישית 
ידונו  ההנהלה  שבאסיפת  הודיעו  הרי  לו, 
על כך. הגיב המנהל – חשוב לי מאד לד־

עת את דעתו האישית של ראש הישיבה. 
ש'אסיפה'  הנך  סבור  הכי  הנת"ש,  השיבו 
פירושה,  העצמאי,  החינוך  הנהלת  של 
מכן  ולאחר  דעתו  את  מביע  אחד  שכל 
כאשר  אלא  כן,  לא  הרוב.  ע"פ  מכריעים 
מתאספים יחדיו במטרה להטיב ליהודים, 
יצא  שאכן  מיוחדת  דשמיא  סיעתא  ישנה 
אוכל  איך  כן,  אם  מהאסיפה.  טוב  אך 
באסיפה,  דעתי  תהא  מה  עתה  לך  לומר 
דשמיא  סיעתא  אותה  את  קיבלתי  בטרם 

מיוחדת.
דומני שהדברים אמורים גם על מעמד 
זה, כאשר מתוועדים יחדיו נציגי 'מועצת 
הקהילות' של אגודת ישראל, לחשוב מח־

סיעתא  בודאי  ה',  לעם  להטיב  איך  שבות 
להביא  כולם  את  מלוה  מיוחדת  דשמיא 

להכרעות הנכונות בכל דבר וענין. 
מצויים אנו לפני ראש השנה, יום הדין, 
בו יעברו כל באי עולם לפניו כבני מרון – 
(ר"ה  חז"ל  אמרו  מאידך  בנפרד.  אחד  כל 
יח.) 'וכולם נסקרים בסקירה אחת'. ורמוז 
על  הדין  ביום  נדון  אדם  כל  שאמנם  בזה, 
עניניו הפרטיים, אך ישנו דין מיוחד גם על 

עניני הכלל, האם ייצא ידי חובתו בחובת 
(שבת  וכאמז"ל  ישראל.  לכלל  הערבות 
השפעתו,  גודל  לפי  נתפס  אדם  שכל  נד:) 
שגם  יש  ביתו,  אנשי  על  רק  הנתפס  יש 
כולו.  העולם  כל  על  ויש  עירו  אנשי  על 
כגודל השפעתו – גודל אחריותו, אחריות 
כל  העסקן.  עיני  לנוכח  לעמוד  צריכה  זו 
לצרכי  במסירות  דואג  בודאי  ואחד  אחד 
ואוהביו,  בריתו  לאנשי  להטיב  קהילתו, 
אך זהו בבחי' הדין הפרטי, אך יש גם את 
הדין הכללי, מה עשית עבור טובת הכלל 
דרגתו  לפי  אחד  כל  נתבע  בזה  וגם  כולו. 
ורמת השפעתו, כי אם אינו מסוגל לפעול 
אך  בדבר.  מחויב  אינו  אזי  הכלל,  לטובת 
אם בידו ובכוחו הדבר, עליו לדעת שיהא 

נתבע על כך.
כל  צבור  כשליחי  המיוחד  בתפקידנו 
כי  לדעת  עלינו   - קהילתו  בייצוג  אחד 
בשמי  קדיש  ואמרין  דין  מן  דין  'ומקבלין 
לדרגות  להתעלות  כדי   – עלאה'  מרומא 
והן  להשפיע  הן  אחד  כל  צריך  גבוהות, 
והנסיונות  הקשיים  את  מחברו,  לקבל 
שחוה כל עסקן צבור, כל אחד מכם בודאי 
אלו  שנסיונות  לדעת,  ויש  בעצמו.  חש 
לאדם  שיש  נסיונות  משאר  שונים  אינם 
קודש  עבודת  זו  גם  כי  השי"ת,  בעבודת 

היא.
'שאין  א)  שלח,  (תנחומא  במדרש  אי' 
לך חביב לפני הקב"ה, כשליח מצוה שהוא 
משתלח לעשות מצוה, ונותן נפשו כדי שי־

צליח בשליחותו'. תואר נשגב זה 'שאין לך 
ביותר.  נפלא  הוא  הרי  הקב"ה'  לפני  חביב 
מק־ התבטא,  זי"ע  ישראל'  ה'אהבת  אא"ז 

ה''  'ידיד  לתואר  שזכה  בבנימין,  אנכי  נא 
(דברים לג, יב), ואיתא מצדיקים, שזו אחת 
קשיים,  הרבה  כה  נערמים  מדוע  הסיבות 
 - צבור  עסקני  בפני  וכד'  הדעת  חלישות 
יען הם זוכים לדרגה כה גבוהה של חביבות 
לעומת  הסט"א  מתגברת   - הקב"ה  לפני 

זאת כדי להפריע להם ולהרפות ידם.
חובת  הצבור  בקרב  להחדיר  צריך 
העסקנים  את  להעריך   - הטוב  הכרת 
שבת  ולילה,  יומם  לטובתם  העמלים 
בצרכי  העוסקים  את  הפוגה,  ללא  ויו"ט 
מדי  ישראל  כלל  מברך  באמונה,  צבור 
שבת בשבתו ב"מי שברך" מיוחד, 'וכל מי 
הקב"ה  באמונה,  צבור  בצרכי  שעוסקים 
ישלם שכרם, ויסיר מהם כל מחלה, וירפא 
לכל גופם, ויסלח לכל עונם, וישלח ברכה 

והצלחה בכל מעשי ידיהם'. וזו ברכה נפ־
לאה ונשגבה - שזוכים - אף למחילת כל 
צדיקים  הטוב.  פועלם  בשכר  עוונותיהם 
אמרו בצחות, שבשבת במיוחד הלא אסור 
ישראל  כלל  ואם  בטלים,  דברים  לדבר 
הוא  אות  זו,  בברכה  מברכם  הדורות  בכל 
מציאות  אלא  בטלים',  'דברים  אינם  כי 

שרירה וקיימת.
היה  זי"ע  משה'  ה'ישועות  דודי  כ"ק 
זי"ע  יששכר'  ה'בני  דברי  בפומיה  מרגלא 
הגדולה  'הצדקה  אשר  אדר),  (לחודש 
בדעת'  לעני  דעת  המלמד  הוא  שבצדקות, 
– היינו גמילות חסד ברוחניות. מחוץ, כא־

מור, התפקיד החשוב של כל אחד להיטיב 
לזולתו. על מועצת הקהילות לקיים בנפשם 
'איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק' – 
קהילה  וראשי  עסקני  הרוחניים.  בענינים 
האחרות  הקהילות  ראשי  אצל  יתענינו  זו 
או  הבחורים  למען  פעלתם  פעולות  'אילו 
אלו  הזמנים,  בין  בימי  בקהילתכם  הילדים 
רעיונות היו לכם למלא את הזמן בתוכן רו־
חני, אילו עצות יש בידכם לזרז את היגעים 
יום,  בכל  לתורה  עתים  לקבוע  לפרנסתם 

להשתתף בשעורי תורה' וכו'. 
אליעזר'  ה'דמשק  דו"ז  מכתב  בידי 
לת־ דהילוליה)  יומא  חל  (שהערב  זי"ע 

'אתה  ז"ל,  מוזס  זלמן  שלמה  הר"ר  למידו 
עמנו  צעירי  לגדל  הקשה,  עבודתי  יודע 
ליהודים נאמנים לה' ולתורתו. זכיתי שר־

דגל  תחת  הסתופפו  אשר  מתלמידי  בים 
ה'אגודה' אשר היא יחידה בשמי היהדות 
לעצור בעד זרם הזמן השוטף מבלי הרף'. 
וזהו  מאז,  ה'אגודה'  של  מעלתה  היא  זו 

תפקידה של 'מועצת הקהילות' בימינו. 
על  שמים  שם  שיתקדש  בתפילה 
ידינו, במערכה הגדולה העומדת לפתחנו. 
ובבקשה שהשי"ת ישלח עזרתו לכל אחד 
לכל  לסייע  שיזכו  הצבור,  עם  מהעוסקים 
יהודי בכל עת ועונה ברו"ג ולרומם את עם 

ה' לאבינו שבשמים.
בהזדמנות זו, הנני להביע רגשי תודה 
והכרת הטוב לכל המסייעים לנו בכל עת 
ישראל'  'אגודת  לנציגי  ובמיוחד  ועידן, 
הי"ו  ארנרייך  ישעי'  ר'  שמש,  בית  בעיר 
ור' שמעון גולדברג הי"ו, ועמם שאר המ־

סייעים כל אחד בשמו הטוב יבורך. 
וח־ לכתיבה  שנזכה  השי"ת  יעזרנו 
גמורים,  צדיקים  של  בספרן  טובה  תימה 

ולקבל פני משיח צדקנו בב"א. 

גם  עסקו  הקהילות  מועצת  בכינוס 
הצפון  ביישובי  החסידים  קהילות  בחיזוק 
הכינוס  במרכז  ב"ה.  והולכים  המתרחבים 
בסו־ שיעסוק  וייחודי  מרתק  פאנל  נערך 
קהילות  עומדות  למולם  ובאתגרים  גיות 

אגודת ישראל ביישובים אלו. 
דברים:  השמיעו  האתגרים  אודות 

צפת עיר הקודש - העלייה וההתמודדות; 
הרב נחמן גלבך חבר מועצת העיר. חיפה 
- מטרופולין של חסידות; הרב אריה בלי־

יסודתו  חצור -  העיר.  מועצת  חבר  טנטל 
בהררי קודש; הרב דוד זייברט: טבריה – 
מחשובי  בורד  יעקב  הרב  חסידית:  קריה 
עסקני קהילת צאנז בעיר. עפולה - קרית 

ומנכ"ל  אגו"י  נציג  זורגר  יעקב  הרב  מלך; 
מוסדות ויז'ניץ בעיר. הר יונה - נוף הגליל 
מנהל  פרקש  זאב  הרב  הארץ;  כל  משוש 
בעלזא.  מוסדות  במרכז  הפיתוח  אגף 
לקח  ניקח  זה  מרתק  פאנל  של  בסיכומו 
פיתוחן  להמשך  עצות  נשית  ויחד  וחיזוק 

של הקהילות הק'.
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שר האוצר כחלון בהקלטה: "ההנחיות 
לא מקויימות – אני מתפטר"

"98 אחוזים מההנחיות שלי לא מקוימות, בגלל זה אני מתפטר", אמר שר האוצר בשיחה עם בעל עסק משדרות
מאת מאיר ברגר

בין  טלפון  שיחת  של  הקלטה 
שר האוצר משה כחלון לבעל עסק 
בשדרות שפורסמה אתמול חשפה 
על  השר  באמת  שחושב  מה  את 

תפקידו ואת כוונתו להתפטר.
בחדשות  שפורסמה  בהקלטה 
לכח־ אומר  העסק  בעל  נשמע   13

אנחנו  איפה  לך  אסביר  "אני  לון: 
עם  שוחחתי  פעם  לא  עומדים, 
היועץ המשפטי שלכם, ואני נתקל 

באיש מאוד יהיר".
אתה  יודע,  השיב: "אני  כחלון 
העסק  בעל  זה?".  על  לי  מספר 
נו־ אתה  איך  השר,  "כבוד  תהה 

זוטר  פקיד  איזה  וקם  הנחיה  תן 
כחלון  השר  פיך?".  את  וממרה 
הוסיף: "עזוב, אתה רוצה לשמוע? 
98% מההנחיות שלי לא מקוימות, 

בגלל זה אני מתפטר".
ראש  הודיע  שעבר  בשבוע 
בסך  מענק  על  נתניהו  הממשלה 
לבעלי  שקלים  מיליון  שלושה 
המסעדנות  בתחום  העסקים 
עזה.  עוטף  וביישובי  בשדרות 
של  פיצויים  תעניק  "החבילה 
לבעלי  שקלים  אלפי  עשרות 
נכ־ המזון",  בתחום  עסקים 

ראש  לשכת  של  בהודעה  תב 
הממשלה.

בעלי העסקים בעוטף טוענים 
משרד  של  המשפטי  היועץ  כי 
הכ־ העברת  את  'תוקע'  האוצר 

מול  הפגינו  אף  ואלה   – ספים 
זו  העסקים,  בעלי  לדברי  ביתו. 
לא הפעם הראשונה שהשר כחלון 

ובה־ בתחושותיו  אותם  משתף 
בתפקידו.  להמשיך  שלא  חלטתו 

מחוסר  מיואש  הוא  לטענתם, 
מהלכים  להניע  שלו  היכולת 

והשיחה הזאת מוכיחה כי יש אמת 
בדבריהם. 
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מכבי מחוז דרום מברכת את מינויו של הרב 
אריה קליין למנהל מרחב ערד

פריסת שירותים נרחבת, מערך קשרי קהילה מקצועי ומסור, יחס אישי ומקצועי על ידי צוות מומחים 
מהשורה הראשונה לכל חבר וכעת, מנהל מרחב חדש - כל אלו ועוד הופכים את מכבי לבחירה הראשונה 
והטבעית עבור תושבי ערד והיישובים הסמוכים • ראש מחוז הדרום של מכבי שירותי בריאות, הגב' ק' 

שכטר: "מינויו של הרב קליין מהווה צעד נוסף ומבורך בצמיחה האדירה של מכבי בערד"
על רקע צמיחת השירותים של מכבי 
בערד, מונה הרב אריה קליין ששימש עד 
כה כסגן מנהל מרחב, למנהל מרחב ערד 
הר  כסיפה,   - הסמוכים  הדרום  ויישובי 
מינויו  ליבנה.  ושני  סוסיא  יתיר,  חברון, 
של הרב קליין הינו צעד נוסף במהפכת 
מכבי  של  האדירה  והצמיחה  השירות 
חרדית,  ניהולית  שדרה  ולהקמת  בערד 

מקצועית, מיומנת ומסורה. 
הרב אריה קליין הינו אחד המנהלים 
בריאות.  שירותי  מכבי  של  המבטיחים 
הוא מביא עמו רזומה עשיר בניהול עם 
מה   - ולתושבים  לקהילה  אמיתי  חיבור 
והערכה  האמון  הינם  כך  על  שמעידים 
הרבה להן הוא זוכה הן מרבני הקהילה 
הרב  מכבי.  הנהלת  מצד  והן  ותושביה 
כמתאם  במכבי  דרכו  את  החל  קליין 
הקהילה  את  מכיר  הוא  קהילה.  קשרי 
ומחובר  החברים  לצרכי  רגיש  מהשורש, 

ולדבריו,  וייחודי  אישי  באופן  לקהילה 
שירות אישי ומסור הינו המוטו שמנחה 

את דרכו בעבודתו במכבי.
צעד זה הינו צעד נוסף בצמיחה הג־

דולה של מכבי בערד. חברי מכבי בערד 
מהווים 63% מתושבי העיר, ומעל ל-90%
במ־ בחרו  כבר  החרדיים  העיר  מתושבי 

כבי להיות הקופה שלהם. מכבי מעניקה 
לתושבי העיר מעטפת שירותים נרחבת 
על  הקפדה  תוך  הרפואה,  תחומי  בכל 
לחברי  תרבותית  והתאמה  אישי  שירות 

הקהילות בעיר.
כל  מכבי  פועלת  זו,  השקפה  מתוך 
הר־ השירותים  והעמקת  לפיתוח  העת 
מתאמי  מערכת  והרחבת  בערד  פואיים 
רק  החברים.  למען  הקהילה  קשרי 
לאחרונה הצטרפה לצוות מכבי מתאמת 
קשרי הקהילה הגב' ג. גרוסגליק המוכ־
העשיר  ובניסיונה  הרבה  במסירותה  רת 

בתחום שירותי הבריאות. הגב' גרוסגליק 
מצטרפת לר' משה רייכמן, מתאם קשרי 
מערך  בעיר.  והמוערך  הוותיק  הקהילה 
של  מעשית  זרוע  מהווים  המתאמים 
מכבי בתוך הקהילה ועומדים לעזר הח־
ברים ברגישות, במסירות ומתוך שליחות 

בכל עניין.
ברחבי ערד מעל ל-60 רופאי מכבי 
את  המשלימים  הרפואה,  תחומי  בכל 
וחוסכים  הדחופה,  הרפואה  מעטפת 
חו־ לבית  בהגעה  הצורך  את  לחברים 
ובחשיפה  רחוקה  בנסיעה  הכרוכה  לים 

לזיהומים ח"ו. 
טמון  'מכבי'  של  העצום  יתרונה 
גם  הניתנים  הקבוצה,  שירותי  בהיקף 
בערד. שירותי הקבוצה כוללים את מר־
טבעי'  'מכבי  'מכבידנט',  השיניים  פאת 
'מכבי  המרקחת  בית  משלימה,  לרפואה 
פארם' ומכון פיזיותרפיה גדול ומקצועי. 
ללא  'מכבי'  מקדמת  אלה,  לכל  בנוסף 
הבריאות  לקידום  יוזמות  עשרות  הרף 
למידה  קבוצת  כדוגמת  חבריה,  של 
לפעילות  אישית  מאמנת  דיאטן,  בליווי 
בה־ מתקיימים  אלה  כל  ועוד.  גופנית 
רבה  ברגישות  מלאה,  תרבותית  לימה 
לצרכי הקהילה, ובליווי מקצועי של טובי 

המומחים.
המרחב:  מנהל  קליין,  אריה  הרב 
"מכבי משקיעה משאבים רבים כדי לתת 
לחבריה מענה מקצועי, מקיף ואישי לצד 
מודה להנהלת  אני  וקשוב.  רגיש  שירות 
התנופה  את  להוביל  הזכות  על  מכבי 
מכבי  לחברי  ולהעניק  בערד  המבורכת 
מבלי  והמקצועי  האישי  השירות  את 
ביותר.  הגבוהה  האיכות  על  להתפשר 
השדרה  עם  יחד  המרחב,  כמנהל  אני, 
יחד  נפעל  במרחב-  מכבי  של  הניהולית 
במ־ הרפואה  שירותי  את  ולקדם  למנף 

רחב על מנת לתת לחברים את השירות 
הטוב ביותר לו כל חבר ראוי באופן אישי 

ומיוחד".
ראש מחוז הדרום של מכבי שירותי 
בריאות, הגב' ק' שכטר: "מינויו של הרב 
לפעילתו  עדות  מהווה  לתפקיד  קליין 
תפקידיו  במגוון  והמבורכת  המסורה 
לפעול  תמשיך  המחוז  הנהלת  במכבי. 
במרחב,  הרפואי  השירות  ומינוף  לייעול 
של  חייהם  לאורח  מלאה  התאמה  תוך 
הינו  החדש  שהמינוי  ספק  אין  החברים. 
הגדולה  בצמיחה  ומבורך  נוסף  צעד 

בעיר".

אגודת אהלי צדיקים שיפצה ותיקנה מצבות 
היסטוריות בבית הקברות בקאמינקא

שחזור התגלית המפתיעה במציאת הקברים של צדיקי קאמינקא בתום פעילות נמרצת רבת שנים

מאת כתב 'המבשר'

קאמינקא הינה עיירה קטנטנה 
באוקראינה, בה טמונים רבים מג־
שהסתופפו  הדורות  וצדיקי  דולי 
הק'  הבעש"ט  של  הטהור  בצילו 

זי"ע. 
כאשר  כעשור,  לפני  זה  היה 
אחר  נמרצים  חיפושים  במהלך 
בקאמינקא  הטמונים  הצדיקים 
המפו־ האחים  שבעת  ובראשם 
הצ־ בעיירה,  שהתגוררו  רסמים 

צדיקים',  'אהלי  אגודת  יו"ר  ליח 
לחשוף  גבאי,  מאיר  ישראל  הרב 
גדולי  של  קבריהם  את  לראשונה 
זו,  מיוחסת  במשפחה  הצדיקים 
לכבודם  מיוחד  אוהל  להקים  ואף 
גיסם  גם  טמון  בו  הצדיקים,  של 
הרה"ק רבי יוסף מקאמינקא זי"ע, 
של  היחידה  לאחותם  שנישא 
מגדולי  הוא  אף  האחים,  שבעת 

תלמידי הבעש"ט הק'. 
גבאי  שהרב  לאחר  השבוע, 
בבית  המצבות  את  שיפץ  שוב 
אותן  וצבע  בקאמינקא  החיים 
מחדש בכלילת יופי, שמענו מפיו 
שמא־ המרתק  הסיפור  את  שוב 

חורי התגלית המוצלחת של קברי 
מקאמינקא  הצדיקים  האחים 
"קאמינקא  יוסף.  רבי  גיסם  ושל 
תולדותיו  בספרי  רבות  מוזכרת 
גבאי,  הרב  פותח  הבעש"ט",  של 
רבי  הרה"ק  התגורר  זה  "במקום 
צבי הירש מקאמינקא זי"ע, שהיה 
הקדושים  האחים  מבין  הבכור 

שהיו נערצים על כל בני דורם. 
הירש  צבי  רבי  "בתחילה 
לא־ אך  החסידות,  לדרך  מתנגד 

והיה  מבוגר  בגיל  שהצטרף  חר 
הבעש"ט  של  מתלמידיו  לאחד 
כזקן  הצטרפותו,  עשתה  הק', 
ובזכותו  עז  רושם  הדור,  גדולי 
המתנגדים  שביקשו  החרם  נמנע 
אחת  הק'.  הבעש"ט  על  להטיל 
שבת  לעשות  הבעש"ט  נהג  לשנה 
אחת בעיירה קאמינקא והיה מגיע 
לכאן בכל שנה ממעזיבוז להתארח 
הרב  הירש".  צבי  רבי  של  בביתו 
הדרך  את  בפליאה  מציין  גבאי 
לקאמינקא,  ממעזיבוז  המרוחקת 
כאשר אפילו כיום בנסיעה מהירה 
אורכת הדרך קרוב לשלוש שעות, 
קשה  הדרך  היתה  ההם  שבזמנים 

ומסובכת הרבה יותר.
בקא־ החיים  בבית  כי  ההבנה 
מינקא אמורים להיות קבריהם של 
הבעש"ט  תלמידי  מגדולי  רבים 
הרב  האגודה  ליו"ר  נתנה  לא  הק', 
ישראל מאיר גבאי, מנוח. "נתחיל 

מכך שאין שום מסמך באוקראינה 
המי־ מופיעה  בה  מפה  שום  ואין 

לנו  משחזר  הוא  'קאמינקא'",  לה 
כיום. "יום אחד הפנה את תשומת 
לבי יהודי מארה"ב שבספר שבחי 
מירופול  שבין  כתוב  הבעש"ט 
צריך  שאותו  נהר  יש  לקאמינקא 
דברים:  שני  מזה  למדתי  לעבור. 
ליד  נמצאת  שקאמינקא  אחד 
העיר המפורסמת מירופול; שנית, 

שנהר עובר ביניהם".
למירופול  מיהר  גבאי  הרב 
על  העיר  בני  את  לחקור  והחל 
אך  'קאמינקא',  הסמוכה  העיירה 
לא  אחד  אף  בידו.  חרס  העלה 
אבל  הזה...  המוזר  השם  את  שמע 
הנהר  את  גילה  הוא  להפתעתו 
ראשונית  ומחשבה  העיר  באמצע 
נזרקת במוחו, שיתכן מאד שחיל־
קו כאן את העיר לשני חלקים וזהו 
עובר  הוא  ביניהם.  שמחלק  הנהר 
שנראה  העיר  של  השני  לחלקה 
באמת שונה מאד, כפרי יותר, וגם 
התוש־ את  וחוקר  חוזר  הוא  כאן 

בים אחד אחד, מבית לבית. 
בסיומו של מחקר מקיף, מצא 
אכן  כי  שאישר  זקן  גוי  גבאי  הרב 
הרחוק  בעבר  קראו  זה  למקום 
חלקו  לו  תם  בכך  'קאמינקא'. 
הראשון של השני, אבל עדיין אין 
כאן שום סממן שיעיד על הקהילה 
היהודית הענפה שפעלה כאן במ־

של  בסופו  רבות.  שנים  משך  קום 
לשבות  גבאי  הרב  החליט  דבר, 
במקום כמעשהו של הבעש"ט הק', 
יהודי  יש  כי  גילה  אף  ולהפתעתו 
העיירה,  בקצה  המתגורר  בודד 
הרב  כאן.  שנותר  האחרון  היהודי 
וב־ השבת  את  אצלו  עשה  גבאי 
מהלכה הראה היהודי את מיקומו 
מאחורי  שנמצא  העלמין  בית  של 

חצרו של אחד השכנים הנכרים.
ומוזנח  עזוב  היה  "המקום 
מס־ ודרדרים",  קוצים  מלא  מאד, 

שהפליא  מה  גבאי, "אבל  הרב  פר 

אותי ביותר זה שלא ראיתי אפילו 
התעקש  היהודי  אחת.  מצבה 
ואפילו  החיים  בית  היה  שכאן 
הרבות,  המצבות  בין  קבור  סבו 
איפה.  בדיוק  יודע  לא  הוא  אבל 
ואכן  בשנית  לשם  הגעתי  בהמשך 
אבל  מצבות,  מלא  שטח  מצאתי 
הירש  צבי  רבי  של  קברו  את 
יחד  רבות  שמוזכר  מקאמינקא 
מצאתי.  לא  הק',  הבעש"ט  עם 
סיכמתי עם הגוי המקומי להעמיד 
וקדוש,  צדיק  לאותו  זכרון  מצבת 

ונסעתי לדרכי".
מביקו־ באחד  שנתיים,  לאחר 

גבאי  הרב  ניסה  בקאמינקא,  ריו 
האחרון  "היהודי  מזלו.  את  שוב 
כבר לא היה בחיים, התחלתי לח־
יספרו  שאולי  מצבות  שברי  פש 
גיליתי  ואכן  המקום,  סודות  על 
במ־ גבאי  הרב  נזכר  כאלו",  רבים 

הפאזל  את  הקודש. "לצרף  לאכת 
מלאכה  היתה  המצבות  שברי  של 
קשה שנמשכה קרוב לשנה, במה־

לכה אף הגעתי לקאמינקא מספר 
השבת,  את  בה  ועשיתי  פעמים 
'יגעת  חז"ל  שאמרו  כפי  אבל 
המצבות  בין  תאמין',   – ומצאת 
את  במפתיע  גיליתי  העתיקות 
רבי  הרה"ק  של  הקדושה  המצבה 
צבי הירש מקאמינקא זי"ע במלוא 
מצבת  גם  כשלצידה  תפארתה, 

גיסו הרה"ק רבי יוסף מקאמינקא 
זי"ע, תלמידו החביב של הבעש"ט 
מצבו־ סדורות  ומאחוריהם  הק', 

של  הצדיקים  האחים  של  תיהם 
קבור  מהם  (אחד  הירש  צבי  רבי 

בהר הזיתים). 
להתפלל  מגיעים  רבים  כיום, 
באוהל שהקים הרב ישראל מאיר 
הצדי־ שני  של  קבריהם  על  גבאי 
צבי  רבי  הקדושים,  הגיסים  קים 
הירש ורבי יוסף מקאמינקא, וכא־

האחים  טמונים  מאחוריהם  מור 
של  הצדיקים  ממשפחת  הנוספים 
וחביבים  קרובים  שהיו  קאמינקא 
אצל הבעש"ט הק', שהגיע לשבות 

במחיצתם אחת לשנה בקביעות.
המרתק  לסיפור  כהשלמה 
בקאמינקא,  הקברים  מציאת  על 
מוסיף הרב גבאי לציין פרט חשוב 
הרה"ק  של  ידוע: "ההורים  שאינו 
היו  זי"ע,  מקאמינקא  יוסף  רבי 
וזוגתו  בער  ישכר  רבי  הצדיק 
האשה הצדקנית מרת רבקה, שנ־
שהת־ ריבלע',  פרומע  'די  קראה 

גוררו בסטאנוב. בשבחי הבעש"ט 
מסופר שהבעש"ט הק' הגיע פעם 
לסטאנוב ואמר שהוא צופה באור 
גדול שמאיר על אשה אחת בעיר, 
שבוודאי  העיר  אנשי  לו  אמרו 
ריבלע'  פרומע  ל'די  התכוון 
השערתם  את  אישר  והבעש"ט 

ואף ביקר בביתה". 
מד־ ענין",  כאן  שמעורר  "מה 
"שבש־ בהערתו,  גבאי  הרב  גיש 

שהיא  עוד,  מסופר  הבעש"ט  בחי 
קבר  על  להתפלל  הולכת  היתה 
מקל  עם  הקבר  על  ומכה  בעלה 
הירשיל,  'הירשיל,  לו:  ואומרת 
על  והתפלל  הכבוד  כסא  לפני  לך 
בניך שיהיו עניים ואביונים, בכדי 
לפי  והנה,  ד'.  מדרכי  יסורו  שלא 
בעלה  של  שמו  הרי  שבידינו  מה 
שנכתב  כפי  בער,  ישכר  רבי  היה 
רבי  הבן  של  המצבה  על  בבירור 
לאחר  ובפרט  מקאמינקא,  יוסף 
בס"ד  שמצאנו  הגדולה  התגלית 
ריבלע'  פרומע  'די  של  הקבר  את 
ולצידה  בסטאנוב  החיים  בבית 
טמון בעלה רבי ישכר בער, שאת 
לחלקים  שבורה  מצאנו  מצבתו 
מושלם  לפאזל  שצורפו  קטנים 

ופוענחו בדייקנות".
בטעות  שמדובר  ספק  "אין 
לא  שמו  כי  הבעש"ט,  בשבחי 
בער',  'ישכר  אם  כי  'הירשיל'  היה 
הרב  מסיים  זאת",  לדעת  וחשוב 

גבאי את הדברים ומציין שהאוהל 
לשיפוץ  שוב  זקוק  בקאמינקא 
בו  ששלטו  לאחר  ומקיף,  יסודי 
של  ומהחורף  מהקיץ  הזמן  פגעי 
בתקו־ ואי"ה  האחרונות,  השנים 

ולשפץ  לשקם  יחלו  הקרובה  פה 
לאדמת  וכיאה  כראוי  המקום  את 

קודש כזו. 

החל מיום שני הקרוב: שביתת 
תחבורה ציבורית במזרח ירושלים

מאת חיים מרגליות

החל מיום שני הקרוב, יופסקו 
האוטו־ שירותי  כלל  מלא  באופן 
הפסקת  ירושלים.  במזרח  בוסים 
כש־ בעקבות  מתבצעת  הפעילות 
התחבורה,  משרד  עם  במו"מ  לון 
התחבורה,  כלי  למצב  הנוגע  בכל 
תשתיות והטמעה של טכנולוגיות 

חדשות.
נמסר  התחבורה  חברות  בשם 
מה  בעקבות  מגיעה  השביתה  כי 
לידי  שבאה  הפליה,  מכנים  שהם 
הנמוך  הנהגים  בשכר  גם  ביטוי 
העיר,  במזרח  אחוזים  בעשרות 
ירושלים  תושבי  אשר  קו,  וברב 
ורק  אך  בו  להשתמש  יכולים 
לרכוש  ונאלצים  מגוריהם,  באזור 
רב קו נוסף במידה והם מעוניינים 
הציבורית  בתחבורה  להשתמש 

במזרח העיר.
של  ארוכים  שבועות  לאחר 
במ־ התח"צ  חברות  מצד  נסיונות 

להסכמות  להגיע  ירושלים  זרח 
נאלצות  הן  התחבורה,  משרד  עם 

להפסיק את פעילותם.
במזרח ירושלים פועלות שבע 
המפ־ ציבוריות  תחבורה  חברות 

באזור,  התחבורה  קווי  את  עילות 

ומדי יום נוסעים בקווים אלו כ־50
אלף נוסעים.

התחבורה  שר  קראו  בתגובה, 
הרשות  ומנהל  סמוטריץ'  בצלאל 
ציבורית  לתחבורה  הארצית 
התחבורה  למפעילי  אסרף  אמיר 
לא  ירושלים,  במזרח  הציבורית 

לפגוע בנוסעים. 
בתגובת השניים נאמר כי לפ־
הצי־ התחבורה  מפעילי  של  תחם 
בורית הונחו הצעות נדיבות במה־

להמשיך  במטרה  ומתן  המשא  לך 
הציבורית  התחבורה  את  להפעיל 
כל  אולם  המו"מ.  של  לסיומו  עד 
באופן  והמפעילים  נדחו  ההצעות 
את  להפסיק  החליטו  צדדי  חד 

הפעלת התחבורה הציבורית. 
לבקשת  הוצע  השאר  בין 
תעריפי  את  להעלות  המפעילים 
שק־ ל־5  שקלים  מ־4.7  הנסיעה 

לסבסד  הציע  אף  המשרד  לים. 
שקלים  ב־1800  הנהגים  שכר  את 
קנ־ ממתן  להימנע  ואף  נהג.  לכל 
רמת  על  פיקוח  המאפשרים  סות, 

השירות הניתן.
אומרים  התחבורה  במשרד 
בשווי  תוספת  הציעו  הם  כי  עוד 
מיליוני שקלים, עד לסיום המשא 
ומתן. המפעילים דחו את הארכת 

ובין  בינם  הקיים  החוזה  תוקף 
אם  ההחלטה  כי  בטענה  המדינה. 
להאריך אותו או לאו היא רק בידי 

המפעילים. 
הוכנסה  האחרונות  "בשנים 
לפיקוח  הציבורית  התחבורה 
כששבעת  התחבורה,  משרד 
הציבורית  התחבורה  מפעילי 
בסטנדרטים  לעמוד  התחייבו 
יקבלו  ובתמורה  המשרד  שמציב 
סבסוד מהמדינה. המדינה המשי־
להט־ המפעילים  מול  לפעול  כה 

הרב־קו  בכרטיס  השימוש  מעת 
בכל  המשיכה  היא  העיר.  במזרח 
התח־ מפעילי  את  לסבסד  העת 

בורה הציבורית למרות שאלו לא 
וכרטוס  בקרה  מערכות  העמידו 

כנדרש לטובת הציבור", נמסר. 
הרשות  מנהל  אסרף,  אמיר 
הארצית לתחבורה ציבורית הוסיף 
בנוסעים  שמשתמשים  לי  "צר  כי 
מטרות  ולהשגת  לניגוח  ככלי 
במשא ומתן. למרות בקשותינו לא 
בד־ שיתמוך  כלכלי  מודל  קיבלנו 
ועל  המפעילים.  שמציגים  רישות 
אף זאת – הצענו לתקופת הביניים 
הוא  עינינו  לנגד  העומד  רב.  כסף 
מניעת פגיעה בציבור והמשך מתן 

השירות לנוסעים".

עשרה אוטובוסים חשמליים החלו לנוע השבוע בירושלים
מאת חיים מרגליות

מש־ הסביבה,  להגנת  המשרד 
ירושלים,  עיריית  התחבורה,  רד 
לתחבורה  אב  תכנית  וצוות  אגד 
החש־ האוטובוסים  את  השיקו 
בעיר  שיפעלו  הראשונים,  מליים 

ירושלים. 
עשרה  יפעלו  מהשבוע  החל 
15 בקו  חשמליים  אוטובוסים 
ירוש־ מרכזית  מתחנה  המתחיל 

תלפיות.  בשכונת  ומסתיים  לים 
המ־ ידי  על  מתוקצב  הפרויקט 

של  בהיקף  הסביבה  להגנת  שרד 
במסגרת  שקלים,  מיליון  ארבעה 
שיזם  ייעודית  ממשלה  החלטת 

המשרד.
החשמליים,  האוטובוסים 
הם  העיר  ברחבי  לנסוע  שיתחילו 
משרדי  בקרב  מקיף  ממהלך  חלק 
שמט־ והתחבורה,  הסביבה  הגנת 

ירוקים  לאוטובוסים  מעבר  רתו 
הזיהום  את  המצמצמים  יותר, 

והרעש הסביבתיים ומשפרים את 
השירות לנוסע. 

הרא־ האוטובוסים  עשרת 
הם  לירושלים  שמגיעים  שונים 
במ־ בבירה  הראשונה  הסנונית 

נוספים  קווים  של  מעבר  סגרת 
לאוטובוסים חשמליים. 

נחשבים  חשמליים  אוטובוסים 
לאלטרנטיבה  האחרונות  בשנים 
הציבו־ התחבורה  בתחום  מועדפת 

מספקים  האוטובוסים  בעולם.  רית 
מענה למספר אתגרים משמעותיים 
בד־ בשימוש  חוסכים  הם  בתחום: 

לק, הם אינם מזהמים והם שקטים. 
הפיתוחים הטכנולוגיים מאפשרים 
לבצע  החשמליים  לאוטובוסים 
טעינה  בין  יותר  ארוכות  נסיעות 
בשנים  כי  להניח  וסביר  לטעינה 
בקווים  גם  אותם  נראה  הקרובות 
הבין עירוניים. צי האוטובוסים הח־

שמליים בעולם גדל ב־32% ב־2018
החשמליים  מהאוטובוסים  וכ־95% 
בסין,  ומיוצרים  פועלים  בעולם 
ופיתוח  למחקר  זוכה  התחום  שבה 

משמעותיים. 
מדגם  אוטובוסים  על  מדובר 
הבי־ הענק  חברת  של   K9C-13a

נלאומית – BYD, שעבורם הוקם 
טעינה  עמדות  עם  ייעודי  חניון 
למחלף  בסמוך   4/9 אגד  בחניון 

רמות בעיר. 
נו־ את  ישרתו  האוטובוסים 

בהם  והנהגים  בעיר   15 קו  סעי 
במיוחד  שהוכשרו  אלה  רק  יהיו 
כחמש  במשך  נטענים  הם  עבורם. 
נסיעות  לבצע  ומסוגלים  שעות 
בין  קילומטרים   200 של  במרחק 
המהירות  לשניה.  אחת  טעינה 
המקסימלית שלהם עומדת על 70

קמ"ש – מהירות זהה לאוטובוסים 
של  המהותיים  היתרונות  רגילים. 
אינם  החשמליים  האוטובוסים 
באנרגיה  בשימוש  רק  מתמצים 
ירוקה ובשמירה על רמת השירות 
החשמ־ האוטובוסים  לנוסעים. 
סו־ לשתי  מענה  מספקים  ליים 

איכות  בתחום  משמעותיות  גיות 
לאוטובוסים  הנוגע  בכל  הסביבה, 
החשמ־ האוטובוסים  עירוניים: 

אוויר  זיהום  פולטים  אינם  ליים 
לפחות  וגורמים  כלל,  במישרין 
החממה  גזי  פליטות  ממחצית 

לעומת אוטובוסי דיזל. 

במרפאה מחודשת ומרווחת: 

אשדוד: לקוחות כללית ברובע ג' נהנים 
משירותי בריאות בהיקף גדול וזמינות גבוהה

בקרוב: אולם סדנאות חדש לקידום בריאות 
באשדוד  ג'  ברובע  כללית  לקוחות 
וחדש־ מגוונים  בריאות  משירותי  נהנים 
גבוהה.  ובזמינות  גדולים  בהיקפים  ניים 
המשופצת  במרפאה  ניתנים  השירותים 
לפני  וחודשה  ששופצה   ,4 עוזיהו  ברחוב 
למרפאה  שטח  בתוספת  חודשים  מספר 
והוספת רופאים ושירותי בריאות נוספים.

עם  לאחרונה  היה  האחרון  החידוש 
וד"ר  עייני  מוטי  ד"ר  של  הצטרפותם 
אביעד רוזנברג, 2 רופאי ילדים מוערכים 
המעני־ בעיר,  'אסותא'  הרפואי  מהמרכז 
קים שירות רפואת ילדים עד שעות הערב 
המאוחרות. בנוסף נהנים הלקוחות מרופא 
מה  חורחה,  ד"ר  והאהוב  הוותיק  הילדים 
של  הילדים  רפואת  שירותי  את  שהופך 
המרפאה למושלמים ומעולים ברמה המ־

קצועית והרפואית הטובה ביותר בזמינות 
גבוהה ושירות אדיב.

במרכז  ניתנים  הרפואה  שירותי  כל 
רפואי רחב ידיים הכולל רפואת משפחה, 
עובדת  ודיאטה,  תזונה  ילדים,  רפואת 
פעילות  בשעות  מרקחת  בית  סוציאלית, 
המרפאה, ושירותי סיעוד ברצף טיפולי בין 
כלל הצוותים הרפואיים. המרפאה מעני־
קה גם שירותי משרד מלאים ובדיקות דם 
הכוללים גם שירותי לקיחת דמים על ידי 
אח לגברים. במרפאה ניתן שירות בדיקת 
ביליצ'ק,  במכשיר  ליילודים  בילירובין 
לעריכת  רבה  חשיבות  בעלת  בדיקה 

הברית בזמן.
סרגיי  ד"ר  עומד  המטופלים  לרשות 
של  המוערך  הרפואי  המנהל  יאסקו, 

צוות  וכן  פונה,  לכל  שזמין  המרפאה 
המרפאה הרחב שקשוב ואכפתי, ומעניק 
שירות אדיב ומקצועי לכל הבאים בשערי 
המרפאה הכולל את מנהל הסיעוד, יעקב 
רובל, בעל אדיבות ורוחב לב למטופלים, 
ח'  גב'  האדמיניסטרטיבית,  והמנהלת 
כמו  לקהילה,  ומחוברת  שירותית  דנינו, 
ת'  גב'  מהקהילה,  חדשה  רוקחת  גם 
אורצל, שנכנסה גם היא לאחרונה לצוות 

המרפאה.
מתבשרים  ג'  ברובע  כללית  לקוחות 
סדנאות  אולם  של  בקרוב  פתיחתו  על 
חדש לפעילויות קידום בריאות עבור לקו־
סדנאות  ייערכו  במסגרתו  המרפאה  חות 
קהילתיים  אירועים  וכן  בריאות  קידום 

מותאמים לילדים ולאורח החיים.

הרב אריה קליין בטקס פתיחת 
המרכז הרפואי בערד

מאסר בפועל למפעיל אתר 
פסולת פיראטי בצפון תל אביב

מאת חיים מרגליות

שה־ אישום  כתב  בעקבות 
הסביבה,  להגנת  המשרד  גיש 
השלום  משפט  בית  הרשיע 
אתר  שהפעיל  נאשם  בתל־אביב 
תל־ בצפון  חוקי  לא  פסולת 
חודשי   3.5 כלל  הדין  גזר  אביב. 
אלף  בסך 10  קנס  בפועל,  מאסר 
אלף   20 בסך  והתחייבות  שקל 
אחת  מביצוע  להימנע  שקל 
למשך  הורשע  בהן  העבירות 

שלוש שנים.
העונש  כי  ציין  המשפט  בית 
שהוסכם   – הנאשם  על  שהוטל 
נמצא   – טיעון  הסדר  במסגרת 

העו־ מתחם  של  התחתון  ברף 
ביצוע  לנסיבות  הראויים  נשים 
נסיבותיו  בשל  אך  העבירות, 
מצא   – הנאשם  של  האישיות 

אותו כמאוזן.
לסי־ אתר  הפעיל  הנאשם 

ללא  גלילות  באזור  פסולת  לוק 
הסדרת  וללא  כדין,  עסק  רשיון 
על־ הדרושות  התשתיות  כל 
של  הירוקה  המשטרה  דין.  פי 
פעלה  הסביבה  להגנת  המשרד 
ולהביא  האתר  את  לסגור  כדי 
את הנאשם לדין. הדיונים בתיק 
מספר  ארכו  המשפט  בבית  זה 
כמה  נערכו  שבמהלכן  שנים, 
נסיונות גישור בין המדינה לבין 

הנאשם.
בית  הרשיע  לאחרונה 
את  בתל־אביב  השלום  משפט 
בע־ להודאתו,  בהתאם  הנאשם, 

עסקים,  רישוי  חוק  לפי  בירות 
תקנות למניעת מפגעים (מניעת 
סבירים  בלתי  וריח  אויר  זיהום 
וחוק  פסולת  לסילוק  מאתרים 

שמירת הניקיון.
הסביבה  להגנת  "המשרד 
בכל  בנחישות  לפעול  ימשיך 
לרשו־ העומדים  האמצעים 

סביבתיים,  עבריינים  נגד  תו 
הציבור  בריאות  את  המסכנים 
הסביבה",  על  איום  ומהווים 

נמסר.
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בראשות מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א:

מעמד תפילה היסטורי ומרגש בציון סניגורן של ישראל מבארדיטשוב זי"ע 
בעד עמך רחמים שאלי: נדיבי קופת הצדקה 'להחזיקם ולהחיותם' מרחבי תבל השתתפו במעמד המרטיט • דמעות כמים לישועת כלל ישראל נשפכו ביום המסוגל ער"ח אלול 

היו אלה רגעי הוד נאדרים ונשגבים, כא־
שר לאחר הכנה דרבה, עלו בזה אחר זה נדיבי 
קופת הצדקה 'להחזיקם ולהחיותם' בראשות 
הק'  הציון  אל  שליט"א  מויזניץ  אדמו"ר  מרן 
של  סניגורן  מנוחת  מקום  בבארדיטשוב, 
מבארדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  הרה"ק  ישראל, 

זי"ע.
המעמד המרגש וההיסטורי, שהיה שיאו 
התקיים  שאלי',  'רחמים  הקודש  מסע  של 
בליל ערב ראש חודש אלול, כאשר בין מש־
מכל  נדיבי-עם  יהודים  להימנות  זכו  תתפיו 
קצווי תבל, אשר זכו להרים תרומות נכבדות 
ולה־ 'להחזיקם  של  הצדקה  לקופת  ביותר 
חיותם', למען משפחות עמלי תורה וברוכות 
חולים  יום,  קשי  נצרכות,  משפחות  ילדים, 

ונדכאים, ולמען אלמנות ויתומים.
המסוגל  בזמן  התכנסו,  הם  ובזיע  ברטט 
ובמקום המסוגל, עם עטרת תפארת ישראל 
מרן אדמו"ר שליט"א. בתפילת רבים נשגבה 
לשמש  זכו  הם  כמים,  דמעות  נשפכו  בה  זו 
השפ־ ורוב  ישועות  להחיש  כשליחי-ציבור, 
עות על ראש אחינו בני ישראל די בכל אתר.

קשר נפשי
מרן  של  בהיכלו  להסתופף  שזכה  כמי 
ה'אמרי חיים' מויזניץ זי"ע, חש מרן אדמו"ר 
של  להיכלו  ונשגב  טמיר  קשר  שליט"א 
חיים'  שה'אמרי  זי"ע,  מבארדיטשוב  הרה"ק 
בהתבטאויות  ברוחניות'.  הנני  'נכדו  התבטא 
כמה  אמרו  המסע,  לקראת  החסידים  זקני 
ה'אמרי  תלמידי  "אנו  אחד:  בסגנון  מהם 
חיים', מרגישים כביכול היינו בבארדיטשוב 
כי  זי"ע.  לוי'  ה'קדושת  בצל  והסתופפנו 
ה'אמרי חיים' זי"ע היה דבוק בו עד כדי כך, 
מבארדיטשוב  הרה"ק  על  ששוחח  שבשעה 
שאנו  עד  הדברים,  את  לנו  ממחיש  היה 
בצל  מסתופפים  שם  היינו  כאילו  מרגישים 

הקודש...
ואכן כן, בכל עת היה ה'אמרי חיים' מביע 
ומקדושתו  מגדלותו  ושוחח  עזים,  געגועים 
כשהוא  עצומה,  ובהשתוקקות  נפש  בסערת 
שהיה  הסניגוריה  דברי  את  וממחיש  מתאר 
על  פעם  בכל  מלמד  מבארדיטשוב  הרה"ק 
שמו  באזכור  משתמש  והיה  ישראל,  עם 

בעיתות מסוגלות לרחמים ולרצון.
'חיות נפשי  ה'אמרי חיים' התבטא פעם: 
סיפר  ובהזדמנות  ציונו".  על  להיות  יוצאת 
דרך  נסע  הראשונה  העולם  מלחמת  שבימי 
העיר בארדיטשוב, ורצה לרדת מהרכבת כדי 
הדבר  אולם  הק',  הציון  על  להשתטח  לזכות 

היה כרוך בסכנת נפשות ולא נתנו לו לרדת.
אף  פעם  כי  ואמר,  חיים'  ה'אמרי  הוסיף 
ולא  לבארדיטשוב,  לנסוע  כדי  כסף  חסך 
עלה הדבר בידו. ושוב כשהתגורר בבוקרסט 
לבארדיטשוב  לנסוע  תכנן  השואה,  לאחר 
(שהיתה אז חלק מברית המועצות - רוסיה) 
יחד עם ידידו כ"ק הרבי מבוהוש זצוק"ל, ולא 

איסתייעא מילתא.
גם בעלותו לארה"ק לא זנח ה'אמרי חיים' 
השתד־ עשה  לפעם  ומפעם  שאיפתו,  את 
לויות ופנה אל עסקנים בעלי קשרים בחלו־

נות הגבוהים, בבקשו להשיג 'ויזה' שתאפשר 
לו להיכנס ל'ברית המועצות'. וכשהגיע מרן 
הק'  הציון  אל  זי"ע  מויזניץ  משה'  ה'ישועות 
בבארדיטשוב בשנת תשנ"ד, אמר בתוך הד־
ברים כי הוא ממלא עתה את החוב של אביו 

הק' מרן ה'אמרי חיים'...

ישועות מובטחות
מזה תקופה התבטא מרן אדמו"ר שליט"א 
הצפוי; "בטוח  המעמד  על  נדירים  בביטויים 
מי  כי   - שליט"א  אדמו"ר  מרן  אמר   - אני 
פדיון-נפש  שהרים  אחר  הק'  לציון  שיגיע 
הצדיק  עליו  ישפיע  ודאי  הלב,  שבורי  למען 
ישועות גדולות בכוח הצדקה; בבארדיטשוב 

ודאי נפעל ישועות!"
יצאו  בו  שאלי'  'רחמים  הקודש  מסע 
הוא  לבארדיטשוב,  תבל  מרחבי  העם  נדיבי 
מסע שמשתתפיו זכו לפעול גדולות ונצורות 
לעצמם ולמען הכלל. המשתתפים זכו לשוב 
לבתיהם מבורכים ומאושרים. אבל לא פחות 
ממלכת  את  להושיע  המסע  נועד   - מכך 
להוסיף  לה  לאפשר  אותה,  לבסס  הצדקה, 
מעתה  זוכים  המצטרפים  עשייה.  ולהעצים 

ליטול חלק בפעילות-צדקה אגדית. 
שליט"א  אדמו"ר  מרן  כי  אפוא,  פלא  אין 
התבטא:'מ'וועט א ודאי פועל'ן ישועות!' - כי 
כשזכות הצדקה הנפלאה חוברת לעת הרצון 
של ערב ראש חודש אלול, ובמקום כה מסוגל 
כי  ספק  אין   - ישראל  של  סניגורן  ציון  כמו 

בס"ד הישועות מובטחות...

למען קדושים מושלכים באש
יום  החל  שאלי',  'רחמים  הקודש  מסע 
קודם לכן, כאשר משתתפי המסע - שכאמור 
הגיעו מכל רחבי העולם - נחתו באוקראינה 
להם  המתינו  שם  מוקדמת,  בוקר  בשעת 
גבאי הקופה וקיבלו את פניהם בהדרת כבוד 
יצא  שחרית  תפילת  לאחר  מופתי.  ובסדר 
היתה  הראשונה  כשתחנתו  לדרכו,  המסע 

ב'באבי-יאר'.
ב'באבי יאר' - גיא ההריגה הנורא בו מס־

רו נפשם עקה"ש בשואה רבבות מאחינו בני 
ישראל, הי"ד, התקיים מעמד מרגש ומרטיט. 
במקום נשמעו פרקי היסטוריה נרגשים בה־

גולדווסר  ישראל  הרב  של  המאלפת  רצאתו 
הי"ו, אשר פירט על ההיסטוריה של המקום 
היהודי  הדם  את  תכסי  אל  ארץ  הזה,  הנורא 

הרב שניגר בה.
הל־ בשירת  המשתתפים  יצאו  נרגשים, 

בבות 'ייוודע בגויים לעינינו נקמת דם עבדיך 
השפוך', עם בעל המנגן הרב מאיר אדלר וח־
ברי מקהלת ויזניץ, מתוך המיית הלב לזכות 

ולראות בנחמת ה' ציון.
המעמד המרטיט הסתיים בתפילת רבים, 
בסליחות ובמעמד קבלת עול מלכות שמים, 

'עשה למען קדושים מושלכים באש'...

שליחי הכלל אנו
משתתפי  הגיעו  קצרה  מנוחה  לאחר 
'אור  המדרש  בית  אל  ערב  לקראת  המסע 
קודש  בהדרת  קיבלו  שם  בזיטומיר,  אבנר' 
שליט"א,  אדמו"ר  מרן  פני  את  ובהתרגשות 
להשתתף  באנגליה  שהותו  ממקום  שהגיע 

במסע המרומם. 
הימים  בניגוני  פתחו  המקהלה  חברי 
כאשר  ונרגשת,  מרוממת  באווירה  הנוראים 
'קבלת  ומסיבת  'לחיים'  מעמד  נערך  במקום 
הנוראים.  הימים  נעימות  בשירת  פנים', 
ושפע  'לחיים'  שליט"א  הרבי  איחל  אח"כ 
הרה"ק  הנאמן  הרועה  בזכות  קודש,  ברכות 
טובה  וחתימה  לכתיבה  זי"ע,  מבארדיטשוב 

ולפעול כל טוב.

פה  נשא  השעה  גודל  על  מרגש  משא 
מילר  ישראל  ר'  הגאון  מרגליות  מפיק 
ויזניץ,  בקרית  כולל  וראש  דומ"ץ  שליט"א, 
ואחריה עברו כולם לנתינת שלום אצל הרבי 

שליט"א.
תוך  אל  המשתתפים  הסבו  בהמשך 
בו  רגש,  רב  חסידי  אחים'  ב'שבת  הלילה 
שמשון  ר'  והגה"ח  מילר  הגר"י  דברים  נשאו 
לרנר שליט"א. הרב לרנר ציטט מדברי גדולי 
על  כי  בהדגישו  התפילה,  כוח  על  החסידות 
גדול  שעול  לדעת  מהנוכחים  ואחד  אחד  כל 
אחד  שכל  לחשוב  חלילה  כתפיו,  על  מוטל 
אחד  כל  אלא  בא,  עצמו  למען  רק  להתפלל 
שהוא,  מקום  בכל  מכר  או  חבר  על  היודע 
ויעתיר  יזכרהו  לרפואה,  או  לישועה  הזקוק 

עליו לטובה, שהרי כולנו שליחי הכלל אנו.
המסע  משתתפי  פנו  הערב  בסיום 
ובהדר,  בכבוד  עבורם  שהוכנו  לאכסניות 
'אור  הנוער  כפר  של  הנודעת  ב'סטאנציע' 

אבנר', ובמלון סמוך בעיר ז'יטומיר. 

מה היה הבארדיטשובער רב 
אומר על מעמד כזה...

ביום המחרת, ער"ח אלול, לאחר תפילת 
זכו  שליט"א,  אדמו"ר  מרן  בראשות  שחרית 
ברית  ומרגש -  מרטיט  למעמד  המשתתפים 
ע"י  מכבר  זה  שהתקרב  יהודי  לצעיר  מילה 
שבראשות  בז'יטומיר  אבנר'  'אור  מוסדות 
ולרגל  שליט"א,  וילהלם  שלמה  ר'  הגה"ח 

התרצה  שליט"א  אדמו"ר  מרן  של  ביקורו 
להיכנס בבריתו של אאע"ה.

מרן אדמו"ר שליט"א התכבד בסנדקאות, 
והנוכחים ציינו שכאשר ביקר מרן ה'ישועות 
חצי  לפני  בדיוק  בבארדיטשוב  זי"ע  משה' 
לצעיר  כסנדק  לשמש  התכבד  שנים,  יובל 
שהתקרב  בז'יטומיר  מהמוסדות  יהודי 

ליהדות.
אדמו"ר  ביותר,  מרגש  היה  המעמד 
שליט"א בירך את הברכה 'אשר קידש ידיד' 
בהתרגשות, 'וייקרא שמו בישראל פסח ב"ר 

אברהם, זה הקטן גדול יהיה'...
לאחר  שהתקיימה  'לחיים'  במסיבת 
היה  "אילו  שליט"א:  הרבי  התבטא  הברית, 
הרה"ק מבארדיטשוב נוכח במעמד זה, ודאי 
היה עושה מכך 'עסק' שלם, להמליץ טוב על 

יהודים!"

אימפריית הצדקה
להצצה  הנדיבים  זכו  הצהריים  בארוחת 
של  האדירות  לפעולות  ומעמיקה  מרגשת 
זרועות  החובקות  ולהחיותם',  'להחזיקם 
ארץ. כאן הוסר הלוט ונחשפה מעט פעילות 
הקופה, בעדויות יוצאות דופן על היקף הפ־

נפש  מסירות  על  ובנתונים  בעובדות  עילות, 
ללא גבול, לכל עני ונזקק.

מ-13  למעלה  של  שנתי  בתקציב  מדובר 
קבועות  תמיכות  כולל  והתקציב   ,₪ מיליון 
חילוץ  ומחיה';  'מזון  מחלקת  ומזדמנות; 
והכ־ ייעוץ  גם  כמו  סבוכות,  בעיות  ושיקום 
וונה; סיוע קבוע לאלמנות ויתומים; תמיכות 

בחגים ובעונות השנה.

הארץ,  רחבי  בכל  פרושים  הקופה  גבאי 
הק־ את  הבעיות,  את  עיניים  בשבע  בוחנים 
מהיר,  מענה  ונותנים  הצרכים,  את  שיים, 
ולהחיותם'  'להחזיקם  קופת  חיים.  מציל 
אימפריה  מחיה.  מחזיקה,   - היא  כן  כשמה 

של צדקה וחסד.
המשתתפים  האזינו  זה,  פאנל  במסגרת 
לדברי הרב יעקב ויזל - מבכירי גבאי 'להח־

זיקם ולהחיותם', אשר פרש את משנתה של 
'להחזיקם' כקופת חסד שמטרתה לסייע לנ־
בחי־ והן  קבועה,  בתמיכה  הן  דרך,  בכל  זקק 

שלנו  "המטרה  ארוך.  לטווח  מהמיצר  לוצו 
היא בסוף לסגור את הקופה!" - הכריז הרב 
ויזל, "אנו פועלים כל העת כדי לחלץ אנשים 
מטרה  מתוך  וכולל,  מקיף  באופן  ממצוקתם 
יקרה  שזה  עד  לתומכים.  מנתמכים  שיהפכו 
אנו נדרשים לפעילות מאומצת במגוון זירות, 
בקבועות,  הן  ודחופות,  מידיות  בתמיכות  הן 
ייעוץ,  של  נרחבים  מערכים  בהפעלת  והן 

חונכּות, תמיכה באלמנות ויתומים, ועוד".
עקיבא  הר"ר  עו"ד  דברים  נשא  בהמשך, 
החילוץ  מחלקת  פעילות  את  המלווה  מאיר, 
מקרה  תיאר  הוא  'להחזיקם'.  של  והשיקום 
מסירות  יחדיו  חברו  בהם  רבים,  מני  אחד 
מש־ דרכים  עם  יחד  הקופה,  גבאי  של  נפש 
פטיות יצירתיות, ובליווי סכומי עתק ניכרים 
ולהקריס  לקרוס,  שעמד  עסק  להציל  כדי   -
תחתיו כמה משפחות, ועשרות נפשות שהיו 

מגיעות לפת לחם.

הד־ למשתתפים,  שניתן  המקיף  הדו"ח 
האחרון,  בעשור  הקופה  צמיחת  את  גיש 
ביותר  לעתים  זינקו  הסיוע  מימדי  כאשר 
מדובר,  בהם  העצומים  הסכומים  מ-300%. 
כדי  עד  כי  העריך  לא  איש  שכן  הפתיעו, 
הסיוע  תחומי  כל  את  'להחזיקם'  מקיפה  כך 
לב־ מענה  הסוגים,  מכל  בתמיכות  והעזרה, 

משפטיות  מצוקות  חינוך,  שלום-בית,  עיות 
וכלכליות ועוד ועוד, ומהווה בעצם 'מטריית 

ההגנה' של הנקלע למצוקה.

שמירה וסגולה
לאחר תפילת מנחה, בשעות אחה"צ, זכה 
באופן  להיפקד  מהתורמים  ואחד  אחד  כל 
אישי בדבר ישועה ורחמים אצל מרן אדמו"ר 
שליט"א, אשר קיבל את הקהל בבית המדרש 
המדרש  בית   - בארדיטשוב  שבעיר  העתיק 
שהוקם בידי הרה"ק רבי ליבער הגדול מבא־

מסירות  של  מופתי  בסיפור  זי"ע  רדיטשוב 
נפש למען התפילה.

מרן  כאשר  המראה,  היה  נהדר  מה  אמת 
אדמו"ר שליט"א קיבל את קהל המשתתפים 
בזה אחר זה, כבקרת רועה עדרו, כזקן מלא 
קוד־ מברכות  עליהם  להאציל  עמד  רחמים 

שו, להרעיף שפע ברכה, ולהודות למשתתפי 
למפעל  לסייע   - זכו  בה  הזכות  על  המסע 

הצדקה של 'להחזיקם'.
לקבל  זכה  אף  מהמשתתפים  אחד  כל 
הוקרה  מנחת  שליט"א  אדמו"ר  מרן  מידי 
תפילת  את  הטוב,  כהכרת  אישית  מזכרת   -
'ג-אט פון אברהם' ביצירה אומנותית, כתובה 
תפילה  אותה  מומחים.  סופרים  ע"י  קלף  על 

לאומרה  תיקן  זי"ע  מבארדיטשוב  שהרה"ק 
הוקרה  מנחת  את  בהעניקו  שבתות.  במוצאי 
שתפילה  שליט"א  אדמו"ר  מרן  התבטא  זו 
מבארדיטשוב  מהרה"ק  מיוחדת  סגולה  היא 

להצלחה, לשמירה, לסגולה ולברכה.

הוועידה המרכזית
המר־ הוועידה  התקיימה  הערב  בשעות 
ביטוי  לידי  הובאה  בה  שאלי',  'רחמים  כזית 
הפעילות  ובשיר,  באומר  רגש,  ועתיר  נרחב 
למען  ולהחיותם'  'להחזיקם  של  האדירה 

הנזקקים, ולמען האלמנות והיתומים - העו־
מדים בראש סולם העדיפויות ב'להחזיקם'.

החל  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כניסת  עם 
כהכנה  שנערך  המיוחד,  הטהור  השולחן 
של  שעה  הק'.  בציון  הנשגב  למעמד  דרבה 
שו־ ויזניץ  מקהלת  כשחברי  היתה  התעלות 

האיתנים,  מירח  וקטעי-תפילה  נעימות  ררו 
מבארדי־ מהרה"ק  המקובלים  קודש  וניגוני 

טשוב זי"ע.
גרינברגר  שאול  ר'  הגה"ח  המשב"ק 
שליט"א הלהיב את הציבור בהרחיבו על כוח 
התפילה האדיר העומד לקראתנו; "אנו באים 
למעמד התפילה באהל הצדיק כאשר בידינו 
והסיוע  העזרה  הוא  הלא  גדול,  פדיון-נפש 
ליהודים. נזכור את אשר כתב ה'קדושת לוי' 
''אשרי  שנייה]:  [קדושה  לפורים  במאמריו 
בפרט  ליוצרו,  רוח  נחת  עושה  אשר  האיש 
ויעשה  לאביונים,  ובמתנות  הצדקה  במצות 
בשמחה ובחדוה רבה, ואל ישים אל לבו חס 
ושלום איזה צער או איזה צרות-עין כי יחסר 
שגו־ כיון  כי  לעניים,  שנותן  בעת  מעותיו  לו 

הבורא  מחסדי  אזי  העולמות,  בכל  חסד  רם 
וכיון  פעמים!  אלף  ככה  לו  יוסיף  הוא  ברוך 
ית־ בוודאי  הזה,  בעולם  רב  שפע  שיתווסף 

ווסף לנותן עשירות וכבוד לעבודתו ליראתו 
ותורתו"...

הנשגב  המקום  אל  לבוא  שזכינו  גם  "מה 
מרן  ישראל  של  אוהבן  עם  בצוותא  הזה 
הכלל  ותחינות  שבקשות  שליט"א,  אדמו"ר 
מונחות  הרף,  ללא  שומע  הוא  אותן  והפרט 
לנו  לטוב  ד'  לפני  מעתיר  והוא  לבו  לוח  על 
כל הימים" - אמר הרב גרינברגר, ועם סיום 

דבריו חש כל הקהל רטט דקדושה, כי אכן כן 
ניצבים אנו בשעת רצון ייחודית כשעת נעי־
לה. הכל החלו להתכונן בהתרגשות לקראת 
של  הק'  בציון  התפילה   - במסע  השיא  רגע 

הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע.

'שתשים דמעותינו 
בנאדך להיות'...

המרטיט  המעמד  החל  הלילה  בחצות 
המתנו־ הק'  האהל  בתוככי  פנימה,  בקודש 

רב  ברגש  שבבארדיטשוב.  החיים  בבית  סס 

התפילה  באמירת  פתחו  רותחות  ובדמעות 
'ג-אט פון אברהם' - תפילה שכולה השפעות 

טובות לכלל ולפרט, בגשמיות וברוחניות.
באופן מפתיע פתח הרבי שליט"א בניגון 
עתיק המקובל מהרה"ק מבארדיטשוב: 'ווען 
איך וואלט געהאט כח, וואלט איך געלאפען 
הויעך,  געשריגען  וואלט  איך  און  גאס,  אין 

שבת הייליגער שבת'...
התפילה,  מעמד  החל  מכן  לאחר 
במשתתפי  לקיר  מקיר  מלא  כולו  כשהאוהל 
שהוכנו  המדרגות  על  התייצבו  אשר  המסע 
במרכז  הטוב.  הסדר  למען  מראש,  עבורם 
בשלי־ נפשו  הנותן  ציבור  כשליח  האוהל, 

חותו, ככהן גדול הנכנס אל קודש הקודשים 
בעיצומו של יום, ניצב מרן אדמו"ר שליט"א 

לימין הציון הק'.
מרן  הרים  התהלים  פרקי  תחילת  קודם 
לקופת  תרומת-קודש  שליט"א  אדמו"ר 
'להחזיקם ולהחיותם' שניצבה בסמוך, ואחר 
כך החל בקול חוצב להבות אש באמירת ספר 
אחריו  גועה  הקהל  כשכל  שבתהלים,  רביעי 

בבכיה ובהשתפכות הנפש. 
את הפרקים ק"ז וק"ל אמר מרן אדמו"ר 
בנעימה  הציבור,  עם  בפסוק  פסוק  שליט"א 
כותלי  דנא.  מקדמת  ויזניץ  בבית  המקובלת 
בזעקה  אמרו  כאשר  הזדעזעו  כמו  האוהל 
ה'יהי  אמירת  אחר  שלוש-עשרה-מידות 
רצון', שערי שמים ודאי נפתחו ומלאכי רח־

מים העלו למרום את התפילה האדירה: "ותן 
לכל איש ואיש די פרנסתו... ותמהר ותחיש 

לגאלינו..."
לאחר פרקי התהלים, נאמרו בהתרגשות 

רבה ובהתלהבות עצומה סליחות לימי בה"ב, 
הלבבות  שבים  ופזמון,  פזמון  בכל  כאשר 
מתוך  מרום,  יושב  לפני  בתחינה  ומשתפכים 
באוהל  האווירה  עצומה.  ודבקות  התרגשות 
דמתה לשעת נעילה, תחושות הקהל העפילו 
לשמי רום. המשיכו בסליחות י"ג מידות, ועין 
לא נותרה יבשה בתפילת 'שתשים דמעותינו 
אכז־ גזירות  מכל  ותצילנו  להיות,  בנאדך 

ריות'...
בכוונה  נאמרה  הסליחות,  אמירת  לאחר 
השל"ה,  תפילת  הלב  ובהשתפכות  רבה 
הגונים,  ולזיווגים  הצאצאים  להצלחת 
שערי  כי  היא  באוויר  שנישאה  כשהתחושה 
שמים פתוחים, והצדיק שבציונו אנו ניצבים 
עומד וממליץ טוב לקבל התפילות ברחמים 
וברצון, ולזכותנו ברוב נחת דקדושה ושובע 

שמחות.
רוממות  מתוך  התפילות  פרק  סיום  עם 
בנוסח  שליט"א  אדמו"ר  מרן  החל  וכוונה, 
לנו  יזכור  ו'עוד  מעשיך',  על  'חמול  התפילה 
אהבת איתן', בנעימה העתיקה והמרגשת של 
הנוכחים  כל  כי  לומר  ניתן  הנוראים.  הימים 
חשו שאכן כן, אנו בעיצומם של הימים הק־
דושים, וזו העת לפעול לטובת השנה כולה.

לאחר מכן הושר ברטט ניגונו של הרה"ק 
מבארדיטשוב 'רבונו של עולם לאמיר מאכן 
אומר,  היה  זי"ע  חיים'  ה'אמרי  מרן  בייט'.  א 
כי לפי נוסח הניגון אין הרה"ק מבארדיטשוב 
מסתפק בכך שהקב"ה יסלח ויכפר לישראל 

בלבד, הוא דורש עבורם תוספת של בני חיי 
של  באהבתו  להשתעשע  מרבה  והיה  ומזוני, 
ובדברי  ישראל  לכלל  מבארדיטשוב  הרה"ק 

המלצתו.

דברות קודש 
ממרן אדמו"ר שליט"א

אדמו"ר  כשמרן  בקהל,  הושלך  הס 
של  בעיצומו  קודש  דברות  נשא  שליט"א 
פתח  הק',  הציון  לצד  ניצב  בעודו  המעמד. 
ניצבים  אשר  צדיק  אותו  מדברי  בהזכירו 
בארדיטשובער  ה'הייליגער  בהיכלו,  עתה 
'האוחז   - מאמינים'  'וכל  הפיוט  על  רב', 
אמר,  הגדול  יושר  המליץ  משפט'.  מדת  ביד 
בידו,  המאזניים  את  כביכול  אוחז  שהשי''ת 
הוא  ח"ו,  גובר  החטאים  שמשקל  רואה  ואם 
עוצר את הכף בידו ואינו נותן לכף המאזניים 

לעלות.
שהוא  מאמינים  'וכל  הרי  תשאל:  ואם 
ובודק  'בוחן  יתברך  שהוא  אלא  אמונה'?  קל 
יהודי  אם  שאף  יודע  השי"ת  נסתרות',  גנזי 
את  בתשובה.  ושב  מתחרט  הוא  ח"ו,  נכשל 
מחשבת התשובה אין המלאכים יודעים, לכן 
גנזי  ובודק  'בוחן  השי''ת  אבל  מקטרגים,  הם 

נסתרות', לכן הוא מונעם מלקטרג...
אמ־ ומנה  המשיך  שליט"א  אדמו"ר  מרן 

רות והמלצות-יושר שהצדיק מבארדיטשוב 
הדינים  להמתיק  ישראל,  על  טוב  המליץ 
'רחמים  נקרא  "המעמד  והמשיך:  מעליהם, 
יש־ 'אהבת  בעל  זקני  אמרת  ידועה  שאלי', 

אנו  שאין  אף   - שאלי'  'רחמים  זי"ע,  ראל' 
תחילה  ד'  לנו  ישאיל  זאת  בכל  לכך,  ראויים 

לשוב  בעז"ה  שנוכל  כדי  וחסדים,  רחמים 
בתשובה.

יש־ ה'אהבת  אולם  'שואל',  בבחינת  "אנו 
ראל' אמר עה"כ 'ועתה ישראל מה ד' אלוקיך 
'ונחנו  [כמו  לענווה  רומז  'מה'  מעמך',  שואל 
הקב"ה  בענווה  עצמו  מחזיק  כשיהודי  מה'], 
ואז  דכא',  את  אשכון  'אני  כנאמר  עמו,  שרוי 
מע־ 'שואל   - בבעלים'  'שאלה  בבחינת  הוא 

אבל  חייב באונסין,  ששואל  שאף  וידוע  מך'. 
בשאלה בבעלים הוא פטור, ממילא פטורים 

אנו מכל החובות שחבנו לו יתברך.
בגימטריא  האותיות  עם  שאלי'  "'רחמים 
המתקת  שתהא  יעזור  השי''ת  עה''א,  רּום'  'תָּ
הדינים, שכלל ישראל יזכו להתרומם, ושנפ־

על כל טוב בזכות סניגורן של ישראל, אכי"ר! 
- סיים מרן אדמו"ר שליט"א את דבריו.

צאתכם לשלום

שיאו  למעשה  שהיה  המעמד,  בסיום 
וסיומו של המסע כולו, זכה כל אחד להתב־

רך מפי קדשו של אדמו"ר שליט"א ע"י הציון 
הק', כשבתוך כך הוזכר בשם צדיקים, כי מה 
שאנו אומרים 'ויושר יליצו בעדנו חיות אש' 
שאחר  כיון  מבארדיטשוב,  להרה"ק  הכוונה 
והוא  ושרף,  כמלאך  נעשה  למרום  שהסתלק 
עומד להמליץ יושר על ישראל, ועל כך אנו 

מבקשים 'ויושר יליצו בעדנו חיות אש'...
המ־ התקיים  בה  שעה  באותה  כי  יצוין, 

חסידים  המוני  הקשיבו  בבארדיטשוב,  עמד 
ברחבי תבל לשידור טלפוני מהמעמד, והש־

היו  כן  זו.  גדולה  רצון  בעת  בתפילה  תתפו 
ויזניץ  בית  צדיקי  ציוני  אל  שיצאו  חסידים 
בשעת  רחמים  לעורר  בב"ב,  החיים  בבית 

רצון זו.
הנפש  בהתרוממות  קודש,  רגשי  עמוסי 
בברכת  המשתתפים  נפרדו  פנימי,  ובאושר 
"מ'זאל האבן ג'פויעל'ט אלעס גוט'ס", וימלא 
ורחמים,  ישועה  טובה  במידה  משאלותינו 
זו,  רצון  בשעת  לפעול  זכו  אכן  כי  בהרגישם 
א  "מ'וועט  שליט"א:  אדמו"ר  מרן  וכדברי 

ודאי פויעל'ן ישועות!"
פה אחד הביעו כולם הכרת הטוב והדגי־

שו את ההיערכות הלוגיסטית המוצלחת של 
המסע,  לקראת  ולהחיותם'  'להחזיקם  קופת 
אישיות  ערכות  משובחים,  אש"ל  בתנאי 
מכובד,  באופן  האורחים  קבלת  מסודרות, 
המ־ להצלחת  ופרט,  פרט  כל  להשלמת  ועד 

סע ברוחניות ובגשמיות כאחד, מתוך שלוות 
הנפש ומנוחת הדעת.

תודה והוקרה רבתי הובעה לחברת 'טיפ 
הפקות' בניצוחו של הר"ר מרדכי רבינוביץ', 
אשר ליוו את הכנת המסע והפקתו עד לפר־
המשימה  התבצעה  ידם  ותחת  הקטנים,  טים 
עימם  ואיתם  ביותר,  והטוב  המושלם  באופן 
שהופקדו  צדיקים',  אהלי   - 'הולינ'ס  חברת 
מיוחד  באופן  וביצעוהו  הגשמי  הפן  על 
הוכ־ שגרמו  הדעת  הרחבת  ובזכות  ונפלא, 

בהצלחה  שאלי'  'רחמים  הקודש  מסע  תר 
מופלאה, אשר תיחרט בזכרון כל משתתפיו 

לדורות.
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'זרע שמשון' המפואר
לקט מאמרים נבחרים – ספר בראשית • מהגאון הקדוש רבי שמשון חיים נחמני זי"ע • 

בהוצאת מכון 'תולדות שמשון'
עשרות אלפי ילדים יפתחו את שנת 
יעקב.  בית  גני  ברשת  תש"פ  הלימודים 
גדולה  התפתחות  בסימן  מתחילה  השנה 
יום  ומעונות  גנים  שפתחה  הרשת,  של 

בכל רחבי הארץ. 
גולדק־ יצחק  הרב  הרשת  מנכ"ל 

החינוכי  הצוות  לכל  מודה  "אני  נופף: 
והניהולי שמלווה אותנו לאורך כל השנה, 
את  לפתוח  יכולים  אנחנו  בזכותו  שרק 
וברוגע,  בשקט  החדשה  הלימודים  שנת 
והוא הנותן לנו את הכוח לגדול ולצמוח 
תודתנו  דרך.  פורצת  חינוכית  בעשייה 
בשבע  שבוחן  הפיקוח  לצוות  גם  נתונה 
הרכים  הילדים  שחינוך  ומפקח  עיניים 
ייעשה בזהירות ובשמירה יתרה. בסיומה 
של שנה שבה ציינו שבעים שנה להקמ־

תה של הרשת אנו שמחים לראות אותה 
גדלה משנה לשנה בכמות ובאיכות. אנו 
שרויה  להיות  הברכה  שתמשיך  תפילה 
במעשי ידינו ובמעשי ידיהם של כל הצ־
וות הענק של רשת גני בית יעקב המלווה 

אותנו במסירות ובנאמנות''. 
לקראת  יצאו  יעקב  בית  גני  ברשת 
שנת הלימודים במיזם 'קשובים להורים' 
בין  והקשב  הקשר  את  להעצים  שנועד 
מערך הפיקוח להורים על מנת לאפשר 
להורים להתריע על כל חשש קל או פגם 
להסיר  מנת  על  בהתנהלות  נפל  שאולי 
המק־ הצוות  הונחה  במקביל  חשד.  כל 
צועי לקיים בקרה בכל הגנים והמעונות 
על מנת לוודא כי לא נפלה שום תקלה 
המקצועיים  הצוותים  בפעילות  חלילה 

המטפלים בילדים ובתינוקות. 
להורים  חולקו  ובמעונות  בגנים 
שבה  מיוחדת  מייל  תיבת  עם  מגנטים 
בלי  גם  דאגות  או  תלונות  להשאיר  ניתן 
לציין את שם ההורה. בנוסף בכל גן ומעון 

הוצבה תיבה מיוחדת שבה יוכלו ההורים 
חשש  על  מידע  ובהם  פתקים  להשאיר 
נאותה  לא  התנהלות  לגבי  להם  שעלה 
וכדומה. ב'בית יעקב' מאמינים כי ההורים 

ישכילו להביא לידיעת הצוות המפקח כל 
סימן שאלה שמתעורר בלי חשש שמדובר 

אולי בדמיון או בחשש שווא. 
אותנו  לשתף  להורים  קוראים  ''אנו 
מדובר  אם  גם  שלהם.  התחושות  בכל 
חשוב  עדיין  שבעולם,  קל  הכי  בחשש 
ליידע אותנו. עדיף לקבל מספר רב של 
מקרה  לפספס  לא  והעיקר  שווא,  פניות 
אחד שבו הייתה תקלה אמתית'', אמרו 

במערך הפיקוח של רשת 'בית יעקב'. 
רוחם  את קורת  רבים הביעו  הורים 
שמצטרף  הרשת,  שנקטה  מהמהלך 
כבר  שהתבצעו  מהלכים  של  לשורה 
את  מאוד  והגבירו  האחרונות,  בשנים 
צוות  של  ביכולת  ההורים  של  האמון 
הדרוש  את  לתקן  הרשת  של  הפיקוח 
מעיד  המהלך  ההורים  לדברי  תיקון. 
להורים.  רוכשת  שהרשת  רב  אמון  על 
פתיחת ערוץ הקשר עם ההורים תתרום 
לתחושת הביטחון של ההורים, שחלקם 
נחשפים לפרסומים באמצעי התקשורת 
אחרים  בגנים  שהתרחשו  מקרים  על 

וחוששים שמא ילדם אינו בטוח. 

"אשריכם ישראל"
פרד"ס משנת התנא האלקי רבי עקיבא - משנתו 

בטהרה וטהרת יום הכיפורים
בשורה טובה לשוחרי התורה והיראה 
בהופיע ובהגלות אור יקרות אוצר בלום 
עקיבא'  רבי  האלקי  התנא  משנת  'פרדס 
מאוצרו הגדול ומתורתו של רבינו עמוד 
ההוראה והיראה הגאון רבי מרדכי גרוס 
שליט"א גאב"ד חניכי הישיבות בארה"ק. 
באישיותו רבת האנפין מהווה הגאון 
ויראה,  תורה  של  יחודי  שילוב  שליט"א 
כאשר מחד עומד הגאון הגדול שליט"א 
בהעמדת  והפסק  ההלכה  עולם  בשערי 
ההוראה בישראל, כאשר עשרות דיינים 
ומורי הוראה מופלגים יושבים על מדין 
בכל  רבים  בחיבורים  ולומדים,  שאובים 
מרחבי התורה, אשר רבבות אלפי ישראל 

נאותים לאורו ולפסקיו. 
בד בבד עומד הגאון הגדול שליט"א 
לדמות עילאית ליראה ולאהבה לעבודת 
בהתרפקות  וטהרה,  בקדושה  הבורא 
בנפש  אביו  לפני  המתחטא  כבן  הנפש 
שוקקה עד כלות הכוחות, מאמרים וחי־
בורי קודש בתורת הנגלה והנסתר כמעין 
עלי  הלב  בקולמוס  נחרטים  המתגבר, 
גיליון לרומם את בית ישראל ולהגביהם 
למען ישוטטו בהם רבים ותרבה הדעת. 

ועתה הגדיל לעשות בהופעת הספר 
מצפים  ישראל  בני  עם  מהמוני  שרבים 
ומחשכי  הגלות  חשכת  בתוך  לאורו, 
הזמנים, אחר חורבן הבית בו הותיר את 
וכפרה,  מקדושה  ערטילאיים  ישראל 
המכפר,  ושעיר  נביא,  ללא  כהן,  ללא 
ציון  מגולי  יהודי  כל  חש  טבעית  בעין 
עלה  ובמיוחד  אביו,  שולחן  מעל  כגולה 
כאב הגולה על גדותיו עם דמדומי ערב 
המופיע  הקדוש  היום  הכיפורים  יום 
על  מכפר  הקב"ה  היה  בו  בשנה,  אחת 
אותם  ומטהר  ישראל  של  עוונותיהם 
ישראל  שכלל  לפני  רגע  חדשה,  כבריה 
בא  מטהרה  הייאוש  לתהומות  נופל 
התנא הקדוש רבי עקיבא ומעריף טללי 
נוחם בחיזוק לעמו באהבה – "אשריכם 

ישראל"! 
משנת אשריכם החותמת את מסכת 
יומא בסדר עבודת יום הכיפורים, מהווה 
בתשובה,  להתעורר  לדורות  צוואה  כעין 
לפיכך התקדשה משנת אשריכם ישראל 
חלק  להיות  והפכה  הדורות  במרוצת 
הכיפורים  ליום  מהכניסה  נפרד  בלתי 

בקדושה ובטהרה. 
באור חדש נהיר ובהיר, עמיקא וט־
מירא, דברי אלוקים חיים, הפליא הגאון 
הגדול המחבר שליט"א בהארת קדושתו 
בוצינא  התנא  משנת  להאיר  וטהרתו 
קדישא רבי עקיבא לבאר משנתו בטהרה 
להיכנס לעולם התשובה להבעיר בליבות 
ולקרבת  לטהרה  התשוקה  את  ישראל 
ה'  את  לדרוש  לעורר  בבורא,  ולדביקות 
בנפש  בהיכלו  ולבקר  ה'  בנועם  לחזות 
שוקקה ונפש רעבה, בפניני לקח וטללי 
אורה באלפי פירושים ורעיונות בסודות 
את  המעשירים  ופרחים,  ציצים  תורה 
רבים  בגוונים  והטהרה  התשובה  עולם 
המקיפים  הנפש  את  המעדנים  וזוהרים 
ישראל  בין  והיחס  החיים  חלקי  כל  את 

לאביהם שבשמים. 
ארבעה  בתוכו  כולל  הספר  מבנה 
פשט,   – דרך  על  הערוכים  מדורים 
זה  את  זה  המשלימים  סוד,  דרש,  רמז, 
מדותי'  'שנו  בישראל.  הטהרה  בהארת 
הנערך  מבוא  מופיע  הספר  בראשית   -
בעשרים ואחד פרקים העומדים לדמותו 
יוסף  בן  עקיבא  רבי  האלקי  התנא  של 
אל  ככניסה  העומד  משנתו  ויסודות 
משנתו הטהרה, אשר אי אפשר להתחיל 
טהרתם  בשבח  זו  משנה  של  בביאורה 
של ישראל מבלי לעמוד על סוד גדלותו 
'עיוני  עקיבא".  "רבי  המאמר  בעל  של 
הסימנים  שלושת   – פשט   - המשנה' 
המשנה  של  ברישא  פותחים  הראשונים 

בבירור מחלוקת ת"ק וראב"ע בענין כפ־
רת העבירות שבין אדם לחבירו, ועל פי 
הבנת מחלוקתם דרשינן סמוכין בבירור 
חילוק  של  זה  בענין  עקיבא  רבי  דעת 
לחבירו  אדם  שבין  עבירות  בין  הכפרה 
וביתר  למקום,  אדם  שבין  עבירות  לבין 
אחר  שלב  מתבאר  הסימנים  שבעת 
המאמר  משמעות  מבירור  החל  שלב 
"לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם 
אביכם שבשמים" דרך ביאור כפל לשון 
ראיות  ועוד  עקיבא,  רבי  שנקט  הטהרה 
כיסוד  עקיבא  רבי  שהביא  הנביאים  מן 
למשנת הטהרה בירור משמעות "זריקת 
בטהרת  יסוד  וביאורי  הטהורים"  המים 
 - אשריכם'  'חיבת  ישראל".  "מקוה 
בתוכו  אוצר  בספר  הרמז  חלק   – רמז 
פניני לקח הגות ומחשבה, רמזי תשובה 
דרוש  ספרי  מאות  מתוך  טהרה  וניצוצי 
בתשעה  מסודרים  המאמרים  ומוסר, 
אשכול  מכיל  קב  כל  טהרה,  של  קבין 
אחד  כל  על  ומעובדים  קצרים  ביאורים 
מנושאי המשנה, סדר הביאורים ערוכים 
את  זה  המשלימים  רעיונות  בשרשרת 
בעולם  ורחב  עשיר  מאגר  ויוצרים  זה 
טוב  'דורש  בישראל.  והטהרה  התשובה 
נכנסים  אנו  זה,  בחלק   – דרש   - לעמו' 
מדרשות  בתי  ושניים  ארבעים  להיכלי 
למעלה  במשך  ובארץ  בגולה  הפזורים 
מתקופת  החל  שנה,  מאות  מארבע 
המהר"ל ועד לימינו אנו, בכל בית מדרש 
"אשריכם  במשנת  אחת  דרשה  מופיעה 
ישראל" אותה נשא הרב מורה הדרך לב־

כלל  בדרך  רבה,  בהתעוררות  קהילתו  ני 
בשבת שובה או בליל כל נדרי, לפני כל 
דרשה מופיעה סקירה קצרה על הדמות 
ותוכן הדרשה, למען יריץ הקורא בדעתו 
'רז  והדורש.  הדרוש  גדלות  משגב  מעט 
רז  גילה  עקיבא  רבי   – סוד   - לבני'  זה 
זה לבני – אם כי במשנה זו חותמת את 
היא  מ"מ  הנגלה,  שבתורת  יומא  מסכת 
מעולם  עליונים  אורות  בתוכה  מקפלת 
הנסתר, טהרת ישראל מקורה בעולמות 
האיר  אותה  החמישים,  בשער  עליונים 
הוא  שהקב"ה  זה  רז  וגילה  עקיבא  רבי 

מקוה טהרה לישראל. 
מופיע  לספר  בנספח   – הדעת'  'מי 
ביאורים,  ליקוט  ובו  הדעת",  "מי  מדור 
דברי  סדר  על  והתעוררות  לקחים 
בענין  מקוואות  הלכות  בשלהי  הרמב"ם 
יסוד טהרת התשובה המקבילה לטהרת 

המקוה שהם מימי הדעת.
בדחילו ורחימו, בכבוד וביראה, נברך 
קמי מרן הגאב"ד שליט"א שיזכה להמ־

שיך להעמיד מורי צדק ודייני בית הדין 
תורה,  של  לאמיתה  ולתפארת  לתהילה 
שמ־ ויתבדרו  חוצה  מעיינותיו  שיפוצו 
בישראל  והוראה  תורה  בהרבצת  עתיה 
לאורך ימים ושנות חיים להנחיל ישועה 
לרבים ולהאיר מסילות חייהם עוד ינבון 
בשיבה בבריות גופא ונהורא מעליא עד 

ביאת גוא"צ בב"א.

ספר 'תחינות' השלם מבית 'עוז והדר'
בלתי  חלק  הינן  ותפילות  תחינות 
בבית  יהודי,  כל  של  מהווייתו  נפרד 
הכנסת ומקומות הקדושים, בימות החול, 
רצון  בעתות  השנה,  ובמועדי  בשבתות 
תחינה,  של  כוחה  זוהי  דרעווין.  וברעווא 
הבוקעת  הלב,  עבודת  של  ייחודיותה  וזו 
מנימי נפש חדורי בטן, ומבקשת להשמיע 
את משאלת הלב, לישועה ולרחמים, לה־
צלחה וברכה. וכבר אמרו צדיקי הדורות 
מאותיות  מורכבות  התפילה  תיבות  כי 

הלב - - -
ידי  על  נתחברו  רבות  תפילות 
טובים  בימים  לאומרן  זי"ע,  הקדמונים 
יהיו  תמיד-תמיד  מרוממים,  וברגעים 
רגשות  את  ילהיטו  אשר  התחינות  אלו 
הלב ויבטאו אותם בביטוי מרומם. בגנזי 
תחינות  מאות  והצטברו  נאספו  הדורות 
ותפילות, אשר חלק מהם אינו ידוע כלל 
וזאת  למעטים,  ידוע  וחלקם  לציבור, 
מחמת גלגולי הדפוסים וגלויות ישראל, 
אשר ניתקו את קהילות הקודש מגנזיהן 

הכתובים ומאוצר גיליונותיהן.
בממלכת  ועמלו  יזמו  כך,  לשם 
העטרה  החזרת  על  והדר'  'עוז  התורה 
עד  מאומצת  בעבודה  וליקטו  ליושנה, 
מכל  והתפילות,  התחינות  כל  את  מאד 
חיבורים  מתוך  הגנזים,  ובתי  כתבי-היד 
נדירים, ספרים ישנים ודפוסים נשכחים. 
אחת,  גג  קורת  אל  נאספו  התחינות  כל 
בתוכו  כולל  והוא  שמו,  'תחינות'  ספר 
תחינה  פרקי  רצון',  ו'יהי  תפילות  מאות 
בכל  ישראל  לימין  עמדו  אשר  וסגולה, 

הדורות הקדומים. 
ספר 'תחינות' הוא מאסף עשיר של 
ארץ,  מצוקי  טהורים  ממקורות  תפילות 
מכל  נשגבים,  צדיקים  ידי  על  שחוברו 
אשר  והאחרונים,  הראשונים  הדורות 
מיוחדת  תפילה  תיקנו  הגדולה  ברוחם 
לכל עת ולכל שעה, כך שבכל מצב יוכל 
כל יהודי לקחת את ה'תחינות' להתפלל 

נפשו  וישפוך  לבו,  יחפוץ  אשר  את  בו 
בתחינה לפני מלך מלכי המלכים, לדבר 
לבו,  משאלות  את  מלפניו  ולבקש  עמו 
עם  ועל  ביתו  נפשות  כל  על  ולהעתיר 
ישראל כולו, לברכות ולישועות מפליגות.
הת־ בדברי  גדושות  כולן  התחינות 

עוררות ובחכמת הסוד, ברמיזה עילאית 
את  לעורר  מהותן  וכל  חכמים,  ובלשון 
לעבודת  הנפשות,  את  ולרומם  הלב 
ה'  לאהבת  המצוות,  ולקיום  התפילה 
ועל  וטהרה.  קדושה  הרוממות,  ויראת 
השי"ת  לקרבת  ותשוקה  ערגה  כולם: 
וציפייה לגאולה השלימה, הניכרות בכל 

התפילות הללו, אחת לאחת.
ות־ רבנים  הכבירה,  המלאכה  עושי 
למידי חכמים, יודעי ספר וברוכי כשרון, 
אשר יושבים על מדוכת התורה בהיכלי 
והדר',  'עוז  התורה  ממלכת  של  התורה 
ביסודו ובנשיאותו של הגה"צ רבי יהושע 

לייפער שליט"א, אב"ד דק"ק 'באר משה' 
בכל  תורניים  מפעלים  מחולל  במאנסי, 
ולהאדירה  להגדילה  התורה,  מקצועות 
בעוז ובהדר, ונוטל על שכמו פעם אחר 
פעם את משא התורה, לההדירה ולהפי־

צה בקרב כל קהילות ישראל. 
ללא  שעמלו  והמגיהים  המלקטים 
ליאות לסדר את התחינות בסדרן הראוי, 
הגאון  של  נכונה  והכוונה  להדרכה  זכו 
ריש  שליט"א,  פומרנץ  מנדל  מנחם  רבי 
גביהם  על  שעמד  והדר',  'עוז  מתיבתא 
ובתבונה  גמרה,  עד  העבודה  מתחילת 
העריכה,  נתיבות  את  פילס  והשכל 
את  להאיר  כדי  ועוד,  עוד  בה  להוסיף 
עיניהם של ישראל, ולהגיש לפניהם דבר 

נאה, שלם ומתוקן כל כך.
בכל  כבירה  מלאכה  נעשתה  בנוסף 
חלקי הספר: הגהה קפדנית מול כתבי-
יד ודפוסים קדומים, נוספו עשרות תחי־
הקדוש.  הקהל  בקרב  ידועות  שלא  נות 
כל  על  פרטניות  כותרות  נערכו  כן  כמו 
מקורותיהן  וענייניהן,  התחינות  מחברי 
ספר  ישתבח  כולן,  ועל  אמירתן.  וסדר 
'תחינות' השלם בשלל מעלותיו בתחום 
באופן  נעשה  אשר  והעימוד,  העיצוב 
והדר,  פאר  ברוב  לב,  ומשובב  מפואר 
המגיש מול עיני המתפלל את התפילה 
מרווחים  עם  ומהודר,  חדש  נאה,  בכתב 
ובהדפסה  רב,  בדיוק  ומחושבים  נוחים 

איכותית במיוחד.
שמחה  ויגיעה,  עמל  רוב  ולאחר 
עת  ישראל,  עם  קהל  בקרב  היא  גדולה 
כליל  זה,  תחינות'  'ספר  לפניו  מובא 
רצון  ויהי  התשבחות.  ותפארת  המעלות 
מלפני מלך עליון, שומע תפילת כל-פה, 
ויקבלם  עמו,  לתפילת  ויקשיב  שיאזין 

באהבה וברצון. 
להשיג  ניתן  'תחינות'  ספר  את 
במוקד ההפצה הארצי של 'היכלי תורה': 

1-800-22-55-66

לראשונה: יום עיון והכוונה לראשי מוסדות 
בנושא התמודדות התלמידים במקרי משבר
ביוזמת 'עזר מציון' בשיתוף עיריית בני ברק – 'התכנית 360 לילדים ונוער' ו'פורום 

מנהלים חינוכיים' • את המשא המרכזי ביום העיון יישא כ"ק מרן האדמו"ר 
מצאנז שליט"א • ייערך בי"א אלול במרכז הכנסים במלון גלי צאנז בנתניה

גדולי  ובברכת  בהכוונת  לראשונה, 
והכ־ עיון  יום  ייערך  שליט"א,  ישראל 
ברחבי  החינוך  מוסדות  לראשי  וונה 
הארץ, כיצד לנהוג עם תלמידים במקרי 
משפחה  קרוב  של  חולי  כגון  טראומה, 
תלמיד,  של  חולי  או  התלמידים,  לאחד 
'עזר  על-ידי  מתקיים  העיון  יום  חלילה. 
מציון' בשיתוף עיריית בני ברק 'התכנית 
המשותף  ונוער'  לילדים   360 הלאומית 
ופורום  בעירייה  והרווחה  החינוך  לאגפי 
במטרה  הת"תים,  של  חינוכיים  מנהלים 
להעניק כלים מקצועיים למוסדות ולאנ־
שי החינוך להתמודדות והתנהלות נכונה 

במצבים אלו. 
סרטן  בחולי  לתמיכה  המחלקה 
רחבה  תמיכה  מעניקה  מציון',  ב'עזר 
החולים  בבית  משפחתו  ולבני  לחולה 
מבני  אחד  לכל  ניתנת  התמיכה  ובביתו. 
למשפחה  לאפשר  במטרה  וזאת  הבית 
לצלוח את התקופה המורכבת של המ־

חלה עד להחלמה המיוחלת בע"ה.
לת־ אגף  פועל  המחלקה  במסגרת 

מקצוע  אנשי  באמצעותו  רגשית  מיכה 
התקופה.  אורך  לכל  רגשי  ליווי  מעניקים 
בין  הינם  זה  באגף  הניתנים  השירותים 
היתר חונכויות לעוברים הכשרה מקצועית 
המאפשרת להם להיות דמות דומיננטית 
במהלך התקופה לאחד מבני הבית הנזקק 
על- רגשיים  טיפולים  מעניק  האגף  לכך. 
לחולה  המחלקה  של  מקצוע  אנשי  ידי 
ולבני משפחתו, לעיתים באמצעות מטפ־

לים חיצוניים בתחומים מסוימים, קבוצות 
לנערות  קבוצות  הורים,  הדרכת  תמיכה, 

המתמודדות עם המחלה ועוד. 
רבות  פניות  הגיעו  השנים  במהלך 
כיצד  הדרכה  לקבלת  ומורות  ממחנכים 
המ־ בתוך  טראומה  של  במקרה  לנהוג 

סגרת החינוכית, כגון חולי של הורה או 

תלמיד, חלילה, או במקרה פטירה ל"ע. 
הרב  מציון'  'עזר  יו"ר  בהכוונת 
חנניה צ'ולק, מלווה הצוות המקצועי של 
המחלקה את המשפחות זה שנים רבות, 
ורכש ידע ומיומנות כיצד לטפל במקרים 

כגון אלו.
ל"ע,  המתרבים  המקרים  לנוכח 
אנשי  מצד  הגובר  הפניות  זרם  ולאור 
לראשי  פניה  מציון'  ב'עזר  יזמו  חינוך, 
ונוער  לילדים   360 הלאומית  התוכנית 
בעירית בני ברק ובעצה אחת עם ראשי 
הוחלט  הת"תים  של  מנהלים  פורום 
והכוונה  להדרכה  מיוחד  עיון  יום  לקיים 

של ראשי המוסדות. 
מיועד  מסוגו,  הראשון  זה,  עיון  יום 
"מסילות  כותרתו  ת"תים,  מנהלי  עבור 
חיים בחינוך", ונושאו המרכזי "משמעו־

תה של המסגרת החינוכית בזמן משבר 
והשעתה על הילד והמשפחה". 

הכנסים  במרכז  ייערך  העיון  יום 
שע"י מלון גלי צאנז בנתניה, ביום רביעי, 

י"א אלול, ברישום מראש בלבד במשרדי 
ונוער  לילדים   360 הלאומית  התוכנית 

בעיריית ב"ב.
ביום העיון יישמעו הרצאות על-ידי 
יתקיים  וכן  חינוך  ואישי  מקצוע  אנשי 
לשאלות  מענה  שייתן  מיוחד  פאנל 
עימהן מתמודדים במוסדות החינוך מדי 
יום. במרכז יום העיון יישמע משא מיוחד 

מכ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א.
בשבוע שעבר התקבלו חברי המש־

לחת, יו"ר 'עזר מציון' הרב חנניה צ'ולק, 
רו־ אברהם  הרב  ברק  בני  עיריית  ראש 
בינשטיין, ראשי פורום מנהלים חינוכיים 
וסגן מנהל אגף החינוך ומנהל התוכנית 
הלאומית 360 בעיריית ב"ב הרב שמעון 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  במעונו  קשש, 
על  חיזקם  האדמו"ר  שליט"א.  מצאנז 
בת־ ובפרט  והחיונית,  הברוכה  היוזמה 

המקרים  ריבוי  לנוכח  האחרונה,  קופה 
כלל,  לה  יצטרכו  שלא  בתפילה  רח"ל, 

שהחולים יתרפאו והבריאים לא יחלו.

עשרות אלפי תלמידים יפתחו את 
שנת הלימודים ברשת גני בית יעקב 

הרב יצחק גולדקנופף מנכ"ל הרשת: הצוות החינוכי כולו שותף לעשייה 
החינוכית הגדולה; השנה ברשת הגנים בסימן 'קשובים להורים' 

עשרות אלפי ילדים יפתחו את שנת 
יעקב.  בית  גני  ברשת  תש"פ  הלימודים 
גדולה  התפתחות  בסימן  מתחילה  השנה 
יום  ומעונות  גנים  שפתחה  הרשת,  של 

בכל רחבי הארץ. 
גולדק־ יצחק  הרב  הרשת  מנכ"ל 
החינוכי  הצוות  לכל  מודה  "אני  נופף: 
והניהולי שמלווה אותנו לאורך כל השנה, 
את  לפתוח  יכולים  אנחנו  בזכותו  שרק 
וברוגע,  בשקט  החדשה  הלימודים  שנת 
והוא הנותן לנו את הכוח לגדול ולצמוח 
תודתנו  דרך.  פורצת  חינוכית  בעשייה 
בשבע  שבוחן  הפיקוח  לצוות  גם  נתונה 
הרכים  הילדים  שחינוך  ומפקח  עיניים 
ייעשה בזהירות ובשמירה יתרה. בסיומה 
של שנה שבה ציינו שבעים שנה להקמ־

תה של הרשת אנו שמחים לראות אותה 
גדלה משנה לשנה בכמות ובאיכות. אנו 
שרויה  להיות  הברכה  שתמשיך  תפילה 
במעשי ידינו ובמעשי ידיהם של כל הצ־
וות הענק של רשת גני בית יעקב המלווה 

אותנו במסירות ובנאמנות''. 
לקראת  יצאו  יעקב  בית  גני  ברשת 
שנת הלימודים במיזם 'קשובים להורים' 
בין  והקשב  הקשר  את  להעצים  שנועד 
מערך הפיקוח להורים על מנת לאפשר 

להורים להתריע על כל חשש קל או פגם 
להסיר  מנת  על  בהתנהלות  נפל  שאולי 
המק־ הצוות  הונחה  במקביל  חשד.  כל 
צועי לקיים בקרה בכל הגנים והמעונות 
על מנת לוודא כי לא נפלה שום תקלה 
המקצועיים  הצוותים  בפעילות  חלילה 

המטפלים בילדים ובתינוקות. 
להורים  חולקו  ובמעונות  בגנים 
שבה  מיוחדת  מייל  תיבת  עם  מגנטים 
גם  דאגות  או  תלונות  להשאיר  ניתן 
בלי לציין את שם ההורה. בנוסף בכל גן 
יוכלו  שבה  מיוחדת  תיבה  הוצבה  ומעון 
ההורים להשאיר פתקים ובהם מידע על 

לא  התנהלות  לגבי  להם  שעלה  חשש 
מאמינים  יעקב'  ב'בית  וכדומה.  נאותה 
כי ההורים ישכילו להביא לידיעת הצוות 
המפקח כל סימן שאלה שמתעורר בלי 
בחשש  או  בדמיון  אולי  שמדובר  חשש 

שווא. 
אותנו  לשתף  להורים  קוראים  ''אנו 
מדובר  אם  גם  שלהם.  התחושות  בכל 
חשוב  עדיין  שבעולם,  קל  הכי  בחשש 
ליידע אותנו. עדיף לקבל מספר רב של 
מקרה  לפספס  לא  והעיקר  שווא,  פניות 
אחד שבו הייתה תקלה אמתית'', אמרו 

במערך הפיקוח של רשת 'בית יעקב'. 
רוחם  קורת  את  רבים הביעו  הורים 
שמצטרף  הרשת,  שנקטה  מהמהלך 
כבר  שהתבצעו  מהלכים  של  לשורה 
את  מאוד  והגבירו  האחרונות,  בשנים 
צוות  של  ביכולת  ההורים  של  האמון 
הדרוש  את  לתקן  הרשת  של  הפיקוח 
מעיד  המהלך  ההורים  לדברי  תיקון. 
להורים.  רוכשת  שהרשת  רב  אמון  על 
פתיחת ערוץ הקשר עם ההורים תתרום 
לתחושת הביטחון של ההורים, שחלקם 
נחשפים לפרסומים באמצעי התקשורת 
אחרים  בגנים  שהתרחשו  מקרים  על 

וחוששים שמא ילדם אינו בטוח. 

שבוע אחרון למיזם המאמרים 
של מפעל הפיס לנשים

נושא המיזם: "שלי – שלך" - כוחה של נתינה בראי היהדות • הזדרזו! תאריך 
אחרון לשליחת מאמרים: יום שלישי י' אלול

תלמידי החינוך המיוחד פתחו את השנה 
ברשת 'פתחיה' ובבית הספר 'פיתוחים'

מנכ"ל הרשת הרב ישראל גולדקנופף: נותנים את האור לילדים • בשורה להורים: צהרוני 'פתחיה' שבהם הושלם הרישום 
המינימלי החלו לפעול כבר ביום הראשון ללימודים 

בשורה טובה לשוחרי התורה והיראה 
בהופיע ובהגלות אור יקרות אוצר בלום 
עקיבא'  רבי  האלקי  התנא  משנת  'פרדס 
מאוצרו הגדול ומתורתו של רבינו עמוד 
ההוראה והיראה הגאון רבי מרדכי גרוס 
שליט"א גאב"ד חניכי הישיבות בארה"ק. 
באישיותו רבת האנפין מהווה הגאון 
ויראה,  תורה  של  יחודי  שילוב  שליט"א 
כאשר מחד עומד הגאון הגדול שליט"א 
בהעמדת  והפסק  ההלכה  עולם  בשערי 
ההוראה בישראל, כאשר עשרות דיינים 
ומורי הוראה מופלגים יושבים על מדין 
בכל  רבים  בחיבורים  ולומדים,  שאובים 
מרחבי התורה, אשר רבבות אלפי ישראל 

נאותים לאורו ולפסקיו. 
בד בבד עומד הגאון הגדול שליט"א 
לדמות עילאית ליראה ולאהבה לעבודת 
בהתרפקות  וטהרה,  בקדושה  הבורא 
בנפש  אביו  לפני  המתחטא  כבן  הנפש 
שוקקה עד כלות הכוחות, מאמרים וחי־
בורי קודש בתורת הנגלה והנסתר כמעין 
עלי  הלב  בקולמוס  נחרטים  המתגבר, 
גיליון לרומם את בית ישראל ולהגביהם 
למען ישוטטו בהם רבים ותרבה הדעת. 

ועתה הגדיל לעשות בהופעת הספר 
מצפים  ישראל  בני  עם  מהמוני  שרבים 
ומחשכי  הגלות  חשכת  בתוך  לאורו, 
הזמנים, אחר חורבן הבית בו הותיר את 
ישראל ערטילאיים מקדושה וכפרה, ללא 
כהן, ללא נביא, ושעיר המכפר, בעין טב־

עית חש כל יהודי מגולי ציון כגולה מעל 
הגולה  כאב  עלה  ובמיוחד  אביו,  שולחן 
על גדותיו עם דמדומי ערב יום הכיפורים 
היום הקדוש המופיע אחת בשנה, בו היה 
הקב"ה מכפר על עוונותיהם של ישראל 
לפני  רגע  חדשה,  כבריה  אותם  ומטהר 
הייאוש  לתהומות  נופל  ישראל  שכלל 
עקיבא  רבי  הקדוש  התנא  בא  מטהרה 
ומעריף טללי נוחם בחיזוק לעמו באהבה 

– "אשריכם ישראל"! 
משנת אשריכם החותמת את מסכת 

יומא בסדר עבודת יום הכיפורים, מהווה 
בתשובה,  להתעורר  לדורות  צוואה  כעין 
לפיכך התקדשה משנת אשריכם ישראל 
חלק  להיות  והפכה  הדורות  במרוצת 
הכיפורים  ליום  מהכניסה  נפרד  בלתי 

בקדושה ובטהרה. 
באור חדש נהיר ובהיר, עמיקא וט־
מירא, דברי אלוקים חיים, הפליא הגאון 
הגדול המחבר שליט"א בהארת קדושתו 
בוצינא  התנא  משנת  להאיר  וטהרתו 
קדישא רבי עקיבא לבאר משנתו בטהרה 
להיכנס לעולם התשובה להבעיר בליבות 
ולקרבת  לטהרה  התשוקה  את  ישראל 
ה'  את  לדרוש  לעורר  בבורא,  ולדביקות 
בנפש  בהיכלו  ולבקר  ה'  בנועם  לחזות 
שוקקה ונפש רעבה, בפניני לקח וטללי 
אורה באלפי פירושים ורעיונות בסודות 
את  המעשירים  ופרחים,  ציצים  תורה 
רבים  בגוונים  והטהרה  התשובה  עולם 
המקיפים  הנפש  את  המעדנים  וזוהרים 
ישראל  בין  והיחס  החיים  חלקי  כל  את 

לאביהם שבשמים. 
ארבעה  בתוכו  כולל  הספר  מבנה 
פשט,   – דרך  על  הערוכים  מדורים 
זה  את  זה  המשלימים  סוד,  דרש,  רמז, 
מדותי'  'שנו  בישראל.  הטהרה  בהארת 
הנערך  מבוא  מופיע  הספר  בראשית   -
בעשרים ואחד פרקים העומדים לדמותו 

יוסף  בן  עקיבא  רבי  האלקי  התנא  של 
אל  ככניסה  העומד  משנתו  ויסודות 
משנתו הטהרה, אשר אי אפשר להתחיל 
טהרתם  בשבח  זו  משנה  של  בביאורה 
של ישראל מבלי לעמוד על סוד גדלותו 
'עיוני  עקיבא".  "רבי  המאמר  בעל  של 
הסימנים  שלושת   – פשט   - המשנה' 
המשנה  של  ברישא  פותחים  הראשונים 
בבירור מחלוקת ת"ק וראב"ע בענין כפ־
רת העבירות שבין אדם לחבירו, ועל פי 
הבנת מחלוקתם דרשינן סמוכין בבירור 
חילוק  של  זה  בענין  עקיבא  רבי  דעת 
לחבירו  אדם  שבין  עבירות  בין  הכפרה 
וביתר  למקום,  אדם  שבין  עבירות  לבין 
אחר  שלב  מתבאר  הסימנים  שבעת 
המאמר  משמעות  מבירור  החל  שלב 
"לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם 
אביכם שבשמים" דרך ביאור כפל לשון 
ראיות  ועוד  עקיבא,  רבי  שנקט  הטהרה 
כיסוד  עקיבא  רבי  שהביא  הנביאים  מן 
למשנת הטהרה בירור משמעות "זריקת 
בטהרת  יסוד  וביאורי  הטהורים"  המים 
 - אשריכם'  'חיבת  ישראל".  "מקוה 
בתוכו  אוצר  בספר  הרמז  חלק   – רמז 
פניני לקח הגות ומחשבה, רמזי תשובה 
דרוש  ספרי  מאות  מתוך  טהרה  וניצוצי 
בתשעה  מסודרים  המאמרים  ומוסר, 
אשכול  מכיל  קב  כל  טהרה,  של  קבין 

אחד  כל  על  ומעובדים  קצרים  ביאורים 
מנושאי המשנה, סדר הביאורים ערוכים 
את  זה  המשלימים  רעיונות  בשרשרת 
בעולם  ורחב  עשיר  מאגר  ויוצרים  זה 
טוב  'דורש  בישראל.  והטהרה  התשובה 
נכנסים  אנו  זה,  בחלק   – דרש   - לעמו' 
מדרשות  בתי  ושניים  ארבעים  להיכלי 
למעלה  במשך  ובארץ  בגולה  הפזורים 
מתקופת  החל  שנה,  מאות  מארבע 
המהר"ל ועד לימינו אנו, בכל בית מדרש 
"אשריכם  במשנת  אחת  דרשה  מופיעה 
ישראל" אותה נשא הרב מורה הדרך לב־
כלל  בדרך  רבה,  בהתעוררות  קהילתו  ני 
בשבת שובה או בליל כל נדרי, לפני כל 
דרשה מופיעה סקירה קצרה על הדמות 
ותוכן הדרשה, למען יריץ הקורא בדעתו 
'רז  והדורש.  הדרוש  גדלות  משגב  מעט 
רז  גילה  עקיבא  רבי   – סוד   - לבני'  זה 
זה לבני – אם כי במשנה זו חותמת את 
היא  מ"מ  הנגלה,  שבתורת  יומא  מסכת 
מעולם  עליונים  אורות  בתוכה  מקפלת 
הנסתר, טהרת ישראל מקורה בעולמות 
האיר  אותה  החמישים,  בשער  עליונים 
הוא  שהקב"ה  זה  רז  וגילה  עקיבא  רבי 

מקוה טהרה לישראל. 
מופיע  לספר  בנספח   – הדעת'  'מי 
ביאורים,  ליקוט  ובו  הדעת",  "מי  מדור 
דברי  סדר  על  והתעוררות  לקחים 
בענין  מקוואות  הלכות  בשלהי  הרמב"ם 
יסוד טהרת התשובה המקבילה לטהרת 

המקוה שהם מימי הדעת.
בדחילו ורחימו, בכבוד וביראה, נברך 
קמי מרן הגאב"ד שליט"א שיזכה להמ־

שיך להעמיד מורי צדק ודייני בית הדין 
תורה,  של  לאמיתה  ולתפארת  לתהילה 
שמ־ ויתבדרו  חוצה  מעיינותיו  שיפוצו 

בישראל  והוראה  תורה  בהרבצת  עתיה 
לאורך ימים ושנות חיים להנחיל ישועה 
לרבים ולהאיר מסילות חייהם עוד ינבון 
בשיבה בבריות גופא ונהורא מעליא עד 

ביאת גוא"צ בב"א.

בעולם  נרשמה  רבה  התעניינות 
מיזם  של  שובו  נודע  כאשר  הכותבות 
המאמרים של מפעל הפיס. עד כה הגי־
שו מאות נשים את החיבורים לתיבת 
המיזם. במסגרת המיזם הזוכה להערכה 
הכותבות,  בעולם  מרובה  והתעניינות 
הגות  מאמרי  לכתוב  הנשים  מוזמנות 
"כוחה  שלך   – שלי  בנושא:  ומחשבה 
של נתינה בראי היהדות". נושא המיזם 
שנבחר השנה מבטא היטב את פעילות 
את  עיניו  לנגד  שם  אשר  הפיס  מפעל 
חשיבות הנתינה וההענקה לחברה בי־
שראל ובדגש על העצמה ונתינה נשית.

של  רבות  מאות  הוגשו  כה  עד 
חיבורים לתיבת המיזם, במפעל הפיס 
קוראים לציבור לשלוח את המאמרים 

בהקדם ולא לחכות לרגע האחרון.

השנה  גם  יעמוד  הראשון  הפרס 
על  השני  הפרס  ש"ח,   25,000 סך  על 
סך 20,000 ש"ח, המקום השלישי יזכה 
המקום  ש"ח,   15,000 בסכום  בפרס 
החמישי  המקום  ש"ח,   10,000 הרביעי 

ב-5,000 ש"ח ולצידם עוד שבעה זוכים 
בזכות לקניית ספרי קודש ברשת 'אור 

החיים' בסך של 1,000 ש"ח.
את החיבורים ניתן לשלוח עד לי' 
אלול (10.9) מוקלדים בלבד, לכתובת 
או   www.nativ.co.il/pais הכשרה 
chiburim2019@gmail. לדוא"ל 

com ולפעול עפ"י ההנחיות. לפרטים 
טלפוני  למוקד  לפנות  ניתן  נוספים 
וה'  ג'  א',  בימים   02-6269090 מאויש: 
הטלמסר  מספר   .16:00-19:30 בשעות 

של התחרות: 03-9411414.
בנוסף, ניתן לשלוח את החיבורים 
טפסי  באמצעות  ברק  בני   364 לת.ד. 
ברשת  להשיג  ניתן  אותם  ההצטרפות 
הריכוזים  בכל  החיים'  'אור  ספרי 

החרדיים.

נהרות איתן
על ספר התניא

יום חג הוא לתופשי התורה ולמע־
תיקי השמועה בהגלות נגלות הביאורים 
הנפלאים של רבינו על התניא קדישא. 
ביום  לאור  שיצאו  הספרים  חלקי  שני 
הקדוש ג' תמוז, ספרי 'נהרות איתן' על 
התניא, גדושים בתוכן עמוק ובבהירות 
ורחבים  עמוקים  בביאורים  נפלאה, 
התניא,  ספר  על  בקצרה  שבאו  ים  מני 
ביאורים שזכינו לשמוע מרבינו בשיחו־
מספריו  מלוקטים  והתוועדויותיו,  תיו 
הק' תורת מנחם, לקו"ש, אגרות קודש, 
נתגלה  בהם  רבינו,  של  הק'  ורשימותיו 
קדישא.  התניא  ספר  בהבנת  חדש  אור 

נהרות של תניא אותיות איתן.

תיתי לי להגאון החסיד הרב יוסף 
יצחק כ"ץ, מראשי ישיבת תומכי תמי־
בהסברת  לו  רב  שידיו  ברק,  בבני  מים 
ופרחים  ציצים  ובהעלאת  הדברים, 
בדברי רבינו, וכבר פקע שמיה בשיעו־
הישיבות,  בני  לאברכים  הנפלאים  ריו 
ובני עליה שנהנים ממנו עצה ותושיה, 

בהארת והסברת אור החסידות.
תשובה'  'טללי  הקודמים  ספריו 
'הגדה  בתניא,  התשובה  אגרת  על 
ושו"ע  פסח  של  הגדה  על  כהלכה' 
על  המלך'  פתגם  'ונשמע  אדה"ז, 
שהאירו  הפורים,  ועניני  אסתר  מגילת 
מדבריו,  שנתענגו  הלומדים  עיני  את 

ועתה בא השפע הרב שנתגלה ונשפך 
המבאר  שפע  רבינו  של  בשיחותיו 
ומרומם את הנפש עניני חסידות שנת־

בארו בדברי רבינו שהם בבחינת 'מים 
בספרים  מוענקים  סוף',  להם  שאין 
ונגוע  בהר  'עלות  בבחינת  ללומד  אלו 

בקצהו'.
מדור  הם  לעצמם  ברכה  קובעי 
בכל  החסידיים  והפנינים  הסיפורים 
ואמרות  סיפורים  התניא,  מספר  קטע 
דברים  בהתוועדותם.  חסידים  של 
ותובנות  שפר  אמרות  מהלב,  היוצאים 
לפסגות  האדם  את  מרוממים  אשר 
ייחקק  ענין  שכל  ה'.  בעבודת  גבוהות 

עלי לב, וייכנסו ללב הלומד ויפעלו את 
פעולתם.

כן נוספו בספריו ביאורים נפלאים 
הרב  מהגה"ח  קדישא  התניא  בדברי 
הד־ את  שמבאר  שליט"א,  כהן  יואל 

נופך  ומוסיפים  רבה,  בעמקות  ברים 
ואור בהבנת דבריו הק' של בעל התניא 

קדישא.
ברכותינו להגאון המחבר שימשיך 
נחת  מתוך  חוצה  מעיינותיו  להפיץ 
ויזכו  רבינו,  רוח  לנחת  רבה,  ובריאות 
הדעת  מי  את  ממנו  לשתות  תלמידיו 
הטהור, ובזה יחישו את גאולתנו ופדות 

נפשנו בביאת משיח צדקנו בקרוב.
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'בינינו', לחוד אבל ביחד! - יום פעילות 
חוויתי במיוחד בבין הזמנים  

זה קרה בי"ט אב ביום שלישי בעיצו־
מם של ימי 'בין הזמנים'. מכל ערי הארץ 
ממיטב  חסידיים  ובחורים  ילדים  זכו 
המיוחדת  בנסיעה  להשתתף  המשפחות 
האדירה בעוצמתה מבוקר ועד ערב שא־
הרב  בראשות  'בינינו'  ארגון  עבורם  רגן 

טוביה לפה וב"ב. 
גדולי  מלווים  'בינינו'  ארגון  את 
הפ־ פרטי  שכל  שליט"א  הוראה  מאורי 

בהכוונתם  בהסכמתם,  נעשים  עילויות 
ובברכתם.

להעניק  הייתה  הנסיעה  מטרת 
יתא־ בה  פז  הזדמנות  היקרים  לנערים 
עצמות,  לחלץ  כח,  להחליף  להם  פשר 
להתאוורר, להשתחרר ולהתמלא במירב 
וכח  תקווה  שמחה,  חיוניות,  אנרגיות, 
מת־ התכניות  כשכל  הלאה,  להמשיך 
נהלות על טהרת הקודש ובפיקוח רוחני 

של צוות משגיחים ואנשי חינוך שהתלוו 
לנסיעה. 

זאת הפעם השישית בשנת תשע"ט 
ש'בינינו' מאחד אותם, את אלה שביתם 
אדיר.  כח  יש  הזה  ל'ביחד'  כי  התפצל. 

'לחוד אבל ביחד'. 
המשותפות  וביציאות  בכנסים 
אווירת  אחרת.  נחווה  הכל  'בינינו'  של 
מאליה,  נוצרת  כמו  והאחדות  האחווה 
מאגדת נשמות, מאחדת לבבות, ומאידך 
אחד  כל  ולייקר  לייחד  לפה  הרב  דואג 
לחוד כי כל נשמה כשלעצמה חשובה לו 

לאין ערוך. 
אינטראקציה  מתרחשת  ב'בינינו' 
מיוחדת. לב מבין לב. ללא אומר ומילים. 
מתמו־ קרחונים  שוררת,  הדדית  ערבות 
ססים, חיוכים מתפזרים מאחד לרעהו - 
בן שמונה עשרה לבן שמונה, בן שבע לבן 
הגילאים,  המגוון,  המרקם,  עשרה.  חמש 
לא  השונים  והשפה  המוצא  השייכות 
הלב  שפת  כי  למשנהו  אחד  בין  יפרידו 

כאן מנצחת. 
מפעילות אחת לשניה מתהווה הק־
איתנה  אחת  למשפחה  המגובשת  בוצה 
משפחת  ומאושרת.  מלוכדת  ועוצמתית, 

'בינינו'.
שרתה  ועילאית  מרוממת  אוירה 
הצדיקים  בקברי  המשותפות  בתפילות 
וב־ בשירה  יחד  כולם  פצחו  כשבסיום 

פורצת  הרוחנית  כשהשמחה  ריקודים, 
גבולות.

מת־ הקבוצה  נהנתה  היום  במשך 
אטרקטיביות  ומגוונות,  עשירות  כניות 
רב  בעמל  בקפידה  שתוכננו  וחינוכיות 
ובחשיבה מעמיקה על ידי ראשי הארגון 
לכל  ספציפית  התאמה  שתהיה  באופן 

אחד ואחד מהקבוצה ההטרוגנית.
בשעה  שחקים  הרקיעה  ההנאה 

נשימה  עוצרי  בנופים  הנערים  שצפו 
ורחבה.  חמדה  ארץ  ישראל,  ארץ  של 
הבריאה  מפלאי  השתוממו  ארוכה  שעה 
שנגלו לעיניהם. תופעת פעימה ייחודית 
מאז  במעיין  שמתקיימת  טבעית  ועל 
הנערים  את  הפעימה  היקום  בריאת 
המעיין  את  בראותם  בהנאה  שהתמוגגו 
מתמ־ המעיין  ובריכת  לסירוגין  נובע 

מי  משתנה.  בתדירות  ומתרוקנת  לאת 
הנביעה ממשיכים בזרימה בנחל לאורך 
ברכות  ויוצרים  קילומטרים  מספר 
קו־ נשאו  "הנהרות  יפהפיים.  ומפלים 

"אדיר  שר  כמו  הנערים  של  וליבם  לם" 
במרום ה'". 

המאתגרות  הבוקר  הפעלות  בתום 
נעצרה הקבוצה לאתנחתא, או אז הגיש 
הרב לפה לכל אחד ואחד ארוחה בשרית 
כיד המל, ותוך שהנערים מטעינים עצמם 
היום,  המשך  לקראת  מחודשים  בכוחות 
והמ־ הפסטורלי  הנוף  למראה  התענגו 

רהיב שהיה פרוס אל מולם.
מי שהנחה את התכניות במשך היום 
היה המחנך הרב פישמן, שהעשיר אותם 
בידיעות מרתקות בנפלאות הבורא תוך 
תורה  בדברי  דבריו  את  מתבל  שהוא 

ערבים ובחידודים תורניים. 
בהתרג־ הודו  חינוך  ואנשי  רבנים 

את  להביע  מילים  בפיהם  כשאין  שות 
בהן  הנפלאות  הפעילויות  על  הערכתם 
זוכים הבנים היקרים. "אתם עושים גדו־

נפשות".  ומצילים  מחיים  ונצורות,  לות 
אלול  לזמן  חוזרים  והבחורים  הילדים 
ודשנים  רעננים  מחודשים,  כוחות  עם 
לעבודת הבורא יתברך בשמחה ובאהבה. 
שבים לת"תים ולישיבות טעונים בכוחות 
רוחניים ונפשיים. עוד רבות בשנים ייח־
קק לו בנפשם הרושם העז של פעילויות 

'בינינו'. 

הרה"ח הישיש ר' יוסף אלימלך זונשיין ז"ל
ממייסדי וממקימי מושב קוממיות • זקן חסידי ביאלה • משרידיה האחרונים של יהדות וארשה – פולין • 

שנה לפטירתו י"א אלול תשע"ח - תשע"ט

יישוב טוב: המינהל הקהילתי רמת שלמה למען התושבים החדשים
מאות המשפחות החדשות שהתאכלסו ברמת שלמה זכו לקבלת פנים חמה ולבבית ע"י המינהל הקהילתי

ונשלם  הולך  שלמה  רמת  בשכונת 
החלק  של  האכלוס  שלב  אלו  בימים 
כמה  כאשר  החדשה,  בבניה  הראשון 
להתגורר  הגיעו  כבר  משפחות  מאות 
מדובר  הושלמה.  שבנייתם  בבתים 
שלבי  מספר  מתוך  אחד  בשלב  כאמור 
של  בטווח  כאשר  השכונה,  של  הרחבה 
את  להכפיל  צפויה  היא  ספורות  שנים 

גודלה.
מי שמלווה את תהליך הקליטה של 
הקהילתית  ברמה  החדשים  התושבים 
כך  שלמה.  רמת  הקהילתי  המינהל  הוא 
המתינה  החדשים  לתושבים  לדוגמא, 
על דלת הבית ערכה מיוחדת אותה הכין 
המינהל, ובה ברכת ברוכים הבאים, שובר 
חוברות  המינהל,  בפעילויות  השתתפות 
המידע  כל  עם  אינפורמטיביות  הדרכה 
גמ"חים,  (עסקים,  לתושבים  הרלוונטי 
מוסדות, בתי כנסת וכיו"ב) וגם דף למי־

לצורך  ומשפחתיים  אישיים  פרטים  לוי 
הכנסתם למאגר השכונתי.

לתת  זה  כמינהל  שלנו  "המטרה 
שהם  ההרגשה  את  החדשים  לתושבים 
בבית  שירגישו  הנכון...  למקום  הגיעו 

במינהל,  מסבירים  הראשון",  ברגע  כבר 
ומוסיפים: "המינהל אמנם אינו גוף שמ־
תפקד במקום העירייה, אך בכל הקשור 
להווי השכונתי ולחיים הקהילתיים הוא 
הכתובת האולטימטיבית – והמטרה של־
נו היא לבוא לקראת התושבים החדשים 

בהיבט הזה".
משתכנים  בגל  מדובר  כאמור, 
 – משתכנים  גלי  מספר  מתוך  ראשון 

הראשון  הפרוייקט  במסגרת  זאת  כל 
שהושלם. בימים אלו נמשכת הבניה גם 
במ־ הפרק  כשעל  נוספים,  בפרוייקטים 
בהליכי  נוספים  פרוייקטים  ישנם  קביל 

אישור.
לאחרונה  שקיים  בסיור  כזכור, 
בשכונה מ"מ ראש עיריית ירושלים, הרב 
אליעזר ראוכברגר, הוא הבטיח כי ידאג 
לתת גם לתושבי השכונה החדשים את 

העירייה  של  המקצועיים  שירותיה  כל 
כדי לאפשר אכלוס קל. נוסף הוא בישר 
על בניית המקווה החדש לשכונה, קידום 
של כביש 22 שיחבר בין השכונה לכביש 
והתוכניות  הצורך  על  עמד  וכן  גולדה, 

להוספת מבני ציבור ובתי כנסת רבים.
מ"מ רה"ע גם דיבר על בניית רכבת 
רמות  השכונות  דרך  שתעבור  פרברים 
הר־ מוגן,  לדיור  אופציה  שלמה,  ורמת 
בבעיות  וטיפול  השכונתי  העירוב  חבת 
הפקקים בכבישי הגישה לשכונה. בענין 
דחופה  ישיבה  זימן  הוא  כי  יצוין  הזה 
בכדי  הגישה לשכונה  כביש  עם מתכנני 
למצוא פתרונות לבעיית העומס בכביש 

ובכיכר החדשה.
כי  הביקור  במהלך  חשף  ראוכברגר 
החדשה  הפרטית  השכונה  ליזמי  אישר 
יחידות  כ-650  בניית  בהליכי  להמשיך 
דיור נוספות במסלול ירוק. לקראת סוף 
הסיור התקיים דיון על צרכי השכונה בו 
גבאי  ונציגי  השכונה  עסקני  השתתפו 
נוס־ נושאים  נדונו  כאשר  הכנסת,  בתי 

הדעת  את  עליהם  לתת  ראוי  אשר  פים 
לתועלת תושבי השכונה.

איש האשכולות
קוים לדמותו של אבינו עט"ר הרה"ח רבי מרדכי דוד חזן זצ"ל – ככלות השבעה להסתלקותו

אשת חיל מי ימצא
במלאת השלושים לפטירת אימנו
מרת חיה פעסיל איצקוביץ ע"ה 

פלגי מים ירדו עיני
הדי תוגה ויגון נשמעים באזני

ליבי נשבר ורועדות ידי
על פטירת אימי מורתי – עיקר מסכת חיי

קשה לדבר עליה בלשון עבר
כואב מדי להבין שהנה תם ונגמר

"אמא" שהיתה לנו ה"כותל" בכל דבר
מקשיבה, מעודדת ותומכת - "הכל עבר"

ראינו בך פנינת המשפחה, לצידו של אבינו שליט"א
כשניצחת על המלאכה ביד רמה

ועל פניך תמיד חיוך ושלוה
את זו שתמיד התענינת ודאגת למשפחה
כל אחד ואחת מקומו לא נפקד בשיחה

מאמי!
אש יוקדת של אמונה תמימה

ובמהלך סבלות חייך באמונת צדיקים היית אחוזה
תמיד אמרת שטוב לך – ללא שום תלונה

ביתך וליבך היו פתוחים לרווחה
קידוש ה' הליכותייך – וכיבוד הורים נר לרגלייך

נזכור תמיד ובל נשכח
את מעשי החסד בגמ"ח 

את הקמת הספריה לילדים
איך כל שבת סיימת את ספר התהילים

את שלחן השבת עם מיני מטעמים
"לכבוד שבת קודש" – חזרת ואמרת, זה התבלין

תפילות כסדרן, 
תדיר מקומך לא נפקד מעזרת הנשים
דמעותיך נחשבו ונגנזו בבית אלוקים
עלו בסערה השמימה לבקש רחמים

על כולם ביקשת וב"ה זכית לדורות ישרים
וגם על עצמך ביקשת – "מיתה רגועה ללא יסורים"

וכך נדם ליבך – "כי כבר רצה האלוקים"

נשתדל לזכור וגם להנציח
נבקש מה' שיתן לנו הכח
להמשיך כמוך ולהצליח

מאמי!
את זו שהתפללת עלינו כל הימים

עלי ובקשי לפני שוכן מרומים
על כלל ישראל – על המשפחה הקרובה

ועל כל מי שצריך ברכה
ובעיקר על עטרת ראשינו - ראש המשפחה

החותמת בדמע
בתה ג.ש.

שני חיי שרה – כולם שווים לטובה
שביבי אורה מדמותה של האשה החשובה מרת שרה טילא קראוס ע"ה • 

במלאות עשור לפטירתה – ה' אלול תשס"ט

ח"כ שטרית ב'שמעיה':
"אסייע ככל שאדרש"

"הנושא של ילדים ומוגבלויות הוא קרוב לליבי, ואעשה ככל שאדרש למצוא 
פתרונות לאתגרים שעומדים בפנינו בנושא"

אבן יקרה נעקרה מנופה של ירוש־
הפטירה  בהיוודע  (כואב)  אב  בכ"ו  לים 
השוחט  אבינו  של  פתאומית  הכמעט 
הלוי  דוד  מרדכי  רבי  החסיד  הותיק 
חזן זצ"ל, המנוח נולד בתוככי ירושלים 
להוריו  תרצ"ה  חנוכה  בזאת  העתיקה 
זצ"ל  חזן  הלוי  אבא  אברהם  רבי  הגאון 
מגדולי הת"ח בישיבת עץ חיים במחנה 
יהודה, וגם היה שרייבר (מלמד כתיבה) 
לכל תלמידי עץ חיים, ולאמו מרת הענא 
זצ"ל  הייזלר  מאיר  משה  ר'  הרה"ח  בת 
מנכבדי חסידי בויאן – טשורטקוב בעיר 
העתיקה ומגבאי ביהכ"נ ניסן בק'ס שול 

– תפארת ישראל.
המנוח למד בת"ת עץ חיים מינקו־

תו ועד נישואיו, והמשיך בישיבת "עטור 
רבנים" שבראשותו עמדו הגאונים רא־

זיע"א  לוין  דוד  מרדכי  רבי  הישיבה  שי 
וינוגרד  ישעיהו  ורבי  דוד  הדרכי  בעל 
זיע"א ור' גדליהו ניימן זצ"ל בעל גידולי 
שמואל שחיבבוהו עד למאד, ואגב המ־

נוח חיבב מאד ספריו וממריץ בניו לעיין 
בקטמון  הסתופף  בחרותו  בימי  בהם, 
בצילא דמהימנותא של הרה"ק מהר"א 
לחסיד  נהפך  זה  ומכוח  זיע"א  מבעלז 

בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו.
את  נשא  נישואיו  לפרק  בשהגיעו 
אמנו  מרת איטא טויבא ע"ה בת הרה"ח 
ר' הלל כהן זצ"ל (בן הרה"ח ר' אברהם 
חתן  זצ"ל  שלזינגר  הגרע"י  חתן  זצ"ל 
הרה"ק ר' הלל מקאלמיי זצ"ל) מיקירי 
בתי אונגרין וממתפללי החסידישע שול, 
הקים בית של תורה וחסידות וזכה לב־

נים וחתנים  מרביצי תורה ראשי ישיבות 
ומגידי שיעורים רבנים ומוצ"ים מפקחי 

ת"ת ומלמדים.
החלקת  מרן  של  מהשוחטים  היה 
יהושע מביאלא זי"ע שהיה מהדר לברך 
היה  המנוח  הדם,  כיסוי  על  יום  בכל 

מתייעץ ומתברך ממנו בכל דבר. 
אבותיו  באומנות  אחז  לפרנסתו 
מו־ והיה  שו"ב,   - השחיטה  במלאכת 

חד  שיהיה  הסכין  בהשחזת  גדול  מחה 
וחלק באופן מיוחד, הגאב"ד הג"ר פנחס 
עפשטיין זיע"א התבטא שאין רואים מי 
בניו  דוד.  מרדכי  ר'  כמו  סכין  שמעמיד 
שאסור  ידוע  היה  שבבית  מספרים 
את  משחיז  שהיה  בשעה  לו  להפריע 
הסכינים בריכוז רב דבר שארך יום יום 
שעות, כמו"כ היה מתפלל מדי יום ביומו 
כמו  תקלה  שום  ידו  מתחת  תצא  שלא 
שסיפר אחד השוחטים כשבא להתייעץ 

עמו בעבודת השחיטה.
הקבועים  מהשוחטים  היה  כידוע 
ואולם  יהודה,  במחנה  השחיטה  בבית 
והיה  מעייניו,  בראש  עמד  בניו  חינוך 
פעמים  כמה  עבודתו  את  לעזוב  יכול 
בשבוע ולהיכנס לת"ת עץ חיים הסמוך 
בניו  התקדמות  על  מקרוב  לעמוד  כדי 
ומדרבנם  המלמדים  עם  ומדבר  בתורה 
בניו  שיגדלו  למען  חיילים  להוסיף 
רצוני  לנו  אומר  היה  ותמיד  בתוה"ק, 
פינחס  יהושע  הג"ר  אחי  של  שדמותו 
שהוא מגדולי הת"ח בישיבת מיר ישמש 
לכם כדוגמא, היה ממריץ את בניו לח־

וכמו  הכתב,  על  ולהעלותם  בתורה  דש 
כן היה מתענג מאד כשמסרו שיעוריהם 

ברבים ומשתתף שם.  
והסברת  אדם  לכל  פנים  האיר   
ואף  ממנו,  משה  לא  הנעימה  הפנים 
את  מקבל  היה  בחייו  הקשות  בשעות 

כולם בסבר פנים יפות ומאירות.

כל ימיו שמר על עצמו שלא לפגוע 
כמו  ולשונו  פיו  שומר  והיה  אחד  באף 
שסיפר  וכמו  הקדושים,  מהוריו  שקבל 
המג"ש הר"ר יוסף גליק שליט"א שבחו־
דש אלול שם לב שר' מרדכי דוד שותק 
בתמימות  וענה  מיומים  יום  מה  ושאלו 

הרי אלול הגיע וממעט אני בדיבורים.
עניני  בכל  גדול  ותרן  היה  כמו"כ 
שלא  ובלבד  בעיה  שנתעוררה  ממונות 
שכניו,  שהעידו  כמו  למחלוקת  להיכנס 
וכל אחד משכניו ומכריו חשו שר' מרד־

כי דוד הוא ידידו הטוב ביותר. 
על אף שהיה טרוד בפרנסתו מתוך 
סיים  בקרבו  שפיעמה  התורה  אהבת 
חייו,  בימי  פעמים  וכמה  כמה  הש"ס 
לשמוע  ללכת  רגליו  את  מכתת  והיה 
בשנותיו  וגם  נפש,  במסירות  שיעורים 
ביסורים  מלופף  כשהיה  המאוחרות 
לשי־ כסדרם  תמידים  בא  היה  ברגליו, 

בשטיבל  ובין  צאנז  בקרית  בין  עורים, 
בבית  ובין  ברלב"ח,  גור  של  הגדול 
במא"ש,  התניא  הבעל  ע"ש  החסידים 

והיה הרוח החיה בשיעורים. 
שינה  ולא  אבותיו  מנהג  על  שמר 
היו  שמשפחתו  הגם  בסיסיים,  דברים 
מעדת הפרושים והוא נהפך לחסיד, למ־

של סדרי הנחת תפילין לא שינה, ברם 
בהדלקת הנרות של חנוכה שינה לנהוג 
מעריב  אחר  להדליק  החסידים  כמנהג 
הפרושים,  כמנהג  החמה  בשקיעת  ולא 
וכשנשאל על כך ע"י בנו ענהו בתמימות 
שבימי בחרותו הפריע לו מה שממהרים 
מע־ לתפילת  ללכת  הנרות   בהדלקת 
ריב, ולכן שינה להתפלל מעריב תחילה 
הדעת  ובישוב  במתינות  התכונן  ואח"כ 
להכנת הנרות והדלקתם בכונה הראויה, 
והיה לובש מלבוש מיוחד לכבוד המצוה  
הנרות  אצל  יושב   היה  ההדלקה  ואחר 
תחינה  ומפיל  ומזמר  שר  ארוכה  שעה 
בתורה  בניו  שיגדלו  שליש  בדמעות 

ויראת שמים.
אצלו  תפס  המצוה  חביבות  ככלל 
על  השקיע  כמה  בחייו,  מרכזי  מקום 
סוכה  מצות  בכלל  מהודר,  אתרוג 
והיה  למאד,  עד  אצלו  חביבה  הייתה 
יושב בסוכה כל היום ולא יצא רק לד־

דברי  ומשנן  חוזר  והיה  הכרחיים  ברים 
לצאת  שלא  הענין  בחומר  ה"יסושה"ע" 
פעמים  וכמה  לצורך,  שלא  מהסוכה 
ראוהו נגש לסוכה ומנשק את הדפנות, 
וכמו"כ היה מנשק את הארבעת המינים 
בלב  הטביע  וכך  למצוה,  חשקתו  מרוב 
יוצא  היה  לא  המצוה,  חביבות  את  בניו 
ממצות  להתבטל  שלא  בחוה"מ  לטייל 

סוכה.
היה  לפסח  המצות  באפיית  כמו"כ 
בנקיון  לעבוד  העובדים  את  מדרבן 
חפיסת  מעניק  והיה  ובזריזות,  הידיים 
סיגריות לכל עובד כדי לדרבנם לאפית 

המצות בהידור, 
בסדר ליל פסח היה קורא את ההג־

חורז  והיה  מיוחדת  בנעימה  בחיות  דה 
ששמע  בד"ת  ההגדה  אמירת  כדי  תוך 
עולים  היו  נכדיו  זצ"ל,  הגאון  מאביו 
במיוחד לעריכת הסדר בירושלים להת־
בשם באוירה היחודית. בשנתו האחרונה 
ידיו  בשתי  המצות  לפף  הסדר  בליל 
בערגה וקרבם על לבו באהבה ובחיבה.

בעומר  בל"ג  נוסע  היה  ימיו  כל   
למירון אף בשנת תשכ"ז טרום מלחמת 
מספר  אוטובוסים  כשרק  הימים  ששת 
ולא  המלחמה  מפחד  מירושלים  יצאו 

את  לפקוד  עמהם  מלהצטרף  נמנע 
בכל  שבת  בגדי  לבש  גם  הרשב"י  קבר 

חלאקא של צאצאיו
קבע לו מקום לתפילתו והיה מת־

פלל במתיקות ובמתינות כמונה מעות, 
על  השבעה  בימי  רבים  שצינו  כמו 
עמידתו לתפילה ברצינות ובהשתפכות 
כש־ ימיו  ובערוב  ובווארימקייט,  הנפש 
קשתה עליו התפילה היה מתאנן ואומר 
למה  וללמוד  להתפלל  יכול  איני  אם 
תפילת  את  אומר  היה  כמו"כ  חיים  לי 
מעוררת  יחודית  בנעימות  הקדיש 
לבבות, כמו"כ כבדוהו בקביעות בשנים 
ובברכת  אקדמות  באמירת  האחרונות 
החודש בשבת מברכים בביהכ"נ הגדול 
לאחר  שערים,  במאה  יעקב"  "ישועות 
פטירת הגר"ח ברים זצוק"ל  ורבים היו 
באים במיוחד לשמוע את ברכת החודש 
מיוחד  בנוסח  ובחיות  ברגש  שנאמרה 
ועתיק  ואף בשבתו האחרונה זכה עוד 
בהתעוררות  "אלול"  החודש  את  לברך 
עצומה ורבים העידו שהמעמד הכניסם 

בחרדת קודש של אלול. 
המערבי  בכותל  קבוע  מבקר  היה 
כמו"כ היה מתפלל בקביעות מדי שבת 
רב  מרחק  רגליו  מכתת  והיה  בשבתו 
ירושלים,  צאנז  קרית  בשכונת  מביתו 
ופעמים מספר בכל חוה"מ ובפרט בעת 
ברכת כהנים, כך היה נוהג להתפלל מ' 
כשנזקק  ישועות  לפעול  רצופים  יום 
ורחמים  ישועה  בדבר  להפקד  צאצאיו 

ולא התיאש עד שנושעו.
רש"י  עם  הפרשה  את  עובר  היה 
ורמב"ן והאור החיים הקדוש מדי שבת 
החיים  האור  בדברי  בקי  והיה  בשבתו 
האוה"ח  ספר  מאוד  מחבב  היה  בכלל 
מתכונן  היה  השישי  וביום  הקדוש 
השבת  לצרכי  מאכלי  בקניית  ומתאמץ 
והיה מכין את עצמו והבית לקראת הש־

בת וכשעה לפני הדלקת הנרות התחיל 
בקריאת  שיר השירים בקול גדול ונעים, 
עיון  ללא  שבת  לקבלת  ניגש  היה  ולא 
בספרי חסידות ובפרט ספר נועם אלימ־

לך, מאור ושמש, חנוכת התורה, פנינים 
היה  ובכלל  במאמריהם  ומתענג  יקרים 
ועבודה  בתורה  השבת  יום  את  מבלה 
ולא ניגש לתפילת שחרית ללא דף גמ' 

(והיה מרבה לעסוק במסכת שבת). 
היה בוחן את בניו מידי שבוע וראוי 
מהמ־ א'  בא  השבעה  שבאמצע  לציין 

יהושע  הר"ר  ה"ה  לנחם  מבניו  למדים 
דבורקס שליט"א שבעבר היה מהמלמ־
דים בת"ת עץ חיים לפני כארבעים שנה 
והיום הוא מלמד בחו"ל ואמר שיש לו 

עוד הפתקים שהמנוח היה רושם על בנו 
שהוסיף מילים של עידוד בעבודת הקו־

דש שריגש אותו ואוחזו עוד היום, וגם 
היה דורש מהם להיבחן המשניות והגמ' 
בע"פ שקלא וטריא והיו צריכים לדעת 
אבן  אצלו  זה  היה  כי  הרש"י'ס  כל  את 
יסוד בהבנת התורה כמו כן היה מעודדם 

ללמוד חומש והמגילות עם פירש"י.
לעזוב  רוצה  שהוא  אמר  פעם  לא 
חושש  הוא  כי  השחיטה  מקצוע  את 
שמים  "ירא  בדרגת  אוחז  אינו  שמא 
בטושו"ע   ע"ז  שהזהירו  כמו  מרבים" 
ומו"ץ  רב  שליט"א  חזן  חיים  הג"ר  ובנו 
בבית שמש אחר שלמד הלכות שחיטה 
ביקש שיראה לו סכין וסירב כדי שלא 

יהיה שוחט כי זה אחריות גדול   
מכאובים  הרבה  עבר  חייו  בימי 
בר"ח  ימיה  בדמי  נעוריו  אשת  בפטירת 
הנורא  באסון  ואח"כ  תשנ"ה  אב  מנחם 
אשר קרהו בפטירתו הטראגית של בנו 
זצ"ל  הלל  ר'  הרה"ח  החשוב  האברך 
מעליית  שנפל  תשנ"ז  א'  אדר  ב'  ביום 
הגג תוך כדי מעשה חסד במסירות נפש 
ההספד  למשמע  רעדה  ירושלים  וכל 
בהלויה  אמר  דוד  מרדכי  שרבי  הנורא 
בקיצור:  דבריו  ותוכן  נפשו  בתעצומות 
תמימה  עולה  קרבן  שהקרבתי  זכיתי 
לזכות ולכפר על אנשי ירושלים, והוסיף 
ידעתי תמיד שצריך להתפלל על הבנים 
שיצלחו בתורה וביראה ובמעש"ט, ברם 
עליהם,  להתפלל  הפסקתי  כשהתחתנו 
גם  להתפלל  שצריך  רואה  אני  ועתה 

עליהם.
בלכתו אחר מיטת בנו האברך רבי 
התאבל  אבינו  יעקב  לבנו  אמר  הלל, 
אחרי  אבל  יוסף,  טורף  טרוף  ואמר 
עשרים ושתים שנה  זכה להפגש עמו, 
בני  את  לראות  אזכה  מתי  אני  אבל 
הלל?  ולפלא  שכעבור עשרים ושתים 
כדאיתא  ונפגשו  לעולמו  נסתלק  שנה 

בסה"ק ע"ז 
נכדיו  על  מתעניין  היה  ימיו  כל 
היתומים ודאג להם במילוי חסרונם וז־
כה שהקימו כולם בתים נאמנים הולכים 

בדרכי אבות.
בשניה  הקים  זוגתו  פטירת  אחר 
שהתמסרה  תחי'  זוגתו  עם  ביתו  את 
בו  וטיפלה  ולרפואתו  לבריאותו  אליו 
זכה  ובזכותה  הכלל  מן  יוצא  במסירות 

לאריכות ימים ושנים 
שנ־ עמו,  היתה  מעניינת  אפיזודה 

כדיו כשהיו מתחתנים  היה נכנס לחתן 
ומצטלם  הטהור,  מלבו  ומברכם  והכלה 
עמהם תמונה להשאר מזכרת מהסבא, 
ואח"כ  מכובדת,  מתנה  להם  ומעניק 
בימי השבע ברכות היו מזומנים לביקור 
והיה  מיוחד  באופן  הבית  ומכין  בביתו, 
קונה מגדנות ומעדנים בצורה מכובדת 
ושמחו  והתענגו  שישבו  ואחר  ועשירה, 
וברכם  והכלה,  לחתן  מעניקם   היה 
ויזכו  טוב  כל  מלא  ביתם  יהיה  שתמיד 

לבנות בית נאמן בישראל.
לה־ האחרון  במוצש"ק  עוד  זכה 

מאיר  שהוא  תוך  נכדו  באירוסי  שתתף 
פנים לכל אחד (כמו שציינו רבים בימי 
ראשון  ביום  למחרתו  ואולם  השבעה) 
חש ברע והובהל לביה"ח ושם התדרדר 
מצבו וביום שלישי כוא"ב בצהרים נס־

תלק לבית עולמו למגינת לב משפחתו 
וידידיו ומכיריו הרבים. 

הרבנים  הספידוהו  בהלוייתו 
פריינד  הגרח"א  מחותנו  הגאונים, 

אחי  עליך  לי  צר  הבד"ץ,  חבר  שליט"א 
נעמת לי מאד, המנוח הצטיין בנעימות 
הספידוהו  ואח"כ  הליכותיו,  ובפשטות 
דקרית  רב  שליט"א  אייזנברג  הגר"ש 
היה  וגם  שלו  המג"ש  שהיה  צאנז 
שעמד  בשנים,  רבות  שלו  חברותא 
שפיעמה  התורה  ואהבת  קביעותו,  על 
בקירבו, והוסיף שהמנוח הקים שני בתי 
לביהמ"ק  עולה  הוא  ועכשיו  מקדשים 
הספידוהו  ואח"כ  בשמים,  השלישי 
המג"ש בקרית צאנז הרב יצחק בלעדי 
החיה  הרוח  שהיה  באמרו  שליט"א 
בכל  גדול  גישמאק  והכניס  בשיעור, 
מר־ לשיעור  והשתתפותו  המשתתפים 
חוק חייב את הקרובים להשתתף וציין 
רשומים  וקושיותיו  מהערותיו  שהרבה 

במחברותיו,
אח"כ הספידוהו אחיו הג"ר יהושע 
בפרשה  שבדיוק  ואמר  שליט"א  פינחס 
שהמנוח  שחיטה  דיני  כתוב  [ראה]  זו 
ובש־ החלף  בהעמדת  בזה  מיוחד  היה 

שאברהם  והוסיף  מיוחד,  באופן  חיטה 
מי  באמרו  שרה  את  הספיד  אבינו 
שיראה  שרה  היא  מי  לדעת  שרוצה 
אמר  לעקידה,  צוארו  שפשט  בנה  את 
פוריה  כגפן  אשתך  מתחיל  המלך  דוד 
הגמ'  כי  זיתים,  כשתילי  בניך  וממשיך 
נמאסת  נפילתה  עם  שתאנה  אומרת 
אבל זית מוכיח עליו, כי הזיתים מוכי־
אחי  כמו"כ  יצאו,  שממנו  העץ  על  חים 
המנוח הניח בנים ראשי ישיבות רבנים 
ומוצי"ם מחנכים ומפקחים שזה מוכיח 
על העץ – האב, וכמו"כ זיתים מעניקים 
את  בתורה  מאירים  בניו  למאור   שמן 

שמי היהדות,
הגאונים:  בניו  להספידו  עלו  אח"כ 
והפשטות  הצניעות  על  עמד  פינחס  ר' 
שאינה ניתנת לתיאור, ר' חיים עמד על 
הסכין  בהעמדת  שלו  והירא"ש  פחדו 
לשחיטה, בנו ר' יוסף עמד שהמנוח היה 
בבחינת כזה ראה וקדש, ככתוב בפרשה 
ר'  בנו  אלקיכם,  לה'  אתם  בנים  'ראה' 
מחילה  בבקשת  נפרד  אבא  אברהם 
לסבא  הנכדים  אהבת  על  הלל  ר'  נכדו 
המספידים  ואחרון  בשלומם,  ומתעניין 
היה הרב יוסף רוזנשטיין המג"ש בקרית 
צאנז שהעיד שהמנוח שימש לו כדוגמא 

אישית של עבד ה' בכל הליכותיו,
להר  ההלויה  מסע  המשיך  משם 
ר'  האברך  לבנו  סמוך  ונטמן  המנוחות 

הלל ז"ל.
ישרים  דורות  אחריו  השאיר 
בניו  ה"ה  רבנן  וחתנין  בנין  ומבורכים 
שליט"א  פנחס  ר'  הרה"ג  הגאונים 
מר"י אהבת תורה ומחשובי אנ"ש קהל 
אנשי  קהל  וממשפיעי  ירושלים  חסידי 
ירושלים, הרה"ג ר' חיים שליט"א מרבני 
ומראשי כוללי ק"ק קהל עדת ירושלים 
הלוי  השבט  מרן  מבי"ד  מוסמך  מו"צ 
הר"ר  הכהן.  אברהם  קרן  ומחתני  זצ"ל 
יהודה יוסף שליט"א מחנך דגול ומסור 
וממיסדי שיטת זכרו תורת משה המל־

שנים.  עשרות  כמה  תתי"ם  עשרות  ווה 
מחשובי  שליט"א  אבא  אברהם  הר"ר 
בקו־ המשמש  ראחמיסטריווקא  חסידי 
דש את כ"ק אדמו"ר שליט"א במסירות.

סירוטה  זעליג  הר"ר  ה"ה  חתניו 
קורפו  ישראל  משה  הר"ר  שליט"א, 
שליט"א, הר"ר משה אברהאם שליט"א, 
שליט"א,  גולומב  מאיר  נתן  הר"ר 
ממשפחות המפוארות העוסקים בתורה 

ויר"ש. 

אלימלך  יוסף  הישיש  הרה"ח 
ביאלא,  חסידי  מזקני  ז"ל,  זונשיין 
בד־ קוממיות  מושב  ומייסדי  ממקימי 
ביום  פולין  בירת  בווארשה  נולד  רום, 
כ"ג אדר ב' תרפ"א, לאביו הרה"ח חיים 
בצילו  שהסתופפף  ז"ל  זונשיין  אליעזר 
בינה'  ה'דברי  בעל  הרה"ק  אדמו''ר  של 
נתן  רבי  הרה"ק  אדמו''ר  ובנו  מביאלה 

דוד מפארציווא.
את  ינק  בוארשה  ז"ל  אביו  בבית 
לח־ דורות  מדורי  רבותיו  לבית  הקשר 

סידות ביאלא בעודם חסידים עוד מבית 
מדרשו של הרה"ק רבי שלמה לייב מל־

ענטשנא ובנו בעל התולדות אדם, בבית 
זה זכה להתגדל ולספוג חסידות תורה 

ויראת שמים ואמונת צדיקים טהורה, 
בבית אביו הרה"ח ר' חיים אליעזר 
ההילולא  בימי  מרעים  סעודות  נערכו 
של רבוה''ק, היהודי הקדוש מפשיסחא 
רבי  והרה''ק  סוכות  המועד  בחול  זי''ע 
המועד  בחול  מלענטשנע  לייב  שלמה 

פסח.
ילדים,  תשעה  היו  אביו  בבית 
נשיהם  עם  נספו  מתוכם  כששבעה 
וילדיהם בשנות השואה האיומה, מלבדו 
ואחיו הרה"ח המפואר ר' שמחה בונים 
זונשיין ז"ל מפארי וחשובי עדת חסידי 
ביאלה, שעלה לארה''ק לפני המלחמה, 
ונפשו היתה קשורה בנפשו כל ימי חייו.
ראדז'מין  בת''ת  למד  נער  בהיותו 
גיל  לפני  לימים  צעיר  בעודו  בוארשה, 
להסתופף  כיפור  ליום  נסע  מצוה  בר 
דוד  נתן  רבי  הרה''ק  אצל  הקודש  בצל 
מפארציווא זי''ע. על מידותיו התרומיות 
סיפר אחיו הרה"ח ר' שמחה בונים ז"ל 
כי ביום הגיעו לעול תורה ומצוות הלך 
בר־ פארציווא  לביהח''ס  אביו  עם  יחד 

חוב נאלבקי 55 בווארשה לעלות לתורה 
בדרך  מצוה.  הבר  שמחת  את  ולחגוג 
מניין  שחיפשו  אבלים  בית  ליד  עברו 
לשחרית והם נכנסו להשלים מניין ושם 
הבר  שמחת  נחגגה  כך   – לתורה  עלה 

מצוה שלו.
שש  בן  בהיותו  תרצ"ז  תמוז  בי"א 
עשרה וחצי נפטר אביו הרב חיים אלי־
עזר ז''ל, שנטמן בבהי"ח גענשא בוואר־

שה. שנתיים לאחר מכן פרצה מלחמת 
המלחמה  פרוץ  לאחר  השניה,  העולם 
את  חצה  ת''ש  כסלו  בחודש  האיומה 
ונד  נע  שם  לרוסיה  וברח  פולין  גבול 
במשך כשש שנים, בשהותו ברוסיה היה 
בהרי אורל בסיביר שם עבד עבודת פרך 
ביערות ובמסילות הברזל תחת קור עז 
מינוס,  מעלות  וארבעים  שלושים  של 
ומשם במסירות נפש שלח חבילות מזון 

לאחיו ואחיותיו שנותרו בגטו ווארשה.
חזר  האיומה  המלחמה  לאחר 
הגדול  החורבן  את  וראה  לפולניה 
ופליט  שריד  נשאר  לא  ושממשפחתו 
אדמת  את  לעזוב  בדעתו  אומר  גמר 
פולין הספוגה בדם יהודים ומשם נסע 
חודשים  כמה  ולאחר  ולצרפת  לצ'כיה 
עלה בעליה בלתי לגאלית באניית המ־

נתפסה  האניה  ישראל,  לארץ  עפילים 
ע"י הבריטים והוגלתה חזרה לקפריסין.

את  לכונן  זכה  תש''ז  סיון  בחודש 
עד  עזב  לא  אותה  הקודש  ארץ  עפר 
יום פטירתו, בארץ ישראל שמח לפגוש 
שמחה  רבי  המפואר  הרה"ח  אחיו  את 
לפני  ארצה  שעלה  ז"ל  זונשיין  בונם 
חסו  ויחדיו  תרצ"ג,  בשנת  המלחמה 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  אצל  השבועות  בחג 
מביאלה  יהושע'  ה'חלקת  בעל  הרה"ק 
הקודש  בארץ  שנותיו  בראשית  זצ"ל, 
התגבשה  שם  חיים,  חפץ  בקיבוץ  היה 
קבוצה של בחורים חרדים ניצולי שואה.

ותשע  שישים  לפני  תש"י  ניסן  בי' 
שנים הגיע עם קבוצת בחורים פליטים 
מושב  את  והקימו  ישראל  אגודת  של 
קוממיות באדמת הנגב הצחיחה ובחום 
הלוהט הקימו אוהלים וצריפים בתנאים 
קשים במיוחד. הבחורים פנו למרן הח־
זון איש זצ"ל שרצונם ברב ומדריך רוח־

ני. החזון איש הפנה אותם להגה"צ רבי 
אז  שהתגורר  זצוק"ל  מנדלזון  בנימין 
בקרית אתא ואז עבר למושב קוממיות 
זכה  השנים  במשך  ואב"ד.  כרב  ומינונו 

לקרבה יתרה ודבק בלב ונפש בנזר הר־
בנים רב רבנן הגה"צ רבי בנימין מנדלזון 
זצוק"ל ואף הוא השיב לו בחיבה יתרה 
ואף זכה מספר שנים לסעוד על שולחנו 
בליל הסדר. לאחר חתונתו היה שולח לו 
הגה"צ רבי בנימין מנדלזון זצוק"ל בכל 
שאפה  המצוה  ממצות  פסח  יו"ט  ליל 
רבני  החזיקו  זו  ובחזקה  פסח,  בערב 

המושב לדורותיהם.
המושב  תושבי  כל  על  התחבב 
לדורותיהם,  קוממיות  השורשי  החסידי 
מצא מסילות ולב לכל אחד ואחד קטן 
שנים  ושמונה  שישים  במשך  כגדול, 
חיי"ם  כמניין  בקוממיות  שהתגורר 
כל  ואצל  המדרש  בבית  חיות  הכניס 
התושבים, שתמיד רצו בקרבתו בהיותו 
יהודי פולני עסיסי עם טעם זקנים שז־
כה עוד לראות ולחוש את יהדות פולין 

בתפארתה לפני השואה האיומה.
בגודל זהירותו ודקדוקו מינהו הרב 
לדאוג למצוות התלויות בארץ ככלאיים 
והיה  עני,  ומעשר  ומעשרות,  ותרומות 
זאת,  לבדוק  בשדות  ומסייר  הולך 

כשהרב סומך עליו בעיניים עצומות.
לאחר פטירתו סר למרותו של בנו 
זצ''ל,  מנדלזון  מנדל  מנחם  רבי  הגאון 
עמו התייעץ על כל צעד ושעל. בשנים 
המושב  בהתפתחות  שמח  האחרונות 
הרה"ג  דאתרא  המרא  בנו  בראשות 
קוממיות,  אב"ד  מנדלזון  משה  רבי 
שהשתתף רבות בשמחות צאצאיו ואף 
הגיע לביקור בביתו בחג הפסח האחרון 

לחייו.
 על אף הקשיים והנסיונות הרבים 
של  בפטירתה  ובפרט  חלקו  מנת  שהיו 
בהותירה  דבורקיס  לבית  נעוריו  אשת 
גידלם  קטנים  יתומים  שלושה  אחריה 
תקופה  ולאחר  נפש  במסירות  וחינכם 
נישא לרעייתו ע''ה אשר היתה לו לעזר 
במסי־ לתויר''ש  הילדים  וחנוך  בגידול 

רות נפש עד פטירתה בשנת תשס"ד.
הרה"ק  האדמו"ר  ברבו  בלו"נ  דבק 
והיה  זצוק"ל,  מביאלא  יהושע  החלקת 
ובירושלים.  אביב  בתל  בצילו  מסתופף 
לאחר פטירתו דבק בבנו כבוד קדושת 

מרן אדמו"ר מביאלא שליט"א.
שעון  את  גרסו  לא  בקוממיות 
הקיץ, מחוגי השעון בבית הכנסת המ־
שיכו להלך בקיץ כבחורף "שחרית מחר 
בשעה פלונית", היה הגבאי מכריז בבית 
הכנסת ומדגיש "לויט דעם בית מדרש 

זייגער" כלומר שעון חורף.  
מספר בנו הרה"ח ר' אליעזר שיחי': 
שבו־ כמה  שבעוד  לאבא  אמרתי  פעם 
עות יתחיל 'שעון קיץ' ענה: מה זה מע־
ניין אותי? בבוקר צריך לקום ולהתפלל, 
ולפני השקיעה צריך להתפלל... מה זה 

משנה מה כתוב על הקיר?
במשך שנים רבות בשעות אחה"צ 
ר'  הרה"ח  של  לשיעורו  ללכת  הקפיד 
בצוותא  למדו  שם  ז"ל  טלוביץ  משה 
ז"ל,  ווייס  דב  ר'  הרה"ח  המושב  ותיקי 
הרה"ח ר' אהרן רוט ז"ל, הרה"ח ר' דוד 
ידידיה ז"ל, הרב אהרון ברון ז"ל, הרה"ח 
ר' צבי אייזן ז"ל, הרה"ח ר' אברהם איזק 

ז"ל, ועוד.
בש־ התמיד  לפנסיה  שיצא  לאחר 

עורי התורה בשעות הבוקר עם המג"ש 
הרה"ח  ז"ל,  אויש  שמחה  ר'  הרה"ח 
ר'  הרה"ח  ז"ל,  בארמינקה  קאפיל  ר' 

ישראל סגלשטיין ז"ל, הרה"ח ר' יעקב 
גוטמן ז"ל, בשעות הערב השתתף בשי־
עורו של הרה"ג ר' חיים קנפלמכר ז"ל 
בקוממיות,  בנימין  משאת  ת''ת  מנהל 
בשיעור היה הרוח החיה והשתתף ושאל 

שאלות.
הלשון  בשמירת  ביותר  זהיר  היה   
ובכל מקום שהרגיש ריח מחלוקת ברח 
כמפני אש. כל ימיו קבע עיתים לתורה 
עיתים  וקבע  הכנסת  לבית  השכים 
הקדו־ בספרים  הגה  ימיו  כל  לתורה. 

קדושת  יששכר,  בני  רבה,  מדרש  שים 
בהם  בקיא  והיה  עה''ת  בחיי  ורבנו  לוי 
להפליא והיו דבריהם שגורים על לשונו.
ביתו היה פתוח לרווחה לכל קשיי 
אורחים  כמכניס  נודע  נפש,  ומרי  יום 
שרבים סועדים על שולחנו והכל בעזר־
תה של רעייתו ע''ה, בשנים המוקדמות 
של המושב כשלא היה עדיין בכל בית 
בחצר  אחד  ציבורי  טלפון  היה  טלפון, 
קו־ תושבי  כל  ושימוש  לרווחת  ביתו 

ממיות וכאשר התקשרו לאחד מתושבי 
הולכים  וילדיו  וב''ב  הוא  היו  המושב, 
ומכתתים את רגליהם עד לקצה המושב 

להודיעו שמחפשים אותו בטלפון.
בית  אוצר  הקים  השמיטה  בשנות 
דין ברפת כדי שיהיה אפשר לקצור ירק 
שנת  כל  במשך  הפרות.  את  להאכיל 
השמיטה הקפיד לא לעשות שום מלא־

שיעורים  מתקיימים  היו  זו  ובשנה  כה 
רבים בשולחן ערוך בבית המרא דאתרא 

הרב מנדלזון זצ"ל.
רפת  כפיו  ביגיע  הקים  לפרנסתו 
לתושבי  חלב  סיפק  ממנה  פרות  של 
גדולי  למרנן  וכן  המדקדקים  קוממיות 
עליו.  שסמכו  והרבנים  האדמו"רים 
ולהכשיר  לנקות  עמל  היה  ניסן  מר''ח 
ולאחמ''כ  לפסח  והמכלים  הרפת  את 
היה הרב אב''ד ד'קוממיות מגיע לרפת 
לתערובת  במיוחד  לפסח  הכשר  ונותן 
חשש  ללא  הפסח  ימות  לכל  המיוחדת 
חמץ ח"ו. בשנים מאוחרות יותר שימש 
זית  שמן  במפעל  כשרות  כמשגיח 
מטעם  קוממיות  ע"י  ניר  בית  בקיבוץ 
ירא  ולא  חת  ולא  ישראל  אגודת  בד"ץ 
ומסירותו  הקודש  בעבודת  איש  מפני 

היה ללא גבול.
צרוב  קוממיות  בן  כל  של  בנפשו 
הסיפור עם סלק הסוכר, הייתה זו פעם 
שעות  באמצע  כאשר  ויחידה,  אחת 
המושב  ילדי  כל  את  הזעיקו  הלימוד 

בדחיפות לשדות הסלק...
ומעשה שהיה כך היה: שני השות־

פים הנכבדים ר' יוסף אלימלך זונשיין 
בסלק  סוחרים  היו  אמסטרדם  צבי  ור' 
בשדות  גידלו  שהם  ובכותנה  סוכר 
שהוא  הסוכר  סלק  של  טבעו  היישוב. 
לעבד  צריך  ולכן  במהירות,  מתקלקל 
סמוך  השדה,  מן  ללקיטתו  תיכף  אותו 
העבירו  הגידולים  את  האפשר.  ככל 
למפעל הסוכר הגדול שהיה בקרית גת, 
מפעל זה כמו רבים אחרים באותו תקו־

פה עבד בשבת רח"ל. בשל כך תיקן מרן 
הרב בנימין מנדלזון זי"ע, שביום שישי 
לא יביאו בשום אופן סחורה מקוממיות 
למפעל בקרית גת, על מנת שלא יחללו 

שבת עבור תושבי קוממיות.
ידיעה  שמחוסר  אירע  אחת  פעם 
קטפו הפועלים בשדה את סלק הסוכר 
יכלו  ולא  הצהריים,  אחר  רביעי  ביום 

היום,  למחרת  עד  המשלוח  את  לגמור 
המדובר היה בכמות דגולה אשר איבו־

דה כרוך בהפסד גדול, משום כך באותו 
ש'משום  שעה  כהוראת  הרב  הורה  יום 
ילכו  תורתך'  הפרו  לה'  לעשות  עת 
לעזור  לשדה  המבוגרים  החיידר  ילדי 
על  הסלק  כל  את  להעמיס  לפועלים 
לשלוח  שיספיקו  מנת  על  המשאיות 
את הכל למפעל עוד לפני יום חמישי. 
כוחם,  בכל  התגייסו  כמובן  הילדים  גם 
ובמשך שעות רבות לתוך הלילה עבדו 
בלילה  אחת  בשעה  אשר  עד  במרץ 
יצאה הסחורה למפעל, מובן מאליו ואין 
מרן  בראשות  שהמבוגרים  לומר  צורך 
השתתפו  ובעצמו  בכבודו  זצוק"ל  הרב 

בהעמסת סלק הסוכר. 
את  וראה  זכר  אשר  הגבר  הוא 
השואה  לפני  בתפארתה  פולין  יהדות 
ואיננו  שהיה  מה  על  להתנחם  ומיאן 
באדמת  שוב  רגלו  כף  דרכה  לא  ומאז 
פולין על קבריו רבותיו זצוק"ל ואבותיו 
ז"ל באמרו שהרי הוא ככהן שאינו יכול 
אדמת  כל  כי  הקברות  לבית  להיכנס 
על  שנעקדו  יהודים  בדם  ספוגה  פולין 

קידוש ה'.
זכה לחיבה יתירה מאדמו"רי פולין, 
כ"ק מרן אדמו"ר מסטריקוב זצ"ל שה־

בתפארתה  פולין  על  עמו  לשוחח  רבה 
בעל  אדמו"ר  מרן  כ"ק  השואה,  לפני 
וכ"ק  זצ"ל  מאלכסנדר  מנחם'  'אמרי 
ממודז'יץ  דן'  'נחלת  בעל  אדמו"ר  מרן 

זצ"ל.
טובה  ושיבה  ימים  לאריכות  זכה 
ביום  טוב  בשם  ונפטר  הדעת  בצלילות 
בי"א  המעש  עתירי  לחייו  הצ"ח  בשנת 
י'וסף  ר"ת  לחודש  י"א  תשע"ח,  אלול 

א'לימלך.
הגה''צ  תמרורים  לו  ספד  בהלויתו 
אב''ד  רב  שליט"א  מנדלזון  משה  רבי 
מראשוני  היותו  את  שהזכיר  קוממיות 
דקדק  קוממיות,  מושב  ומקימי  תושבי 
בעל  שאמר  כמו  כבחמורה,  בקלה 
ה'מנחת יצחק' זצ"ל שכל ד' אמות בקו־

ממיות יש לו הלכה. כן ספד לו שפעם 
קנפלמכר  חיים  ר'  הרה''ג  של  בשיעור 
שלא  שאלה  היתה  בקוממיות  זצ''ל 
מצאו עליה תירוץ ולאחר השיעור קרא 
לאותו שואל וניגש עמו לארון הספרים, 
שם פתח לו את ספה''ק עבודת ישראל 
להרה''ק מקאזניץ בסוף הספר יש חי־

דושים על הש''ס ושם הופיעה תשובה 
לשאלתו.

זכה להקים דור ישרים מבורך. זרע 
ברך ה' בנים ובנות נכדים ונינים ההול־

מורשתו  את  וממשיכים  ה'  בדרך  כים 
זונ־ אליעזר  רבי  הרה"ח  בניו  הברוכה, 

שיין גבאי ביהמ''ד של כ''ק מרן אדמו''ר 
משה  הרה"ח  שליט''א,  מאלכסנדר 
מחשובי  קוממיות  תושבי  מנכבדי  סיני 
נתן  הרה"ח  ודזירקא,  אלכסנדר  חסידי 
הגדול  המדרש  דבית  נאמן  גבאי  דוד 
של כ''ק מרן אדמו''ר מביאלא שליט''א. 

חתניו הרה"ח יצחק פייגנבוים ז"ל 
מחשובי חסידי אלכסנדר, הרה"ח שלום 
הרפואי  מרכז  מרבני  שער  אליעזר 
ויכ־ ברוך  חיים  הרה"ח  צאנז,  לניאדו 
המפעל  מנכ"ל  סטריקוב  מחסידי  לדר 
דגל  ההלכה  לימוד  להחדרת  העולמי 
מיקירי  הופמן  אליהו  הרה"ח  ירושלים, 

ק''ק צאנז בקרית צאנז נתניה.

עשור שנים חלף עלינו מהסתלקו־
תה ללא עת של אמנו הצדקנית, עטרת 
משפחתנו, האשה החשובה צנו"ח מרת 
דמותה  אולם  ע"ה,  קראוס  טילא  שרה 
לנגד  עומדת  עודנה  והקורנת  המאירה 
בדמנו  טבועה  חינוכה  השפעת  עינינו, 

וחקוקה בעצמותינו.
אמנו נולדה בד' אלול שנת תשכ"ט 
זק־ להבחל"ח  ה"ה  החשובים,  להוריה 
שליט"א,  פרקש  משה  רבי  הגאון  נינו 
מגזע  חוטר  סופר',  'חתם  מכון  מראשי 
אראלים ותרשישים, מרנן החתם סופר 
והכתב סופר זי"ע. בבית זה שהינו ספוג 
בתורה ויראה טהורה, דביקות בצדיקים 
ובמסורת אבות, נתגדלה וספגה בו את 
השאיפה והרצון לעשות רצון ה', שהיה 
ובביתה  חייה  מהלך  בכל  לרגליה  נר 

שהקימה.
מנעוריה היתה אהובה ונערצת על 
במחי־ להימצא  שאהבו  ידידותיה,  כל 
ממידותיה  חפניים  מלא  ולשאוב  צתה 
הנאצלות ומיראתה הקודמת לחכמתה, 
תחומי  בכל  מזהירים  כשרונות  לצד 

הלימודים.
עם נישואיה לאבינו הרה"ח ר' יוסף 
בישיבה  ר"מ  שליט"א  קראוס  יהודה 
בעיר  להתגורר  עברה  דאראג,  דחסידי 
התורה בני ברק, שם נטעו את אוהלם, 
התורה  אדני  על  ביתם  את  והקימו 
אחת  מקשה  היו  חייה  כל  והחסידות. 
מסתפקת  היתה  עת  תורה,  אהבת  של 
יבדלחט"א  שבעלה  ובלבד  במועט 
תורה  ובהרבצת  בתלמודו  לעסוק  יוכל 

לעדרים.
ביתה היה מרוהט בפשטות, אולם 
תמיד מסודר ומטופח כראוי וכיאות. רוח 
מרוממת ונעלה שררה תמיד בסביבתה, 
האוירה ששררה בבית היתה כי הענינים 
קיום  שהוא  לעיקר  טפלים  הגשמיים 
מצוות ומעשים טובים ועשיית רצון ה'. 
כל שאיפתה ומגמתה היתה לגדל את 
צאצאיה בדרך התורה והיראה, ופעמים 
רבות שמענו ממנה 'זכרו ילדים שהנכם 
צאצאים של צדיקים קדושים וטהורים, 
ושימו  זי"ע,  סופר  והכתב  סופר  החתם 
יפלא  לא  בנו'.  יבושו  שלא  ליבכם  על 
בזכרוננו  חקוקות  עדיין  כי  אפוא 
בכיותיה והתייפחויותיה מידי ליל שבת 
ובני  בנים  לגדל  שתזכה  הנרות  יד  על 

בנים עוסקים בתורה ובמצוות.
והמרוממים  המיוחדים  הימים 
הימים  היו  השנה,  ימות  במעגל  שלה 
והתעלות  התקדמות  ילדיה  חוו  בהם 
הלימו־ שנת  בתחילת  זה  אם  רוחנית, 

דים, כאשר הבנים עלו 'שיעור' בישיבה, 
'חא־ 'כיתה' בת"ת, ובוודאי שמחת  או 

לאקה' או 'חומש סעודה'. כך גם בימי 
שמחתה  עיקר  ילדיה  של  הבר-מצוה 
היתה על שזוכים לקבל על עצמם עול 

מצוות, כפי שהביעה באזנינו.
בקר־ יקדה  ואיתנה  חזקה  אמונה 
בה תמיד, אשר קרנה והשפיעה על כל 
ילדים  ברוך  שהיה  הבית  את  סובביה. 
מיוחדת,  ובשלווה  ברוגע  ניהלה  ב"ה, 
וט־ קושי  כל  מול  ואל  ובחן,  בנעימות 
כשורה  הלך  שלא  דבר  כל  ומול  רדה, 
הכל  כי  האיתנה  אמונתה  את  הביעה 

בידי שמים.
גם  התבטאה  האיתנה  אמונתה 
בעבודת התפילה אשר היה לחם חוקה 
תמיד  השתדלה  ככלל  ומתמיד.  מאז 
גם  יום,  מידי  ומנחה  שחרית  להתפלל 
כאשר הבית ברוך הילדים ורב המלאכה 
דרש את שלו, ומלבד זאת היה לה סדר 
היתה  אותם  תהלים  פרקי  של  מיוחד 
אומרת דבר יום ביומו, וסידורה הספוג 
דמעות ובלוי מרוב שימוש יעיד על כך 

נאמנה.
היה  חייה  במסכת  מיוחד  פרק 
קיימה  אותה  ואם'  אב  'כיבוד  מצות 
בהידור רב. בכל מפגש עמם עמד לנגד 
עיניה כיצד להרוותם נחת ביתר שאת. 
לשבת,  אליהם  נוסעים  היינו  כאשר 
'דברי  להכין  אותנו  מעודדת  היתה 

תורה' כי הלא אביה אוהב זאת.
'פיה פתחה' אבל רק 'בחכמה'. כל 
הדעת.  ובישוב  במתינות  היו  דיבוריה 
רב  דגש  לחשות.  ועת  לדבר  עת  אולם 
שמה על שמירת הלשון מדיבורי לשון 
בעדינות  נעשה  הדבר  אך  וכדו',  הרע 
דהו.  במאן  לפגוע  מבלי  וברגישות 
שלא  דברים  בסביבתה  דיברו  כאשר 
היו לרוחה, היתה מסיטה בעדינות את 

הנושא לאפיקים אחרים.
באור יקרות האירה דמותה הנאצ־

לת בעוז ובגבורה בימי מחלתה הקשה 
אמונתה  פטירתה.  עד  כשנה  שנמשכה 
כל  לווייתה  בת  היתה  אשר  האיתנה 
ביותר  והתחזקה  התעצמה  חייה,  ימי 

בזמנים הקשים הללו.
מחלתה  על  שנודעה  הרגע  למן 
ברוגע  הדבר  אצלה  התקבל  הקשה, 
ובאמונה כי הכל מאת ה'. כאשר היתה 
על  שגור  היה  תמיד  למצבה,  נשאלת 
לשונה "ב"ה טוב. תתפללו שיהיה יותר 
אמונה  סובביה  על  הקרינה  היא  טוב". 
כל  את  עמה  שסחפה  ואיתנה  חזקה 

מכריה.
נתגלו  קשה  תקופה  באותה 
כאשר  והטובות,  הנאצלות  מידותיה 
כיצד  מחשבותיה  סבבו  עת  אותה  כל 
ומשאר  מהוריה  מצבה  את  להסתיר 

יותר  יצטערו  שלא  כדי  המשפחה,  בני 
דור־ כשהיו  וכאביה.  חוליה  עקב  מדי 
שים בשלומה, היתה מטיבה את קולה 
שתהא נשמעת רגועה ונינוחה, גם אם 
כאבים  אפפוה  ממש  רגעים  באותם 
התבטאה  אחת  לא  נוראים.  ויסורים 
בימי חוליה, כי לצד כאבי המחלה, קשה 
אחרים  אנשים  כי  העובדה  ביותר  לה 

מצטערים וכואבים בגללה.
בצדיקים  וההתבטלות  האמונה 
ימי  כל  ממנה  נפרד  בלתי  חלק  שהיו 
רגי־ בזמנים  ושעל,  צעד  כל  על  חייה, 
שמחה  בזמני  מיוחדים,  כבזמנים  לים 
את  חינכה  זו  ובדרך  קושי,  כבזמני 
קיבלו  ביתה,  את  והשתיתה  ילדיה 
כשהיתה  הללו,  בזמנים  תוקף  משנה 
של  מברכותיו  ועידוד  חיזוק  שואבת 
בכל  אשר  שליט"א,  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
התקופה הזו הרבה להעתיר ולהתפלל 
הציבור  את  לעורר  ואף  רפואתה,  בעד 

לתשובה ומעש"ט וקבלות טובות.  
בה  שהצטיינה  התפילה  עבודת 
ביטוי  קיבלה  שנותיה,  בכל  ביותר 
וספר  הסידור  זו.  בתקופה  מיוחד 
זמן  מידיה.  משו  לא  כמעט  התהלים 
רב היתה מתייחדת עם בוראה בתפילה 
בשעות  מצאוה  אחת  לא  ובתחנונים. 
הלילה המאוחרות, כאשר תקפוה נדודי 
יושבת  כשהיא  מחלתה,  עקב  שינה 
ואומרת פרקי תהלים. וסימנא מילתא, 
כי בחודשיה האחרונים תקפה המחלה 
ביום  והנה,  בעצמותיה,  שאת  ביתר 
פטירתה מצאו את ספר התהלים שלה 
על  נ"א  בפרק  בו  דבוקה  כשסימניה 
הפסוק 'תשמיעני ששון ושמחה תגלנה 

עצמות דכית'.
בליל  שנה,  ארבעים  לה  במלאות 
תשס"ט,  אלול  לה'  אור  שלישי,  יום 
עלתה נשמתה הטהורה לגנזי מרומים, 
בעלה  את  אחריה  מותירה  היא  כאשר 
ובני  רכים  יתומים  ותשעה  שליט"א 
פלא,  ודבר  וכואבים.  דוויים  משפחה 
במתנה  העניקה  אותה  קיר  שעון  כי 
לאחותה שנים ספורות קודם לכן, עמד 

מלכת בדיוק בעת פטירתה.
זכתה  מפטירתה,  שחלפו  בשנים 
לתפארת  משפחות  הקימו  וצאצאיה 
ולשם, אשר ממשיכים בעוז ובגאון את 
החינוך  ואת  להם  שהעניקה  המורשת 
שטבעה בהם. ויהי רצון שתהיה מליצת 
יושר בשמי מרומים, עבור הוריה, חמיה 
שיחי'  אבינו   – בעלה  שיחי',  וחמותה 
ועבור יוצאי חלציה, להמשיך את מור־

שת אבותינו הק' כפי שהיתה שאיפתה 
תמיד, מתוך בריאות גו"נ וכל טוב סלה.
אחד מיוצ"ח

נפתחה  החדשה  הלימודים  שנת 
המסורת,  וכמיטב  גדול,  רעש  בקול 
הח"כים, השרים ונציגי הציבור השונים 
בביקורים  האירוע  את  לציין  בחרו 
השונים,  החינוך  במוסדות  מתוקשרים 
בדגש על אלו שקרובים ל"בייס" שלהם.

ק'  ח"כ  היא  הכלל  מן  יוצאת 
את  לפתוח  שבחרה  (ליכוד)  שטרית 
מקיף  בסיור  דווקא  הלימודים  שנת 
כדי  ברק,  בבני  'שמעיה'  במוסדות 
להעביר מסר בדבר החשיבות של שי־
לוב אנשים עם מוגבלות בחברה וכדי 
והאופנים  השונים  הצרכים  על  ללמוד 

בהם ניתן לסייע לאוכלוסייה זו.
במהלך הסיור עמדה ח"כ שטרית 
מקרוב על הפעילות המגוונת של ארגון 
לאנ־ לסיוע  שקשור  מה  בכל  שמעיה 
שים עם מוגבלויות, ולשילובם בחברה.

ב'שמעיה'  הבחירה  כי  ציינה  היא 
כמוקד לסיור מהסוג הזה היא תוצאה 
בסיוע  רואה  שהיא  החשיבות  של 
כי  וההבנה  מוגבלויות,  עם  לאנשים 
בנושא  המוביל  הארגון  הוא  'שמעיה' 
איכות  בין  לשילוב  שקשור  מה  בכל 

הפעילות, המקצועיות וההיקף.
בנוסף שוחחה שטרית בהתפעלות 
'שמעיה'.  על המסירות של הצוות של 
ממקום  לעבודה  שבאים  אנשים  "זה 
של שליחות לפני כל דבר אחר, וזה בא 
לידי ביטוי בשטח במסירות אינסופית". 
את  בהתפעלות  שטרית  ציינה  עוד 
העובדה ש'שמעיה' מסייעת לכל סוגי 
האוכלוסיה ללא כל קשר לשיוך מגזרי 
זה או אחר, דבר שמהווה עדות נוספת 
שבשמם  השליחות  ותחושת  לערכים 

פועל הארגון.

וצוות  שטרית  נועדו  הסיור  בסיום 
המנכ"ל  שמעיה,  ראשי  עם  לשכתה 
הרב שמעון לוי והסמנכ"ל הרב יהושע 
רייס, לפגישה ממושכת במשרדי האר־

ובשיפור  בקידום  עסקה  הפגישה  גון. 
חקיקה לטובת אנשים עם מוגבלויות.

ראשי 'שמעיה' הודו לחברת הכנ־
סת על ההקשבה וההתעמקות בעניינם 
של אנשים עם מוגבלויות, ואיחלו לה 

בהצלחה בהמשך דרכה הציבורית.
שמטפל  שמעיה,  במרכז  "סיירתי 
למ־ והקשבתי  מוגבלויות  עם  בילדים 

ומטפלות",  מטפלים  סייעות,  של  גוון 
והבטיחה:  הביקור  את  שטרית  סיכמה 
הוא  ומוגבלויות  ילדים  של  "הנושא 
שאדרש  ככל  ואעשה  לליבי,  קרוב 
שעומדים  לאתגרים  פתרונות  למצוא 

בפנינו בנושא".
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אלפים בהכנסת ס"ת לבית המדרש 'היכל צבי לוקווע 
וולברוז'' בצפון בני ברק

בסימן 30 שנה להקמת בית המדרש והמוסדות
התורה  בשמחת  חלק  נטלו  אלפים 
תורה  ספר  הכנסת  במעמד  הגדולה 
צבי  'היכל  המדרש  בית  להיכל  מהודר 
לוקווע וולברוז'' בצפון בני ברק המהווה 
בני  צפון  אזור  לכל  תורני  רוחני  מרכז 

ברק.
עמד  התורה  ספר  הכנסת  מעמד 
לפתיחת  שנה  שלושים  מלאות  בסימן 
והקמת בית המדרש על ידי כ"ק האדמו"ר 
מלוקווע וולברוז' זצ"ל שהקימו מעפרות 
במקום זר ומנוכר רחוק מתורה וירא''ש 
למרכז  האחרונות  בשנים  שהפך  עד 

הרוחני של צפון בני ברק.
משפחת  ידי  על  נודב  התורה  ספר 
חנן לעילוי נשמת היקר באדם ר' מנחם 
של  מביתו  יצאה  התהלוכה  ז"ל,  חנן 
הגר''ש  והקהילה  ביהמ"ד  רב  כש"ת 
שפרוט  אבן  ברחוב  שליט"א  טורנהיים 

פינת אבן גבירול.
מנע  לא  והמעיק  המתיש  החום 
מאלפים לרקוד ולפזז בכל עוז לכבודה 
של תורה ברחובה של עיר ברחובות אבן 
שנחסמו  שך,  והרב  סופר  חשב  גבירול, 
שלש  צעדו  התהלוכה  בראש  לתנועה, 
בידיהם,  כשלפידים  חמד  ילדי  מאות 
נכבדי וראשי הציבור בקהילה ומשפחת 

התורמים.
סירקין  לרחוב  התהלוכה  בהגיע 
תזמורת  צלילי  לקול  ריקודים  נערכו 

במשך שעה ארוכה לאורך כל הרחוב עד 
פינת הרב שך.

הנהוגים  המזמורים  אמירת  לאחר 
ע"י  תורה  ספר  הכנסת  במעמד  לומר 
טורנהיים  הגר"ש  והקהילה  ביהמ"ד  רב 
ספר  הוכנס  שליט"א  וולברוז'  מלוקווע 

התורה לארון הקודש בבית המדרש.
ברוב  המצוה  לסעודת  הסב  הצבור 
התורה  ספר  הכנסת  לכבוד  והדר  פאר 

שלושים  מלאות  לרגל  ומעמד  החדש 
שנוסד  הזה  והקדוש  הגדול  לבית  שנה 
מאחיו  הגדול  הכהן  ע''י  נפש  במסירות 

כ''ק אדמו''ר מלוקווע וולברוז' זצ"ל.
את  לכבד  הופיע  המצוה  בסעודת 
מדאראג  אדמו"ר  מרן  כ''ק  המעמד 
שליט"א, שבית מדרשו וקהל עדתו מת־
לוקווע  המדרש  לבית  בסמיכות  גוררים 

וולברוז'.

טור־ הגר"ש  והקהילה  ביהמ"ד  רב 
נשא  שליט"א  וולברוז'  מלוקווע  נהיים 
את המשא המרכזי בסעודת המצווה דב־
רי שבח והודיה לנותן התורה, כיצד ממתי 
מעט מניין מצומצם לפני שלושים שנה, 
לשעון  מסביב  עובד  כיום  המדרש  בית 
מתפ־ כשאלפי  ישבות,  לא  ולילה  יום 
ללים גודשים בכל יום את בית המדרש 
לו,  שסביב  השטיבלאך  ושלשת  המרכזי 
מנץ  שחרית  לתפילת  מנינים  בעשרים 
וארבעה  ומעריב  מנחה  תפילות  החמה, 
 - הכותרת  וגולת  היומי,  בדף  שיעורים 
כוללי האברכים להוראה ששמעם הטוב 

יצא למרחקים.
המי־ מגיד  הכבוד  אורח  לאחמ"כ   

שליט''א  דרוק  אשר  רבי  הגאון  שרים 
נשא דברים מרתקים לכבוד חודש אלול 
ובאים  הממשמשים  הנוראים  והימים 
של  הגדולה  והמצווה  הזכייה  ובגודל 

כתיבת והכנסת ספר תורה.
דברים  נשא  הנדיב  משפחת  בשם 
שליט''א,  חנן  אליהו  ר'  הרה"ג  נרגשים 
וולברוז',  לוקווע  להוראה  כולל  ראש 
ששיבח את בני המשפחה שזכו להכניס 
ספר תורה למקום חשוב זה בו מתפללים 
באחדות מופלאה יחד שבטי ישראל מכל 

העדות והחוגים.
רבי  הרה"ג  גם  השתתפו  במעמד 
והרה"ג  סאדיגורה  רוזין  ר''י  צלר  יוסף 
של  רבה  שליט"א  זלצמן  שלמה  רבי 
ננעל  חצות  שעת  לקראת  ירק.  נוה 
נדבך  עוד  המהווה  המרומם  המעמד 
בני  בצפון  הקדושה  גבולות  בהרחבת 

ברק.

מעמד פתיחת הזמן בישיבה גדולה 'תולדות 
יעקב יוסף' פולנאה בעיר התורה והחסידות ב"ב

בנשיאות כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א
התקיימה  רושם  רב  במעמד 
גדולה,  הישיבה  שערי  פתיחת 
מתקיימים  שנים  שזה  לאחר 
ברבים  תורה  שיעורי  בביהמ"ד 

בהצלחה מרובה.
קודש  דברות  נשמע  כאשר 
במשנת  שליט"א  האדמו"ר  מכ"ק 
הק'  התולדות  בעל  הרה"ק  זקנו 
נוסד  וזכרו  שמו  שעל  זיע"א 

הישיבה.
כמו"כ נשמעו דברי ברכה מה־

משפיע כ"ק אדמו"ר משאץ מונסי 
שליט"א, והמנהל הרוחני הגה"צ ר' 

דוד צבי שנייבלג שליט"א.

מרת מלכה גולד ע"ה
נלקחה לבית עולמה בשנת המאה לחייה • ככלות השבעה לפטירתה

מעמד עלייה המונית להר הזיתים
בין המשתתפים מאות איש מכל החוגים ביום ההילולא ה-110 של רבינו הגאון רבי שמואל סלנט זי"ע • העלייה 

אורגנה על ידי חברה קדישא הראשית והכללית פרושים ירושלים, שרבינו הגרש"ס היה מייסדה ומקימה

של  ירושלים  חוגי  מכל  איש,  מאות 
התעוררות  במעמד  חלק  נטלו  מעלה, 
ותפילה, במהלך העלייה ההמונית לקברי 
הקדמונים בהר הזיתים, בערב ראש חו־
דש אלול, שהתקיים בסוף השבוע האח־
רון, לרגל יום ההילולא ה-110 של רבינו 
הגאון רבי שמואל סלנט, מייסד היישוב 
האשכנזי בירושלים ומקים חברה קדישא 

הראשית והכללית פרושים ירושלים.
בקברי  ביקור  כלל  כולו,  המעמד 
הקדושים  מקברי  החל  הקדמונים, 
אדמו"ר  כ"ק  של  בציונו  תש"ח,  בחלקת 
של  קברו  אצל  עבור  שלום',  ה'נתיבות 
בהר"ן  דוד  רבי  הגאון  ההוראה  עמוד 
על  ומרגש  אדיר  תפילה  במעמד  וכלה 
קברו של רבינו הגאון רבי שמואל סלנט, 
שנה.  כשבעים  ירושלים  של  רבה  שהיה 

זכר צדיקים לברכה.
להנצחת זכרו, ארגנו חברה קדישא 
הראשית והכללית פרושים ירושלים את 
העלייה להר הזיתים ואת מעמד התפילה 
על מקום קברו, בבית העלמין בהר הזי־

תים, אשר היה מאז ומעולם בלב היישוב 
תרט"ז,  משנת  החל  ואשר  בירושלים 
עבור  הראשונה  החלקה  נרכשה  כאשר 
על  בירושלים  האשכנזי  היישוב  נפטרי 
ידי בעל ההילולא באמצעות הקמת הח־
ברה קדישא הראשית והכללית פרושים 

ירושלים, הוא ממשיך לפעול עד היום.
שנרשם  הגבוה  המשתתפים  מספר 
פסיפס  הציפיות,  כל  את  עבר  מראש, 
מרהיב נוצר בין המשתתפים שמנו מאות 
העדות  השכבות  מכל  אנשים  של  רבות 
תלמידי  פרושים,  חסידים,  והחוגים, 
חכמים ורבנים לצד בעלי בתים, ביניהם 
רבים הנמנים על צאצאי רבינו הגרש"ס. 
על  שעברו  והתפילה  ההתעוררות 
של  זרם  בליבם  הכניסו  המשתתפים, 
חסדי  לעורר  במטרה,  ודבקות  אחדות 

אבות ולהיפקד בכל דבר ישועה ורחמים. 
של  התצפית  בנקודת  התחילה  העלייה 
הר הזיתים, שם קיבל ציבור המשתתפים 
העתיק  העלמין  בית  על  רקע  תסקיר 
והגדול של העם היהודי בעולם. הדברים 
ישראל  הרב  ע"י  מרתקת  בצורה  נישאו 
הפרטים  את  בצמא  שתה  והקהל  גליס 

המדויקים והמלומדים.
את  לפקוד  בדרך  המשיכו  אחר 
קבר בעל ה'נתיבות שלום', בגוש קברות 
לא לפני שהרב גליס מנמק את  תש"ח, 
תש"ח.  גוש  החלקה,  של  שמה  נסיבות 
המקום הוכשר ונפתח לקבורה בתחילת 
שנת תש"ח, ומכאן שמו. מיקום החלקה 
הירדנים  שהצלפים  לכך  גרם  כמובלעת 
עד  ובמבקריו -  בהר  לפגוע  הצליחו  לא 
ט"ו אדר א' תש"ח, תאריך כיבוש המקום 
כולו. לאחריו כמובן נסגר ההר לקבורה, 
בחזרה  הירדנים  משליטת  שעבר  עד 

בשנת תשכ"ז.
ציון  על  ההשתטחות  לאחר 
לכיוון  יחד  המשיכו  שלום',  ה'נתיבות 
קברות הנביאים, בסמיכות מקום נמצא 
ההוראה  עמוד  בהר"ן,  דוד  ר'  של  קברו 
ודקדוק ההלכה של ירושלים של מעלה.

הישן',  העלמין  ל'בית  ירדו  משם 
רבי  אדמו"ר  של  ציונו  על  להשתטח 
יצחק  רבי  והגאון  מלעלוב  בידרמן  דוד 
לברכה.  צדיקים  זכר  בלאזער,  (איצלה) 
ימי היארצייט של כל דמויות ההוד אלו 
ולאחריהם  אלה,  לימים  בקרבה  חלים 
הגיעו לציון רבינו הגרש"ס, שיום העלייה 
לעלייתו  ה-110  ההילולא  יום  ערב  חל 

לשמי רום, כאמור.
בסמוך לקברו, התקיים מעמד ההת־

התיבה  לפני  כאשר  והתפילה,  עוררות 
שליט"א,  פינקל  בנימין  רבי  הגאון  ניגש 
החמור  המצב  על  דברים  נשא  שאף 
האיסור  לנוכח  בימינו,  קבורה  בענייני 

מטעם השלטון על פיתוח 'קבורת שדה' 
בקומות,  רוויה  קבורה  מלבד  כבמסורת, 
באופן  אסרו  ישראל  גדולי  שכל  דבר 
מוחלט. לאחר דברי התעוררות מעניינא 
הגרש"ס  רבינו  ההילולא  ומבעל  דיומא 
תפילת  נאמרה  פינקל  הרב  מפי  זיע"א 
אשר  הרב  ידי  על  רחמים  מלא  א-ל 

גוטפרב, מראשי הדגל בחברה קדישא.
על  והתפילה  ההתעוררות  רושם 
הכל  כאשר  ניכר,  היה  המשתתפים  פני 
שפכו את צקון לחשם במקום להיוושע 
ויראת  בתורה  ולהצלחה  העניינים  בכל 
שמים, אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, 

בעז"ה.
בין  כי  התברר  התפילה  במהלך 
המשתתפים ישנו נכד, בן אחר בן לרבינו 
הגרש"ס, אשר התכבד באמירת הקדיש 
והיה  ההזדמנות  את  ניצל  הנכד  לזכרו. 
במילים  הביע  המשתתפים,  לכל  לפה 
המסע  למארגני  הערכתו  את  ספורות 
וכמה  כמה  שהעידו  שכפי  המיוחד, 

משתתפים, שמזה יותר מ-20 שנה, אנ־
בגלל  הזיתים  להר  לעלות  נמנעים  שים 
משמים  יבורכו  ולכן  הביטחוני,  החשש 
מוציאיה לפועל של העלייה המאורגנת, 
והכללית  הראשית  קדישא  החברה 
ואפשרו  יזמו  אשר  ירושלים,  פרושים 
את העלייה ההמונית למקום מקודש זה 
ומעודדים כסדר לעלות ולבקר בהר, ולא 

להזניח את המקום.
לקראת סיום, כשההמונים פנו בח־

התכנון  שוב  התברר  לאוטובוסים,  זרה 
המארגנים,  שהוכיחו  למופת  והארגון 
בלעה"ר,  הגדול  הציבור  למרות  כאשר 
התנהל המסע ללא דופי, כשהכל נלקח 
בחשבון עד לפרטי פרטים, כולל חלוקת 
ובזמינות  מספקת  בכמות  מים,  בקבוקי 
התפ־ קבצי  חלוקת  גם  כמו  מתבקשת, 
המתפללים.  לנוחות  הקברים  ליד  לות 
הביטחון  אנשי  מערך  הטכני,  הצד  גם 
ושמירה של הח"ק, והכנה מוקדמת של 

עובדי החברה קדישא, ראוי לכל שבח.

המוני בית ישראל נענו לקריאת הרבנים להגיע 
לקבר דוד המלך בהר ציון בתקופת בין הזמנים

במסר שהועבר על ידם באמצעות יו"ר 'התנועה למען ירושלים ותושביה', נקראים 
המבקרים בימי הסליחות ובחגי ישראל להמשיך להגיע למקום

לקריאת  נענו  ישראל  בית  המוני 
הרבנים שליט"א, להגיע בעת ביקורם בי־
רושלים בימי בין הזמנים, לקברו של דוד 
המלך שבהר ציון, סמוך למקום המקדש.

למען  'התנועה  יו"ר  פרסם  כזכור, 
מילר,  חיים  הרב  ותושביה'  ירושלים 
אחד  שכל  שליט"א,  הרבנים  בשם  מסר 
ואחד יעשה מאמץ להגיע לציונו של דוד 
את  לשמר  למאבק  לסייע  ע"מ  המלך. 
למקום  להגיע  יוכלו  שיהודים  המקום, 

ללא הפרעות.
מנסים  ירחם,  ד'  נוצריים,  גורמים 
נוצ־ תיירות  למקום  המקום  את  להפוך 
רית ולערוך בו כינוסים שיפגעו בקדושת 

המקום ר"ל, היל"ת.
יו"ר 'התנועה למען ירושלים ותוש־

ביה' הרב חיים מילר. דיווח על כך למרנן 
ורבנן שליט"א, שחיזקו את המאבק, וק־

למקום  להגיע  המתפללים,  לציבור  ראו 
קודש זה, מקום המסוגל לקבלת התפי־

לות, בימי הסליחות ובימי החגים, ובפרט 
ההמונים שמגיעים לכותל המערבי בימי 
החגים וחול המועד, שבמאמץ קטן ובמ־
ספר דקות הם יכולים להגיע לציונו של 

דוד המלך ע"ה.
על  בעקשנות  במאבק  העוסקים 
עם  ששוחחו  המקום,  קדושת  שמירת 
הרב מילר, אמרו כי מוטלת אחריות על 
כל אחד ואחד, בין תושבי ירושלים ובין 
והמק־ הקודש  עיר  לירושלים  המגיעים 

קטן  צעד  לעשות  מלך,  של  פלטרין  דש 

קדוש  במקום  ולבקר  מזמנם  ולהקדיש 
זה ע"מ לסייע לעוסקים במאבק הקשה 

לשמר את המקום הקדוש הזה.
כמו"כ הם פנו בבקשה לבדוק האם 
ניתן שהקווים בתחבורה הציבורית יעצרו 
במקום, הקו לכותל המערבי, או הקו להר 
להגיע  הרוצים  על  להקל  ע"מ  הזיתים, 

למקום.
בס"ד  כי  להם,  הבטיח  מילר  הרב 
ימשיך לעמוד לרשותם ולסייע להם ככל 

אשר בס"ד יעלה בידיו.

ומכרים,  משפחה  בני  רב,  קהל 
ערש"ק  אב  מנחם  כ"ב  שישי  ביום  ליוו 
האשה  את  עולמים,  למנוחת  עקב  פר' 
החשובה מרת מלכה גולד ע"ה, שנלב"ע 
בשנת  מופלגת,  ובזקנה  טובה  בשיבה 

המאה לחייה. 
בנים,  בכאב,  צעדו  מיטתה  אחר 
שלישים  בני  נינים,  ובני  נינים  נכדים, 
מעשה,  ואנשי  חסידים  ריבעים,  ובני 
התורה  דרך   - אבות  בדרכי  ההולכים 

והמצוות.
* * *

נולדה  ע"ה,  מלכה  מרת  המנוחה 
הד־ הוריה  בבית  תר"פ,  כסלו  בחודש 

דרכו  פי  על  מושתת  היה  אשר  גולים 
זי"ע:  סופר  החתם  מרנא  של  ומשנתו 
זצ"ל,  קליין  אהרן  ר'  הרה"ח  אביה 
דעברצין  בעיר  ע"ה,  שרה  מרת  ואמה 
ממשפחות  הוריה  בית  שבהונגריה. 
הרה"ק  צאצאי  היחס,  ומגזע  אפרתים 
זיע"א  מדעעש  יחזקאל'  ה'מראה 
זיע"א;  מקאליב  שאול  רבי  והרה"ק 
ה'  וביראת  התמימות  במידת  התברך 
במידה גדושה, ושם, בבית גדול וחשוב 
זה, ספגה את כל מעלותיה שהיו נצו־

רים בליבה עד סוף ימיה. 
* * *

בשנת תש"ד, בגיל העשרים לחייה, 
של  ומבול  הזעם,  ימי  והתגעשו  הגיעו 
כשהגיעו  תיכף  לעולם.  ירד  ואש  דם 
הצוררים  העמיסו  להונגריה  הגרמנים 
משא,  קרונות  על  המשפחה  את  ימ"ש 
הינו  היעד  כאשר  איומים,  בתנאים 
מחנה ההשמדה הארור אושוויץ. בגילוי 
פסי  את  הפרטיזנים  הפציצו  ה',  חסדי 
ההשמדה,  למחנה  המובילים  הרכבת 
את  להשלים  הרשעים  הצליחו  ולא 
הרכבת  נוסעי  הופנו  ומשכך  מזימתם, 
משפ־ בני  כל  נלקחו  שם  לאוסטריה, 
הממוקם  טרנזנשטט,  למחנה  חתה 

בסמיכות לווינה. 
בל  סבל  תוך  אלו  קשים  בימים 
כוחות  נחשפו  ובמחסור,  ברעב  ישוער, 
הנפש של מרת מלכה ע"ה בכל יופיים 
שנשתמרו  הסיפורים  ממעט  והדרם. 
בכל  כיצד  לעינינו  מתגלה  במשפחה, 
לעזור  ורק  אך  נפשה  איוותה  עת 
לכולם, ולסייע לכל הבא בקרבתה, עד 
'המלאך  סובביה  בפי  בצדק  שכונתה 
של המחנה'. אגב יסופר, שכינוי זה דבק 
רבות,  שנים  לאחר  גם  נשכח  ולא  בה 
עטל  [מרת  ממחותנותיה  אחת  וכאשר 
הרבסט ע"ה] חזרה מפגישה עמה טרם 
לבני  בהתרגשות  קראה  שידוך,  סגירת 
משפחתה: אתם יודעים מי היא האמא 
של המדוברת? ה'מלאך' של המחנה. כן 
אחיה,  בני  אחייניה  על  חסותה  פרשה 
כל ימי המלחמה, ודאגה לכל מחסורם 
ככל שניתן, לאחר שאביהם עלה במע־

לות קדושים וטהורים באושוויץ. 
בכל התקופה הקשה של המלחמה 
העולמית, כאשר כל אחד נלחם על חייו 
שלו ותר אחד 'פירור' להכניס לפיו לה־

חיות את נפשו הרעבה, הייתה המנוחה 
דואגת לסובבים, וכמעט לא חושבת על 
עצמה. יוצאת הייתה מידי פעם משטח 
מכניסתם  וכדו',  תפו"א  ללקט  המחנה 
ומבריחה  באמתחתה,  שהיה  בד  לתוך 
ומסי"נ,  סיכון  כדי  תוך  השלל,  את 
בישלו  ירקות  ומאותם  המחנה,  לשטח 
מרק דלוח לילדי המחנה מזי הרעב. כל 

ונותנת  מחלקת  הייתה  לה  שהיה  מה 
מסתפקת  היא  כשלעצמה  לאחרים, 

משאריות ומפרורים שלא נאכלו. 
* * *

חזרה  המלחמה  קולות  כששככו 
שב־ לביתם  משפחתה  מבני  חלק  עם 

דברעצין, ומיד לאחמ"כ - בשנת תש"ו 
נישאה לזקננו הרה"ח ר' הערשיל זצ"ל 
הסמוכה.  פישפקלודיין  עיירת  מבני 
זקננו השתייך לחסידי מונקאטש, והיה 
ידוע ביראת שמים מופלגת, ובהתבט־
לות מוחלטת לצדיקים. כמותה, גם הוא 
עד  מופלאה,  בצורה  המחנות  את  עבר 
שהעיד על עצמו שבכל השנים הקשות 
פעם  לפיו.  טריפה  מאכל  הכניס  לא 
קטנה  סוכה  בנה  סוכות  שבערב  סיפר 
ותוך  המצווה,  את  לקיים  שיוכל  כדי 
גסטאפו  חייל  במקום  עבר  בניה  כדי 
ושאלו על מעשיו, חייל אחר שעבר אף 
הוא במקום קרא לעבר החייל השואל 
"תעזוב אותו, אתה לא רואה שנטרפה 
בפי־ נס.  בדרך  ניצל  וכך  דעתו",  עליו 

לתפארה  ביתם  את  הקימו  שפקלודיין 
הם  שנה.  עשרה  אחד  במשך  גרו  ושם 
תחת  במסירות,  ילדיהם  את  חינכו 
החמש  בן  היחיד  כשבנם  הברזל,  מסך 
לקבל  כדי  בדעברצין,  ללמוד  נשלח 
חינוך יהודי שורשי. לאחר בואם לאר"י 
חיים'  ה'אמרי  למרן  לויז'ניץ  נוסע  היה 
זיע"א, כן היה נוסע מפעם לפעם לחצר 
מסאטמר  מוהר"י  הרה"ק  של  קודשו 
זיע"א, ולעוד כמה מצדיקי הדור זי"ע. 

המהפכה  בעת  תשי"ז,  בשנת 
דרך  ברחו  ליל,  באישון  הסובייטית, 
מזוודות  שתי  כשבידם  הגבול  מבריחי 
המעט  מן  מעט  אישיים,  חפצים  עם 
מכל רכושם הרב שאותו השאירו אח־

ריהם בהונגריה, וכך עלו לארץ ישראל, 
עומד  מעייניהם  כשבראש  כל,  בחוסר 
לא  הם  צאצאיהם.  של  הטהור  החינוך 
שניסו  אותם  הסובבים  לקול  שמעו 
לשכנעם לנסוע לארה"ב, באומרם שכ־

בר היו מספיק בגלות ואין טעם לצאת 
לגלות נוספת.

* * *
כאשר הגיעו לארה"ק שיכנה אותם 
הסוכנות בצריף בבאר-שבע ללא חש־

מל וללא מים. אנשי הסוכנות הבטיחו 
להם שתוך כמה ימים יסדרו להם דירה 
אותם  שאלו  למחרת  עבודה.  ומקום 
הסוכ־ לאנשי  וכשנודע  פרטיהם  על 
להם  אמרו  תומו"צ,  שומרי  שהם  נות 
עפ"י  לילדיהם.  מתאים  חינוך  שיסדרו 
עצתם, שלחו את הילדים ללמוד בחי־

נוך ממלכתי דתי. הבנות חזרו מביה"ס 
וההורים שמעו מהם שאין הפרדה. מיד 
לאחר המידע שקיבל פגש ר' הערשיל 
אצל  שאף  מהעניין,  ב'הלם'  [שהיה 
נפרד]  ספר  בית  היה  בהונגריה  הגויים 
ביה"ס  על  לו  וסיפר  ממכריו,  באחד 
הלז שלומדים בצורה לא ראויה. אותו 
החינוך  של  ביה"ס  שישנו  יידעו  יהודי 
בנותיו  את  הכניס  מיד  ואכן  עצמאי, 
ימים  כמה  לאחר  העצמאי.  לחינוך 
הגיעו אנשי הסוכנות לשאול אותו היכן 
בנותיו, ואמר להם שאיננו שולח מכאן 
שלומדים  למקום  הבנות  את  ולהבא 
לו  הודיעו  זאת,  כששמעו  כזה.  באופן 
חד משמעית: "אם כך, אין לך לא דירה 

ולא עבודה".
ללא  נשארו  שנים  שלוש  למשך 

פרנסה, וחיו בדחקות גדולה מאוד, אך 
לא שתו ליבם לכל זה, משום שהחשוב 

ביותר בעיניהם היה 'חינוך הילדים'. 
ליוניון  דירה  עברו  תשל"ג  בשנת 
למרן  בסמיכות  לגור  שבארה"ב  סיטי 
זי"ע.  מצאנז  חיים  השפע  אדמו"ר 
לפרנסתם  עבדו  מרחקים,  בארץ  שם, 
לבחורים.  אוכל  בהכנת  צאנז  בישיבת 
זכרו  התקופה  מאותה  הישיבה  בני 
של  ליבה  טוב  את  השנים  כל  לטובה 
המנוחה, ודאגתה המיוחדת שלא יחסר 
מאום לאף בחור. מעשי החסד הגדולים 
שעשתה עם הבחורים, היו מעל ומעבר 
למה שהייתה מחויבת מתוקף תפקידה, 
כאשר מעשים אלו מונעים מטוב ליבה, 
כאש  בקרבה  שבערה  התורה  ומאהבת 

להבה. 
  בשנת תשמ"ו נפטר בעלה, זקננו 
הר"ר הערשיל ז"ל לאחר מחלה קצרה, 
בוויליאמסבורג,  בתה  ע"י  לגור  ועברה 
האח־ חייה  שנות  בשלושים  דרה  שם 

רונות.
* * *

הייתה  השלום  עליה  מלכה  מרת 
מיוחדת באמונת ה' ואהבתו, בכל מצב, 
מעולם  עליה.  שעברו  התקופות  ובכל 
כש־ ותמיד  להתלונן,  אותה  שמעו  לא 

'הכל  אומרת  הייתה  בשלומה  נשאלה 
טוב'. האירה פנים לכולם, והעבירה על 
מצוותיו  את  קיימה  עת.  בכל  מידותיה 
על  ואף  יתירה,  בהקפדה  מקום  של 
בימי  גם  כאשר  ויתרה,  לא  הצומות 
מפיה,  מאכל  מונעת  הייתה  זקנותה 

כדי להשתתף בצער הכלל.
* * *

זקנתנו ע"ה נותרה בצלילות הדעת 
עד יומה האחרון, ולאחר ייסורים קשים 
ומרים השיבה את נשמתה ליוצרה ביום 
חמישי כ"א מנ"א ה'תשע"ט, בשם טוב 

ובשיבה טובה. 
הלווייתה התקיימה ביום פטירתה 
בעיר ויליאמסבורג, שם ספדו לה כמה 
מעלים  הם  כאשר  ומנכדיה,  מחתניה 
עליה,  שעבר  מה  כל  אף  שעל  נס,  על 
את הכל קיבלה בשמחה ובאמונה, ללא 
מילה אחת של תלונה או הבעת מורת 

רוח וכדו'. 
ולמחרת  ארצה,  הועלה  ארונה 
ביום שישי ערש"ק פר' עקב, התקיימה 
ההלוויה בביה"ח סגולה בפ"ת. בהלוויה 
הגה"ח  המשפיע  בנה  הספידה  באר"י 
כן  שכשמה  בדבריו  שהזכיר  אהרן,  ר' 
'מלכה'  מהיותה  ומכך  'מלכה',  היא: 
ומידותיה  המיוחדות  תכונותיה  נגזרו 
התרומיות. כן הספידה נכדה הרה"ג ר' 
את  שציטט  שליט"א  הרבסט  אברהם 
הפרק 'אשת חיל', ושזר את הפסוקים 

יחד עם שנות חייה ומעשיה הטובים.
בנה  ה',  ברך  זרע  אחריה  הותירה 
משפיע  שליט"א  אהרן  ר'  הרה"ח 
חתניה:  גת.  בקריית  חב"ד  בקהילת 
הרה"ח ר' חיים שמעון הרבסט שליט"א 
מייסד ונשיא קריית הבעש"ט שבפתח 
אס־ מרדכי  אברהם  ר'  הרה"ח  תקוה, 
סיטי,  יוניון  העיר  מיקירי  שליט"א  קל 
שליט"א  קאופמן  שלמה  ר'  והרה"ח 
וויליאמסבורג.  בעיר  הפנים  מנשואי 
ה'  ברך  זרע  נינים,  ובני  נינים  נכדים, 

ההולכים בדרכי אבות. 
ת.נ.צ.ב.ה. 
נכתב ע"י נינה א. לוריא.

לראשונה: שיעורי 
מעתיק השמועה מרן 
הגרח"ש ליבוביץ זצוק"ל
'שיעורי רבנו חיים שלמה' על פרק ארבעה אבות

רבה  התעניינות 
נרשמה בעולם הכותבות 
של  שובו  נודע  כאשר 
מיזם המאמרים של מפ־
הגישו  כה  עד  הפיס.  על 
החי־ את  נשים  מאות 
המיזם.  לתיבת  בורים 
הזוכה  המיזם  במסגרת 
והתעניינות  להערכה 
מרובה בעולם הכותבות, 
לכתוב  הנשים  מוזמנות 
ומחשבה  הגות  מאמרי 
שלך   – שלי  בנושא: 

"כוחה של נתינה בראי היהדות". נושא 
את  היטב  מבטא  השנה  שנבחר  המיזם 
לנגד  שם  אשר  הפיס  מפעל  פעילות 
וההענקה  הנתינה  חשיבות  את  עיניו 
העצמה  על  ובדגש  בישראל  לחברה 

ונתינה נשית.
של  רבות  מאות  הוגשו  כה  עד 
חיבורים לתיבת המיזם, במפעל הפיס 
קוראים לציבור לשלוח את המאמרים 

בהקדם ולא לחכות לרגע האחרון.
השנה  גם  יעמוד  הראשון  הפרס 
על  השני  הפרס  ש"ח,   25,000 סך  על 

סך 20,000 ש"ח, המקום 
בפרס  יזכה  השלישי 
ש"ח,   15,000 בסכום 
10,000 הרביעי  המקום 

החמישי  המקום  ש"ח, 
ולצידם  ש"ח  ב-5,000 
עוד שבעה זוכים בזכות 
קודש  ספרי  לקניית 
ברשת 'אור החיים' בסך 

של 1,000 ש"ח.
ניתן  החיבורים  את 
אלול  לי'  עד  לשלוח 
בלבד,  מוקלדים   (10.9)
www.nativ.co.il/ הכשרה  לכתובת 
chiburim2019@ לדוא"ל  או   pais

ההנחיות.  עפ"י  ולפעול   gmail.com
למוקד  לפנות  ניתן  נוספים  לפרטים 
בימים   02-6269090 מאויש:  טלפוני 
מספר   .16:00-19:30 בשעות  וה'  ג'  א', 

הטלמסר של התחרות: 03-9411414.
בנוסף, ניתן לשלוח את החיבורים 
טפסי  באמצעות  ברק  בני   364 לת.ד. 
ברשת  להשיג  ניתן  אותם  ההצטרפות 
הריכוזים  בכל  החיים'  'אור  ספרי 

החרדיים.
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 אנשי חינוך והוראה: אימון מוחי ב'אלפא 
בריין סנטר' שיפר יכולות למידה והתנהגות 

אצל תלמידים עם הפרעת קשב וריכוז
מאות ילדים עם הפרעת קשב וריכוז חזרו ללימודים אחרי טיפול מוצלח ב'אלפא בריין 

סנטר' * האימון המוחי שיפר משמעותית את התסמינים והקשיים הנלווים * בשורת 
האימון המוחי שמוסדות החינוך רואים את תוצאותיו בשטח ולא יכולים להתעלם ממנו

שנת הלימודים החדשה רק נפתחה 
לה ומיליוני תלמידים פותחים דף חלק, 
כשתפילת  להצליח,  ומייחלים  מקווים 

ההורים והמורים מלווה אותם. 
דף  לפתוח  זוכים  שלא  ילדים  יש 
חלק לגמרי, אלו ילדים שמתמודדים עם 
הולכים  שהם  לאן  וריכוז.  קשב  הפרעת 
איתם,  הולכת  והריכוז  הקשב  הפרעת   -
בכוח  ופוגעת,  מכשולים  מציבה  מקשה, 
הרצון העז, המוטיבציה והיכולות שלהם.
מה־ מונעת  וריכוז  קשב  "הפרעת 
להשתלבות  מפריעה  להתקדם,  תלמיד 
שלו בכיתה ברמה הלימודית והחברתית 
וצריך לטפל בה, אם לא בדרך המקובלת, 
אימון  למשל  כמו  חדשות  בדרכים  אז 
בחיידר  רב'ה  אורבך,  הרב  אומר  מוחי", 
קשב  הפרעת  עם  תלמיד  שבכיתתו 
בריין  ב'אלפא  מוחי  אימון  שעבר  וריכוז 
סנטר'. "אני יודע שהשנה החדשה תהיה 
יצליח  ושהוא  עבורו  קלה  יותר  הרבה 
ואני  מאוד  לו  עזר  הטיפול  ה',  בעזרת 

ממליץ להורים לנסות".
הפרעת קשב וריכוז מעסיקה רבות 
החינוך  במוסדות  והוראה  חינוך  אנשי 
לרוב,  ובסמינרים.  בישיבות  היסודיים, 
אך  תרופתית,  לטפל  בוחרים  ההורים 
לחיפוש  הוביל  מספקת  הטבה  היעדר 
ומציאת פתרון חדש, אימון מוחי במרכז 

'אלפא בריין סנטר'.
"אני מכירה כמה תלמידות שלנו עם 
ב'אלפא  שטופלו  וריכוז  קשב  הפרעת 
מדווחים  והמורות  וההורים  סנטר'  בריין 
על שיפור והקלה גדולה בהתנהגות, ברו־
בבית",  ובלמידה  בשיעורים  בריכוז  גע, 

מספרת מנהלת סמינר בבני ברק.
"המרכז שלנו מצליח במקרים רבים 
שלא  ילדים  יש  ההפרעה,  את  למגר 
נוסף",  טיפול  לאף  מכן  לאחר  זקוקים 
מחדדים אנשי המקצוע של 'אלפא בריין 
הטיפול  אודות  סקירה  ונותנים  סנטר' 

שכבר עזר למאות ילדים. 
מוחית  פעילות  מווסת  מוחי  "אימון 

היתר,  בין  הגורמת,  מיטבית  שאינה 
אימון  וריכוז.  קשב  הפרעת  להתפתחות 
מוחי אינו פולשני ואין לו תופעות לוואי, 
ויש לו יתרונות רבים. המרכז שלנו מטפל 
בשיטה ובטכנולוגיה המתקדמת בעולם 
מתבצ־ ילד  לכל  מוחי.  באימון  לטיפול 
המוחית  הפעילות  למיפוי  בדיקה  עת 
ומתאימים תכנית טיפולים אישית ותו־
צאות השיפור, הן לא מאחרות להגיע".

לשיפור  המרכז  של  ההצלחה  סוד 
הוא  סנטר'  בריין  'אלפא  המוח  תפקודי 
בו,  שניתן  המקצועי  הטיפול  ספק  ללא 
בו  ומטפלים  ומחקרית  מדעית  שהוכח 
אנשי  ובעולם,  בארץ  רפואיים  במרכזים 
ובניסיון  בהכשרה  המצוידים  המקצוע 
המתאימים, ההקפדה על שקיפות מלאה 
הדיסקר־ ושלב,  שלב  בכל  ההורים  מול 

שמלווה  המרכז,  וצוות  המוחלטת  טיות 
את הילד והמשפחה עד לשיפור המיוחל.

נוסעים עדיין ברכב ישן? כנראה שלא שמעתם 
על הטרייד-אין המשתלם של ביגליס

כנראה  ישן?  ברכב  עדיין  נוסעים 
החדש  הטרייד-אין  על  שמעתם  שלא 
ולא  צריך  לא  כבר  מהיום  ביגליס.  של 
מה־ עם  המכונית.  את  למכור  משתלם 
מפתח"  מול  "מפתח  הטרייד-אין  פכת 
של ביגליס, תוכלו להתחדש ברכב 2019
דקות   40 בתוך  ומאובזר  מפנק  חדש, 
שלא  כדי  והתרוצצויות  טרטורים  ובלי 
תישארו רגע אחד בלי רכב צמוד! היכנסו 
לביגליס, חברת הליסינג הגדולה במגזר 
עסקת  את  דקות  תוך  ותקבלו  החרדי, 

הטרייד-אין הטובה ביותר עבורכם.
בביגליס תקבלו התחייבות לטרייד-
אין לכל רכב בלי כוכביות! קביעת מחיר 
מנוע,  בסיס  על  בדיקה  לפני  עוד  סופי 
על  הבדיקה  עלות  תקינים,  ושלדה  גיר 
חשבוננו, קבלת המחיר הטוב ביותר על 
ההלוואה/שעבוד  סגירת  הישן,  הרכב 
חדש  מרכב  כמובן  ותיהנו  הישן  לרכב 

בעסקה המשתלמת ביותר!
של  החדשה  הטרייד-אין  שיטת 
ההתרוצצויות  כל  את  מייתרת  ביגליס 
תקינות  בדיקות   – היום  עד  שהכרתם 
סוחרים,  שמאים,  שווי,  הערכות  רכב, 
העברת  מכירה,  נסיעה,  מחיר,  הצעות 
הסדרת  שעבודים,  הסדרת  בעלות, 

בירוקרטיה.  ואינספור  ניירת  תשלומים, 
מעכשיו הטרייד-אין של ביגליס ורכישת 
הרכב החדש הם באותו מקום, מה שמא־

פשר לסגור לך עסקת טרייד-אין מיידית 
ולצאת עם הרכב החדש תוך דקות – בלי 
חיסכון  ועם  להתרוצץ,  בלי  טרטורים, 

משמעותי בזמן ובכסף!
בביגליס תמצאו את מגוון הרכבים 
הגדול בארץ, הכוללים גם רכבים היברי־
דיים וחשמליים, עם ביצועי מנוע איכו־

בצריכת  לחיסכון  המביאים  יותר  תיים 
מתקדמים  וחיישנים  טכנולוגיות  הדלק, 
להגברת הבטיחות וביצועי כביש טובים 
חדשני  ועיצוב  אבזור  וחבילות  יותר, 
בביגליס  הכרתם.  שלא  מפנקת  בנוחות 
בדיוק  המתאים  הרכב  את  לכם  יתאימו 
או  פרטית  שטח,  או  כביש   – לצרכיכם 

מנוע  בעלת  או  היברידית  משפחתית, 
המושלמת  האבזור  חבילת  עם  בנזין 
וחיסכון  דלק  צריכת  לנוחות,  עבורכם 
וכמובן ביצועי מנוע איכותיים כפי שא־

תם צריכים.
כדי  הכל,  בשבילך  יעשו  בביגליס 
ומרכב  ורגועה  נוחה  מנסיעה  שתיהנה 
לא  כבר  מהיום  שקט.  ראש  עם  חדש 
להמתין,  להתרוצץ,  לבוא,  ללכת,  צריך 
לחפש  טפסים,  להחתים  מימון,  למצוא 
לסניף  וללכת  ביותר  הזול  הביטוח  את 
בביגליס  בעלות.  להעביר  כדי  הדואר 
מת־ תיהנו  השירותים,  כל  את  תקבלו 
ללא  במיוחד  אטרקטיבי  חודשי  שלום 
צורך במקדמה כלל ותצאו עם רכב חדש 
קצר  זמן  בתוך  אטרקטיביים  בתנאים 

ומבלי שתקום מהכסא! 
אז היכנסו לביגליס וקבלו את הטוב 
שלנו!  הניסיון  בזכות   – בשבילך  ביותר 
ירושלים,  אלבר:  משנה  סוכנות  ביגליס, 
רח' ירמיהו 39; בני ברק: רח' כהנמן 106

בטלפון  או   ,BBC מתחם  4 כנרת  ורח' 
.1-700-550-650

* סגירת החוב הישן בכפוף לאישור 
הגוף הממן וע"פ תנאיו.

עונג שבת במרכז הרפואי 
שיבא – תל השומר

ארוחות שבת למהדרין גם למלווים, מנייני תפילות בביה"כ המרכזי, עירוב מהודר ועוד
המרכז הרפואי שיבא – תל השומר 
ומענה  שירות  לתת  דגלו  על  חרט  אשר 
איכותי לכלל האוכלוסיות בישראל מש־
לשבת  בתנאים  גם  רבים  משאבים  קיע 
לא  וזאת  תומ"צ  שומרי  עבור  כהלכתה 
ובני  למלווים  גם  אלא  למאושפזים  רק 
המשפחה. מדובר בשירות ייחודי הכולל 
חלוקת שלוש סעודות מלאות למהדרין 
המוגשות גם למלווים וגם למאושפזים 
בבניין  הממוקם  אוכל  בחדר  שבת  בכל 
לבית  בסמוך  הכניסה  בקומת  האשפוז 
הכנסת המרכזי. לעומת בתי חולים אח־
רים בהם ארגונים ועמותות הם המחל־

קים סעודות לשבת, הסעודות המוגשות 
בעלות  מתוקצבות  הינן  בשיבא  לציבור 
עצמו  שיבא  הרפואי  המרכז  ע"י  גבוהה 
וכוללות תפריט שבתי בד"צ העדה החר־

דית, כאשר נציגים מטעם שיבא נמצאים 
דאגה  תוך  הסעודות  כל  במהלך  בשטח 

לכל הפרטים הנדרשים.
הרפואי  המרכז  במתחם  בנוסף, 
שיבא מתקיימים בכל שבת כמה מנייני 
מענה  הנותנים  שונים  בנוסחים  תפילה 
למאות (!) מתפללים, כאשר נציג המרכז 
הרפואי האמון על התנהלות בית הכנסת 

שוהה במקום וניתן להיעזר בו בכל מידע 
נדרש.

שקיים  המהודר  החצרות  עירוב  גם 
בשיבא נעשה על סמך כל השיטות, אף 
המחמירות ביותר, והוא נבדק בכל שבוע 
לכל  יש  שכיום  כך  שבת,  בערב  מחדש 
על  לסמוך  אפשרות  במקום  השוהים 
כשרות העירוב לכל הדעות למהדרין מן 

המהדרין.
המלא  השירות  מלבד  זאת  כל 

למהדרין הניתן כיום במסגרת אגף נשים 
ואי"ה בקרוב גם באגף הילדים. השירות 
באגפים אלו כולל: אוכל בכשרות בד"צ 
שבת  לשמירת  תנאים  החרדית,  העדה 

כהלכתה, מענה הלכתי שוטף ועוד.
כי  נמסר  שיבא  הרפואי  מהמרכז 
ובראשה  שיבא  הרפואי  המרכז  "הנהלת 
רבה  חשיבות  רואים  קרייס  יצחק  פרופ' 
גם  כהלכתה  לשבת  תנאים  בהעמדת 
משפחותיהם  לבני  וגם  למאושפזים 
הנ־ לכל  רבים  משאבים  מוקצים  ולכן 

הציבורים  מכלל  מטופלים  עבור  דרש 
והקהילות. 

אכן תגובות הציבור הרחב למהלכים 
אלו חמות ומוקירות. בכל שבוע מחדש 
מתקבלות במערכת המרכז הרפואי שי־

בא – תל השומר מכתבי תודה והערכה 
הפרטים,  כל  על  והחשיבה  הדאגה  על 
לה־ ערכות  כמו  ביותר  הקטנים  כולל 

מקום  מהודרות,  שבת  סעודות  בדלה, 
מכובד לכל אחד גם בבית הכנסת ועוד. 
אין ספק, כי כיום, השוהים בשטח המרכז 
להסתמך  יכולים  בשבת  שיבא  הרפואי 
על השירותים הללו ולהקל מעליהם את 

העול והדאגה מעניינים אלו.

בטיחותי יותר, יעיל יותר ואיכותי הרבה יותר: 
טכנולוגיית ההדמיה החדשה של 'אסף הרופא' 

סורק חדשני לטיפול בעקמת של ילדים ומבוגרים נחנך בשבוע שעבר במרכז 
הרפואי שמיר • סגן השר הרב ליצמן: "מתרשם כל פעם מחדש מהטיפול 

האיכותי והמקצועי הניתן למטופלים כאן"
לטי־ חדשני  סורק   -  EOS מכשיר
נחנך  ומבוגרים  ילדים  של  בעקמת  פול 
שמיר.  הרפואי  במרכז  שעבר  בשבוע 
מרפאות  בבניין  לשימוש  נכנס  המכשיר 
חוץ. מדובר בסורק רנטגן חדשני המסו־

גל באיכות גבוהה ביותר לאפשר הדמיה 
הגפיים  מפרקי  ושל  השדרה  עמוד  של 

התחתונות והעצמות שמרכיבות אותם.
הסורק החדשני מפיק בצילום אחד 
לראש  ועד  הרגל  מכף  השלד  כל  את 
המנח  של  הערכה  מאפשר  הוא  ובכך 

המרחבי ובתלת מימד של עמוד 
השדרה והגפיים התחתונות. 

החדש  המכשיר  חנוכת 
בהש־ השבוע  נערכה   EOS

ח"כ  הבריאות,  שר  סגן  תתפות 
הרב יעקב ליצמן, סגן שר האוצר 
המרכז  מנהלת  כהן,  יצחק  ח"כ 
קורח,  לבציון  א'  ד"ר  הרפואי 
אילן  האדמיניסטרטיבי  המנהל 
מירובסקי  יגאל  פרופ'  יפתח, 
ב'  אורתופדיה  מחלקת  מנהל 
וד"ר סיגל טל מנהל מערך הדי־

מות במרכז הרפואי שמיר
סגן שר הבריאות, ח"כ השר 
על  מברך  "אני  ליצמן:  יעקב 
ההתקדמות הטכנולוגית המונג־

שת לציבור הרחב במרכז הרפואי, ומת־
רשם כל פעם מחדש מהטיפול האיכותי 

והמקצועי הניתן למטופלים כאן". 
סגן שר האוצר ח"כ יצחק כהן: "אני 
לרב  ליצמן,  השר  לסגן  להודות  מבקש 
משרד  לאנשי  הבריאות,  למשרד  פירר, 
שמיר  הרפואי  המרכז  ולהנהלת  האוצר 
אסף הרופא על הבאת המכשור החדיש 
הבדיקות  הנגשת  לטובת  זאת,  לכאן. 
והרפואה המתקדמת בעולם כיום, לכלל 

האוכלוסייה במערכת הציבורית".

ד"ר א' לבציון קורח, מנהלת המרכז 
גאה  "אני  הרופא:  אסף  שמיר  הרפואי 
לחנוך היום את המכשיר החדש לטיפול 
מפרקים  השדרה,  עמוד  של  הדמיה 
המ־ מטופלינו.  בריאות  לטובת  וגפיים 
בראשות  שלנו  האורתופדיות  חלקות 
פרופ' יגאל מירובסקי וד"ר גבריאל אגר 
רופאים,  מבחינת  בארץ,  המובילות  הן 
אבחון וטיפול רפואי, ואני שמחה שמע־
תה יעמוד לרשותנו מכשיר חדשני אשר 
יותר  ברורה  מצב  תמונת  לתת  יסייע 

נמשיך  אנו  יותר.  נמוכה  קרינה  ברמת 
להשקיע ולקדם ולהביא למרכז הרפואי 
המתקדמות  הטכנולוגיות  את  שלנו 
אנושית  ברפואה  אמונתי  מתוך  ביותר 

פורצת דרך". 
"מעתה נוכל למדוד בצורה מדויקת 
ומבוגרים,  בילדים  העקמות  את  יותר 
התחתונות  בגפיים  עיוותים  של  מדידה 
התפתחותיות  מחלות  או  שברים  לאחר 
על  לפצות  הגוף  יכולת  את  ולהעריך 
יגאל  פרופ'  מדגיש  אלה",  עיוותים 

מירובסקי, מנהל מחלקת אורתופדיה ב' 
בשמיר ומפרט: "הסורק הינו כלי אידאלי 
בגב  עיוותים  התפתחות  אחרי  למעקב 
והגפיים התחתונות והוא מאפשר לתכנן 
בצורה מדויקת יותר את הניתוחים שאנו 
מבצעים בעמוד השדרה לתיקון עוותים 
בניתוחי  ומבוגרים,  בילדים  ועקמות 
וב־ והברכיים  הירכיים  מפרקי  החלפות 

תיקון עוותים בגפיים התחתונות בילדים 
ומבוגרים".

אחת התכונות הייחודיות והחשובות 
של המכשיר היא בטיחותו. פעו־

הרבה  עם  נעשית  הסריקה  לת 
בצי־ הקיימת  מזו  קרינה  פחות 

לומים במכשירים המצויים כיום. 
EOS זו מערכת פורצת דרך 
בעמידה  המטופל  את  הסורקת 
מישו־ בשני  זמנית  בו  ומבוצעת 

לבצע  מסוגלת  מכן  ולאחר  רים 
המישורים  שני  של  אינטגרציה 
תלת  שחזור  אותו  את  ולבצע 

מימדי.
מפחית   EOS-ה "מכשיר 
את  לבצע  שלוקח  הזמן  את 
בלבד.  שניות  ל-10-25  הסריקה 
תמונות  מספקת  זו  טכנולוגיה 
 ,1:1 מידה  בקנה  אמיתי,  בגודל 
עצם  מחלות  ולניטור  כירורגי  לתכנון 
שצריכים  ילדים  עם  במיוחד  ומפרקים 
כגון  תכופות,  לעיתים  צילומים  לבצע 
כמו  שדרה  עמוד  עיוותי  עם  ילדים 
מהווה  החדשנית  המערכת  עקמת. 
האופ־ והאופציה  ממש  של  בשורה 

הילדים  אחר  מעקב  לבצע  טימלית 
ס'  ד"ר  הדגישה  מחלתם",  והתפתחות 
טל, מנהלת מערך הדימות בשמיר אסף 

הרופא.

בן כיתה א' לחופה
כבר בכיתה א' ויהיו שיאמרו כבר בעריסה, יש לדאוג לעתידו של הילד שהתחיל 
השבוע שנה חדשה • כמה ילדים נוספו השנה למערכת החינוך וכמה מהם יוכלו 
להתחתן מבלי שההורים שלהם יקרסו תחת הנטל? • מה זה ריבית דריבית ומתי 

כדאי להגדיל את ה'סיכון' במכשירי חיסכון והשקעה?
שנת הלימודים החלה השבוע והפ־
עם בכל המסגרות. גם בתלמודי התורה 
גם  יעקב,  בית  החינוך  במוסדות  וגם 

בישיבות וגם בסמינרים.
שיל־ אלה  רבים מההורים, במיוחד 

דיהם נכנסים לראשונה למערכת החינוך 
לחשוב  מתקשים  א',  לכיתה  ו"עולים" 
חתונה  על  דהיינו,  הרחוק,  העתיד  על 
לבד  לא  הם  מקצועית.  הכשרה  על  או 
רבים  סקרים  טובה.  בחברה  הכל  ובסך 
מעידים על "תפיסת חיסכון" שגויה אצל 
שמשרד  מזל  מהציבור.  גדולים  חלקים 
האחרונות  בשנים  להפעיל  החל  האוצר 

את תוכנית "חיסכון לכל ילד".
מי שכן חושב על העתיד, לא מסת־

פק בחיסכון לכל ילד, וגם לא בתוכנית 
החיסכון שסבא וסבתא פתחו עם לידתו 
מי  א'.  לכיתה  היום  שעולה  הילד  של 
השנים  לתריסר  היום  לחסוך  שיתחיל 
"חבי־ עם  אותן  לסיים  עשוי  הקרובות, 

לחסוך  שיוכלו  מזומנים  של  נאה  לה" 
לאפשר  ו/או  בעתיד  דמים"  "חתונת  לו 
מקצועית  הכשרה  לילדיו  להעניק  לו 

ולמצער השתתפות בעלותם.
של  "סולידי"  חיסכון  להמחשה,  רק 
100 שקלים בחודש מכניסת הילד לכי־

תה א' ועד גיל שמונה־עשרה, יכול להניב 
עשיתם  שלא  שקלים   5,000-6,000 עוד 
משנים  שאם  כמובן  לקבלם.  כדי  דבר 
ולו במעט את הסכום ומגדילים מעט את 
הסיכון לפחות במחצית התקופה ולהח־
זיר אותו למסלול סולידי לקראת המועד 

בו צריכים את הכסף, ניתן "להקפיץ" את 
התשואה בלא מעט כסף.

'בסדנו  מקבוצת  הורביץ  אליהו 
אומר:  בהשקעות  שמתמחה  השקעות' 
בנרות  לחפש  צריכים  שהיום  נכון  "זה 
השקעות 'שוות' וזה נכון שהשקעות סו־
לידיות מייצרות תשואות סולידיות. ככה 
הסיכוי.  גודל  הסיכון,  כגודל  בחיים,  זה 
להר־ יכול  זמן  לאורך  שחוסך  מי  אבל 
'מסוכנות'  קצת  השקעות  לעצמו  שות 
את  ולהוריד  גבוהה,  שלהן  שהתשואה 
רמת הסיכון ככל שהוא מתקרב למועד 

בו הוא רוצה למשוך את הכסף".
הורביץ אומר כי "תחילת שנת לימו־

דים היא גם סיום שנה עברית וסיומו של 
רבעון שלישי בשנת הכספים וזה בדיוק 
ולהתארגן  מחדש  מסלול  לחשב  הזמן 
עתיד.  פני  שצופה  חדש  חיסכון  עם 
לימודים  שנת  עכשיו  שהתחילו  הילדים 
ואופס,  בחורים  נערים,  מאוד  מהר  יהיו 
מאוד  עובר  זה  מתחתנים.  כבר  הם 
מהר וצריך לנצל את התזכורת הגלומה 

ב'תחילת שנת הלימודים'". צודק. 

רשת 'בר כל' הועברה לבעלות חדשה
בהנהלת הרשת מדגישים כי הרשת תתן שירות אישי ללקוחות ותציע את סל 

הקניה המשתלם למשפחות
יצא  המזון  בשוק  הגדול  המהפך 
כאשר  אלו,  בימים  ממש  וקורה  לדרך 
העסקה הגדולה של רכישת בר כל הוש־

למה, כך שהרשת הפכה להיות הגדולה 
מ70 למעלה  עם  החרדי  במגזר  ביותר 

סניפים ברחבי הארץ.
כי  מציינת  החדשה  הרשת  הנהלת 
הלקוחות  לציבור  לבשר  שמחה  היא 
לעמוד  ימשיכו  הרשת  סניפי  בע"ה  כי 
מוגבר  מלאי  במגוון  הלקוחות  לרשות 
המובילים  מהמותגים  המוצרים  במיטב 
ביותר.  המהודרות  ובכשרויות  במשק 

ועתה לאחר המיזוג. 
בהנהלת הרשת ציינו כי "מעבר לע־

והעיקרי  המרכזי  הדבר  הפיננסית,  סקה 
היה  התהליך  בכל  עינינו  לנגד  שעומד 
מסל  ייהנו  שהמשפחות  כך  על  לשמור 
מאמינים  אנו  ומשתלם.  זול  הקניה 
גדולה  לרשת  הפכנו  אנחנו  שכאשר 
הכח  ענק,  קניה  בכח  המחזיקה  וחזקה 

גדול  והמוצרים,  המזון  ספקי  מול  שלנו 
יותר.  זולים  מחירים  לקבל  ונוכל  יותר 
בהוצאות  צמצום  מאפשר  גם  המיזוג 

מטה והוצאות לוגיסטיות.
כי  הרשת  בהנהלת  מציינים  עוד 
נת־ אנחנו  התהליך,  השלמת  עם  בע"ה 

חיל בתהליך שיפור נראות כלל החנויות, 
אחרת,  קניה  מחוויית  ייהנו  והלקוחות 

בהנהלת  במיוחד".  שווים  וממבצעים 
הלקוחות  ציבור  את  מזמינים  הרשת 
הארץ  ברחבי  הרשת  לסניפי  להיכנס 
המוגבר  הסחורה  ממלאי  ולהתרשם 
בארץ  המובילים  המותגים  ממגוון 
במחירים  ביותר  המהודרות  ובכשרויות 

משתלמים במיוחד.

כל הדרך מאוקראינה, לניתוח 
מוצלח בהדסה!

הודות לשיתוף פעולה נרחב הוטסה 
שסיכן  מורכב  משבר  סבלה  אשר   4 בת 

את המשך תפקוד ידה.
מחוץ  ילדים  עם  שיחקה  "הילדה 
יעקב  מספר  דנייפרו",  שבעיר  לביתנו 
במקור  ירושלמי  אביה,  גולדשטיין 
בעיר  לישראלים  חב"ד  בית  את  המנהל 
בגודלה  לשלישית  הנחשבת  דנייפרו 
6 כבר  כאן  גרים  "אנחנו  באוקראינה. 

ואת  הקהילה  את  היטב  ומכירים  שנים 
גני המשחקים. כשהיא נפלה מיד ניגשנו 
מהמרפק,  יוצאות  העצמות  את  וראינו 
לא  שבר  שיש  והבנו  מעוות  היה  הוא 
נסעו  ההורים  מיידי".  טיפול  וצריך  רגיל 
החולים  לבית  שעה  במשך  בתם  עם 
ולאחר  היד  צולמה  "כשהגענו  המקומי. 
אבל  בגבס,  אותה  קיבעו  הרופאים  מכן 
בצילום נוסף שבוצע אחרי הקיבוע, הת־

ברר שהעצם עדיין עקומה ושהטיפול לא 
של  מעורבות  כאן  שצריך  הבנו  הצליח. 
מומחים באורתופדיה". המשפחה פנתה 
MSG אל מוטי גלושטיין, מנכ"ל חברת

רפואית,  ולוגיסטיקה  בהטסות  העוסקת 
אשר העביר את צילומי הזרוע לד"ר ג'וש 
לשם  בהדסה  מומחה  אורתופד  שרודר, 

קבלת חוות דעת מוסמכת וברורה.
"הרופא מהדסה בחן את הצילומים 
אונליין וקבע שהיד זקוקה לניתוח דחוף. 
השבר  של  במקרה  מספיק  לא  קיבוע 
המורכב הזה, ולא רק זאת – אלא שהז־

מן היה לרעתנו. הצורך בניתוח היה דחוף 

ביותר כדי להציל את היד".
מהיר  "מבצע"  יעקב  מתאר  מכאן 
בישראל.  הדחוף  לניתוח  בתו  להטסת 
בצוות  החל   – לנו  לעזור  נרתמו  "כולם 
חדר מיון ילדים בהדסה עין כרם שהת־

חיל להתארגן לבואנו, הקהילה הנהדרת 
העיר  רב  בראשות  בדנייפרו,  חב"ד  של 
והמחוז הרב שמואל קמינצקי, שהסביר 
לחברת התעופה כמה דחוף המקרה של־
נו – כי אנו עלולים לאבד את היד, והם 
עשו את הבלתי יאמן ועצרו את המטוס 
מלהמריא, כשכבר היה ממש על מסלול 
לאחר  בתי  ואת  אותי  והעלו  ההמראה 
מד"א  לפרמדיק  דקות,   40 שהמתינו 
בחופשה  שם  ששהה  דובינקי  דניאל 
לבית  בפינוי  אותנו  ללוות  התנדב  אבל 
אמבו־ לצוות  ואפילו  המקומי,  החולים 
ירידתנו  עם  לנו  שחיכו  מלכה'  'לב  לנס 
מהמטוס, כשבתי כאובה וסובלת – ופינו 

אותנו משדה התעופה להדסה עין כרם. 
בת  ילדה  עבור  מדהים  פעולה  שיתוף 
פרטית  השגחה  בזכות  הם  אלו  כל   !4

ושליחים יקרים מהשמיים".
"בהדסה כבר חיכה לנו לפנות בוקר 
ד"ר  של  בראשותו  ילדים  המיון  צוות 
ראשונית  הערכה  שביצעו  חשביה  סער 
הוכנסה  בתי  קצר  זמן  וכעבר  למצבה, 

לניתוח".
ד"ר מיכאל זיידמן, שביצע את הני־

היא  כי  מספר  הילדה,  של  בזרועה  תוח 
הגיעה עם שבר מורכב במרפק אשר כל 
רגע מהווה סיכון לתפקוד היד. "במקרים 
שכאלו יש צורך לנתח באופן מיידי ולא 
להמתין – וגם אם מדובר באמצע הלילה 
אנו בהדסה נמהר לנתח, כי אנו חוששים 
שיתפתח מצב הנקרא 'תסמונת המדור'.

והעצבים  השרירים  כזה  במצב 
עלולים להפוך להיות נמקיים – ואז כבר 
מדובר בתהליך שעשוי להיות לבתי הפיך 

הפוגע לגמרי בתפקוד היד.
המו־ השבר  טופל  הניתוח  במהלך 

ברזל  חוט  במעין  קובעה  והעצם  רכב, 
ד"ר  מסביר  שכאלו",  למקרים  ייעודי 
זיידמן. "בבדיקת הדמיה שביצענו לאחר 
ואני  הושלם  שהקיבוע  נראה  הניתוח, 
לתפקוד  בהמשך  תחזור  שהיד  מאמין 
בינתיים  לילדה  שסידרנו  יצא  אז  מלא. 
בעוד  אלינו  תשוב  היא  בארץ,  חופשה 
כמה שבועות לביקורת ואנו נוודא שהיד 

מחלימה היטב".

ביוזמת 'הכוון': רוצים לבנות קריירה בשוק 
ההון? בית ההשקעות 'פסגות' מחפש אתכם

מעוניינים לבנות קריירה בשוק ההון 
עם  מכובד,  שכר  עם  מתפקיד  וליהנות 
תעסוקתי'  'הכוון  חרדית?  וסביבה  צוות 
ברק  בני  עיריית  של  מיסודם  ברק,  בני 
בשיתוף  והרווחה,  העבודה  ומשרד 
'פסגות' – בית ההשקעות הגדול ביותר, 
מנבחרת  חלק  להיות  אותך  מזמינים 

מנצחת!
למערך הפנסיה והגמל של 'פסגות' 
שיעבדו  לקוחות,  שירות  נציגי  דרושים 
חרדי,  צוות  עם  לחלוטין  נפרד  במוקד 
בלי עבודה בחול המועד, פורים ותשעה 
באב ועם אפשרות קידום מקצועי מהיר 
למתאימים. העבודה בשעות היום בלבד 
חרדית.  ובסביבה  באווירה  בתל-אביב, 
ראשונית  רגל  דריסת  מאפשר  התפקיד 
שוק  עם  מעמיקה  והיכרות  ההון  בשוק 
יינתן  למתאימים  הפנסיוני.  החיסכון 

רבות  קידום  ואפשרויות  לימודים  מימון 
בחברה. העבודה מתאימה לכל מי שקי־
בלו את היתר רבותיהם ליציאה לעבודה.
ל'הכוון' שיתוף פעולה פורה עם שו־

רה של מפעלים ומעסיקים גדולים והם 
חרדים  עובדים  לאתר  העת  כל  פועלים 
עבודה  מוסר  כבעלי  הידועים  איכותיים 
המעסיקים  לדרישות  המתאימים  גבוה, 
לתפקי־ הכשרה  מסלולי  לכם  ומציעים 
דים ייעודיים, סדנאות ידע כלליות ועוד.

בנוסף, במרכז מסייעים לכם לאורך 
כל השנה בשילוב והתאמה במגוון מש־

ומעניקים  מכובד  שכר  עם  במשק  רות 
לכם בין היתר, אבחון תעסוקתי מקצועי, 
המקצו־ תעסוקתיים  מאבחנים  ידי  על 

המתעניינים  את  המפנים  ביותר  עיים 
ולהמשך  ספציפיים  תעסוקה  לתחומי 
באמצעות  מקצועית  והכשרה  לימודים 
 – השונים  לקורסים  מיוחדות  מלגות 
מלאה,  בהפרדה  מתקיימים  כולם  אשר 
מק־ תעסוקתי  אבחון  ולנשים.  לגברים 
דים מונע עוגמת נפש רבה של לימודים 
במשך שנים או קורסים ממושכים שעו־

לים סכומים ניכרים ולא מסייעים בסופו 
של דבר למחפשים למצוא את התפקיד 

המתאים עבורם.
03- חיים:  קורות  ומשלוח  לפרטים 
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לקראת פתיחת שנת הלימודים חסדי נעמי 
חילק ילקוטים למשפחות מעוטות יכולת

נעמי,  חסדי  הגדול  החסד  בארגון 
מסכמים קיץ עשיר בפעילות.

בסיוע אלפי מתנדבים, ביניהם ילדי 
בתי ספר רבים מכל רחבי הארץ, הסתיים 
מבצע חזרה לבית הספר של חסדי נעמי.
במהלך המבצע גויסו וחולקו ילקו־

טים, מחברות, ספרים, קלמרים, מכשירי 
כתיבה, עטיפות, מדבקות צבעוניות ועוד.
במרכזים  ארזו  הרבים  המתנדבים 
הלוגיסטיים של חסדי נעמי, ילקוט אחר 

ילקוט.
שילד  מה  בכל  מולאו  הילקוטים 
וילדה זקוקים לו במהלך שנת הלימודים 

במוצרים איכותיים, צבעוניים ויפים.
הרב יוסף כהן הודה לאלפי הילדים 
"הראיתם  להתנדב:  שהגיעו  וההורים 
דב־ לעשות  שאפשר  שלכם  לילדים 

הילדים  אשרי  וחשובים.  ערכיים  רים 

לבוא  אותם  מחנכים  שלהם  שההורים 
לעזור ולהתנדב בימי החופש. 

והדמעות  החיוך  את  כשרואים 
את  שמקבלים  הנרגשים  הילדים  אצל 
האמא  של  השמחה  את  הללו,  התיקים 
האלמנה – כשמחזיקה תיק חדש ובוהק 
 - יפהפה  וקלמר  צבעוניות  מחברות  עם 

זה ממלא את הלב בהתרגשות וסיפוק.
גם אחרי למעלה מ-30 שנה זה עדיין 
אמר   – מחדש"  פעם  בכל  אותי  מרגש 
הילקו־ נעמי  חסדי  יו"ר  כהן  יוסף  הרב 

ממשפחות  לילדים  חולקו  הרבים  טים 
נזקקות, בכל רחבי הארץ.

יקב יתיר מתחדש בכרם חדש 
ומיכלי תסיסה ייחודיים

יקב יתיר השוכן בחבל יתיר, שבהרי 
הנושקים  והדרומיים,  הגבוהים  יהודה 
האזור  לסמל  השנים,  עם  הפך  למדבר, 
בזכות יינות האיכות שהוא מנפיק מידי 
לתשבחות  בקביעות  זוכה  היקב  בציר. 
כמ־ לעצמו  הציב  והוא  ובעולם,  בארץ 
האזורית  הייחודיות  את  להדגיש  טרה 
ביינותיו – אותו אופי 'יתירי' שעליו הבא 
באדמת  רב  בגובה  הנטועים  מכרמים 
גיר חרסיתי, ומאקלים ספר מדברי יבש 
וקר בלילה, היוצרים אזור גידול (טרואר) 

מאוד מיוחד. 
היקב,  מתחדש  האחרונות  בשנים 
נטיעת  עם  בכרמים,  התפתחות  ועובר 
זנים חדשים, מעבר מחביות קטנות למ־

כלי עץ ובטון, ויצירת ממסכים (בלנדים) 
את  מושלם  באופן  המבטאים  חדשים 

אזורית והאופי היתירי.
כרם  ניטע  אוגוסט  חודש  בתחילת 
סוביניון  קברנה  ובו  יתיר  ביער  חדש 
דונם  כ-30  הינו  הכרם  של  גודלו  וסירה. 
ומושבו ליד הר עמשא, בגובה 850 מ', על 
המדרון המערבי של היער. בנוסף, התח־

בנפח  בטון  מיכלי  בארבעה  ביתיר  דשו 
לתסיסה  המיועדים  האחד,  ליטר   3,100

מיכלים  שלמים.  אשכולות  עם  פתוחה 
אלו מיועדים עבור הזנים: סירה, גרנאש 
מאפשרים  החדשים  המיכלים  ומורבדר. 
אוורור מוגבר ויציבות תרמית של התי־

רוש בזמן התסיסה.
יתיר  יקב  השיק  השנה  במהלך 
ומרתקים  חדשים  (בלנדים)  ממסכים 
ביתיר.  ההתחדשות  מתהליך  כחלק 
ביניהם ניתן למנות את נחל יתיר 2016 - 
יין אדום חדש, מורכב מזני סירה, טנאט, 
ומלבק, טעמו פירותי, טאנין מגורען ומ־
עט מלוח, עם מרירות נעימה. הר עמשא 

לבן 2017 – יין לבן המורכב מזני ויוניה, 
במיוחד  ומתאים  ורוסאן,  בלאן,  שנין 
עצמו  בפני  לעמוד  גם  יכול  אך  לאוכל, 
החדשים  היינות  כאפריטיף.  וליהנות 
חוברים ליינות הוותיקים והמובילים של 
יקב יתיר, הכוללים את הר עמשא אדום 

2016, פטי ורדו 2016 ורוזה 2018.
בד"ץ  בכשרות  הינם  יתיר  יינות 

מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

כיתוב לתמונה: נטיעות בכרם יתיר 
החדש

תאגיד המיחזור אל"ה מסכם את פעילות 
הקיץ השנייה של הגשמת משאלות

עשרות ילדים הגשימו משאלות • משפחה אחת זכתה בשבת משפחתית במלון • 
מאות משפחות הצטרפו למהפכת המיחזור

המשאלות  הגשמת  נערכה  השבוע 
'מיחזורית  פעילות  במסגרת  האחרונה 
המשאלות 2' של תאגיד המיחזור אל"ה. 
מגוון  עם  משאלות  הגשימו  הזוכים 
צמידי  אופניים,  כמו  ערך  יקרי  פרסים 
רחפנים  קורקינטים,  מקוריים,  פנדורה 
לגו  פליימוביל,  משחקי  מצלמות,  עם 

וערכות ספרים. 
על  התאגיד  הכריז  כחודשיים  לפני 
ע"י  משאלות  הגשמת  פעילות  פתיחת 
אלפי  למיחזוריות.  בקבוקים  השלכת 
בקבוקים  אספו  לאתגר,  נענו  משפחות 
הפזורות  למיחזוריות  אותם  והשליכו 
מציינים  שהם  לפני  לא  הארץ,  ברחבי 
רוצים  שהיו  המשאלה  את  בקבוק  על 
הייחודית,  הפעילות  במהלך  להגשים. 
שנמשכה על פני שבעה שבועות, זכו 49
מגוון  עם  משאלות  להגשים  משפחות 
עשרות  בשווי  ופרסים  מתנות  של  רחב 

אלפי שקלים. 
ערכי  את  להטמיע  נועדה  הפעילות 
השמירה על הסביבה בקרב ילדים ולה־

למחזר  הציבורית  המודעות  את  עלות 
במיחזורית.  משפחתיים  משקה  בקבוקי 
במהלך הפעילות עסקו הילדים עם המ־

בשמירה  ואקטיבי  פעיל  באופן  שפחות 
על הסביבה. שבועות הפעילות זיכו את 
תאגיד המיחזור אל"ה להיחשף לעשרות 
שהחליטו  ילדים  של  מרגשים  סיפורים 
למחזר בקבוקים, הגשימו משאלה וראו 
להתחיל  להם  שגרם  ברכה,  סימן  בכך 
שזרמו,  הסיפורים  קבוע.  באופן  למחזר 
לאורך  שהסתובבו  השמועות  גם  כמו 
נגנבו  שאופניו  ילד  על  סיפרו  המבצע, 
ממנו ובאותו שבוע זכה באופניים לאחר 
למיחזורית  הבקבוקים  את  שהשליך 
שבעיר מגוריו; על ילד שזכה בקורקינט 
בדיוק ביום ההולדת שלו שחל ביום הז־

כייה ועל עוד עשרות ילדים שלכל אחד 
סיפור מרגש משלו.

התרשמו  אל"ה  המיחזור  בתאגיד 
ולהשפיע  למחזר  הילדים  של  מהרצון 
על הסביבה, זרמו אליו סיפורים אישיים 
חבריהם  על  שהשפיעו  ילדים  על  רבים 
למחזר והתרגשו שם יחד איתם כשנודע 
כי  מציינים  בתאגיד  זכייתם.  על  להם 
שמחו לבצע את שיחות הטלפון, שביש־
רו לילדים על הגשמת החלום שלהם עם 
תחושה של שליחות ללוות את המבצע 
חינוכי  מסר  עמו  שנושא  הזה,  המיוחד 

עם ערך סביבתי ברור וחשוב. 
רצון  בשביעות  מציינים  בתאגיד 
לאורך  מרשימה  הייתה  ההיענות  כי 
בהצלחה  הוגדר  הוא  הפעילות,  כל 
ערנות  גילו  הארץ  ברחבי  והילדים  רבה 
מרגשים,  סיפורים  לקבל  "שמחנו  רבה. 
לשמוע את צהלות השמחה של הזוכים 
שהחליטה  משפחה  כל  מברכים  ואנו 
לפעול למען הסביבה ולמחזר בקבוקים 
להשפיע  ובכך  במיחזורית,  משפחתיים 
על איכות הסביבה בישראל. נמשיך בפ־
עילות המיחזור למען העתיד והבריאות 

שלנו ולמען איכות הסביבה בארץ". 

"גילינו את הנופש המושלם. 
מעולם לא נהנינו ככה בחופשה"

מאות המשפחות החרדיות שבילו את חופשת הקיץ במלון כינר חזרו עמוסות 
חוויות ובעיקר עם טעם של עוד 

מאחורינו  ה'תשע"ט  הזמנים  בין 
חוזרות  חרדיות  משפחות  אלפי  ומאות 
בימים אלו לשגרה. כמה מאות מהן יצאו 
מבין הזמנים הזה עם טעם טוב במיוחד. 
מה שגרם לכך זו העבודה שהמשפ־

חות הללו בחרו לצאת לנופש במלון כינר 
- המקום האידיאלי למשפחה החרדית.

השבו־ בשלושת  נהנו  המלון  אורחי 
עות של בין הזמנים מהופעות ותוכניות 
כמותן לא ניתן היה למצוא בשום מקום 

אחר.
הזמרים  במלון:  הופיעו  היתר  בין 
טו־ שמעון  הרמן,  מנחם  קמפה,  נפתלי 

בול, נתן דעי ואבי מילר. בנוסף התקיימו 
תחרויות מוזיקה ושירה נושאות פרסים 
מפורסמים  מוזיקאים  בהשתתפות 

ואורחי המלון.
אורחי  נהנו  ממנה  בתוכניה  עוד 
מופע  למערב',  מזרח  'בין  מופע  המלון: 
'הנרדף'  ההצגה  וקפוארה,  אש  קצב 
מבית היוצר של עופר לוי, סיפור מלווה 

בקריקטורות.

ימי  ככל  לאורך  הכל.  לא  עוד  וזה 
אומנות  קרקסים,  במלון  היו  החופשה 
בחול, מתנפחים רטובים, מיני לונה פא־
רק ועוד תכניות והפעלות רבות וטובות.

ירושלים  מאזור  ילדים  ל-6  אב  י. 
בכינר,  לנופש  משפחתו  עם  שנסע 
מספר: "בילינו בעבר במקומות ומלונות 
י.  ככה".  נהנינו  לא  מעולם  אך   – רבים 
האווירה  הכל  ולפני  כל  "קודם  משחזר: 
החדרים,  האוכל,  אידיאלית:  היא  במלון 

השירות, הכל מעל ומעבר".
נהנו  הילדים  "בנוסף,  מוסיף:  הוא 
התו־ מקום.  בשום  נהנו  לא  שהם  כמו 

הגילאים  לכל  הותאמו  וההופעות  כניות 
באופן מושלם... זה לצד ההופעות והת־

כניות שיועדו עבורנו".
הנופש  את  גילינו  "מבחינתנו 
בחו־ ככה  נהנינו  לא  מעולם  המושלם. 

פשה. ברור לנו שנחזור לכינר גם בשנה 
הבאה".

פראג היהודית נערכת ליום השנה 
לפטירתו של המהר"ל

410 שנים לפטירתו של גדול רבני פראג – הקהילה היהודית תציין את התאריך 
בשורה של אירועים וטקסים

ביום רביעי י"ח אלול (ה-18.9) יציין 
ה-410 השנה  יום  את  היהודי  העולם 
יהודה  רבי  הדורות  גאון  של  לפטירתו 
בכינויו  הידוע  זיע"א,  בצלאל  בן  ליווא 

המהר"ל מפראג. 
הרבנים  לגדול  נחשב  המהר"ל 
בעיר  הרבנות  כס  על  קודש  שכיהנו 
מאות  במשך  מתוכה  שהצמיחה  פראג, 
וחי־ תורתו  לרוב.  ודיינים  חכמים  שנים 
נחשבים  התורה -  חלקי  כל  על  בוריו – 
לנכס צאן ברזל בארון הספרים היהודי, 
כשגדולי ומאורי הדורות במאות השנים 
עליהם  חיברו  ואף  בהם  הגו  האחרונות 

חיבורים. 
אבן  הוא  בפראג  החיים  בבית  ציונו 
שיח  ששופכים  יהודים  לרבבות  שואבת 
מעל  ישועות  ורואים  הקדוש  במקום 

לדרך הטבע. 
נערכת  בפראג  היהודית  הקהילה 
ההילולא.  יום  לקראת  אלו  בימים 
לקברו,  המסורתית  העלייה  לצד 
וכנ־ אירועים  שיעורים,  גם  יתקיימו 

על  יעלו  בהם  שונים,  במוקדים  סים, 
את  וילמדו  הפלאית  דמותו  את  נס 

תורתו. 
במלון קינג דייוויד פראג יציינו את 
יסעדו  בו  מיוחד,  באירוע  ההילולא  יום 
מאות אורחים על שולחנות ערוכים כיד 
ע"י  ושירה  פיוט  מערב  גם  וייהנו  המלך 

אמנים נחשבים. 

כי  מספר  לוי,  לירן  המלון,  מנכ"ל 
שעולים  העולם  מכל  אורחים  מאות 
במלון  מתאכסנים  המהר"ל  של  לקברו 
לקבר,  העלייה  "לצד  השבוע.  במהלך 
אמנו־ תכנית  גם  להם  מספקים  אנחנו 
תית, שיעורים, הרצאות וסיורים, במטרה 
דמותו  לבין  בינם  החיבור  את  להעמיק 

של המהר"ל".

מבחן הטעם הבינלאומי של פפסי מקס:

50% מעדיפים את פפסי מקס
את  מעדיפים  מהישראלים   50%
בד"ץ  כשרות  תחת  העומד  מקס,  פפסי 
טעימה  מבחני  פי  על  החרדית,  העדה 
עיוורת שכללו יותר מ-14,000 איש, שערך 

מכון רושינק.
את  העדיפו  מהמשתתפים   50%
עם  המובילה  הקולה  על  מקס  פפסי 
סוכר במסגרת מבחני טעימה שהם חלק 
רחב  בינלאומי  עיוורת  טעימה  מאתגר 

היקף של פפסי.
מבחני הטעם נערכו בכמה מקומות, 
ביניהם: בני ברק, ירושלים וביתר עילית. 
בסוף האירועים הביעו המשתתפים את 

הנאתם הרבה ממבחן הטעימות ושמח־
תם מגילוי המשקה המועדף עליהם.

המבחן,  בתוצאות  גאה  מקס  פפסי 
אשר הראו בוודאות לפי סקר הטעימות, 
את  מעדיפים  צרכנים  שני  מכל  שאחד 
פפסי מקס, משקה מוגז ללא סוכר, על 
סוכר.  עם  בקטגוריה  המוביל  המתחרה 
עם  הקשר  על  לשמור  מבטיחה  פפסי 
מנת  על  אותו  לחזק  וממשיכה  הצרכן 
מבין  ביותר  הטוב  הטעם  את  לו  לספק 

כל המשקאות.

רשות הטבע והגנים בפעילות ענפה 
להטמעת כללי בטיחות בטיולים

מנכ"ל רשות הטבע והגנים: הפעילות היזומה תצמצם מספר האסונות ומקרי ההסתבכות

בימי  מקיימת  והגנים  הטבע  רשות 
להטמעת  ענפה  פעילות  הזמנים'  'בין 
כללי בטיחות בטיולים באתרי טבע. הפ־
שביצעה  מקדים  במחקר  מגובה  עילות 
גובשו  באמצעותו  והגנים,  הטבע  רשות 
התוכניות והותאמו במיוחד לאוכלוסייה 
של בחורי הישיבות. הפעילות מתבצעת 
הארץ  ברחבי  הישיבתיים  בקמפים 
מ-3,000 למעלה  כאשר  זק"א,  בשיתוף 
השונות  בפעילויות  השתתפו  בחורים 
שערכו  שונים  קמפים  ב-11  שנערכו 

הישיבות. 
ואמצעים  מצגת  באמצעות 
זק"א  של  הצוות  ממחיש  חזותיים, 
העי־ הגורמים  את  הבחורים  באוזני 
הדרכים  ואת  בטבע  לאסונות  קריים 
מהם.  להימנע  כיצד  האולטימטיביות 
שהתרחשו  לאירועים  מתייחס  המרצה 
התרחשו  הם  כיצד  מסביר  במציאות, 
בזמן  לעשות  האנשים  על  היה  ומה 

ממנו  להיחלץ  כדי  הבטיחותי  האירוע 
בשלום. בנוסף, הוא מדריך את הבחורים 
לטיולים,  נכון  ולהצטייד  להיערך  כיצד 
המקדים  התכנון  חשיבות  על  מסביר 
ומציג את האפשרויות להתנהלות בשעת 

הסתבכות. 
ברחבי  מישיבות  בחורים  מאות 
בפעילות  כה  עד  השתתפו  הארץ 
הם  ההרצאה  במהלך  כאשר  ההסברה, 
לומדים  מעניינים,  לחומרים  נחשפים 
כיצד לקרוא מפה ואף יוצאים עם 'צידה 
מצפן  ממותגים,  כובעים  בדמות  לדרך' 
ועלוני הסברה ייעודיים שהופקו עבורם. 
חסידיות  בישיבות  הקמפים  במסגרת 
וליטאיות ברחבי הארץ, השתתפו מאות 
והאזינו  ההסברה  בפעילות  בחורים 
בקשב רב לדברים הנאמרים, חלקם אף 
ציינו שלא היו מודעים לנהלי הבטיחות 
מצילת  בפעילות  שמדובר  והוסיפו 

חיים. 

בעולם  הממוקדת  לפעילות  בנוסף 
הייעודיים  ההסברה  חומרי  הישיבות, 
גם  מחולקים  והגנים  הטבע  רשות  של 
בתחנות המידע וההסברה ברחבי הארץ, 
בקרב  רבים  לשבחים  זוכים  שהם  תוך 

המגזר החרדי. 
השנה חברו יחד רשות הטבע והגנים 
וארגון זק"א כדי להוביל סדר יום חדש 
והתייחסות אחראית לטיולים. מדי שנה 
וארגון  והגנים  הטבע  רשות  מטפלים 
והצלה  חילוץ  של  רבים  במקרים  זק"א 
של מטיילים שאיבדו את דרכם או פעלו 
מהמקרים  חלק  חיים.  מסכנת  בצורה 
את  שגדעו  בטרגדיות  הסתיימו  הללו 
חייהם של צעירים רבים. שאול גולדש־

הביע  והגנים,  הטבע  רשות  מנכ"ל  טיין, 
שני  של  היזומה  הפעילות  כי  תקוותו, 
הגופים תצמצם את מספר האסונות ומ־

קרי ההסתבכות בשאיפה להגיע למניעה 
מרבית ככל האפשר. 

לקראת פתיחת שנת הלימודים: 'שמרית' 
השתתפה ביום עיון ארצי למורות בי"ע

מרכז ההשתלמויות שע"י מרכז בית 
יעקב קיים יום עיון למאות מורות בי"ע 
בבית  התקיים  העיון  יום  הארץ.  ברחבי 
'אמונת   – בהתיישבות  להלכה  המדרש 
התלויות  מצוות  בתחום  העוסק  איש' 
בארץ, בנשיאות הגאון רבי יוסף אפרתי 

שליט"א. 
של  שיעור  התקיים  היום  במהלך 
בהל־ שונות  בסוגיות  שדן  גלעדי,  הרב 
על  מיוחד  דגש  תוך  חלה,  הפרשת  כות 
ומשמעותם  שונים  קמחים  סוגי  ערבוב 
חברת  וברכתה.  החלה  הפרשת  את לעניין  הפתיעה  'שמרית'  האפייה  מוצרי 

המשתתפות עם ערכות שי שכללו 'נטו־

רינה', המהווה תחליף טבעוני, פרווה על 
תזונתיים  ערכים  עם  קוקוס  שמן  בסיס 
והמרגרינה.  החמאה  למוצרי  מוספים, 
במרקם  טמון  ה'נטורינה'  של  יתרונה 
החלק, ובטעם הניטרלי, ללא טעם הקו־
קוס, המעניק תוצאות נהדרות וטעימות 
העניקה  בנוסף  ולתבשילים.  למאפים 
'שמרית' שמרים, משפרי אפיה ומרגרינה 

ללא שומן מוקשה.
בכשרות  הינם  'שמרית'  מוצרי 
בד"ץ העדה החרדית, ונמכרים ברשתות 

השיווק ובחנויות המובחרות.

סטאר – סנדביץ'
חוזרים לבית הספר עם כריכים מזינים ומלאים בחלבון בשילוב טונה סטארקיסט

אחד הדברים החשובים בסדר היום 
ארוחת  הבוקר.  ארוחת  הוא  הילד  של 
ומשביעה.  מזינה  להיות  צריכה  הבוקר 
מתכו־ מספר  מציעה  סטארקיסט  טונה 

מטעימים  משודרגים,  לסנדוויצ'ים  נים 
ומשביעים אשר יהוו ארוחה מזינה לילד. 
אל תשכחו להוסיף פתק חמוד שתמיד 

מחמם את הלב.
מצוין  פתרון  היא  בבסיסה  טונה 
ומע־ משביע  לשדרוג  ולילדים,  להורים 
ברכיבים  מועשרת  היא  הכריך.  של  ניין 
לבית:  מחוץ  לצריכה  וניתנת  תזונתיים 
סטארקיסט  טונה  הכנה,  זמן  חוסכת 
מגיעה במספר טעמים, הם אינם מכילים 

חומר משמר ויחד עם זאת אינם דורשים 
קירור עד רגע הפתיחה.

כריך טונה בסגנון טוניסאי: מצרכים: 
2 פרוסות לחם מלא, 1 קופסה של טונה 
סטארקיסט בשמן, 1 ביצה קשה, 1 כפית 
ענפי   2 חמוצים,  מלפפונים   2 אריסה, 

פטרוזיליה (אופציונלי).
לחם  פרוסת  מורחים  ההכנה:  אופן 
פרוסות  על  מוסיפים  באריסה.  אחת 
הביצה  את  פורסים  הטונה.  את  הלחם 
מעל  אותם  ומסדרים  לעיגולים  הקשה 
החמוץ  המלפפון  את  פורסים  הטונה. 
הפט־ את  קוצצים  הביצה.  על  ומניחים 

רוזיליה ומפזרים מעל.

השליכורישמואיספו השלימו

פעילות
קיץ

2
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ענקית התחבורה 'אפיקים' מסכמת בסיפוק רב את 
מערך התחבורה המורחב שהופעל בימי בין הזמנים

עשרות אלפי נוסעים מרחבי הארץ נהנו ממערך נסיעות ארצי מתוגבר ומנסיעות 
ישירות לחוף הנפרד באשדוד, ללונה פארק בבני ברק ולפארק גני יהושע

עם תחילת ימי בין הזמנים, הפעילה 
ענקית התחבורה 'אפיקים' קווי אוטובו־
סים ייחודיים וישירים לחוף הנפרד בא־

ולפארק  ברק  בבני  פארק  ללונה  שדוד, 
החרדיות.  מהשכונות  היישר  יהושע  גני 
על  השנה  הוחלט  התושבים,  לרווחת 
לקראת  כבר  הקווים  פעילות  הקדמת 
לאפשר  במטרה  זאת  אב,  חודש  סוף 
את מיצוי חופשת הילדים בצורה מהנה 

ומרבית.
הרגילים  השירות  קווי  במסגרת  גם 
ירושלים,  ברק,  בני  בערים:  החברה  של 
תקווה,  ופתח  ביתר  אשדוד,  שמש,  בית 
הקווים  לתגבור  'אפיקים'  חברת  נערכה 
בתדירות הגבוהה במאות אחוזים משאר 
מערך  של  לפועל  הוצאה  השנה.  ימות 
חברת  את  חייב  כך,  כל  נרחב  לוגיסטי 

מאות  נהגים,  מאות  להפעיל  'אפיקים' 
אוטובוסים, עשרות פקחים, אנשי תנועה 
למערך  מענה  לתת  מנת  על  ותחזוקה 
האדיר הזה, הכל למען רווחת הנופשים 

המוערכים של חברת 'אפיקים'.
אומר לנו שי מלכה, סמנכ"ל שירות 
'אפיקים': "מדובר בהצלחה גדולה מאוד 
ככל  אכן  כי  וניכר  'אפיקים',  חברת  של 
המערך  גדולים,  בפרויקטים  שמדובר 
התנועתי יודע להתאים את עצמו ולתאם 
את המשאבים להצלחה הכוללת". בתוך 
תשרי  לחגי  גם  "כי  מלכה  מר  מציין  כך 
הבאים עלינו לטובה, נערכת החברה לת־
שיהלום  באופן  ההיסעים  מערכת  גבור 

את הביקושים הרבים".
חברת 'אפיקים' היא הרביעית בגוד־
לה בישראל מבין חברות התחבורה הצי־

ובצורה  מאוד  פעילה  והיא  בארץ  בורית 
מיטבית גם בקרב המגזר החרדי הצורך 
במיוחד  גבוה  במינון  ציבורית  תחבורה 
סמל  את  דגלה  על  נושאת  היא  וככזו 
לה  שמניב  מה  לנוסע,  הטוב  השירות 
של  בסקרים  גבוה  ציון  פעם  אחר  פעם 
משרד התחבורה במדדי איכות השירות. 
'אפיקים' משקיעה רבות גם בצי  חברת 
האוטובוסים שלה ורובם המוחלט הינם 
במיטב  המצוידים  ומפוארים  חדישים 
חוויית  להעניק  במטרה  הטכנולוגיות 

נסיעה מושלמת לצרכנים.
אלפי  עשרות  של  חזרתם  לקראת 
אלול  לזמן  והתלמידות  התלמידים 
חברת  הבעל"ט,  החדשה  ולשנה"ל 
זמן  בברכת  אתכם  מברכת  'אפיקים' 

טוב ומבורך!

מהפכת הכשרות באסף הרופא: מהיום – 
היולדות החרדיות לא צריכות להתפשר

בשורה נוספת מבית המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) לציבור החרדי: רמת 
כשרות מהודרת במיוחד לארוחות המוגשות בחדר האוכל

המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) 
ההתאמה  במהפכת  אלו  בימים  ממשיך 
לציבור החרדי, תוך שימת דגש על נושא 
ופתרונות  כהנים  טומאת  המזון,  כשרות 

טכנולוגיים הנוגעים לשבתות. 
לאחרונה הושלם תהליך מורכב של 

החו־ בית  של  במטבח  נוסף  הידור 
לים, כך ש"הפס הקר" (האוכל הלא 
מבושל) המוגש בחדר האוכל עומד 
המהודרות  ההשגחות  תחת  כולו 

ביותר. 
המבושל  האוכל  גם  בנוסף, 
כשרותי  בסטנדרט  ברובו  עומד 
בנושא  והמהפכה  מאחר  אך  גבוה, 
בזמן  לקבל  מומלץ  הושלמה,  טרם 
הרב  מהמשגיח  אינפורמציה  אמת 
חיימוביץ או מרב בית החולים הרב 

הראל פדידה.
יצוין כי רבה הראשי של העיר 
גרוסמן  זלמן  שלמה  הרב  אלעד, 

שבועות  מספר  לפני  הגיע  שליט"א, 
(אסף  שמיר  הרפואי  במרכז  לביקור 
מהפכת  על  מקרוב  לעמוד  כדי  הרופא) 
ההתאמה של המרכז הרפואי כולו, בדגש 
על מחלקת היולדות, לציבור החרדי. הרב 

סייר במחלקות ובאגפים השונים כשהוא 
מלווה ברב בית החולים הרב הראל פדי־

משה  הרב  הקהילה  קשרי  במתאם  דה, 
קורניק ובמשגיח הכשרות בבית החולים 

הרב שמואל חיימוביץ.
במטבח  הרב  סייר  הביקור  במהלך 

ובחדר האוכל יחד עם מנהל מערך המזון 
שמעון אסולין והתפעל מרמת הכשרות 
בית  במטבחי  שמתבצעת  הקפדנית 
החולים. במהלך סיור באחת ממחלקות 
מערך המזון, נתקל הרב בחידוש כשרותי 

מיוחד שהתפעל ממנו מאוד והורה לעו־
זרו לתעד את החידוש כדי שיוכל ליישם 
אותו במערכות הכשרות שתחת פיקוחו 

בעיר אלעד.
ממהפכת  בחלק  מדובר  כאמור, 
לציבור  הרפואי  המרכז  של  ההתאמה 
היול־ מחלקת  על  בדגש  החרדי, 
המתוארת  מהמהפכה  כחלק  דות. 
הוכשר רוב שטח בית החולים מפני 
פתרונות  והותקנו  כהנים  טומאת 
שבת  חילולי  המונעים  טכנולוגיים 

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

האשפוז.
המתוארים  המהלכים  תוצאות 
יולדות  מאות  עם  בשטח  ניכרות  כבר 
בחודשים  ב'שמיר'  שבחרו  חרדיות 
האחרונים, מספר שהולך וגדל כל העת 
לנוכח האמון הרב והשם הטוב של שמיר 

ברחוב החרדי.

יינות מסדרת 'סלקטד' של 'יקבי כרמל' זכו 
לציונים גבוהים בתחרויות יין בינלאומית

מסדרת  יינות 
של  האהובה   SELECTED
'יקבי כרמל' זכו בציונים גבוהים 
מובילות  יין  בתחרויות  במיוחד 
של מגזין DECANTER הנח־
Wine Enthusiast ומגזין שב, 
את  זיכה  אף  האחרון  היוקרתי. 
BEST בציון  גם  הסדרה  יינות 

הטובים  היינות  ברשימת   BUY
התמורה  ובעלי  לקנייה,  ביותר 
יינות  למחירם.  ביותר  המלאה 
סלקטד  הינם  הזוכים  סלקטד 
וסלקטד   2017 סוביניון  קברנה 

סוביניון בלאן 2018. 
DECANTER מגזין 
החשו־ היין  ממגזיני  אחד  הינו 

אחת  בעולם.  ביותר  והמשפיעים  בים 
היין  תחרות  את  המגזין  עורך  לשנה, 
מתחרויות  אחת   :DWWA הבינ"ל 
ביותר  והנחשקות  היוקרתיות  היין 
בעולם,  היקבים  מיטב  משתתפים  ובה 
מהמדליות,  באחת  לזכות  בתקווה 
ומקצועיות  איכות  של  חותמת  שמהוות 

בין לאומית ביין.
ציון  זוכה  סוביניון,  קברנה  סלקטד 
לשנת   DWWA-ה בתחרות  לשבח 
מר־ וטובים  רבים  מתחרים  עקף   ,2019

חבי העולם והוא יין יוצא דופן מבחינת 
איכותו והתמורה למחיר שהוא מעניק.

סלקטד סוביניון בלאן, זוכה מדליית 
ארד בתחרות ה-DWWA לשנת 2019, 
הוא היין הישראלי היחיד ברמת המחיר 
לו  זוכים  שמעטים  לכבוד  שזכה  שלו 
מרחבי  וטובים  רבים  מתחרים  ועקף 
שמבטא  מרענן  לבן  יין  זהו  העולם. 
היש־ הגידול  אזורי  את  מיטבית  בצורה 

ראליים ועל כך זכה להכרה בין-
לאומית.

Wine Enthusiast מגזין 
מגזיני  משלושת  לאחד  נחשב 
היין המפורסמים ביותר בארה"ב. 
המגזין  של  הקניה  במדריכי 
למ־ מקוטלגים  השנים,  לאורך 
עלה מ-153,000 יינות מכל רחבי 
השנים  לאורך  שנלגמו  העולם 

ע"י צוות פאנל טועמי המגזין.
של  השיווק  מנהל  אסא,  רן 
המכובדות  "הזכיות  כרמל:  יקבי 
מצטרפות לשורת זכיות של יקבי 
כרמל מהשנה האחרונה, עם סך 
וציונים  מדליות   37 של  זכיות 
עד כה. תחרויות היין של מגזיני 
Wine Enthusiast-ו  DECANTER

בעולם,  המובילות  היין  תחרויות  הינן 
המעו־ מהזכיות  ומתרגשים  גאים  ואנו 
ולייצר  להמשיך  אותנו  המחזקות  לות, 
היש־ ליינות  גאווה  שמביא  איכותי  יין 

ראלים".
היינות  סדרת  היא  סלקטד  סדרת 
מגוון  וכוללת  בישראל,  ביותר  הנמכרת 
לבנים,  אדומים,  וזנים:  יינות  של  עשיר 
האדומים:  היינות  ומוסקטו.  סמוקים 
מרלו,  סוביניון  קברנה  סוביניון,  קברנה 
מרלו, אדום חצי יבש. יינות לבנים ורוזה: 
סוביניון  קולומברד,  ריזלינג  אמרלד 

בלאן, רוזה ומוסקטו (מבעבע).
ובחנויות  ברשתות  להשיג  ניתן 

המובחרות.
מהדרין  בד"ץ  בהשגחת  כשרות: 

בראשות הגר"א רובין שליט"א.

שנהיה לראש! פותחים שנה 
חדשה ב'גלי צאנז'

חולמים על חגים שיטעינו אתכם לכל השנה? מבקשים להתארח במלון שמציע 
את כל היתרונות למשפחה שלכם? מלון גלי צאנז מגשים את כל המשאלות. כי 

יש מלון ויש 'גלי צאנז' 
נערך  בנתניה  צאנז'  'גלי  מלון 
בתקופת  והדר  בפאר  משפחות  לאירוח 

החגים הבעל"ט.
לקריה  המלון  של  לקרבה  מעבר 
המדרש  ולבית  צאנז  קרית   – החרדית 

בראש  בצמוד,  השוכן  הגדול 
השנה יתקיימו תפילות ברב עם 
והמרווח  הגדול  הכנסת  בבית 
חזנים  בהשתתפות  המלון  של 
לפני  יעברו  אשר  מנגנים  ובעלי 
תפילות  את  וינעימו  התיבה 

החג.
ייבנו  הסוכות,  חג  לקראת 
ובחצרות  המלון  במרפסות 
ידיים  רחבות  מפוארות  סוכות 
לרווחת אורחי המלון, ובימי חול 
בית  'שמחת  תתקיים  המועד 

השואבה' לאורחי המלון.
מעבר לאווירה המרוממת והייחודית 
ייהנו  המלון  אורחי  צאנז',  'גלי  במלון 
ומט־ מעדנים  עם  המלך,  כיד  מסעודות 
עמים כמיטב המסורת של מנות גורמה 

עשירות במיוחד. הכשרות הינה מוקפדת 
כאשר  צאנז,  ק''ק  בהשגחת  ומהודרת, 
לנדא,  הרב  בהשגחת  והעופות  הבשרים 
של  ההכשר  תחת  הינם  המוצרים  וכל 

בד"צ העדה החרדית והרב לנדא. 

מכל  הנשקפים  ורוגע  שלוה  לצד 
התיכון  הים  לחוף  הצופה  במלון  פינה 
מן  ושלווה  קסם  מרגעי  ליהנות  תוכלו 
רחצה  משעות  ליהנות  ואף  הקסום  הים 

נפרדות בים.

והאקס־ המרווחים  המלון  חדרי 
יוקרתיות  פאר  סוויטות  קלוסיביים, 
כולם  ולזוגות.  למשפחות  חדרים  לצד 
ברמה  ומעוצבים  טעם  בטוב  מרוהטים 
הידיים  רחב  הלובי  לצד  במיוחד  גבוהה 
מהשקט  ליהנות  אתכם  המזמין 
ולשאוף אל קרבכם את האווירה 
הייחודית ואת השלווה והנינוחות.
שעות  ברוב  פועלת  בלובי 
לקהל  הפתוחה  קפיטריה  היום 
קינוחים,  מבחר  ומציעה  הרחב 
של  לרגעים  ועוגות,  משקאות 

פינוק.
וקרבה  נגישות  מציע  המלון 
למרכז ולצפון הארץ עם קוי תח־
רחבי  מכל  ונוחים  נגישים  בורה 
הרפואי  למרכז  ובסמוך  הארץ 

'לניאדו'.
כהלכתם  החגים  את  חוגגים  השנה 
חול  וחבילות  חג  חבילות  מגוון  ונהנים 
המועד 'הכלול כלול'. לפרטים והרשמה: 

.09-8621777

אלפי  הסתיימה,  הקיץ  חופשת 
לאגור  בחרו  הארץ  ברחבי  משפחות 
עציון  ניר  והנבחר  האהוב  במלון  כוחות 
של  הזמן  הגיע  עכשיו   .RESORT

ההורים לנפוש מהחופש. 
של  חדש  מרוץ  שמתחיל  לפני  רגע 
RESORT ערב החגים, מלון ניר עציון
הארוך  מהקיץ  לנוח  אתכם  מזמין 
חגי  לקראת  כוחות  ולאגור  והמאתגר 
מחי־ ומציע  ובאים  הממשמשים  תשרי 

השבוע  באמצע  לחופשה  מיוחדים  רים 
במהלך החודש הקרוב.

נשימה  לקחת  הזמן  זה  עכשיו 
קצר  זמן  פסק  לעצכם  לפרגן  ארוכה, 
וליהנות  השגרה  מרוץ  שמתחיל  לפני 
חדרים  פסטורלי,  במיקום  מחופשה 
מעוצבים, תנאים מיוחדים, מתקני ספא 
ושפע אטרקציות בסביבה המוריקה בי־

נות להרי הכרמל שיאפשרו לכם מרגוע 
לנפש ומאגר של כוחות חדשים לקראת 

החגים והשנה החדשה.
כמיטב המסורת של ניר עציון, אור־

חי המלון נהנים מכל העולמות - חדרים 
ולבבי  אישי  שירות  ומזמינים,  מפנקים 
לכל אורח, שלל פעילויות ומוקדי עניין, 
מול  מהדרין  בכשרות  גורמה  ארוחות 

ירוקים  מרחבים  הליכה-  ובמרחק  הנוף, 
עם מגוון מסלולי הליכה, החופים היפים 
בארץ ושפע של אתרי פנאי, בילוי ונופש.
בסופי שבוע נבחרים יתקיימו במלון 
שכוללים  אותנטיים  שישי'  'ליל  אירועי 
מוזיקה יהודית, קומזיץ של שירי נשמה 
ומיטב  ירושלמי  קיגל  חמין,  של  ושפע 
מאכלי השבת המסורתיים בטעם מיוחד 

ובלתי נשכח!
המיוחדים  המחירים  את  נצלו 
באמצע  זמן  פסק  לקחת  וההזדמנות 

המרוץ ותכינו את עצמכם לקראת השנה 
החדשה רגועים יותר, נינוחים יותר ועם 

אנרגיה מחודשת ורעננה!
הסוכות  לחג  נערך  המלון  כן,  כמו 
המשפחה,  לכל  מיוחדות  בפעילויות 
המסורת  כמיטב  מפוארות  חג  ארוחות 
בסוכות ולינה בסוכות פרטיות- בהזמנה 
מראש. הזדרזו להזמין מקום לחג מיוחד 

ובלתי נשכח!
הבטיחו את מקומכם: 04-9845555.

שבחים להפעלה המוצלחת של שרותי התחבורה 
הציבורית שע"י 'קווים-עילית' בתקופת בין הזמנים

למרות המורכבות המיוחדת, הקושי 
הרב והאתגר הגדול שהיו כרוכים בהפ־

עלת התחבורה הציבורית ב'בין הזמנים' 
של  המקדימה  ההיערכות   – הנוכחי 
'קווים-עילית', המאמצים הבלתי-נדלים 
בשטח והנכונות להשקיע כל מה שנדרש 
למתן שרות איכותי ומיטבי, הביאו בס"ד 
לתוצאות נאות – כך עולה מתגובותיהם 
לטובה  שהופתעו  רבים,  נוסעים  של 
מהשרות היעיל והנכונות המפליגה מצד 

החברה. 
השנה, כידוע, היווה השבוע הראשון 
ומכופל,  כפול  אתגר  הזמנים'  'בין  של 
מאחר  זאת,  תקדים.  חסר  מידה  בקנה 
מוסלמית,  חגא  חלה  שבוע  שבאותו 
הנהגים  מספר  את  מאוד  שצמצם  מה 
רבים  נוסעים  עדיין  ומאידך,  הפעילים; 
למ־ התחבורה  קווי  על  להסתמך  בחרו 
הצמצום  על  המקדימות  ההודעות  רות 

בתחבורה הציבורית.
לשבוע  ההיערכות  במסגרת 
לציבור  לתת  ובמטרה  כל-כך,  המאתגר 
מידע אמין וזמין על הנסיעות המבוצעות 
בשבוע זה, פרסמה חברת 'קווים-עילית' 
מענה  שנתן  מצומצם  נסיעות  זמני  לוח 
בסיסי לתפעול התח"צ בשבוע זה. בפו־

על, החברה תגברה את הלו"ז המצומצם 
אוטובוס  כל  גיוס  תוך  שהתאפשר,  ככל 
אוטו־ שכלל  המורכב,  למבצע  אפשרי 

בעלות  זרות  מחברות  שנשכרו  בוסים 
גבוהה; ואלו הוסיפו נסיעות ותגברו את 

הלו"ז הבסיסי.
פעל  כבר  בהם  הבאים,  השבועיים 
הזמנים',  'בין  לתקופת  המתוגבר  הלו"ז 
שכן  עצמו,  בזכות  נכבד  אתגר  היוו 
בגידול  מתאפיינת  הזמנים'  'בין  תקופת 
הקווים  בכל  הנוסעים  בכמות  דרסטי 
לכל  ארצית  פריסה  עם  יחד  בו-זמנית, 
קווי  החברה  מפעילה  אליהן  היעד  ערי 
גבוהה  תנודתיות  עם  וזאת,  תחבורה; 
על  מאוד  שמקשה  הנוסעים,  במספר 
תכנון הנסיעות והופכת את הפעלת מע־
רך הקווים למבצע מורכב ומאתגר. אולם 
השנה, כשרבים נענו לפנייה והעתיקו את 
של  הראשון  מהשבוע  הנסיעה  תוכניות 
התר־ הבאים,  לשבועיים  הזמנים'  'בין 

יותר;  מצומצם  זמן  בפרק  הנסיעות  כזו 
היתה  שטרם  להתמודדות  שהביא  מה 
כמותה; ועם זאת, החברה עמדה בכבוד 

במבצע הלא-פשוט...
הוא:  ביותר  המשמעותי  האתגר 
כשנדרשים  אמת,  בזמן  מענה  יצירת 

'אס  קצרה  ובהתרעה  נוספים,  תגבורים 
מעבר  הינו  הנוסעים  כשמספר  אס',  או 
היה  לא  בלו"ז  הקיים  והמענה  לצפוי 
לספק  בכך  מה  של  דבר  זה  אין  מספק. 
כבר  כשהשמיכה  שכזה,  בזמן  תגבורים 
לכל  היכולת,  גבול  לקצה  עד  מתוחה 
הכיוונים... אולם כחברה המובילה במג־

זר החרדי ומעניקה את שרותיה לתושבי 
ביתר  החרדיות:  הערים  שלשת  ולאורחי 
'קווים־  – ואלעד  עילית  מודיעין  עילית, 

שהנוסעים  כדי  הכל  את  עושה  עילית' 
יזכו לשרות איכותי ומיטבי; וכשיש רצון 
זוכים  הנוסעים  להשקיע,  ונכונות  טוב 
בזמנים  גם  ציבורית  תחבורה  לשירותי 

מאתגרים כל כך.
אורחים  ביניהם   – רבים  נוסעים 
נזקקים  לא  יום  שביום  אחרות,  מערים 
נח־ ועתה  'קווים-עילית'  של  לשרותיה 

את  שיבחו   – המצוינים  לשרותיה  שפו 
והביעו  החברה,  של  ואמינותה  איכותה 
הגבוהה  הזמינות  לנוכח  רבה  התפעלות 
והתדירות מעוררת-ההשתאות, בהיקפים 
מעיד   – אמרו   – שכזה  "שרות  עצומים. 
על נכונות עצומה מצד החברה, שמוכנה 
שהנוסעים  כדי  שנדרש  מה  כל  לעשות 

יהיו מרוצים".

בכוחות רעננים וכשהם בריאים יותר שבו עשרות חולי 
CF ממחנה הנופש הבריאותי של 'חיים לילד' בשוויץ
במהלך שלושת שבועות מחנה הנופש הבריאותי דאגו ב'חיים לילד' לקידום בריאותם של 

החולים לצד צרכים גשמיים ורוחניים * יו"ר 'חיים לילד' הרב ראובן סקלר שפעל לפני המחנה 
בעמל רב להצלחתו, עובד כעת על המעקב לשיפור המדדים הרפואיים של החולים

עילאית,  ובתחושה  רעננים  בכוחות 
פיברוזיס  סיסטיק  חולי  עשרות  שבו 
'חיים  של  הבריאותי  הנופש  ממחנה 

לילד' בשוויץ. 
הצלחת המחנה נמדדת בשלל פרמ־

טרים ובהם: משקלם של החולים שעלה, 
אשפוזים  הפחתות  בדם,  החמצון  רמת 
המתגהצים  דאגה  בקמטי  עתידיים, 
שמחה  של  פרמטרים  ובעוד  המצח,  מן 

ושביעות רצון. 
הציורית  בעיירה  המתקיים  המחנה 
פרפן שבשווייץ, משפר את סיבולת לב-
ריאות ומפחית מהחולים את האשפוזים 

בחודשים הקרובים.
של  קדמו למחנה, חודשים ארוכים 
שינה  חסרי  לילות  הלוגיסטיקה.  הכנת 
הגב'  בראשות  נגמרת,  שלא  ועבודה 

קוריאט.
חברת  משנעת  האנושי  המטען  את 
אל על. רב החברה, הרב יוחנן חיות, נר־
תם לעשות הכל למען הקבוצה. ובחזור, 
מגיעים הבודקים הבטחוניים אל המלון, 
ועושים את כל הבידוק והצ'ק אין במלון, 

לרווחת המבריאים.
ואת מטען המזון והלא-מזון המגיע 

לטונות רבות, מובילה סוויס. 
לילד,  חיים  יו"ר  סקלר,  ראובן  הרב 
עובד בעמל רב שהמחנה יצליח בעזרת 
בדריכות  עוקב  הוא  המחנה  אחרי  ה'. 
הן  התוצאות  עיקר  התוצאות.  אחר 
מדידות, במדדי שיפור סיטורציה, משקל 

ומדדי בריאות אחרים.
עמלים  בפרפן,  לילד'  'חיים  במחנה 
לשפר  כדי  שבועות,  שלושה  במשך 
המבריאים.  של  בריאותם  מצב  את 
התמודדויות  סוגי  בכל  למקובל  בניגוד 
תמיד  עדיף   ,CF-שב הרי  רפואיות, 
מהבריאות.  חלק  וזה  במשקל,  להעלות 
בכל  הנופשים,  את  'מפטמים'  כמו  לכן, 

ישירות:  ועקיפות.  ישירות  דרכים  מיני 
והמ־ הטעימות  המיוחדות,  בארוחות 

והרחבות  הגדושות  המלאות,  זינות, 
בידיו  מבושלות  הארוחות  המחנה.  של 
איש  ניילנדר,  צבי  הטבח  של  האמונות 

מקצוע מן הדרגה הראשונה. 
אתגר חשוב של המחנה, הוא "לע־
שות הליכות", באוויר המיוחד של שווייץ, 
שזה  הריאות,  תפקודי  את  לשפר  כדי 
אחד הפרמטרים הכי מכריעים וקובעים 

את איכות חייו של המטופל.
את המחנה ליווה צוות רפואי מקצו־
עי, בראשות ד"ר אביה רוזנטל מבית החו־
לים לניאדו. בנוסף פעלו פיזיותרפיסט-

ופיזיותרפיסטית-ריאתית  לבנים  ריאתי 
לבנות, שהצליחו להביא את המטופלים 
לקבל  וישמחו  ירצו  שהם  למצב  בחיוך, 

את הטיפול הכה-חיוני. 
המחנה כולל תפילות מסודרות וכן 
שמואל  רבי  הגאון  מפי  תורה  שיעורי 

אליעזר שטרן שליט"א.
ברייער,  הגרי"צ  גם  היה   במחנה 

הקהל  ועם  הקהל  לפני  ודיבר  שהרצה 
במקביל,  ונשמה.  כיסופין  שירי  ושורר 
הרצתה המחנכת הרבנית ברייער לנשים. 
יואל  רבי  הגאון  שיעורי  היו  כן  כמו 
הלשון  שמירת  ושיעור  שליט"א  מאיר 

לנשים מאת הרבנית מאיר.
המחנה  את  תיאר  שטרן  הגרש"א 
'הדבק  שמקיימים  כמי  סיכום,  בדברי 
חולים.  מבקר  הקב"ה  שהרי  במידותיו', 
על  כביכול  מקלים  לחולים,  המסייעים 
השכינה, שהרי עמו אנכי בצרתם. כאשר 
על  ושמחה  רוגע  רצון,  שביעות  נוסכים 
הפנים של היהודים, הרי זה משמח את 

המקום.
בדברי סיכום של מבריאים, נשמעו 
שההתמודדות  כך  על  מפעימים  דברים 
מכניסה פרופורציה לחיים, מלמדת כמה 
דבר  כל  ולהעריך  הזמן  את  לנצל  חשוב 

טוב שזוכים לו מאת ה'.
נותן  המחנה  כי  אמרו  כאחד  כולם 
כוח גם לימים הכי מאתגרים. ויהי רצון 
שיהיו רק ימים שמחים ובריאים לכולם.

10 אוטובוסים חשמליים של אגד מופעלים 
במערך התחבורה הציבורית בירושלים

יו"ר אגד, אבי פרידמן: שמירה על הסביבה באמצעות תחבורה נקייה - הדבר השני בחשיבותו אחרי הבטחון • 
הרכישה במימון המשרד להגנת הסביבה • נוסעי קו 15 בבירה יהיו הראשונים ליהנות מאוטובוסים ירוקים ושקטים

עשרה אוטובוסים חשמליים חדשים 
של  האוטובוסים  לצי  השבוע  הצטרפו 
המשרד  ירושלים.  ברחבי  הפועל  אגד 
התחבורה,  משרד  הסביבה,  להגנת 
אב  תכנית  וצוות  אגד  ירושלים,  עיריית 
עשרת  את  השבוע  השיקו  לתחבורה 
האוטובוסים החשמליים הראשונים, שי־

פעלו בירושלים. האוטובוסים הראשונים 
מתחנה   15 בקו  הנוסעים  את  ישרתו 
מרכזית ירושלים ומסתיים בשכונת תל־

פיות. הפרויקט מתוקצב על ידי המשרד 
מיליון   4 של  בהיקף  הסביבה  להגנת 
שקל, במסגרת החלטת ממשלה ייעודית 

שיזם המשרד. 
שיתחילו  החשמליים,  האוטובוסים 
ממהלך  חלק  הם  העיר,  ברחבי  לנסוע 
והגנת  התחבורה  משרדי  של  מקיף 
לאוטובוסים  מעבר  שמטרתו  הסביבה, 
הזיהום  את  המצמצמים  יותר,  ירוקים 
והרעש הסביבתיים ומשפרים את השי־
הרא־ האוטובוסים  עשרת  לנוסע.  רות 
שונים שמגיעים לירושלים הם הסנונית 
של  מעבר  במסגרת  בבירה  הראשונה 

קווים נוספים לאוטובוסים חשמליים. 
התייחס  אגד,  יו"ר  פרידמן,  אבי 
הסביבה  איכות  על  לשמירה  בדבריו 
והצהיר כי שמירה על הסביבה באמצעות 
בחשי־ השני  הדבר  זהו  נקייה,  תחבורה 

בותו אחרי הבטחון. "זהו אחד האתגרים 
הגדולים והמשמעותיים ביותר שעומדים 
בפני האנושות כולה. חברת אגד מהווה 
כיום את ראש החץ בכל הנוגע להכנסתה 
הייחודית  הטכנולוגיה  של  ולהטמעתה 
בירושלים,  הפרויקט  השקת  עם  הזו. 
חשמליים  אוטובוסים   35 מפעילה  אגד 
האוטו־ למאות  במקביל  זאת  בישראל, 
מו־ בהנעה  ידינו  על  המופעלים  בוסים 
פחתת זיהומים בפולין והולנד. הכנסתם 
החשמליים  האוטובוסים  של  לשירות 
היא צעד משמעותי הלוקח את אגד אל 
בתחליפי  שימוש  של  החדש  העידן  תוך 

אנרגיה".
יו"ר אגד אמר עוד כי "הפסוק שמ־

תאים יותר מכל הוא 'עומדות היו רגלינו 

ברא־ ימי  מאז  אגד  ירושלים'.  בשערייך 
בחיבור  מרכזי  חלק  לוקחת  שלה  שית 
של ירושלים לעיר אחת. עיר שחוברה לה 
במסירות  עלו  שלנו  האוטובוסים  יחדיו. 
לירושלים  הבריטי  השלטון  תחת  נפש 
את  שפרץ  מי  של  בנו  להיות  גאה  ואני 
בנו  להיות  גאה  אני  לירושלים.  הדרך 
והאוכלוסייה  הנוסעים  למען  ולהוביל 
הח־ האוטובוסים  מהפכת  את  כולה 

את  ושיבח  הודה  אגד  יו"ר  שמליים". 
ואת  אלקין  זאב  הסביבה  להגנת  השר 
ועובדי  סמוטריץ  בצלאל  התחבורה  שר 
משרדיהם שקידמו את הפרויקט והביאו 

להשלמתו. 
ירושלים,  עיריית  ראש  ליאון,  משה 
תושבי  עבור  אגד  של  התרומה  את  ציין 
פעילותה.  על  לחברה  והודה  ירושלים 
אוויר  יזרימו  החדשים  "האוטובוסים 
שהופכים  העיר  לרחובות  יותר  צלול 
לומר  רוצה  אני  ויותר.  יותר  למתוירים 
שלכם  הנפלא  השירות  על  לאגד  תודה 
למען תושבי ירושלים. השנה הבאה היא 
שנת תש"פ – תהא שנת פיתוח. אין ספק 
שלאגד יש חלק מרכזי בזה. האוטובוסים 
החשמליים מהווים עוד נדבך משמעותי 
ציבורית,  לתחבורה  העדפה  ביצירת 
והפעם התרומה היא לכולם – לנוסעים, 

למשתמשי הדרך ולסביבה".
נ. אבירם, מנהלת אגף בכיר תחבו־
לתחבורה  הארצית  הרשות  ציבורית,  רה 
חשמליים  אוטובוסים  "שילוב  ציבורית: 
עברו  הנהגים  בכך,  מה  של  דבר  אינו 
היחידים  יהיו  והם  מיוחדת  הכשרה 
החשמליים.  באוטובוסים  לנהוג  שיוכלו 

חשמ־ לאוטובוסים  ייעודי  חניון  הוקם 
טעינה.  עמדות  הכולל   ,4/9 חניון  ליים, 
החשמליים  האוטובוסים  של  תרומתם 
ולס־ לנוסעים  בעיר,  התחבורה  למערך 
למשתלמת  ההשקעה  את  הופכת  ביבה 
והאוטובוסים  החניון  השקת  במיוחד. 
התחבורה  להפיכת  מהליך  חלק  הינה 

העירונית מונעת בחשמל".
תכנית  צוות  מנכ"ל   – זולר  זהר 
נמצאת  "ירושלים  אמר:  לתחבורה  אב 
מציאות  משנה  מהלך  של  בשיאו  היום 
בסופו ירושלים, תושביה ומבקריה ייהנו 
ומתחבורה  יותר  ונקייה  בריאה  מסביבה 
ציבורית יעילה, אמינה ובטוחה. שילובם 
במערך  החשמליים  האוטובוסים  של 
התחבורה הציבורית בעיר בה מתפתחת 
רשת קווי רכבת קלה, מהווה בשורה של 
החלוצים  עשרת  כי  מקווה  ואני  ממש 
יביאו בעקבותיהם אוטובוסים חשמליים 

רבים".
אוטובוסים חשמליים נחשבים בש־

מועדפת  לאלטרנטיבה  האחרונות  נים 
בעולם.  הציבורית  התחבורה  בתחום 
למספר  מענה  מספקים  האוטובוסים 
חוס־ הם  בתחום:  משמעותיים  אתגרים 

מזהמים  אינם  הם  בדלק,  בשימוש  כים 
הטכנולוגיים  שקטים. הפיתוחים  והם 
החשמליים  לאוטובוסים  מאפשרים 
טעינה  בין  יותר  ארוכות  נסיעות  לבצע 
לטעינה וסביר להניח כי בשנים הקרובות 
עירוניים.  הבין  בקווים  גם  אותם  נראה 
האוטובוסים  של  המהותיים  היתרונות 
החשמליים אינם מתמצים רק בשימוש 
באנרגיה ירוקה ובשמירה על רמת השי־

החשמליים  האוטובוסים  לנוסעים.  רות 
משמעו־ סוגיות  לשתי  מענה  מספקים 

תיות בתחום איכות הסביבה, בכל הנוגע 
האוטובוסים  עירוניים:  לאוטובוסים 
אוויר  זיהום  פולטים  אינם  החשמליים 
במישרין כלל, וגורמים לפחות ממחצית 
אוטובוסי  לעומת  החממה  גזי  פליטות 

דיזל. 
שהצטרפו  החשמליים  האוטובוסים 
K9C-13a לצי אגד בירושלים הם מדגם

 ,BYD – של חברת הענק הבינלאומית
עמדות  עם  ייעודי  חניון  הוקם  שעבורם 
למחלף  בסמוך   4/9 אגד  בחניון  טעינה 
את  ישרתו  האוטובוסים  בעיר.  רמות 

נוסעי קו 15 בעיר. 
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פוד אפיל, סירים שיודעים לבשל: יש לך 
עוזר חדש במטבח

הם  המתכונים  שלך,  הממלכה  הוא  המטבח  בלבוסטע.  את 
שלך.  המתחרים  כל  את  מביסות  והתוצאות  שלך  החיילים 
שלושה שבועות לפני חגי תשרי את כבר בשלבי התכנון לשורת 
ועוף  בקר  צירי  מצמצמת  מצרכים,  רוכשת  מפורסמות,  מנות 
ומקפיאה רטבים הכרחיים. ושאף אחד לא יגיד לך איך עושים 

את זה טוב יותר.
שלך  המאכלים  את  שיהפוך  יעיל  שף  לסו  הזמן  הגיע  אבל 
אפילו  לטובים 
הסירים  יותר. 
השיש  בסדרת 
מותג  של  השחור 
אפיל'  'פוד  העל 
בדיוק  מיוצרים 
את  לקחת  בשביל 
כל הידע הקולינרי שצברת ולהעלות אותו לרמת דיוק אחרת. 
בפעם  בפנייך  נפרש  אפיל'  'פוד  של  הסודי  המתכון  איך? 

הראשונה כדי לעשות לך מהפכה במטבח.
יוצרים תחתית איכותית עם פיזור חום יעיל: חסל תבשילים 
ומתכונים  זמנן  טרם  שנשרפו  דגל  מנות  חצי-חצי,  שהתבשלו 
מורכבים שחטאו לחיך בגלל בישול לקוי. הטכניקה המקורית 
מושלמת  בצורה  הטמפרטורה  את  תפזר  אפיל'  'פוד  של 

שיחמיאו לכוונות שלך.
מורכב?  בקר  צלי  ארוך:  לבישול  הדפנות  את  מתאימים 
השיש  סירי  בעיה.  אין  עמוקה?  בשר  קדירת  בפטריות?  לשון 
מאתגרים  נבהלים  ולא  ארוכות  לריצות  מותאמים  השחור 
לכל  ידאגו  והם  הכיריים,  על  והניחי  האש  את  כווני  מסובכים. 

השאר בלי להתלונן.
דואגים שהציפוי ילך יד ביד עם הטעם: בשקט-בשקט, בלי 
הסופי  בטעם  והטפלון  האלומיניום  סירי  משתתפים  שתדעי, 
של המנה. את לא רוצה שהחומרים שמופרשים בחום ישפיעו 
על התוצר הסופי, ולכן ציפוי השיש יושב בלי להתערב ועושה 

רק מה שאת אומרת לו.
ואפילו מקלים על הניקיון הסופי: הטכנולוגיה המתוחכמת 
ומייתרת  לסירים  להידבק  מהתבשילים  מונעת  אפיל  פוד  של 
את הגירוד הנואש ואת השפשוף הסיזיפי של כל מוצאי שבת 
שהכנסת  הרחב  והלב  ההשקעה  כל  אחרי  לנוח  לך  מותר  וחג. 

בפנים.
זהו, הגיע שתתקדמי לפוד אפיל, סירים שיודעים לבשל.

חדש: מעדן PRO מועשר בחלבון בטעם 
וניל 

המוצרים  קטגוריית  את  מרחיבה  שטראוס  מחלבת 
המועשרים בחלבון, ומשיקה מעדן PRO מועשר בחלבון בטעם 
עם  בחלבון  מועשר   PRO למעדן מצטרף  החדש  המוצר  וניל. 
את  מהווים  הם  וביחד  חודשים,  מספר  לפני  שהושק  שוקולד 

המעדנים  סדרת 
בישראל  היחידה 

שמועשרת 
בנוסף  בחלבון. 
הטעם  להשקת 
מתרעננת  החדש, 
PRO מעדני סדרת 

גם בנראות עדכנית 
ובגביע רחב ומפנק במיוחד.

מעדן PRO וניל פותח בשיתוף עם ש' ארד, התזונאית של 
מחלבת שטראוס, המתמחה בתחום והוא מכיל 10 גרם חלבון 

לגביע, 2% שומן, ו-126 קלוריות למנה/גביע בלבד.
כשרות: בד"ץ למהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

במהדורה מוגבלת: משקה חלב 'יטבתה' 
בטעם 'בלונדי'

מחלבת 'יטבתה' ממשיכה לרענן את מקרר משקאות החלב, 
בטעם  חלב  משקה  מוגבלת:  במהדורה  חדש  מוצר  ומשיקה 
משווק  המוצר  'בלונדי'.  שוקולד 
ליטר   1 של  במיוחד  נוח  בבקבוק 

ובבקבוק אישי של 350 מ"ל.
שיתוף  פרי  הינו  החדש  המשקה 
הטעים  השוקו  בין  פורה  פעולה 
'בלונדי'  פרה  שוקולד  לבין  בארץ 
'בלונדי'   . 'שטראוס'  של  האהוב 
הגלם  שחומרי  לבן  שוקולד  הוא 
כך  קרמול  של  תהליך  עוברים  בו 
שמתקבל מוצר בעל גוון זהוב וטעם 
ולטעמם  זו  לחדשנות  הודות  נפלא. 
יטבתה  של  החלב  משקאות  הנפלא, 
אשר  בקטגוריה  היחידים  הינם 
לאורך  עקבית  בצמיחה  נמצאים 

השנים, ומהווים 69% מנתח השוק הצרכני.
רובין  הגר"א  בראשות  מהדרין  בד"ץ  בהשגחת  כשרות: 

שליט"א.

מהדורה מוגבלת: מעדן שוקולד 'דני פרה'
השוקולד  מעדני  מקרר  את  מרעננת  שטראוס  מחלבות 

מעדן   – פרה'  'דני  את  ומשיקה 
שוקולד טעים במיוחד, המשלב בין 
מעדן 'דני' הנוסטלגי והוותיק, לבין 

שוקולד פרה האהוב.
'דני פרה' מהווה גיוון משמעותי 
מעדני  בקטגוריית  דופן  ויוצא 
שוקולד  מכיל  המעדן  הילדים. 
פרה אמיתי, מאופיין במרקם עשיר 
ומסקרנת.  בולטת  באריזה  ונמכר 

השילוב בין המותגים הוותיקים מבטיח חוויה מרעננת וכיפית.

'דני פרה' הינו מהדורה מוגבלת, משווק בגביע המכיל 125
ג', וזמין לרכישה ברשתות השיווק.

כשרות: בד"ץ למהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א. 

כל אחד והסנדוויץ' שלו: חוזרים ללימודים 
עם 'מעולה'

לתלמודי  הילדים  לגני  שבו  והילדים  נגמר  הגדול  החופש 
הספר.  ולבתי  התורה 
להם  שמים  "מה  וסוגיית 
להיות  חזרה  בסנדוויץ'" 
חברת  'מעולה',  רלוונטית. 
המובילה  האיכותית  המזון 
את  לקחה  בישראל, 
ושאלה  לידיים  הענינים 
מאוד  שאלה  לילדים  הורים 
השאלות  מסוג  פשוטה, 
תשובה  להן  שיש  הפשוטות 
הילדים  מה  מורכבת: 
בסנדוויץ',  אוהבים  שלכם 
כילדים.  אהבתם  אתם  ומה 
רגילות  תשובות  התקבלו 
וגם  צפויות  מוזרות,  וגם 

מפתיעות. 
'מעולה'.  פטריות  אומלט  היו:  שהתקבלו  הרעיונות  בין 
טונה  'מעולה'.  תירס  עם  חומוס  תותים.  עם  מעולה  שוקולד 
בננה.  עם  'מעולה'  חלב  ריבת  וירקות.  קשה  ביצה  עם  'מעולה' 
גבינה צהובה עם רסק עגבניות 'מעולה'. לחם מטוגן עם חמאה 
ודבש 'מעולה'. ממרח תמרים 'מעולה'. כל אחד עם הסנדוויץ' 

שלו.
כמו"כ ל'מעולה' סדרת המליות והממרחים הכוללת ממרח 
קרם עוגיות בטעם לוטוס, היחיד בכשרות בד"צ העדה החרדית. 
אוכמניות,  מלית  דובדבנים,  מלית  קינמון,  עם  תפוחים  מלית 
ועוד  פטיסייר  קרם  חלב,  ריבת  חלבה,  ממרח  תמרים,  ממרח 
מוצרי  הכריכים.  את  שמשדרגים  איכותיים  מוצרים  מגוון 
ובכשרות  והאיכות,  הטעם  מבחני  בכל  עומדים  מעולה  חברת 

בד"צ העדה החרדית.
כל,  בר  החסד,  נתיב  ברשת  להשיג  ניתן  מעולה  מוצרי  את 

וברשתות השיווק המובחרות.

מי הפה לילדים של תיאדנט בטעם ענבים 
לשנת לימודים בריאה 

הילדים  בשנה,  יום  בכל  כמו  החדשה,  הלימודים  בשנת 
על  ולשמירה  הפה.  והגיינית  השיניים  בריאות  על  שומרים 
השיניים  בריאות  שגרת 
מאשר  פשוט  יותר  מה 
של  המרעננים  הפה  מי 
בטעם  לילדים  תיאדנט 

ענבים וללא סוכר?
בלבד  טיפות  שלוש 
ענבים  תיאדנט  של 
הן   – מים  בכוס  לילדים 
בשביל  שצריך  מה  כל 
לנקות את רובד הפלאק 
את  לחטא  מהשיניים, 
ולהעניק  הפה  חלל 
לאורך  רעננות  תחושת 
עת  בכל  לשימוש  קלים  תיאדנט  של  פה  מי  רבות.  שעות 
ומותרים גם לשימוש גם בשבת וחג, ללא חשש, ונהנים מאפקט 
ופלאק,  עששת  מונע  תיאדנט  שיניים:  ממשחת  יותר  אף  יעיל 
מרענן  השיניים,  ובריאות  הפה  היגיינת  על  לשמירה  עוזר 
נשימה, מונע הצטברות חיידקים ומנטרל ריחות רעים מהפה. 

מחזיקי  קהל  בהכשר  לשימוש  מאושרים  פה  מי  תיאדנט 
הדת בעלזא ובאישור משרד הבריאות.

שנת הלימודים נוחה יותר ובלי קשרים 
בשיער בזכות 'סירוק קל'

קשרים בשיער מטרידים כל מי שנהנה משיער ארוך, אבל 
תיהנו   ,7 נקה  של  קל'  'סירוק  סדרת  במוצרי  שימוש  בזכות 
אחרי  גם  ברק  ומלא  למגע  נעים  רך,  לסירוק,  קל  נקי,  משיער 
משחק ממושך בחוץ ובחצר בית הספר. עם 'סירוק קל' הקשרים 

בקלות  נפתחים 
נהנה  שלך  והשיער 

משלמות יוצא דופן!
קל'  'סירוק  סדרת 
מרכך,  שמפו,  כוללת 
ותרסיס  לחות  קרם 
קשרים  להתרת 
ונעים  מפנק  בניחוח 
לשמירה  במיוחד 
וקל  נקי  שיער  על 
מוצרי  לסירוק. 
מועשרים  הסדרה 

בשמן זרעי ענבים התורם לרכות השיער ושמן רוזמרין הידוע 
כמסייע לשמירה על היגיינת הראש ולתחושת רעננות וניקיון, 
לשיער  ברק  מעניק  המעניקים  ואנטי-אוקסידנטים   E ויטמין 

ותורמים למניעת קשרים.
נבדקו  היפואלרגניים,  פרבנים,  ללא  כולם  הינם  המוצרים 
השיער  את  העוטף   B5 פרו-וויטמין  מכילים  דרמטולוגית. 

בלחות, מונע יובש וחשמל סטטי.

מיקסר MUM6 של בוש אצל משווק 
מורשה - 10 שנים של שקט!

חזק  מיקסר  במטבח  צריכים  אתם  החגים  תקופת  לקראת 
ייחודי  בעיצוב  בוש  של  הגדולים  המיקסרים  סדרת  ואיכותי. 
6.2 במיוחד  גדולה  קיבולת  בעלת  קערה  עם  מגיעה  ומרהיב, 

ליטר, מה שהופך אותה אידיאלית להכנת כמויות מזון גדולות 
– עד 4 ק"ג בצק אותו ניתן להכין בבת אחת – בכמות המתאימה 
להפרשת חלה בברכה ועד כ-20 ביצים להקצפה. בזכות קערת 
הענק של מיקסר בוש MUM6, ההכנות לחג קלות הרבה יותר.

המיקסר של בוש בעיצוב אלגנטי כולל קערת פלסטיק או 
נירוסטה גדולה במיוחד, הכוללת מכסה למניעת פיזור הקמח 

ו/או התזה הצידה בעת הערבול. 
ומגוון  ואט  ל-1,000   800 בין  עוצמתי  מנוע  עם  המיקסר 
המיוחד  המבנה  מגוונים.  ואפייה  בישול  לרעיונות  אביזרים 
מאפשר  המנוע,  גבי  על  ממש  יושבת  הקערה  בו  המיקסר  של 
הוספה קלה ונוחה של חומרי האפייה גם בזמן בו המיקסר לש 
מפלדת  חלקים  כולל  המיקסר  הפעולה.  כדי  תוך  מקציף,  או 

בעלי  חלד  אל 
פונקציות 

ווי  כגון  שונות 
ווי  הקצפה, 
בלנדר  לישה, 
ליטר   1.5
גם  הכותש 
(קיימים  קרח 
דגמים  גם 
הבלנדר)  ללא 

הנמכרים 
נוחים  במחירים 

במיוחד. המיקסר קל לניקוי ואביזריו הנלווים ניתנים לרחיצה 
גם במדיח הכלים. 

המיקסר הביתי הענקי של בוש מהווה פלטפורמה מצוינת 
להוספת אביזרים נלווים נוספים בעתיד, לפי הצרכים והרצונות 
הדר,  פירות  מסחטת  מזון,  מעבד  למשל:  כמו  המשפחה,  של 

מטחנת בשר, מכשיר להכנת פסטה ומגוון קערות נוספות.
המנוע  על  מוגבלות  נוספות  אחריות  שנות   8 למיקסרים 
שנתיים  למשך  למוצר  המוענקת  לאחריות  בנוסף  בלבד, 
ממועד הרכישה כמפורט בתעודת האחריות. ברכישת הדגמים 

המשתתפים אצל המשווקים המורשים. 
רוצים מיקסר עם אחריות? קנו אצל המשווקים המורשים 
מבית בוש. המשווקים המורשים מבית בוש: בני ברק – רפאלי, 
בייגל, קניתי אצל צביקה, סולטן, מותג החשמל והגיהוץ, מוצרי 
חשמל לבית, חשמל החסד, צורף, שיא החשמל והמיזוג, קנייה 
ישירה, טרקלין חשמל. ירושלים – רפאלי, עולם החשמל, סלון 

גאולה 11, המקור, ח.צ.א.ה, חץ יבוא ושיווק.

מתחילים את עונת הלימודים בשעה טובה
אז  מהר,  טס  הזמן  כשכייף,  ללימודים?  חוזרים  כבר 
הלימודים  שנת  לקראת  חדש  שעון  עם  ונתחדש  נהנה  לפחות 
החדשה. בחנויות המורשות תוכלו למצוא מגוון שעוני אופנה 
להופעה  ומוקפדת  מושלמת  בהתאמה  נחשקים,  מותגים  של 

אלגנטית ואצילית מותאמת בדיוק בשבילך.
המובילים  המותגים  הלימודים,  שנת  תחילת  לקראת 
מדהים!  במבצע  יוצאים  המורשות  בחנויות  הנמכרים  בעולם 
אן  קליין,  קלווין 
אובקו,  קליין, 
וקנת   SWATCH
המתאימות  קול 
סמינר,  לבנות 
לאחר  במחירים 
החל  הנחה 
ש"ח  מ-249 

בלבד!
וכיס,  רמה  לכל  מתאימה  השעונים  עיצוב  סגנונות  קשת 
עליה  האהוב  בעיצוב  השעון  את  למצוא  תוכל  אחת  שכל  כך 
מתוך מבחר עשיר של מותגי השעונים בחנויות. שעוני 'אובקו' 
אציליים  בקווים  מאופיינים  ומינימליסטים,  דקים  יהיו  לרוב 
עדינים ואלגנטיים, בחלקם עם רצועות רשת. שעוני 'אן קליין' 
שעוני  ואילו  ובוגרת,  יוקרתית  בהשראה  קלאסי  בסגנון  יהיו 
SWATCH מאופיינים בסגנון צעיר וססגוני, חלקם בעיצובים 
ספורטיביים וחלקם האחר יהיה בעיצובים אלגנטיים ועדינים, 
משובצים בזרקונים. הקולקציה החדשה של קלווין קליין, עם 

הלוגו על לוח השעון במגוון הצבעים הכי עכשוויים.
החנויות המורשות נמצאות בריכוזי הציבור החרדי ברחבי 
הארץ: בירושלים – גולדטיים, רח' המלך ג'ורג' 8 ובקניון מלחה 
קומה 2; תכשיטי מוריה, יפו 42; להיט בראש, בן הלל 7; פרל, 
שמואל הנגיד 8; מרכז האלקטרוניקה, הישיבה 4; מומנט, ברח' 
וברח'  ברק  בבני   109 עקיבא  רבי  ברח'  בירושלים,   3 עמוס 

יהודה הנשיא 96, אלעד.
SWATCH - קניון איילון דרך אבא הלל סילבר 301 רמת 
טיים,  דיאומנד  המרכזית;  הכיכר  ליד  התחתונה  בקומה  גן, 
רבי עקיבא 104, שמגר 27 ירושלים, יהודה הנשיא 10 אשדוד 
וברח' יהודה הנשיא 13 בית שמש. תכשיטי קווין, קניון רב שפע 

בירושלים.

מתחילים את הזמן עם וניש קליה
מתחיל  חדש  זמן  מבורכת.  לשגרה  חוזרים  סוף  סוף 
בישיבות, והאמהות המסורות דואגות גם לארגן את החולצות 
הלבנות של בני הישיבה באופן היעיל ביותר, כך שייראו מכובד 

ובצבע לבן בוהק הכי שאפשר.
לבנה  לכביסה  המנצחת  האבקה   - גולד  קליה  וניש  עם 

בקלות  זאת  לעשות  ניתן 
משרים  פשוט  וביעילות: 
הלבנות  החולצות  את 
מים  של  בגיגית  הלבנות 
מהולים באבקת וניש קליה 
למשך  לבנה  לכביסה  גולד 
מכן  לאחר  ומיד  שעה  חצי 
כרגיל  לכיבוס  מכניסים 

במכונה. התוצאה: לבן יותר ב-3 דרגות. בדיוק כמו שראוי לבן 
ישיבה!

המיועד  לתא  גולד  קליה  וניש  אבקת  את  להוסיף  גם  ניתן 

לבנה  כביסה  בכל  הרגילה  לאבקת  כתוספת  הכביסה  לאבקת 
וליהנות מתוצאות מעולות! 

להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות. 

מלכות וקסברגר - שתחדש עלינו...
שאלת  החגים?'  לקראת  בווקסברגר  השנה  חדש  מה  'אז 
השאלות שנשאלת לפני כל חג ומועד, 'רגע מה תהיה המזכרת?' 
סימן השאלה בחלל לפני האירוע שעורכים, 'ומה נשלח השנה 
לתורמים?' מנהלי מודות וארגונים שואלים, 'איך נביע הוקרה 
רוצה  שבאמת  אחד  כל  וכך  התלמידים  שואלים  למלמד?' 

שיזכרו את ההוקרה שלו.
חג  בכל  השאלות,  לכל  מענה  תמצאו  תמיד  בווקסברגר 
או  אירוע  ומועד, 
שתרצו  משהו  סתם 
טרקליני  להוקיר. 
וקסברגר  מלכות 
לקבל  ערוכים 
ביחד  פניכם  את 
ואלפי  מאות  עם 
המרוצים,  הלקוחות 
מתוגבר  צוות  עם 
ואדיב שישמחו להעניק לכם את השירות הטוב ביותר ולהציע 
עבורכם.  והמושלמת  המתאימה  המזכרת  או  המתנה  את  לכם 
לקראת  ארוכה  תקופה  של  ממושכת  היערכות  לאחר  זאת 
את  מפארים  וקסברגר  מלכות  קישוטי  בו  הסוכות  וחג  החגים 

סוכות עם ישראל בארץ ובעולם.
ייחודיים,  מוצרים  של  ענק  מלאי  על  מיוחדים  מבצעים 
ויומנים  שנה  לוחות  וקסברגר,  מלכות  בטרקליני  לכם  מחכים 
הסימנים  סדר  וגדלים,  סגנונות  במבחר  דבשיות  ענק,  במבחר 
ומפוארים  ייחודיים  מארזים  דבש,  שילוב  עם  עצום  במגוון 
הקופה  בובת  והקלטות,  המקרנצ'יק  ביניהם  לילדים  והמתנות 
מוצרים  אלפי  של  עצום  מלאי  ועוד  ותיקופל'ה,  המדברת 
במתנה  יקירכם  את  תפתיעו  אתם,  גם  בואו  אז  לכם.  שמחכים 
מלכות  ממוצרי  ותיהנו  החדשה  לשנה  מושלמת  מזכרת  או 

וקסברגר שתמיד כבוד לתת ומכבד לקבל.

זה מריח טוב: סנו מקסימה – 
FOREVER

בישראל,  המוביל  הכביסה  מרככי  מותג  מקסימה,  סנו 
מציגה את מקסימה FOREVER, סדרת בשמים ייחודית אשר 
מפנקת את הבגדים בניחוחות נפלאים ובעוצמה חזקה במיוחד. 
גבוהה  בישום  כמות  מכילים   FOREVER בסדרת  הבשמים 
במיוחד ובשילוב עם טכנולוגיה המצמידה את הבושם לאריג, 
הבשמים  זמן.  לאורך  מוגברת  בעוצמה  ניחוח  חוויית  יוצרים 

מתאימים לבישום כל סוגי הכביסה.
ROYAL הסדרה כוללת שלושה בשמים עוצמתיים: בושם

ומתאים  מדגסקר  ווניל  אמבר  ברגמוט,  של  ניחוחות  המשלב 
ניחוחות  לאוהבי 
של  עשירים 
קוסמטיים.  בשמים 
HORIZON בושם 

תווי  של  הרמוניה 
לבנים,  פרחים 
פודרה וסבון; בושם 
הניחוחות  לאוהבי 
בושם  הרעננים. 
המורכב   PEONY
של  מניחוחות 

ראשון;  וגשם  מאסק  של  גוונים  עם  משולבים  הפאוני  פריחת 
את  להוסיף  יש  הפרחוניים.  הניחוחות  לאוהבי  המיועד  בושם 
לתוספת  הכביסה.  מרכך  לתא   FOREVER לכביסה  הבושם 
רכות ניתן להשתמש, בנוסף לבושם, במרכך כביסה מקסימה. 

שלושת הבשמים של 'פוראבר' מגיעים באריזת 600 מ"ל.

סנו מקסימה BIO: קפסולות ג'ל כביסה 
לשימוש מהיר ונוח במיוחד!

כביסה היא לא בהכרח משימה קשה, בסנו מציעים עבורכם 
קפסולות  את 
של  הכביסה  ג'ל 
 ,BIO מקסימה 
בתוספת  ג'ל 

אנזימים 
כתמים  להסרת 
יסודי  ולניקוי 
מהיר  לשימוש 
במיוחד.  ונוח 

קפסולות 
סנו  של  הג'ל 

מתאימות 
בכל  לשימוש 
מארז  הכביסה.  מכונות  סוגי  לכל  ומותאמות  הטמפרטורות 
מסיסות  יחידות   28 עם  מגיע  מקסימה  סנו  של  הקפסולות 

המכילות ג'ל כביסה מרוכז במשקל 21 גרם כל אחת. 
תמיד  לפעול  יש  זמן  לאורך  הבגד  על  לשמירה  מסנו:  טיפ 
הטמפרטורה  על  ולהקפיד  היצרן  של  הכביסה  הוראות  לפי 

המומלצת.

וישוז מבית קרוקס: צועדים לשגרה עם 
הוקה

לחזור  הזמן  זה  הגדול  החופש  ואחרי  החגים  לפני  רגע 
הספורטיבית  והפעילות  ההליכות  לשגרת  ולתת  להתמיד 
תוכלו  מור  אנד  קרוקס  מבית  וישוז  ברשת  יום,  ביום  מקום 
6 בונדי  עם  הוקה,  חברת  של  בונדי  החדש  הדגם  את  למצוא 
העשויה  גפה  צעד,  בכל  מרשמלו  של  רכות  מתחושת  תיהנו 
רשת סרוגה מאווררת ונושמת, ומתוספת ריפוד לייקרה נעים 

אלה  עבור  בעקב. 
מידת  המבקשים 
מיוחדת  רוחב 
וגדולה יותר קיים 
6 בונדי  של  דגם 

לכך  מענה  שנותן 
רוחב  במידת   –

.2E
הוקה  דגמי 
לקלים  נחשבים 

במשקלם 
נעלי  בקטגוריות 

מסייעות  הן  משקל,  קלות  בהיותן  וההליכה.  טיולים  הריצה, 
לריצה,  הנלווית  ברגליים  עייפות  תחושת  ולשכך  להקל 

לעמידה והליכה ממושכת.
בדגמי  להשיג  תוכלו  הוקה  חברת  של   6 בונדי  נעלי  את 
ש"ח   649 במחיר  נשים 36-42  ובדגמי  במידות 40-49  גברים 
בחנויות  ולנשים,  לגברים  ומידות  צבעים  במגוון  וישוז  ברשת 

https://www.weshoes.co.il הרשת ובאתר

ברשת מאפה נאמן כבר מחכים לכם עם 
הלחמניות הטריות במבצע

רשת 'מאפה נאמן', רשת המאפים המובילה בישראל בטעם, 
לקוחותיה  את  מלהפתיע  מפסיקה  לא  ובמצוינות,  באיכות 
והמאפים  האיכותיות,  הלחמניות  את  להם  ומגישה  הנאמנים 

הפריכים וכמובן קפה משובח. 
מחודשים  כוחות  עם  למסלול  חזרנו  הגדול  החופש  "אחרי 
בביקוש  לעמוד  נערכים  אנחנו  שנה  כמידי  מצוינים:  ומאפים 

הרב שנוצר", מסביר שמעון מנהל סניף מלחה בירושלים.
למצוא  תוכלו  היומיומיים,  והמאפים  הלחמניות  לצד 
שוקולד  טעמי  בשלל  ודונאטס  סופגניות  כבר  'נאמן'  במאפה 
הדובוש,  הלייקח,  ליחם:  נס  שלא  לעוגות  בנוסף  שונים, 
עכשיו  אבל  המדפים,  על  היו  שתמיד  והסברינות  הרביירה 

קיבלו שינויים קולינריים משודרגים. 
ב'נאמן'  למצוא  תוכלו  וכך  והורחב,  שודרג  ההזמנות  ליין 
ללא  עוגות  חדשות,  עוגות  סוגים,  משלושים  עוגיות  מגוון 
לחמניות,  מלא,  מקמח  עוגות  שמן,  ללא  מחמצת  לחמי  סוכר, 

לחם שיפון זיתים ועוד חגיגת טעמי בריאות מיוחדת!
שחזר  מי  לכל  שמתאימה  אווי  הטייק  פינת  'נאמן'  ברשת 
לעבוד, מה שמאפשר לקחת לדרך מאכלים איכותיים, מגוון של 
סלטים שתחזרו לקנות שוב ושוב: 'סלט של ריקי' שיש לו קהל 
לחמניות  עם  ועוד,  יווני  סלט  עליו,  מוותר  שלא  נאמן  לקוחות 

הבית המיוחדות, והכל במחירים השווים לכל כיס.
רשת מאפה 'נאמן' מונה עשרות סניפים ברחבי הארץ והיא 

עומדת תחת הכשרות המהודרת של בד"ץ אגודת ישראל.

ריקוטה: חוזרים ללימודים - כוס קפה 
להורים

החדשה,  הלימודים  שנת  לכבוד  קפה  כוס  מרימה  ריקוטה 
המשפחה?  לכל  כריכים  הכנת  להסעה?  הילדים  את  העלית 

עכשיו הגיע תורך, לחזור לשגרת הקפה! מגיע לך. 
מנות  מגוון  ומגוון,  עשיר  חלבי  תפריט  תמצאו  במסעדה 

ראשונות 
בין  הכוללות 
מנות  היתר 
כרובית  כגון 

מטוגנת, 
בטטה  סיגר 

וגבינות, 
פוקאצ'ות 
מיוחדות 
הנאפות 
במקום 

פסטות בטעמים שונים ועוד מגוון מנות מיוחדות כמו המבורגר 
סלמון  נתחי  הכולל  הבית  נודלס  פטריות  ריזוטו  פורטובלו, 

נודלס ומיקס פטריות, ומנת סינייה קבבוני בורי. 
הזמן  זה  החיים,  על  להשתלט  מתחילה  כשהשגרה  עכשיו, 
להיכנס לריקוטה וליהנות מחוויה איטלקית חלבית ירושלמית 
באווירה פסטורלית, אל מול נוף ההרים של ירושלים עם שלל 
מנות קיציות ומשקאות מיוחדים המתאימים למזג האוויר של 

עונת הקיץ.
לאירועים   VIP חדר  למצוא  תוכלו  המסעדה  במתחם 

פרטיים ומשפחתיים כמו ימי הולדת, בת מצווה ועוד.
קרית  רחוב  למהדרין  כשרה  חלבית,  איטלקית,  ריקוטה,- 

המדע 3 הר חוצבים ירושלים.

חדש מסנו: סנו סושי – ניילון נצמד+ רחב 
במיוחד!

או  גדולות  בתבניות  מאכלים  של  אריזה  עם  מסתבכים 
עם  להתמודד  ומתקשים  לשמחה  מתכוננים  רחבים?  בסירים 

מגשי האוכל והכיבוד ולארוז אותם בצורה הרמטית וטובה?

רחבה  יריעה  עם  נצמד+  ניילון  סושי  סנו  את  משיקה  סנו 
במיוחד ברוחב 45 ס"מ, המאפשרת עטיפה ואטימה של כלים 

רחבים בעלי פתח גדול (תבניות וסירי קדירה).
ניילון נצמד+ של סנו סושי שומר על טריות המזון במקרר 
מכיל  שאינו  משום  במיקרוגל  לחימום  ומתאים  במקפיא  או 
יותר  בריא  נחשב  כן  ועל  השימוש),  להוראות  (בהתאם   PVC

לשימוש. 
מבדיקות שערכה סנו עולה כי במטרה לאטום כלים רחבים 
יריעות  בכמה  שימוש  רבות  פעמים  נעשה  מושלם,  באופן 
קצרות, הנמתחות בזוויות שונות על פתח הכלי. ניילון נצמד+ 
החדש של סנו סושי, ברוחב 45 ס"מ, מאפשר עטיפה ואטימה 

של כלים גדולים בשכבה אחת שלמה.
סנו סושי ניילון נצמד+ החדש אושר על ידי מכון התקנים 
כמתאים לת"י 5113 – למגע במזון, ומיוצר בכשרות בד"ץ של 

העדה החרדית ירושלים, לפסח ולכל השנה.
המוצר מכיל גליל ניילון נצמד באורך 100 מטרים וברוחב 
45 ס"מ כולל סכין הזזה לחיתוך קל ומהיר. להשיג בכל רשתות 

השיווק.

חדש מסנו: ספוג הפלא נירוסטה!
שלכם?  הנירוסטה  סירי  ניקיון  עם  להתמודד  מתקשים 
שלא  מי  אין  נעלם?  הברק  יורדים?  לא  השחורים  הכתמים 
שרוף  משומן  שנוצרים  החומים-שחורים  הכתמים  את  מכיר 
חשבתם  היום  עד  אם  אבל  הסירים.  ותחתיות  דפנות  על 
הוא  שהשפשוף 
נפרד  בלתי  חלק 
 – מהבישולים 
עכשיו יש פתרון: 
סושי  'סנו 
הפלא  ספוג   -
מסיר  נירוסטה', 
ושומן  לכלוך 
בקלות  שרוף 

ובמהירות, 
ומבריק  מנקה 
ומחבתות  סירים 

מנירוסטה. 
הפלא  ספוג 
מנירוסטה  ולמחבתות  לסירים  להחזיר  מאפשר  נירוסטה, 
ומעניק  בלבד,  כלים  וסבון  מים  ובעזרת  בקלות  מבריק  מראה 
של  תוספת  וללא  מאמץ  כל  ללא  כחדש,  נוצץ  מראה  לכלים 

חומרי ניקוי אגרסיביים.
גם  וכסף:  זמן  לחסוך  לכם  מאפשר  נירוסטה  הפלא  ספוג 
בלבד  קל  שפשוף  אחרי  יורדים  ביותר  העיקשים  הכתמים 
הזמן  באותו  והמחבתות  הסירים  את  להבריק  ומאפשרים 

שלוקח לשטוף את הכלים. 
את  להבריק  כדי  יקרים  במוצרים  להשקיע  צורך  אין 
הסירים, ספוג הפלא נירוסטה מנקה את הסירים בעזרת כמות 
רגילה של סבון כלים ובמחיר של ספוג הפלא נירוסטה בלבד, 

שאף מאריך את חיי הכלים ומעניק להם מראה חדש. 
ניקיון  בחומרי  השימוש  את  מייתר  נירוסטה  הפלא  ספוג 
אותו  שהופך  מה  גומי,  בכפפות  השימוש  ואת  אגרסיביים 

למתאים לעור הידיים ואף לידידותי לסביבה. 
לספוג הפלא נירוסטה, הניתן לשימוש רב פעמי, שני צדדים 
בעלי מרקם מיוחד שתוכנן להסרת לכלוך ושומן שרוף בקלות 
ובמהירות. ניתן להשיג בכל רשתות השיווק באריזת 3 ספוגים 

במידות 12X10 ס"מ.

אסם משיקה לקראת החגים מהדורה 
מיוחדת של ערגליות תפוח

'ערגליות'  הפופולרית  העוגיות  סדרת  את  מרחיבה  אסם 
העוגיות   - תפוח  במילוי  ערגליות  מיוחדת:  מהדורה  ומשיקה 
הינה  ערגליות  סדרת  וייחודי.  מרענן  חדש,  במילוי  האהובות 
אחת מהסדרות המובילות בקטגוריית העוגיות הכוללת מאות 
חדש  טעם  אסם  משיקה  תשרי  חגי  לרגל  אלו,  בימים  סוגים. 
סדרת  ערגליות.  בסדרת  הקיימים  הטעמים  למגוון  שמצטרף 

כוללת,  ערגליות 
במילוי  ערגליות 
ערגליות  תות, 
שוקולד  במילוי 

וערגליות 
במילוי פטל.

ברנר  ד' 
מנהלת  שתיל, 
המאפה  פעילות 

באסם-נסטלה: 
"לאחרונה 

את  הרחבנו 
ערגליות  המותג 
שהוא  וראינו 
באהדה  מתקבל 
בקרב  גדולה 
כעת,  הצרכנים. 
החגים,  לקראת 
עושים  אנחנו 

צעד נוסף ביצירת מגוון טעמים וחדשנות למותג ערגליות. אנו 
בטוחים שהטעם החדש המצטרף למגוון הטעמים של ערגליות 
לטעום  חדשים  צרכנים  יביא  ובנוסף  וותיקים  צרכנים  ירגש 

ולהתנסות". שנה טובה ומתוקה!
ניתן להשיג ברשתות השיווק ובחנויות הפרטיות. כשרות: 

בד"צ העדה החרדית. 

ות
כנ

צר

יופלה - פרגון עצמי בכל רגע 

למעלה מ-30 מוצרים חדשים למהדרין 
במגוון רחב ובכשרות מהודרת

בעולמות  משמעותי  מהלך  מובילה  תנובה 
ל-30 מעל  של  רחב  מגוון  השקת  עם  היוגורט 
ללא  ואיכות  מהודרת  בכשרות  יופלה  מוצרי 
טעם  מבחני  מחקר,  תכנון,  לאחר  פשרות. 
קפדניים והקמת תשתיות תומכות, יצרה תנובה 
עולם חדש של מוצרי יופלה למהדרין שפותחים 
מרגעים  ליהנות  הזדמנויות  של  גדול  מגוון 

מפרגנים של יופלה במהלך היום. 
למוצרים  המצטרפים  המוצרים,  עשרות 
שונות  קטגוריות  במגוון  מענה  נותנים  הקיימים, 
בעולם היוגורט, ובהן: יופלה פרי במגוון טעמים 
וגדלים, יופלה לבן במגוון סוגים וטעמים, יופלה 
פירות  עם  דיאט  יופלה  שונים,  בטעמים  דיאט 
יופלה  שוקולד,  פצפוצי  עם  יופלה  בתחתית, 
דיאט  ומשקאות  משקאות  יופלה  גרנולה,  עם 

בטעמים שונים. 
גם  למצוא  ניתן  המורחבת  יופלה  בסדרת 
יופלה 'טיוב' לילדים ועשרות מוצרים איכותיים 
המתאימים לכל רגע ביום, בכל מקום ולכל גיל. 

מגוון  בתוכה  כוללת  מהקטגוריות  אחת  כל 
אף  חלקן  גבוהה,  באיכות  מוצרים  של  רחב 
לצד  שונים.  מוצרים  לעשרה  מעל  כוללות 
הייחודיים  והמרקמים  הנפלאים  הטעמים 
מדובר  תנובה,  של  שגובשו באמצעות המומחים 
המאפשרים  שונים  מסוגים  יוגורט  במוצרי 
בחירה בהתאם לטעם האישי והתפריט התזונתי. 
בתנובה מציינים כי מדובר במהלך משמעותי 
"סדרת  רבים.  משאבים  בהשקעת  כרוך  שהיה 
בה,  הכלולים  המוצרים  עשרות  כל  על  יופלה, 
בין  ומרקמים,  טעמים  בין  בחירה  מאפשרת 
לצורך  כמענה  לבן  ויוגורט  מרעננות  תוספות 

המשתנה של הצרכנים בכל רגע במהלך היממה", 
המגזרים  יחידת  מנהל  יהודה,  הראל  אומר 
המהודרת  בכשרות  המוצרים  "עשרות  בתנובה. 
של בד"צ ועדת מהדרין, מצטרפים לטעמי יופלה 
החרדית,  העדה  בד"ץ  של  המהודרת  בכשרות 
הקטגוריה  את  להגדיל  נרחב  ממהלך  כחלק 
שוחרי  ציבור  עבור  לזמינה  אותה  ולהפוך 
בתהליך  כרוך  היה  המהלך  המהודרת.  הכשרות 
וכעת  מבוטלת,  לא  והשקעה  למידה  של  ממושך 
המותג  תחת  חדשניות  השקות  להמשך  נערכים 

יופלה". 
הבינלאומי,  היוגורט  מותג  יופלה,  סדרת 

הושקה לראשונה בישראל לפני 18 שנה במטרה 
מהנה  בצורה  היוגורט  בשורת  את  להביא 
בישראל  המהלך  את  הובילה  תנובה  וייחודית. 
שהפך את היוגורט למוצר צריכה מהנה באמצעות 
יוגורט פרי הטעים, המרקם, התוספות העשירות, 

מגוון המוצרים והנראות יוצאת הדופן. 
יותר  רבה  להערכה  שזכה  ככל  השנים,  עם 
יופלה  מותג  התרחב  הישראלי,  הצרכנים  קהל 
עם עשרות מוצרים וחדשנות פורצת דרך. וכיום 
מוצרים  של  ארוכה  שורה  תחתיו  אוצר  יופלה 
למגוון  המתאימים  למהדרין  כשרים  איכותיים 

הזדמנויות בכל יום. 
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נאך א וואך פון שווערע אומרוען אין צפון טייל ארץ ישראל:

מיליטער פון מדינת ישראל שפרייט אויס פאטריאט מיסעלעס אין 
צפון טייל ארץ ישראל צו פארטיידיגן שטעט אין אומגעגענט

קוועלער אין מדינת ישראל זאגן אז טראץ וואס הויכער אלערט איז אראפ וויל מען זיין באשוצט פון לופט אטאקעס – מיליטער אין מדינת ישראל דעקט אויף 
גענויער באזע צו פאבריצירן פינקטליכע מיסעלעס און באשטעטיגט אז איראן איז געשטאנען אונטערן פלאן

ישראל  מדינת  פון  בירגער 
צו  זיך  שטערן  דעם  זיך  קראצן 
דערמאנען ווען איז מדינת ישראל 
קריטישער  אזא  אין  געשטאנען 
געווען  איז  מען  אז  צושטאנד 
גייט  אט  אט  אז  זיכער  כמעט 
מלחמה  העלישער  א  אויסברעכן 
די  און  ישראל  מדינת  צווישן 

כעזבאללא מיליציע פון לבנון.
קען  וואך  ענדע  שטייענדיג 
אז  זאגענדיג  אפאטעאמען  מען 
איז  געפאר  דער  פון  רוב  דער 
בחסדי שמים שוין אריבער אבער 
די  אז  באריכטן  אן  קומען  דאך 
אויסגעלייגט  האט  מיליטער 
פאטריאט מיסעלעס אין דער צפון 
באשוצן  צו  ישראל  מדינת  טייל 

בירגער פון ווערן אטאקירט.
האבן  קוועלער  מיליטערישע 
סיבה  גענויער  א  אנגעגעבן  נישט 
צו דער אויסלייג פון די מיסעלס, 
א  דאס  איז  שאצט  מען  ווי  אבער 
מיטל  זיכערהייט  מאנסנאמער 
ווייטערדיגע  פון  באשוצן  צו  זיך 
קענען  וואס  אטאקעס  מעגליכע 
טייל  צפון  די  איבער  קומען 
וואס  נאכדעם  ה"י  ישראל  ארץ 
פרישע  איבער  געפאר  דער 
אלץ  נאך  איז  אטאקעס  נקמה 

עקזיסטערנד.
מאנסנאמער  די  צו  צוגאב  אין 
וואס  מיטלען  זיכערהייט 
אונטער  נעמט  ישראל  מדינת 
די  מצד  באריכטעט  אויך  ווערט 
מדינת  אז  קוועלער  אראבישער 
אין  טעטיג  היבש  איז  ישראל 
פעלד  דיפלאמאטישער  דער 
שטילשטאנד  א  איינצושטעלן 

אפמאך צווישן ביידע זייטן.
דער  פון  באריכט  א  לויט 
'א.  צייטונג  אראבישער 
ישראל  מדינת  האט  ליוואי' 
געשיקט  פארמיטלער  דורך 
די  און  לבנון  צו  מעסעדזשעס 
זי  אז  גרופע  טעראר  כעזבאללא 
פאראינטערעסירט  שטארק  איז 
עס  ווען  צייטן  די  צו  צוריקצוגיין 
שטילשטאנד  א  געהערשט  האט 
צווישן די ביידע לענדער און דער 
צפון גרעניץ איז געווען שא שטיל.
לויט דער באריכט וועט מדינת 
ישראל זיך פארפליכטן אז זי וועט 
מער נישט אטאקירן העכער לבנון 
און  סוריע  העכער  צילן  אויך  און 
גרופע  די  וועט  אויסטויש  אין 
איר  אראפצולייגן  זיין  מסכים 
געווער. ווי דער באריכט לויטעט 
די  ענטזאגט  כעזבאללא  די  האט 

מיט  פארזעצן  יא  וויל  און  הצעה 
די  אפצוענטפערן  אומרוען  די 
רייע דערנידערונגען וואס זי האט 
וואכן  לעצטערע  די  אין  געליטן 

מצד מדינת ישראל.
האט  וואכן  לעצטערע  די  אין 
רייע  א  געליטן  כעזבאללא  די 
מדינת  מצד  דערנידערונגען  פון 
קלימאקס  דער  ווען  ישראל 
'דוחא'  די  אין  אטאקע  אן  איז 
האט  מיליטער  די  וואו  געגענט, 
א  באמבאדירט  דראונס  דורך 
באמבעס  פון  קוואל  טייערער 

וואס די באוועגונג האט ערצייגט 
און  בלוט  מיט  צייט  לענגערער  א 

שווייס.
די  האט  וואך  די  ענדע 
א  פארשפרייט  מיליטער 
ברייטערער באריכט איבער דער 
סאפסטיקירטע  און  טייערער 
געהאלטן  זיך  האט  וואס  פאבריק 
די  דורך  דעוואלפירן  אינמיטן 
האט  באריכט  דער  לויט  גרופע. 
געפונען  זיך  איינריכטונג  דער 
הייסט  וואס  געגענט  א  אין 
צו  געדארפט  האט  און  'באקא' 
געדעכטע  פראדוצירן  קענען 

גענוצט  קענען  זאל  וואס  אויל 
ווערן  וואס  מיסעלס  אין  ווערן 
גענויערע  אין  ארויסגעשיקט 

צילן.
ווערט  וואס  מיסעל  א 
ארויסגעשיקט מיט פליסיגע אויל 
קענען  צו  שוועריגקייטן  האט 
צוליב  ציל  גענויער  א  דערגרייכן 
די שווערער וואג וואס רינענדיגע 
דער  איז  דאגעגן  ווען  האט,  אויל 
אויל  פארגליווערטע  פון  וואג 
קענען  צו  לייכטער  און  גרינגער 
גרויסער  א  איז  דאס  און  באוועגן 
הילף צו קענען צילן פינקטליכער 

מיסעלס.
געשעעניש  דער  נאך  הארט 
גרופע  טעראר  די  האט 
האט  זי  נקמה.  פארשפראכן 
טעג  קומענדיגע  די  אין  טאקע 
קונסטליכע  ארויסגעשיקט 
מדינת  פון  שטח  דער  צו  געווער 
האט  ישראל  מדינת  און  ישראל 
טאקע  האט  זי  אז  מיטגעשפילט 
פאר  געבנדיג  שאדענס,  געליטן 
צייט  שטיק  א  גרופע  טעראר  די 
זיג,  נקמה  איר  פייערן  קענען  צו 
אבער האט שנעל קלאר געמאכט 
און  פריצייטיג  איז  שמחה  די  אז 
אז די שאדן איז נישט געווען קיין 

אמת'ער, נאר א פאבריצירטער.

האט  ישראל  מדינת  אין 
דער  אז  קלאנגען  קורסירט  אויך 
האט  פארזיצער  כעזבאללא 
וויל  זי  אז  מעסעדזשעס  געשיקט 
און  שנעל  געשעפט  דער  ענדיגן 
געשמירט, אבער למעשה ווי דער 
באריכט זאגט, איז נאך די סכסוך 

נישט א געענדיגטער.
עס  צי  קלאר  נישט  איז  עס 
פארציען,  ווייטער  נאך  זיך  וועט 
מען  געניסט  דערווייל  ווען 
דאס  און  שטילקייט  א  פון 
ארץ  צפון  אין  לעבנסשטייגער 

ישראל גייט אן אומגעשטערט.
דער  אויך  האט  וואך  די 
ישראל  מדינת  פון  פארשטייער 
אן  דערלאנגט  דנון  יו.ען.  דער  צו 
אפיציעלער פראטעסט איבער די 
שריט וואס די כעזבאללא טעראר 
גרופע האט אויסגעפירט. אין זיין 
מעמאראנדום האט דנון באטאנט 
כעזבאללא  די  פון  שריט  דער  אז 
פארלעצונג  דירעקטער  א  איז 

קעגן מדינת ישראל.
עס גלייבט זיך שווער אז מען 
ען.  יו.  דער  אז  האפענונג  לייגט 
פראטעסט וועט העלפן לעזן דער 
מעגליך  וועט  עס  אבער  סכסוך 
לייגן דרוק אז א שטילשטאנד זאל 

ווערן איינגעפעדימט.

דער צייטונג פון דעם טרייער יודענטום

usa@hamevaser.co.il :בריעוו צום רעדאקציע צו אימייל
מיר וועלן זיך פרייען צו הערן פון אייך

 האט געגעבן  וואך  זי  האט  נתניהו  מיניסטער  פרעמיר  וואס  קאנפערענץ  פרעסע  א  אין 
ער זיך באצויגן צו די אנגייענדע אומרוען וואס הערשט אין דער צפון טייל ארץ ישראל און 
צווישן אנדערע האט ער באטאנט אז צום ערשטן מאל אין די היסטאריע האבן זיך געהערט 

פארדאמונגען איבער די טעראר שריט פון כעזבאללא דורך אומגעראכעטענע קוועלר.
לענדער  אראבישע  צוויי  די  דורך  געקומען  זענען  פארדאמונגען  אומגעראכטענע  די 

באכרעין מיט די יונייטעד עמירעטס.
אין א מעסעדזש וואס די צוויי לענדער האבן פארשפרייט האבן זיי פארדאמט די שריט 
פון כעזבאללא און זיך אויך באצויגן צו דער שולד וואס עס טראגט אויף זיך די רעגירונג פון 

לבנון אז זי לאזט צו אז איר לאנד זאל ווערן רעגירט דורך די כעזבאללא רעגירונג.
לויט נתניהו ווייזט דער שריט איבער דער שטארקער טויש וואס דער ראיאן גייט אריבער 
אירע  און  איראן  פון  ווייטער  און  ישראל  מדינת  צו  נענטער  ווערנדיג  טעג  לעצטע  די  אין 

אונטערטאנען.

•••
 זיי ווען  פון  וואכן  עזה אפגעצייכענט 72  פון  אראבער  די  האבן  פרייטאג  לעצטער  דער 

האבן געלאזט אין וועג אריין זייערע שטורמישע פראטעסטן ביי דער גדר פון עזה, אין ראם 
פון די 'השיבה' פראטעסטן וואס זיי פירן אן.

דורכאויס די פרייטאג'דיגע אומרוען האבן אנטייל גענומען זעקס טויזנט באטייליגער און 
געווילדעוועט אן אויפהער ווארפנדיג פעקלעך און אויפרייס מאטריאל אין ריכטונג פון דער 

צוים אין מדינת ישראל.
רעאגירן  געמוזט  האט  מיליטער  די  אז  צוגעברענגט  האט  אומרוען  העלישע  די 
אפצוהאלטן די אראבער פון זיך אריינדרינגען אינעווייניג אין מדינת ישראל. לויט א באריכט 
געווארן,  פארוואונדעט  מענטשן   75 ווי  אזויפיל  זענען  מיניסטעריום  געזונטהייט  דער  פון 

אריינגערעכענט אויך יונגע מענטשן.
די וואך איז אויך באריכטעט געווארן איבער א פאל ווען א מיליטערמאן אין מדינת ישראל 
האט געליטן שווערע וואונדן פון א גראנאט וואס איז געשאסן געווארן אין ריכטונג פון דער 

זעלנער.

•••
 א העלישער פייער פלאקערט שוין היבש לאנג אין די עמעזאנס וועלדער פון בראזיל און

דערווייל זעט עס נישט קיין עק. 
קען  מען  וואס  מיט  צוזען  אהין  ארויס  זיך  לאזן  וועלט  גאנצער  די  פון  משלחת'ער 
איז  משלחת'ער  די  צווישן  פייער.  דער  איינשטעלן  און  שמערץ  דער  לינדערן  צו  צוהעלפן 
די וואך געמאלדן געווארן אז אויך מדינת ישראל שיקט ארויס א דעלעגאציע פון מערערע 
מענטשן וועלכער וועלן נוצן זייער ברייטער עקספירענעס צו קענען העלפן פארלעשן דער 

פלאקערדיגער פייער.
היבש  יארן  לעצטערע  די  אין  זענען  בראזיל  און  ישראל  מדינת  צווישן  באציהונגען  די 
ישראל  מדינת  אין  באזוכט  האט  בראזיל  פון  פרעזידענט  דער  זינט  געווארן  פארבעסערט 
אין  באזוכט  נתניהו  מיניסטער  פערעמיר  דער  האט  דאגעגן  און  וואלן  לעצטע  די  בעפאר 

בראזיל.
פארגעשלאגן  ישראל  מדינת  האט  אויסגעבראכן  האט  קריזיס  יעצטיגער  דער  נאר  ווי 

הילף און בראזיל האט עס אנגענומען ארויסשיקנדיג אהין איר הילף. 

•••
 א נאך  זי  האט  וואך  אנהייב  אז  נייעס  די  מיט  איבערראשט  וואך  די  האט  אמעריקע 

לענגערער צייט וואס זי האט נישט באמבאדירט העכער סוריע, באמבאדירט אין סוריע.
ווי  לויט  און  טעראריסטן  פערציג  פון  טויט  צום  צוגעברענגט  האט  באמבאדירונג  די 
אמעריקע זאגט האט זי אונטערגענומען די באמבאדירונג נאכדעם וואס זי האט דערהאלטן 
זיך  האבן  אומגעקומענע  די  אז  און  קאידא  על  פון  באזע  א  איז  ארט  דער  אז  אינפארמאציע 

געגרייט אויסצופירן א טעראר אטאקע אויף די אמעריקאנער באדן.
פייער  א  ווען  צייט  א  אין  קומענדיג  סורפרייז  א  אין  אלעמען  געכאפט  האט  אטאקע  די 
אנשטעל איז איינגעשטעלט געווארן אין סוריע צווישן די אסאד קרעפטן און די רעבלען. ווי 
די  קעגן  פראטעסטירט  אסאד  קעגן  רעבלען  די  האבן  געקומען  איז  באמבאדירונג  דער  נאר 
אסאד רעגירונג אז זי האט געבראכן די פייער אפשטעל, אבער דאן האט אמעריקע געלאזט 

הערן אז זי איז דער וואס שטייט דערונטער די אטאקע.

•••
 טאליבאנער די  און  אמעריקע  צווישן  קאמף  פארצויגענער  בלוטיגער  לאנגער  א  נאך 

פירער פון אפגניסטאו גרייט מען זיך איינצושטעלן א דויערהאפטיגער שלום פלאן צווישן 
די צוויי זייטן.

דער שלום ווערט געפירט דורך א פערזענליכער שליח פון דער אמעריקאנער פרעזידענט 
טראמפ וועלכער צילט פאר יעדן פרייז אין דער וועלט אז ער זאל קענען אהיימברענגען די 

אמעריקאנער טרופן און מאכן א סוף צו דער שלאכט.
מאמענטאל האלט אמעריקע אויף אזויפיל ווי פערצן טויזנט סאלדאטן אין לאנד און זאגט 
אהיימברענגען  זי  וועט  ענדע  אן  צו  קומען  וועט  איינשטעל  שלום  דער  וואס  רגע  די  אין  אז 
וועט  פאלק  אמעריקאנער  דער  איידער  נאך  זיין  דאס  וועט  האפט  טראמפ  ווי  און  אלעמען 

גיין צו די וואלן.
לויט טראמפ איז דער עיקר דערגרייכונג אז די טאליבאנער פארפליכטן זיך מער נישט 
אל  ווי  שטייגער  א  גרופעס,  טעראריסטישע  און  טעראריסטן  פאר  גאסטגעבער  קיין  זיין  צו 

קאידא, די סיבה פארוואס אמעריקע איז מלכתחילה אריין אין קריג.
דער לעזונג רעכענט נישט אריין א שלום פלאן צווישן די אמטירענדע רעגירונג אין לאנד 
צווישן די טאליבאן אבער אין איין פרט האט זיך דער סכסכוך גערוקט און דאס איז אז צום 
רעגירונג  די  מיט  געשפרעכן  דירעקטע  פירן  צו  מסכים  טאליבאנער  די  זענען  מאל  ערשטן 
נאכדעם וואס זיי האבן פאר יארן לאנג ענטזאגט צו רעדן מיט די רעגירונג גלייבנדיג אז זי איז 

א פאפעט רעגירונג און נישט א ריכטיגער רעגירונג.

•••
 וואשינגטאן, דער הויפטשטאט פון אמעריקע איז א ווירבעלענדער צענטער און צווישן

אנדערע ווירבלט דאס ארט מיט הונדערטער אידן און שתדלנים אבער טראץ די אומצאליגע 
אן  שטאט  אין  עקזיסטירט  נישט  בעפאר  קיינמאל  נאך  האט  שטאט  דער  באזוכן  וואס  אידן 

אידישער רעסטוראנט.
לעצטענס האט דער טראמפ האטעל אין שטאט געמאלדן אז זי וועט פון היינט און ווייטער 
צושטעלן דער אויסוואל פאר פרומע אידן אז זיי זאלן קענען געניסן פון כשר'ע נארהאפטיגע 

מאכלים.
פארפרויערענע  אימפארטירן  וועט  מען  וואס  דורך  ווערן  געגעבן  וועט  סערוויס  דער 
גוטער  א  מיט  מיעלס  איינגעפאקטע  די  און  וואשינגטאן  קיין  שטעט  אנדערע  פון  עסנווארג 

כשרות וועט סערווירט ווערן פאר די האטעל געסט.

•••
 די אומרוען אין האנג קאנג זעצן פאר מיט אן אימפעט און וואס זאגן די אידן דערצו? אין

א באריכט וואס עס איז ערשינען די וואך האט געזאגט אן אידישער איינוואוינער פון האנג 
קאנג, אז אין האנג קאנג וואוינען היינט צוטאגס אזויפיל ווי 5000 אידישע איינוואוינער און 

דער רוב פון די איינוואוינער שטייען אוועק פון דער אנגייענדער סכסוך.
"דער רוב פון די אידן אין שטאט זענען אויסלענדער און נישט קיין ארטיגע בירגער. דער 
פאקט אז זיי זענען פרעמדע, ברענגט צו אז דער סכסוך זאל נישט כאפן קיין חילוק פאר די 
דארטיגע איינוואוינער און דער עולם שטייט אוועק פון דער סכסוך". האט געזאגט דער איד.
אין זיין שמועס האט ער אויך באטאנט אז אזוי לאנג ווי אידן ווילן נישט נעמען א זייט קעגן 
די וועלטסמאכט כינע איז ליבערשט אוועקצושטיין. אזוי אויך האט ער באטאנט אז טראץ די 

פראטעסטן איז דער לעבנסשטייגער געהעריג, אן א באזונדערער טויש.

כי יפלא ממך דבר

די וואכ'עדיגע פרשה - דער לימוד מוסר דערפון / כי תצא

די אנוסים ווערן אנטדעקט
שילדערונג איבער וויאזוי די אידישע אנוסים פון שפאניע און פארטוגאל זענען אנטדעקט געווארן און זייער צוריקקערונג צו אידישקייט  
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דער  פון  באזוך  דער  מיט  ווייטער  גייען  מיר 
אידישער רייזענדער רבי בנימין מינץ, וועלכער האט 
מיט א הונדערט יאר צוריק אונטערגענומען א רייזע 

צו באזוכן די שטעט שפאניע און פארטוגאל.
די  אין  באזוכט  ער  האט  באזוך  זיין  דורכאויס 
מאדריד  הויפשטאט  דער  אין  ארכיוון  אינקוויזיציע 
פרוי  א  פון  געשיכטע  די  מיט  באגעגענט  זיך  און 
אין  פארדעכטיגט  האט  קירכע  די  וועמען  פיליפא 

זיין א איד אין געהיים.
הויל  אויס  קוקן  עדות  די  בנימין:  ר'  שילדערט 
שוין  האט  דאס  אבער  געשיכטעס  פאבריצירטע 
איז  זיי  פאר  באהערדע.  די  אינטערעסירט  ווייניגער 
גענוג געווען די עדות אז מען זאל ארעסטירן די פרוי 
און איר דערגיין די יארן מיט די באוואוסטע שווערע 
פיינגוגנען אין די טרויעריג בארימטע אינקוויזיצישע 
קלאגעס  אלע  אין  געווען  מודה  האט  זי  ביז  קעלערן 
צו  פאברענט  אורטייל  דעם  באקומען  און  איר  קעגן 
ווערט  פארמעגן  איר  און  לעבעדיגערהייט  ווערן 
פון  אינקוויזיציע  קריסטליכע  די  דורך  אקופירט 

דאס שטאט.
שילדערונגען  מען  טרעפט  פראטאקאלן  די  אין 
זיך  האט  אידענע  די  ווי  הערראשקייט  אידישע  פון 
געהאלטן פעסט ביי די הייליגע אמונה און טראץ די 
שווערע און ביטערע יסורים וואס זי איז אריבער אין 

די טעג האט זי זיך געהאלטן שטאלץ און פעסט ביי 
די אמונה הקדושה.

דעם  פאר'חתמ'ט  האט  וואס  ריכטער  דער 
די  אז  שרייבנדיג  פסק  דעם  פארענדיגט  אורטייל 
נאכדעם  אויך  און  שטאלץ  זיך  האלט  באשולדיגטע 
וואס זי זעט שוין דאס טויט פאר די אויגן וויל זי נישט 
נאר בלייבט אנהענגיק אין איר אידישע  תשובה טון 

אמונה.
די איינע פראטקאל איז געווען גענוג או איבריג 
געהאט  נישט  מיר  האבן  דעם  פון  מער  לייענען.  צו 
הערצליכער  א  נאך  און  ארכיוון  די  אין  זוכן  צו  וואס 
די  פארלאזט  זיך  מיר  האבן  גלח  דעם  פאר  דאנק 
ארומצוקוקן  זיך  שטאט  אין  געגאנגען  און  ארכיוון 
אמאליגער  דאס  פון  איבערבלייבענישן  נאך  וואס 
בליענדער אידישער לעבן איז געבליבן אין מאדריד.

שטאט  דער  אין  סטאנציע  נעקסטער  דער 
מאדריד איז געווען צו באזוכן דער אויפגעפרישטער 
אידישע קהילה אין שטאט און איינוועגס הב איך זיך 
פון  אינסטאנצן  די  ביי  אינטערעסירן  געוואלט  אויך 
קומען  וואס  אידן  די  איבער  זאגן  זיי  וואס  שפאניע 
בויען  און  דארט  באזעצן  צו  זיך  שפאניע  קיין  צוריק 

דארט זייער נייער היים. 
האט  יארן  יענער  אין  וואו  פוילן  פון  קומענדיג 
מיר  האבן  צוואקסן  זיך  און  געבליהט  אידישקייט 

אידישער  נייער  דער  איבער  אנגעהערט  אסאך  זיך 
קהילה אין שפאניע.

אידן  אז  קורסירט  האבן  קלאנגען  און  שמועות 
אלטער  זייער  צו  צוריק  מאסן  די  אין  שטראמען 

היימשטאט און מאכן זיך באקוועם אין שפאניע.
געפיבערט  האט  צייט  יענער  אין  שפאניע 
עטליכע  נאך  געווען  איז  עס  רעוואלאוציע.  א  מיט 
הונדערט יאר וואס שפאניע איז געווען געפירט מיט 
פאלק  פאר'ן  און  ווירטשאפט  קירכע  קריסטליכע  א 
און  ווירטשאפט  קריסטליכע  די  געווארן  נמאס  איז  
זיי האבן געזוכט פטור צו ווערן פון די קריסטליכער 

יאך.
געטראפן  מען  האט  געגאנגען  איז  מען  וואו 
אזעלכע וואס ברויזן אויף די קירכע מיט אירע גלחים. 
אין יענער צייט איז געווען א נארמאלער זאך אז מען 
זאל הערן טעגליך אז קירכע'ס זאלן אונטערגעצינדן 
ווערן פון כעס און אויפברויז וואס די באפעלקערונג 
אונטערצינדן  דער  און  קירכע  די  אויף  געהאט  האט 
די  וואו  אקט  סימבאלישער  א  געווען  איז  קירכע  א 

קעגנער האבן ארויסגעגעבן זייער ווייטאג.
סאלדאטן  מיט  געווען  פול  אויך  זענען  גאסן  די 
פון ספעציעלע איינהייט  וואס זענען געשטאנען און 
באוואכט סטראטעגישע ערטער און אויך די קירכע'ס 
וועלכער זענען געווען אונטער א באזונדערע געפאר.

אין ווייטערדיגע באריכטן איבער די אמעריקאנער סאנקציעס קעגן איראן:

סטעיט דעפארטמענט פון אמעריקע מעלדט איבער פרישע רייע 
פון סאנקציעס קעגן איראנער פערזאנען און איראנער שיפן
פרישע סאנקציעס געצילט קעגן 16 איראנער ארגינאזאציעס – פארשלאג פון 

פראנקרייך פארצושלאגן פאר איראן 15 מילארד דאלער אין אויסטויש פון אנהאלטן 
ווייטער דער אפמאך דעבאטירט דורך אמעריקע מיט פראנקרייך

אין גרייטונג צו די וואל קאמפיין:

פרומע פארשטייער באזוכן מערערע שטים קאמפיינען 
און פארדאמען איינוועגס די שרעקליכע הסתה וואס 
פארמערט זיך דראסטיש דורך די אנטי פרומע פארטייען
צום ערשטן מאל שלוסט זיך גאנץ אן צו די העצעריי קאמפיינען און פארדאמט דער 

פרומער ציבור אלץ אויסנוצער – ש"ס פארטיי אינאיינעם מיט אגודת ישראל פארטיי 
חתמ'נען אונטער איבער געבליבענע שטימען – אור ישראל פארטיי גייט ארויס מיט 

די א החלטה אז זייערע מענטשן זאלן שטימען פאר אגודת ישראל פארטיי קורסירט  האבן  קלאנגען 
וואך אז אין אמעריקע גרייט מען 
צווישן  באגעגעניש  א  אויף  זיך 
אמעריקאנער  דער  און  איראן 
פרעזידענט טראמפ. די שמועות 
מיט  טראמפ  אז  געזאגט  האבן 
אבער  טרעפן,  זיך  גייען  רוכאני 
ווי נאר די שמועות זענען ארויס, 
געאיילט  זיך  זייטן  ביידע  האבן 

עס צו לייקענען.
געהאט  איינער  האט  אויב 
ריכטיג  זענען  זיי  צי  צווייפל  א 
צוגיין  געקומען  איז  נישט  צי 
נייע  א  איבער  באריכטן  פרישע 
וואס  סאנקציעס  פון  סעריע 
ארויסגעגעבן  האט  אמעריקע 

קעגן די איראנער.
פון  רייע  נייע  די  לויט 
עטליכע  וועלן  סאנקציעס 
אין  פערזאנען  הויכראנקיגע 
באגרעניצט  ווערן  איראן 
און  פעולות  זייערע  מיט 
ווי  אזויפיל  וועלן  אויך 
ווערן  ארגינאזאציעס  זעכצן 
שווארצע  די  אין  אריינגעלייגט 
מער  וועט  עס  ווער  ליסטע, 
פרייווליג  האנדלן  קענען  נישט 

מיט די וועלט.

אבער דער גרעסטער חידוש 
נייעס  די  געווען  איז  אלעס  פון 
אויך  וועלן  מאל  ערשטן  צום  אז 
איראנער שיפן זיין א טייל פון די 
איראנער  געוויסע  סאנקציעס. 
געווארן  זענען  קאמפאניס  שיף 

א טייל פון די באגרעניצונגען.
ציט  נייעס  די 
די  אין  אויפמערקזאמקייט 
איראנער  וואס  דעם  נאך  וועלט 
געווען  לעצטענס  זענען  שיפן 
בלאקירנדיג  העדליינס  די  אויף 
געפארן  זענען  וועלכער  שיפן 
גאלף  די  דורך  צוריק,  און  אהין 

וואסערן.
אויך  האבן  וואך  די  ענדע 
איבער  קלאנגען  קורסירט 
די  שליכטן  צו  באמיהונגען 
די  פראנקרייך.  מצד  סכסוך 
די  איז  רעגירונג  פראנצויזישע 
וואס  רעגירונג  איינציגסטע 
הסכם  דער  אין  נאך  גלייבט 
אויפהער  אן  עס  באגלייט  און 
עס  מיטלען  אלע  זוכנדיג 

אנצוהאלטן און נישט ענדיגן.
געלאזט  שוין  האט  איראן 
צוריק  צייט  שטיק  א  מיט  וויסן 
נישט  מער  שוין  איז  זי  אז 

הסכם.  דער  צו  פארפליכטעט 
פון איר זייט איז דער הסכם שוין 
שטיק  א  מיט  געווארן  געבראכן 
צייט צוריק און וועגן דעם וועט 

זי עס מער נישט איינהאלטן.
אז  געזאגט  אויך  האט  זי 
וואס  וואכן  פאר  יעדער  מיט 
וועט אריבערגיין וועט זי ברעכן 
הסכם  דער  פון  שטיקל  א  נאך 
די  אנגעקומען  איז  יעצט  און 
א  נאך  ברעכן  זאל  זי  אז  רייע 
אבער  הסכם,  דער  פון  שטיקל 
אלע  באמיהעט  פראנקרייך 
מיטלען אפצוהאלטן דער הסכם 

פון צונישט ווערן.
אין ראם פון אירע פרואוונגען 
א  ארויפגעברענגט  זי  האט 
פאר  צוגעבן  פארשלאג   נייער 
דאלער  מיליארד  פופצן  איראן 
הסכם  דער  אז  אויסטויש  אין 

זאל קענען בלייבן הסכם.
פראנצויזישער  דער 
דארף  מיניסטער  אויסערן 
באגעגעגנען  וואך  דער  זיך 
און  טראמפ  פרעזידענט  מיט 
די  דיסקוטירן  וועלן  צוויי  די 
הסכם  אזא  אז  פון  מעגליכקייט 

זאל קענען צושטאנד קומען.

אין  מאל  צווייטן  צום 
מדינת  זיך  גרייט  יאר  איין 
צו  ארויסצוגיין  ישראל 
דער  בודקעס.  שטום  די 
וועט  וואלן  בעפארשטייענדער 
וועט  ווייניגער  אין  פארקומען 
דאס פאלק פון פריש באלאגערן 
די שטום בודקעס און וועלן פאר 
וועלן  וועלכער  פארטייען,  די 
וועט  ווער  באשטימען  ענדע 
פרעמיר  קומענדיגער  דער  זיין 
גרעסטער  און  מיניסטער 

פארטיי אין מדינת ישראל.
די  עס איז זייער זעלטן ווען 
וואלן זאלן זיין אזוי פארנעפעלט 
די  אז  גלייבן  מאנכע  יעצט.  ווי 
ענדע  זיך  וועלן  וואלן  יעצטיגע 
ענדיגן גענוי ווי די יעצטיגע און 
לארער  קיין  זיין  נישט  וועט  עס 
גלייבן  אנדערע  ווען  אויסגאנג, 
געלונגען  וועט  דאסמאל  אז 
בענקל  פון  נתניהו  אראפצוזעצן 
און אים ערזעצן מיט א צווייטן, 
אז  אסאך  גלייבן  דאגעגען  ווען 
דאס איז בלויז א שפעקולאציע.

שווער  זייער  איז  עס 

גייט  וואס  פאראויסצוזאגן 
האט  מען  אויב  אויסער  זיין, 
אין  אבער  הקודש,  רוח  אביסל 
יעצטיגע  די  איז  הינזיכט  איין 
זיין  ווי  אנדערש  קאמפיין  וואל 
פארגייער, אז דאסמאל זענען די 
ארויף  צוריק  פארטייען  פרומע 
שנים  די  כמנהג  און  טיש  אויפ'ן 
קדמניות, ווען מען האט גענוצט 
פרומער  דער  קעגן  העצעריי 
אויך  יעצט  מען  האט   – ציבור 
באנייעט די אלטע טאקטיקן און 
מיקראפן  א  האט  וואס   יעדער 
אין מויל שיסט פעך און שוועבל 

קעגן די פרומע דעפוטאטן.
וואס עס האט זיך אנגעהויבן 
מעג  מען  צי  געפעכט  א  מיט 
אפגעטיילטע  ערלויבן  יא 
ממשיך  האט  קאנפערענצען 
קראפט  פולן  מיט'ן  געווען 
דער  קעגן  ווערן  צו  גענוצט 
אזוינע  אויך  ציבור.  פרומער 
דער  אין  זיך  האבן  וואס 
אפגעהאלטן  פארגאנגענהייט 
שטעלע,  זייער  ארויסצוזאגן 
האבן אנגעהויבן גיין אין די וועגן 

און ארויסגעזאגט זייער שטעלע 
קעגן דער פרומער ציבור.

פארטייען  פרומע  די  מצד 
מיט  נישט  אויך  מען  זיצט 
וועלענדיג  הענט.  פארלייגטע 
מאקסימום  די  ארויפציען 
וואך  די  מען  האט  שטימען 
געעפענט די שטום בודקעס און 
האבן  פארשטייער  פרומע  די 
צווישן  ארומשפאצירט  וואך  די 
די  אנצווארעמען  ציל  אין  זיי 

טוהער.
וואך  די  איז  אויך  אזוי 
פרישע  געווארן  גע'חתמ'ט 
ישראל  אור  דער  מיט  הסכמים 
גע'חתמ'ט  איז  אויך  און  פליגעל 
ש"ס  די  מיט  הסכם  א  געווארן 
געבליבענע  די  איבער  פארטיי 

קולות.
אין די קומעדיגע טעג וועלן 
זיך  און  פארזעצן  פעולות  די 
אויסשפרייטן ביז דער וואל טאג 
וואס וועט אנטשיידן ווי אזוי די 
ישראל  מדינת  אין  רעגירונג 
וועט אויסזען אין די קומענדיגע 

יארן.

אלעס הייבט זיך אן ראש השנה  ערציילונג 

געווארן  פארפאסט  איז  עס  וואס  ספר  אין 
עס  און  דעסלער  הרב  פון  מקורבים  די  דורך 
מאמרים  טייערע  געשילדערט  דארטן  ווערט 
אביסל  דערציילט  אויך  דארט  ווערט  אים  פון 
די  אים  ביי  האט אויסגעזען  עס  אזוי  ווי  איבער 
אלול  החודש  ראש  דער  אויך  און  טעג  הייליגע 

– די הכנה צו די הייליגע טעג.
דעסלער  הרב  המוסר  בעל  גרויסער  דער 
שמועסן  מערערע  געבן  צו  געפירט  זיך  האט 
ער  האט  באזונדער  און  אלול  חודש  דעם  אין 
ראש  טאג  דער  וויכטיג  און  טייער  געהאלטן 

השנה.
ביי זיינע שמועסן אין אלול האט געהערשט 
עס  דקדושה.  חרדה  און  פחד  גרויסער  א 
זייער  זענען  טעג  די  אז  קענטליך  געווען  איז 
ספעציעלער טעג פאר אים און מיט דעם אלעם 
פלעגט ער צו באטאנען אז זיין עבודה איז וואס 
גאון  גרויסער  דער  פון  געווען  מקבל  האט  ער 

הגה"ק ר' ישראל סאלאנטער.
"אין חודש אלול איז געווען אויסגעגאסן אן 
ישראל  ר'  הגה"ק  צדיק  דער  אויף  ערנסטקייט 
און מען פלעגט צו זאגן אז ווער עס האט נישט 
געזען דער פנים הק' פון דעם צדיק אין די אלול 

יראה".  מיינט  עס  וואס  געזען  נישט  האט  טעג, 
ברענגט ער אין די הקדמה.

דער  אז  אויכעט  ער  באטאנט  דערביי 
הגה"ק  צדיק  דער  ביי  פחד  א  אין  לעבן  עצם 
חידוש,  געוואלדיגער  א  געווען  איז  ישראל  ר' 
מיט  געלעבט  ער  האט  יאר  די  דורכאויס  ווייל 
א מורא'דיגער שלוה און אייביג האט זיין צורה 
אין  אבער  עס  איז  שמחה  גרויס  מיט  געלאכטן 
מורא'דיגער  א  אין  איינגעהילט  געווען  טעג  די 

פחד.
פון  פארפאסער  דער  דערציילט  צוגאב  אין 
גרויסער  דער  וואס  בריוו  א  איבער  ספר  דער 
צו  געשריבן  האט  דעסלער  הרב  המוסר  בעל 
זיין זון אין די טעג, דערפון קען מען לערנען ווי 
די  אים  ביי  געווען  איז  קאכעדיג  און  שטארק 
טעג, אז ער האט זיך אזוי געפארכט פון די טעג.

אזוי  ווי  עצה  גוטער  א  אז  אים  ער  שרייבט 
געהויבענער  א  צו  זיין  זוכה  קען  מענטש  א 
מאכן  זיך  זאל  ער  וואס  דורך  איז  השנה,  ראש 
איז  אזוי  ווי  חשבון  ברייטער  און  ריכטיגער  א 
איבער אים אריבער דער יאר, ווייל יעדער ריר 
במשכ'ן  האט  מענטש  א  וואס  נפש  עגמות  און 
ראש  איז  מקור  דער  און  מקור  איין  האט  יאר, 

השנה.
יעדער מינוט אין דער הייליגער טאג דארף 
אויס  עס  נוצט  מען  אז  און  אויסגענוצט  ווערן 
ריכטיג קען מען פארמיידן פון זיך ימ'ען ונהרות 
חשבון  א  מאכט  מען  ווען  און  נפש  עגמות  פון 
די  געליטן  יא  האט  מען  אז  יאר  דער  פון  ענדע 
אז  למפרע  אויף  מען  פארשטייט  נפש  עגמות 
דאס אלעס וואלט געקענט ווערן פארמיטן אויב 
אויסנוצן  און  ריכטיג  געפירט  זיך  מען  וואלט 

באמת, מיט א גאנצקייט.
אזוי שרייבט דער בעל המוסר צו זיין זון אין 
א בריוו ערב ראש השנה, ווען ער האלט נאך אן 

אלול אפפראווענדיג עס ווי עס דארף צו זיין.
דער שטייגער פון דער גרויסער בעל המוסר 
השנה  ראש  טאג  הייליגער  דער  אז  געווען  איז 
פלעגט ער וויילן אין די ישיבה. דער התעוררות 
גרויס  אומגעהויער  געווען  איז  ישיבה  אין 
געוואלדיגער  א  זיך  שפירט  זייט  איין  פון  ווען 
צו  אהבה  די  איז  שני  מצד  אבער  הדין  אימת 
גרויס  אומגעהויער  געווען  המוסר  בעל  דעם 
וויילן  צו  זכיה  די  שפירנדיג  גרעניצלאז  און 
זיך  און  המוסר  בעל  גרויסן  דעם  פון  במחיצתו 

דערקוויקן פון זיין אור.

דער  געט  מדינוב  דוד  ר'  הרה"ק  פון  דוד  צמח  ספר  אין 
זאל  עס  אז  זאך  אזא  געשעט  פארוואס  פארשטיין  צו  צדיק 

פארהוילן ווערן פון א מענטש א דבר הלכה.
א  פון  נעלם  ווערט  הלכה  דבר  א  אז  זיין  קען  עס  נאר 
עצה  די  און  ערליך  גענוג  נישט  זיך  פירט  ער  ווייל  מענטש 
דערצו איז אז דער מענטש זאל גיין צו דער צדיק און ער וועט 
ווערן  זאל  זינד  זיין  אז  צוברענגען  און  אויגן  די  עפענען  אים 
מתוקן און זיין ליכטיגיקייט וועט נאכאמאל שיינען, ער זאל 

קענען פארשטיין די תורה.
די בחינה ליגט באהאלטן אין די ווערטער – כי יפלא ממך 
דבר – ווען עס וועט פארהוילן ווערן פון דיר א זאך אין תורה 
זאלסטו וויסן אז דער פארהוילעניש איז נישט א צופאל, עס 
איז געשען צוליב א סיבה און די סיבה איז ווייל ווי עס שטייט 
ווייטער אין פסוק – דברי ריבות בשעריך – כידוע פון ספרים 
הק' זענען די שערים מרמז אויף די איברים וואס א מענטש 

האט און דאס זענען די אויגן, אויערן און אזוי ווייטער.
א קריגעריי אין די שערים פון א מענטש איז דער גורם אז 
די הלכה זאל פארגעסן ווערן פון א מענטש און אז די שערי 
נישט  זאל  מענשט  דער  און  פארשלאסן  בלייבן  זאלן  תורה 

קענען צוטרעפן א קלארער דבר הלכה.
די עצה איז – וקמת ועלית אל הכהן – מען זאל ארויפגיין 
צו דער צדיק און ביי דער צדיק וועט מען זוכה זיין – והגידו 
א  פון  לשון  א  איז  והגידו  לשון  דער  המשפט –  דבר  את  לך 
המשכה – דער צדיק וועט ממשיך זיין שפע קודש פאר דער 
איד און עס ווערט צוריקגעשטעלט ווערן די צינורות השפע 
אזוי ווי עס איז אמאל געווען און דורכדעם וועט דער מענטש 
המשפכה  אמאליגער  דער  צוריקבאקומנדיג  מתוקן  ווערן 
והשפעה פון אמאל קענענדיג זוכה זיין צו האבן א קלארקייט 
אין די תורה, ווי ער האט געהאט ווען די צינורות זענען געווען 

אויף זייער ריכטיגער ארט. 



יום וערש"ק, ו' באלול תשע"ט | המבשר | עמוד כו

הנביא  בשמואל  בוטיק!!  בפרוקיט 
כל  מטר   115 חד   5 דירות  דושנסקי, 
דירה בקומה, רמת בניה גבוהה מאד!! 
2790.000ש"ח  רק  חודש   18 כניסה 
לשבוע הזה מחיר מיוחד -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053398]

חד   4 שמונים  -גוש  גרוסברג  באיזור 
לחזית,  גדולה  מרפסת   + מטר   95
שכנים  מעלית  ביותר  מושקעת 
2,890,000ש"ח  במחיר  ירדו  היימשע 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20053397]

בסורצקין!! 4 חד 95 מטר + שלד בנוי 
ק"ג  מדהים  נוף  אופציות,   + מטר   32
052-7658-638 2820.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053396]

זכרון- שטיבלעך  ליד  בבלעדיות! 
 + מטר  כ75  חד   3 ק"ק  משה 
רק  לעסק  מאד  מתאים  אופציות 
052-7658-638 1890.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053395]

צפניה  באזור  החלטה!  למהירי 
מושכרת  יחידה   + מטר   75 חד   3
סוכה  יפה  נוף  ק"ד  שח  ב-2500 
052- 2510.000ש"ח  רק  ומעלית 
7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס

[20053362]

ירדו במחיר! רב שפע 3 חד 88 מטר 
052- 2300.000ש"ח  רק  מדהים  נוף 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053299]

מטר   130 ענקית  חנות  גאולה  בלב 
33000 ב  חודשית  השכרה  אפשרות 
052-7658- 3950.000ש"ח  רק  שח 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053221]

הנביא  בשמואל  ביותר!  מיוחדת 
מפואר  דופלקס  ההימשע  הבנינים 
052-7658- מטר   200 כ  יחידה  עם 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053220]

3.5 מטר   82 דירת  חמד  פנינת 
מרפסות   2 נוחה  קומה  חד 
052-7658-638 רק2430.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053219]

ק"ב  חזית  מטר   103 חד'   4 באבינדב 
052-7658-638 2430.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053218]

פנטהוז  דירת  בסנהדריה  מציאה! 
 + מושכרת  יחידת   + מטר   170
ענקית  גג  מרפסת   + גדול  מחסן 
052-7658-638 3930.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053217]

מצוין/ בתורה  החלטה!  למהירי 
לדירת  מחולק  מטר  כ-130  אריאל 
3חד'  דיור  יחידת   + חדשה  -4חד 
מטר  כ-53  -3חד'  מחסן  יחידת   +
15000ש"ח  חודשית  תשואה 
052- 3930.000ש"ח  רק  מהיחידות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053181]

מטר   24 דיור  יחידה  שערים  מאה 
חדשה משוכרת ב 2800 שח רשומה 
052-7658- 650.000ש"ח  רק  בטאבו 

638 "היימשע תיווך-הנדלס'
[20053089]

העיר"  "שערי  המשרדים!!  בבנין 
מחסן 10 מטר רק 200.000 שח -052

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס
[20053088]

חזית  ק"א  מטר  כ50  חד   2.5 בגאולה 
052-7658-638 1320.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053087]

מטר  כ-80  חד  חפץ 4  בארץ  מציאה! 
ק"ב בנין טוב רק 1640.000ש"ח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20053086]

מפוארת  חד   3.5 חכם  בשמעון 
052-7658-638 2400.000שח  ק"ב 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053738]

 + מכניסה 3300  דיור  יחידת  בצפניה 
גג-60 מטר 760.000ש"ח -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053737]

ק"ב,  חדרים,  כ-3  ברוך,  במקור 
אופציות  סוכה,  ומוארת,  שמורה 
שוורץ  מיידית,  כניסה  להרחבה, 

נדל''ן 052-765-6888
[20053588]

כחדשה  משופצת  חד'   3.5 ביואל 
052- 1730.000ש"ח  רק  א  קומה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053577]

חדרים,   3-5 דירות  מבחר  בכדורי, 
שוורץ  וגבוהות,  נמוכות  בקומות 

נדל"ן 052-765-6888
[20053566]

חדרים,   3 בכדורי,  בשוק!  חדשה 
 + גדולה,  מרפסת  גבוהה,  קומה 
מחסן וחניה צמודים. שוורץ נדל"ן 

052-765-6888
[20053558]

מיוחדת ונדירה! בכדורי 5 חדרים, 
נוף,  מאוד,  מושקעת  נוחה!  קומה 
052- נדל"ן  שוורץ  וחניה.  מחסן 

765-6888
[20053557]

ענקית  דירה  בתנובה,  למבינים! 
פנימית,  חלוקה  ללא  מ"ר,  כ-200 
נוף מיוחד, שוורץ נדל"ן -052-765

6888
[20053556]

מיוחדת! בגוש 80, דירת 4 חדרים, 
מרפסת  גבוהה,  ברמה  משופצת 
קומה  מעלית,  חזית,  גדולה,  סוכה 
נוחה, שוורץ נדל''ן 052-765-6888

[20053554]

משופצת,  חדרים   4 תורה,  בעזרת 
עם  בבעלות  גג   + ק"ג  חזית, 
כניסה  מ"ר,  כ-58  לבניה  אופציה 
052-765- נדל''ן  שוורץ  מיידית, 

6888
[20053553]

מרווחת  חדרים,   5 בשנלר 
נוחה,  קומה  סוכה,  ומפוארת, 

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20053552]

ענקית,  ברוך,  במקור  מיוחדת! 
מרפסות  אוויר,  כיווני   4 מ"ר,   155
נדל''ן  שוורץ  א',  קומה  גדולות, 

052-765-6888
[20053551]

4 ברוך,  במקור  בשוק!  חדשה 
חדרים, 103 מ"ר, חדשה ומיוחדת, 
לחזית,  מ"ר   14 מרפסת  א',  קומה 
2,900,000 מיידית,  כניסה  מעלית, 
052- נדל''ן  שוורץ  גמיש,  ש''ח 

765-6888
[20053550]

חזית  מטר  כ80  חד  פנינה 3.5  באזור 
052- 2120.000ש"ח  רק  3כ"א  ק"ב 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053535]

המרכז  מלון  מול  בפינס  בבלעדיות!! 
ברמה  משופצת  מטר  כ-114  חד   4
לתיירים  מושכרת  חזית,  ק"ב  גבוהה 
רק  לחודש  בכ15000שח  מחול 
052-7658-638 2500.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053422]

ליד  צבי  בנווה   ! מזומן  לבעלי 
חניה  שטח  המרכזי,  השטיבלעך 
מטר   10 חצר   + מטר  כ12  מקורה 
מוצעת  שכירות  לחנות,  מאד  מתאים 
052- 520.000ש"ח  רק   4000 לפחות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053400]

משה- בזכרון  החלטה!  למהירי 
מפואר  מטר   95 חד   4 חיים,  חפץ 
והיימשע  חדיש  בנין  ק"א  ביותר 
052-7658-638 2380.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053399]

ירושלים | מכירהֳ
בדף-היומי, 5 + גינה + מחסנים, כניסה 
ש״ח.   2,590,000 מ״ר,   120 פרטית, 

050-6242743
[20053885]

חד,   3 מבוקש!  מיקום  ש.הנביא 
משופצת  ק"ב,א.הרחבה  מ-סוכה, 
הנדל"ן-  בית  מציאה!  קומפלט,מחיר 

0548-567-577
[20053878]

במקור ברוך קרוב לזכרון משה, דירה 
בוטיק, 4 בבנין  חדרים,  מ"ר, 4  כ 100 
כיווני אויר, חניה פרטית בטאבו, מזגן 
קומה  סוכה,  מרפסת  אזעקה.  מרכזי, 
נוחה . יחיד בקומה. אפשרות לקניית 
צביקה  תיווך  ש''ח   2,820,000 . מחסן 

רוזן 052-763-4444
[20053853]

מרפסות   2 חד'   3.5 פולין  ברמות 
052-7156455 אופציות.   + א'  קומה 

052-7669248
[20053839]

גדולה  יחידה   + חד   4 מציון  בתורה 
במחסנים  ענקית  יחידה   + חד'   3 של 
3850.000ש"ח  רק  מטר  כ180  סה'כ 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20053771]

הכל  יחידה   + חד   4 תורה  בעזרת 
מטר  כ-120  סה"כ  ומפואר  מושקע 
052-7658-638 3390.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053770]

קומת  השטיבלעך  ליד  חיים  בחפץ 
/נכה  לחנות  מתאים  מטר   80 כניסה 
052-7658- 1880.000ש"ח  רק  וכו' 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053769]

חד   3.5 פולנסקי  דושנסקי  באיזור 
 + אופציות   + מטר  כ80  מפוארת 
052- 2090.000ש"ח  רק  בגג  זכויות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053768]

(פסגות  בכדורי  ביותר!  מיוחדת 
 + מ"ר  כ-180  ענק,  פנטהוז  ירושלים) 
כ-100 מ"ר מרפסות, כיוונים מעולים, 
052-765- נדל''ן  שוורץ  מדהים!  נוף 

6888
[20053748]

רק  מטר   120 חד   5 בבליליוס 
052-7658-638 2800.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053747]

מטר   105 חד   4 משה  גבעת  באזור 
מידית  כניסה  ק"ה  לגמרי  חדשה 
052-7658-638 2620.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053745]

רק  מטר   74 חד   3.5 ביואל 
052-7658-638 1730.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053744]

חדשה  מטר   68 כ  חד   3 באשכנזי 
052-7658-638 1730.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053743]

תשואה  צפניה  אזור  למכירה  חנות 
052-7658- 490.000ש"ח  רק   4000

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053742]

ק"ב  מטר   85 חד   3.5 באז'-חנה 
052-7658-638 2130.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053741]

ק"א  חדשה  חד   4 מתתיהו  בן  ביוסף 
052-7658-638 רק2380.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053740]

 + חדשה  מטר   88 3חד  באוליהב 
052- 2390.000שח  וחניה  מחסן 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053739]

מ"ר   80 ק"כ  חד'   3 יצחק  מנחת 
ריהוט.   + לסוכה  גדולה  מרפסת 
02- תיווך  מזומן.  ש''ח   1,500,000

053-3179474 ,5379474
[20052386]

מיוחדת! סורוצקין חדשה ק"א 6 חד' 
 * לבעלז  ק.  מרפסות,   2  + מ"ר   160
תיווך  מחולקת.  ק"ב  חד'   6 אוהליהב 

053-3179474 ,02-5379474
[20052385]

מ"ר,   85 ק"ב,  חד'   3 פנינה   80 גוש 
גאולה  בבלעדיות   * ש''ח   2,700,000
מ"ר   75 חדשה,  חדשה,  חד',   3 יואל 
02- תיווך  יח"ד.  מ"ר   18 מתוכם 

053-3179474 ,5379474
[20052384]

ירושלים | השכרה
חדשה  ג'  קומה  חד'   2 ברוך  במקור 
ש''ח.   3400 לל"ת  וממוזגת  מרוהטת 

054-8451851 052-7631882
[20053818]

תורה  חדרים4דירת 4ברח׳  להשכרה 
חדשה  משופצת  קרקע,  קומת  מציון 
לא מרוהטת לפרטים: 054-2374140
[20053815]

בדחיפות  דרוש  רציני  ללקוח 
להשכרה  מטר   1000 כ  גדול  בנין 
(תקציב  אלול  מזמן  החל  לישיבה 
"היימשע   052-7658-638 גדול) 

תיווך-הנדלס"
[20053095]

המ"ג 3 חד' ק"ב 85 מ"ר ברמה גבוהה 
ק"ג 80 חד'  סורוצקן 4  ש''ח  *   6,500
תיווך -02 ומרפסת.  נוף   + מ"ר 6,500 

053-3179474 ,5379474
[20052389]

מ"ר,   100 ק"9 חדשה  חד'   4 שמגר 
חיים  דברי   *    * ש''ח   8,500 מרוהט, 
4 חד' ק"א 120 מ"ר 7300 ש''ח גמיש 

תיווך 02-5379474, 053-3179474
[20052388]

תכלת  מיוחדת!   * חד'    5 סורוצקין 
פינתי  120מ"ר,  חד'   4 מרדכי! 
ק"ב  שירותים   3 מרפסות   2 וחדשה 
גמיש תיווך 02-5379474,  2500דולר 

053-3179474
[20052387]

ירושלים | חנויות ומחסנים
ישיבת  מ"ר, (ליד  חנות 25  להשכרה! 
קצרה  לתקופה  גם  אפשר  מיר) 
055- וכד'  מינים   4 למכירת  מתאים 

6706870
[20053896]

משופצת  שפע  רב  בקניון  מטר   200
35,000 ש"ח + מע"מ כולל דמי ניהול 

0527184181
[20053854]

בני ברק | מכירה
יפים  3ח'  בהזדמנות!  בגניחובסקי 
רק  60מ"ר  של  בנויה  תוספת   + קב 
03- "אפיק-נכסים"  1,460,000ש''ח 

053-3128884 5791514
[20053865]

מעלית   + ק"ב  חבקוק 120מ"ר  באזור 
2,390,000ש"ח  3כ"א  חניה   + חזית 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20053864]

מרפסת   + משופצת   3 הגר"א  באזור 
"אפיק- 1,930,000ש"ח  ק"א  12מ"ר 

נכסים" 03-5791514
[20053863]

 + כניסה  קומת  כ-3ח'  חברון  באזור 
"אפיק- 1,320,000ש"ח!  רק  אופציה 

נכסים" 03-5791514
[20053862]

כ-80מ"ר  אחרונה  ק"ב  בבירנבוים 
לחלוקה  מתאים  בגג  אופציה   +
03- "אפיק-נכסים"  1,600,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20053861]

ביונה-הנביא 3 גדולה + מרפסות ק"א 
"אפיק- ב-  מפתח  1,730,000ש"ח 

נכסים" 03-5791514
[20053860]

לציבור לקוחותינו,
הרינו להודיעכם כי החל מיום 01/10/2019, יחולו שינויים 

המפורטים מטה בתעריפון לעסקים גדולים
הערות/מידע נוסףגובה העמלהתיאור עמלהמספר

פרק 1: חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים1
תחילת כל חודש בגין חודש שעבר2,000 ₪דמי ניהול קבועים בחשבונות עו"ש1.1.2

1.5%עמלת הקצאת קו אשראי1.8.6

פרק 2: שירותים ממוחשבים, מידע ואישורים2
2.2.9HSBC Connect - Host to Host התקנה שלGBP 5,000עמלה חד פעמית

2.2.3.10SWIFTnet FileACT התקנה שלGBP 5,000עמלה חד פעמית

2.2.3.11SWIFTnet FileACT-דמי שימוש חודשיים לGBP 1,000עמלה חודשית

פרק 3: אשראים, ערבויות ובטחונות3
ILS 250חילוט ערבות בשקלים3.2.7

USD 65חילוט ערבות או STANDBY במט"ח3.3.7

USD 20דמי טיפול במשלוח דוקומנטים בגין דרישה לחו"ל בנוסף לעמלת הבלדר3.4.4

פרק 7: סחר חוץ7
7.9.6STANDBY LC חילוט מכתב אשראי מסוגUSD 65

פרק 9: שירותים מיוחדים9
9.1.1HSBC סיוע ואימות מסמכי זיהוי עבור לקוחותUSD 200עמלה חד פעמית

HSBC Bank plc

המשרד להגנת הסביבה יתקצב הגברת 
אכיפת ניקיון בחופי הים

מאת חיים מרגליות

במסגרת תכנית 'חוף נקי', יזמה 
הסביבה  להגנת  הארצית  היחידה 
הימית של המשרד להגנת הסביבה 
החופיות  לרשויות  משטרתי  סיוע 
לצורך אכיפת חוק שמירת הניקיון 

בחופי הים בחודשי הקיץ. 
תגבור  באמצעות  ניתן  הסיוע 
מש־ שוטרי  על־ידי  הפיקוח  כוח 

עם  פעולה  בשיתוף  ישראל,  טרת 
החופית  הרשות  מטעם  הפקחים 
שמ־ ואכיפה,  בפיקוח  בפעילות 

מול  ההרתעה  את  להגביר  טרתה 
ולצ־ הים  בחופי  פסולת  משליכי 
החופית  לסביבה  הנזק  את  מצם 

והימית.
האכיפה,  פעילות  במסגרת 
שתימשך עד סוף ספטמבר 2019, 
המלכלכים  הנופשים  עלולים 
על  שקל  ב־750  להיקנס  בחוף 

השלכת פסולת.

בפ־ המשתתפות  הרשויות 
הן:  הממוקדות  האכיפה  עולות 
חוף  חדרה,  אשקלון,  אשדוד, 
אשר,  מטה  השרון,  חוף  הכרמל, 

חיפה,  אביב,  תל  חפר,  עמק  עכו, 
וטירת  נתניה  נהריה,  טוביה,  באר 
והג־ הטבע  רשות  חופי  וכן  כרמל 
נים. היקף המימון של קרן הניקיון 

מסעיף חוק השקיות הוא 250 אלף 
שקל – כמעט 1,500 שעות פיקוח 

משטרתי.
עד כה ניתנו במסגרת אכיפה זו 

90 קנסות על השלכות פסולת, ובסך 
שונים  בנושאים  קנסות  כ־750  הכל 

במסגרת 92 סיורי פיקוח בחופים.
תכנית 'חוף נקי' היא יוזמה של 
מטרת  הסביבה.  להגנת  המשרד 
מ־2005,  החל  המופעלת  התכנית, 
הפסולת  מפגעי  את  למזער  היא 
ני־ את  ולקדם  בישראל,  הימית 

בהתאם  והים  החופים  של  קיונם 
לטובת  הבינלאומית,  למחויבות 
כדי  בישראל.  והציבור  הסביבה 
המו־ העיקרון  זו,  מטרה  להגשים 

לחשיבות  תודעתי  שינוי  הוא  ביל 
לקיחת  ולחיזוק  והחופים  הים 

האחריות האישית.
בחו־ מהפסולת  שליש  זכרו! 
החד־פע־ מהכלים  מורכב  פים 

בחוף  המושארים  והאריזות  מיים 
על־פי  המתרחצים.  ציבור  על־ידי 
מחקרים בארץ ובעולם, חופי יש־
הפ־ בכמות  לרעה  מובילים  ראל 

התיכון  לים  בהשוואה  גם  לסטיק 
וגם בהשוואה לממוצע העולמי.

הים  קרקעית  של  בבדיקה 
החולית שקיים המכון לחקר ימים 
המשרד  עבור  המבצע  ואגמים, 
הסביבה  של  הלאומי  הניטור  את 
שבין  בעומקים  כי  נמצא  הימית, 
של  בעומקים  וגם  מטר  ל־80   20
בעיקר  יש  מטר,  ל־1,400  בין 200 
מזון  ואריזות  פלסטיק  שקיות 

בפסולת שנאספה. 
מדאיגים  אלו  ממצאים 
במיוחד, מפני שהפלסטיק מתפו־
רר לחתיכות קטנות הקרויות מי־

נמצאות  כבר  אשר  קרו־פלסטיק, 
צי־ ימיים,  חיים  בעלי  של  בגופם 

פורים ובני אדם. מהבדיקה עולה 
והאריזות  השקיות  כמות  כי  עוד, 
השלמות שנמצאו גדלה ככל שד־

גמו בעומק רב יותר.

לראשונה: תכנית מתאר ארצית לתשתיות אנרגיה
מאת חיים מרגליות

לתכנון  הארצית  המועצה 
תכנית  קידום  על  החליטה  ובניה 
האנרגיה  ארצית לתשתיות  מתאר 
(תמ"א 41) והעברתה להתייחסות 
היא  התכנית  המחוזיות.  הוועדות 
האנ־ משרד  של  משותפת  יוזמה 
מציגה  והיא  התכנון,  ומינהל  רגיה 
ארצית  מתאר  תכנית  לראשונה 
העל  תשתיות  של  ומקיפה  כוללת 
רצועות  שמירת  לרבות  בישראל, 
שטח לתכנון עתידי של משק האנ־
לצרכי  מענה  נותנת  התכנית  רגיה. 
המשק הלאומיים ל־2030 ו־2050. 
תכ־ כלל  את  מאגדת  התכנית 
העוסקות  הארציות  המתאר  ניות 
בגז טבעי, חשמל ודלקים. בנוסף, 
אתרים  עבור  שטחים  מייעדת 
לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת, 
רצועות תשתית עיליות ותת־קר־

קעיות ואזורים לבחינת תכנון של 
מנהרות לתשתיות ארציות. 

יסומנו  התכנית  במסגרת 
כוח  תחנות  עבור  לתכנון  שטחים 
זאת,  רוח.  וטורבינות  סולאריות 
ביעדי  לעמוד  מהמטרה  כחלק 
מצ־ אחוזים   17 לייצור  הממשלה 

אנרגיה  באמצעות  החשמל  ריכת 
זה  מהלך   .2030 עד  מתחדשת 
אותו  החזון  עם  אחד  בקנה  עולה 
יובל  ד"ר  האנרגיה,  שר  מוביל 

ישראל  מדינת  לגמילת  שטייניץ, 
מאנרגיה מזהמת עד שנה זו.

לתש־ רצועות  סומנו  כן  כמו 
תיות תת־קרקעיות ועיליות שיכ־

ללו שטח שמור לתכנון עתידי של 
(גז  ארציים  תשתיות  קווי  מספר 
טבעי, דלק, חשמל, מים, תקשורת 
אחת.  משותפת  ברצועה  וכדומה) 
לבחינת  הנחיות  נקבעו  בנוסף, 
מערכתיות  רב  תשתית  מנהרות 

הטמעת  תוך  תשתיות,  למספר 
והצ־ בשטח  חסכון  של  העיקרון 

תוך  זאת  אחרות,  לתשתיות  מדה 
עמידה ושמירה על בטיחות וצמ־

צום השפעות סביבתיות.
הנחיות  קובעת  התכנית 
תשתית  לקווי  רצועות  לקביעת 
עיליים ומתקניהם. כמו כן, כוללת 
וצמצום  לבטיחות  הוראות  מתן 

ההשפעה על סביבה.

לב־ הנחיות  קובעת  התכנית 
מנהרות  לתכנון  האפשרות  חינת 
לייעול  רב־מערכתיות,  תשתית 
השימוש בקרקע, צמצום מגבלות 
תש־ מעבר  ואפשרות  סביבתיות 

קושי  קיים  בהם  במקומות  תיות 
בהקמתן. 

יסומנו  התכנית,  במסגרת 
תחנות  של  המאושרות  התכניות 
הכוח, תחנות קבלה לגז טבעי וכן 
גז  של  ואחסנה  לטיפול  מתקנים 
וגז   (.L.N.G  – (גט"נ  נוזלי  טבעי 

 .(C.N.G – גט"ד) טבעי דחוס
יובל  ד"ר  האנרגיה,  שר 
אנ־ "לראשונה,  כי  אמר  שטייניץ, 

לקידום  אחת  תכנית  מציגים  חנו 
בישראל  האנרגיה  תשתיות  כלל 
התכנית  והארוך.  הבינוני  לטווח 
כוללת תמהיל של פיתוח תשתיות 
ואנרגיות  החשמל  הטבעי,  הגז 
לצמ־ התייחסות  תוך  מתחדשות, 

צום זיהום האוויר לטובת בריאות 
את  תאפשר  זו  תכנית  הציבור. 
בישראל  האנרגיה  משק  פיתוח 
ותק־ ומקצועי,  יותר  יעיל  באופן 

בצורה  משמעותיים  תהליכים  דם 
מהירה וטובה".

יו"ר המועצה הארצית לתכנון 
כי  הוסיף  בילסקי,  זאב  ובניה, 
למשק  המתאר  תכנית  "אישור 
לתכ־ הארצית  במועצה  האנרגיה 
להח־ ישיר  המשך  הינו  ובניה  נון 
לטות שהתקבלו לאחרונה בנושא 
אישור  כדוגמת  ירוקה  אנרגיה 
הגולן,  ברמת  הרוח  טורבינות 
חדשים,  התפלה  מתקני  הקמת 
למערכות  רבים  שטחים  אישור 
סולאריות ועוד. בכוונתי להמשיך 
ירוקה  לאנרגיה  תכניות  ולהביא 
לצ־ ובכך  הסביבה  עם  המיטיבות 

מצם עד כמה שניתן את השימוש 
בחומרים מזהמים כמו מזוט ופחם 
ויצירת  המשק  התייעלות  למען 
ונקיה  יותר  טובה  חיים  איכות 

יותר למדינת ישראל".
לתכנית  מצטרפת  זו  תכנית 
לת־ המשולבת  הארצית  המתאר 

(תמ"א  יבשתית  תחבורה  שתיות 
42) שעושה סדר במפת התחבורה 
התכ־ מטרת  ישראל.  מדינת  של 
למועצה  לראשונה  שהוצגה  נית 
מניחה  שעבר,  בחודש  הארצית 
שלמה  תמונה  הראשונה  בפעם 
הארציות  התחבורה  תשתיות  של 

האפ־ ככל  ולהתאימה  בישראל, 
אלא  השעה  לאתגרי  רק  לא  שר, 

גם לאתגרי העתיד עד 2050.

משרדי הבריאות והגנת הסביבה: להימנע 
מפעילות במי הנחלים בירדן ובבניאס

23 נתינים זרים נעצרו כשהם עובדים 
במפעלי מזון בחולון ללא אשרות חוקיות

מאת חיים מרגליות

שהת־ אכיפה  בפעילות 
אכיפה  מינהל  ידי  על  בצעה 
ברשות  אביב  תל  מרחב  וזרים 
23 עוכבו  וההגירה,  האוכלוסין 
מזון  מפעלי  בשני  זרים  עובדים 

בחולון.

כי  עולה  ראשונית,  מבדיקה 
מאוקראינה,  מגיעים  הנתינים  כל 
ומו־ אתיופיה  גיאורגיה,  רוסיה, 

היתה  לא  מהם  אחד  ולאף  נגוליה 
עבודה  שאפשרה  חוקית  אשרה 

במפעל.
החזיקו  ממונגוליה  העובדים 
באשרה לעבודה בקרקס אך בפו־

במפעל  עובדים  כשהם  עוכבו  על 
תיעוד  בידיו  החזיק  נוסף  ונתין 
ללא  היו  המעוכבים  יתר  מזויף. 

אשרת עבודה כלל.
לשימועים  הועברו  העובדים 
במקביל,  בעניינם.  יוחלט  בטרם 
נגד  חקירה  תיקי  לפתוח  הוחלט 

המעסיקים.

המבצע הארצי העלה: רוב משכירי 
הדירות דיווחו על ההכנסות כחוק

מאת שלמה גרין

במב־ ומדווחים:  משכירים 
היקף  רחב  ארצי  הכנסה  מס  צע 
הדירות  משכירי  בענף  שהתמקד 
די־ בעלי   271 נבדקו  בישראל, 
דיווחו  לא  בלבד  מתוכם 38  רות, 
למרות  דירה  משכר  הכנסות  על 
השתתפו  במבצע  הדיווח.  חובת 
רחבי  מכל  הכנסה  מס  עובדי 

עבודות  לקראתו  ונערכו  הארץ, 
נתונים  וריכוז  מודיעין  איסוף 

נרחבות.
למגו־ דירות  המשכיר  יחיד 
מלא  לפטור  זכאי  בישראל,  רים 
והכנסתו  במידה  מס  מתשלום 
עוברת  לא  הדירות  מהשכרת 
שעומדת  הפטור,  תקרת  את 
שקל.   5,090 על  ל־2019  נכון 
את  עוברות  והכנסותיו  היה 

מס  לשלם  עליו  הפטור,  תקרת 
לבחור  ניתן  אך  זו,  הכנסתו  על 
בין  מסוימים  תנאים  בהתקיים 
במס  הקלות  מסלולי  שלושה 
חלקי,  פטור  מסלול   – הכנסה 
בשי־ מופחת  במס  חיוב  מסלול 

עור של 10 אחוז או מסלול חיוב 
לפי מדרגות מס.

מפעי־ כחלק  נערך  המבצע 
המסים  רשות  של  נרחבת  לות 

שחור.  והון  מס  מעלימי  כנגד 
של  המדיניות  במסגרת  זאת, 
לשי־ האכיפה  פעילות  הגברת 

ההרתעה,  יכולת  ושימור  פור 
מבצעי  עריכת  ידי  על  היתר  בין 
שטח, שמטרתם להביא לדיווחי 
ובכך  אמת  מס  ולגביית  אמת 
להגביר את השוויון בנטל בקרב 

האזרחים.

הועדה המקומית לתכנון ולבניה בית שמש
הודעת פרסום בדבר איחוד וחלוקת מגרשים

1965ה, תשכ"–עפ"י הוראות פרק ד' לחוק התכנון והבניה 
,1965–פרק ד' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה בהתאם להוראות

עדה המקומית בקשה לאיחודוניתנה בזה הודעה, כי הוגשה לו
102-0082552לפי תכנית מס' 1028-1033וחלוקה של מגרשים מס' 

.56-61חלקות 34579בגוש 
ש: טריסון יזום ובניה בע"מהמבק

, פתח תקוה3מעונו: רח' תוצרות הארץ 
מהות הבקשה:

חלקות חדשות.4-מגרשים (חלקות) וחלוקתן מחדש ל6איחוד של 
רמת בית שמש.4, בשכ' ד' 34579בגוש 56-61חלקות 

נית המצורפת אליה ללאכתיוכל לעיין בבקשה ובןהמעונייכל 
שלום, במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בית שמש, ברח'ת

או בתיאום9.00-12.00ד' -, בשעות קבלת קהל: ימי ב' ו8נחל שורק 
02-9900778מראש בטל': 

על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור האיחוד
התנגדות מנומקת בשני עותקיםוחלוקה מחדש, רשאי להגיש

יום מפרסום זו.30דה מקומית הנ"ל, תוך רדי הועבמש
ן גולדברג יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה בית שמששמעובברכה,

מאת מאיר קליין 

והגנת  הבריאות  משרדי 
תקלה  בשל  כי  מסרו  הסביבה 
התנור  תאגיד  של  ביוב  בקו 
הוזרמו  קיניא,  עין  בקרבת 
הת־ הבניאס.  לנחל  שפכים 

הלילה  במהלך  תוקנה  קלה 
הציבור  זה.  בשלב  זרימה  ואין 
פעילויות  לבצע  שלא  מתבקש 
הבניאס  נחלי  לאורך  במים 

והירדן.
והגנת  הבריאות  "משרדי 
הסביבה ימשיכו בדיגום למעקב 

המש־ בנחל.  המים  איכות  אחר 
את  יבחן  הסביבה  להגנת  רד 
נסיבות המקרה, ובמידת הצורך 
על  סמכויותיו  מלוא  את  יפעיל 
מנת למנוע את הישנות המקרה 
נאמר  מקורו",  זיהום  ומניעת 

בהודעה. 
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ענקית!  7ח'  מגדל-המים  באזור 
מאווררת  גבוהה!  ברמה  מושקעת 
מעלית   + ק"ה  מרפסת   + נוף   +
03- "אפיק-נכסים"  3,600,000ש"ח 

5791514
[20053859]

משופצת   3.5 השקט  בהרב-קוק 
1,850,000ש"ח  חניה   + מעלית   + ק"ב 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20053858]

ק"ב  3כ"א  ענקית  4ח'  גלויות  בקיבוץ 
חזית + מעלית 2,180,000ש"ח "אפיק-
053-3128884 נכסים" 03-5791514

[20053857]

חזית  ק"ג  4ח'  חגי  באזור  בהזדמנות! 
+ מעלית + חניה 3כ"א 2,080,000ש"ח 
053- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20053856]

מחולק  ק"ג  דופלקס  טרפון  באזור 
מרפסת   + י.הורים   + משופצת  ל-4ח' 
ומאוורר  פתוח  מושכרת  יחידה   +
03- נכסים"  "אפיק  2,380,000ש"ח 

5791514
[20053855]

 + 150מ"ר,  ק"ב  דירה  אהרן  ברמת 
מושכרת,  יחי"ד   + מרפסת,  70מ"ר 
אלבה-נדל"ן -03 חניה 4000000ש"ח 

914-3959
[20053834]

ברמב"ם  בוטיק  בפרויקט  למכירה 
חדש  פנטהאוס  עין  מרהיב  נוף  מול 
מוצמד  גג  מרפסת 30מ"ר   + 4חדרים 
בטאבו וחניה, ודירת שיפוע עם חצר 
2600000ש"ח  המחיר  וחניה  ענקית 

אלבה-נדל"ן 03-9143959 --
[20053833]

ברח' הלוחמים 15 דירות 3 חד' בבנין 
חדש - שיינפלד. 03-5785777

[20053765]

חד'   4-5 דירות   76 אנילביץ  ברח' 
בבנין חדש -שיינפלד. 03-5785777

[20053764]

חד'   4/5 דירות   63 עקיבא  ר'  ברח' 
בבנין חדש- שיינפלד 03-5785777

[20053763]

בני ברק | השכרה
2 ק"ק  משופצת   4 בדבורה-הנביאה 
כניסות 4,900ש"ח "אפיק-נכסים" -03

5791514
[20053867]

מושקעת  5ח'  לשנה!  להשכרה 
"אפיק- רוזובסקי  באזור  ומאובזרת 

נכסים" 03-5791514
[20053866]

קומפלט  מרוהטת  חדשה  חד'   2
בבנין  כוכבים   5 ברמת  מפוארת 

חדש. 052-7631082
[20053766]

בני ברק | משרדים
מפוארת  משרד!  יחידת  להשכרה 
ב.ס.ר  מתחם  נועה/  בבית  ביותר! 
מטבח  הכולללת  מושקעת  בקומה 
סביבת  ועוד,  כפול  שרותים  מרווח 
ההשכרה  חרדית  נשית  עבודה 
שח   3,500  /2,000 בלבד  לנשים 

הקודם זוכה! 0527674262
[20053361]

ביתר עילית | מכירה
140 חד   6 יצחק  בפחד  בבלעדיות 
ממש  וחדשה  ביותר  מושקעת  מטר 
052- 1810.000ש"ח  רק   2- קומה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053537]

5 בחבד  משותף  בטאבו  מציאה!! 
1320.000ש"ח  רק  ק"ג  מטר   130 חד 
מלא  ולרישום  למשכנתא  אפשרות 
"היימשע   052-7658-638 בטאבו 

תיווך-הנדלס"
[20053337]

מודיעין עלית | השכרה
ממוזגת,  מרוהטת,  עקיבא  ברבי  יח"ד 
052- ש''ח  ב-1750  מ.סוכה,  נוף, 

7643836
[20053882]

אלעד | מכירה
 + 3חד'  דירת  מציאה!  במחיר 
אוויר  כיווני  חזית,  משופצת,   ,1

מצויינים 03-6740326
[20053831]

הגדול  המבחר   ! לאנ"ש  התיווך 
שרות   ! ליטאי   - בחסידי  לדירות 
054-  - קזן"  "תיווך   ! ואמינות 

8420522
[20036408]

בית שמש | מכירה
יחי"ד  ל3  מחולקת  דירה  ב',  ברמה   *
מ"ר,   500 ענקית  חצר  מושכרות, 
מיועדת  א'  ברמה   *  .2,200,000
מ"ר, + תב"ע  ל3, + מחסן 60  לחלוקה 
מיטב-הארץ,   1,900,000 להרחבה 

02-8007000
[20053893]

 + צמוד,  מחסן   + חדרים   4 ב',  ברמה 
25 מרפסת  להרחבה,  תב"ע  שינוי 
מרווחת,   3 בטרפון   .1,600,000 מ"ר, 
גדול,  מחסן  צמוד,  נוסף  חדר  נוף, 
02- הארץ"  "מיטב   .1,400,000

8007000
[20053892]

חדרים   3 סלונים  בשכונת  למכירה 
תיווך  בטאבו  גג   + הנוף  לכיוון  ק"ד 

0527149848
[20053681]

"פרוייקט  אברהם  ברמת  למכירה 
באמצע  א'  לרמה  צמוד  האצולה" 
תיווך  קרן  במחיר  דירה  בניה 

0527149848
[20053297]

בית שמש | השכרה
להשכרה בשכונת חפציבה 3 חדרים 
ק"ג שמורה ונקיה + מזגנים + סורגים 

כניסה מיידי תיווך 0527149848
[20053682]

צפת 
חד'  שלושה  דירת  להשכרה 
חיים-  מאור  בשכונת  משופצת 
050- 077-4149213 5 צה"ל 

4149217
[2008954]

באר שבע | מכירה
בהזדמנות למכירה דירת 3 חדרים 
לחודש  ש"ח   2500 ב-  מושכרת 
רק  בצקיים  מסודרת  לחברה 
נדל"ן  אימקס  שקל  אלף  ב-750 
053- ראשון  מקום  האמינות   -

3146470
[20053887]

4 לאוניברסיטה  צמודה  להשקעה 
מתאימה  ראשונה.  קומה  חדרים 
רגר.  רחוב  על  מ״ר   112 לחלוקה. 

1,000,050 . יצחק 0527168793
[20053847]

ו׳  בשכונה  להשקעה  מעולה  דירה 
מתאימה  החרדית!  לקריה  צמודה 
ק״ד  גבוהה!  תשואה  לחלוקה, 

640,000 ש''ח יצחק 052-7168793
[20053846]

קרית גת 
בקריה   * למכירה:  הבית"  "תיווך 
מרפסת   ,2 קומה  חד'   3 החדשה 
החדשה  בקריה   * ענקית. 
חד'   2 לקריה  צמוד   *  4 קומה 
לקריה  צמוד   * ש''ח   600,000 ב- 
מבחר  ועוד   * מרפסת   + חד'   2
העיר  רחבי  ובכל  בקריה  דירות 
0504- עבער  יהשע  לשירותכם 

126-124
[20048907]

צפת | מכירה
ק“ג,  בחב“ד,  בכנען   3 בהזדמנות! 
052- מיידי  לכנרת,  נוף  עליונה, 

7648917
[20053891]

8 חיים  במאור  חד'   4 דירת 
ממוזגת,  למירון  נוף  משופצת 

לל"ת. 052-7616823
[20053823]

טבריה | השכרה
במחיר  מהמם,  נוף  4חד'  בויצמן 
052- בודדים  לימים  אפשרות  מוזל, 

7695040
[20053848]

עמנואל 
משופצות  חד'   3 דירות  מבחר 
חדשה  בבניה   * ש''ח   450,000
4- ואופציה בנויה  בשכונה חסידית 3
ומאושרת ל-2 נוספים 2 חדרי רחצה 
שתתגבש  (לקבוצה  וחניה  מחסן   +
כנסת)  בית  יועמד  משפחות  ל-10 

053-3106171
[20053897]

עמנואל | מכירה
בעמנואל  חדש  בפרויקט  למכירה 
מול  בבניין,  דיירים   8 הישוב,  במרכז 
עם  חדרים   3 דירות  עין,  מרהיב  נוף 
3 דירות  ש"ח,  מ640000  החל  חצר 
ש"ח  מ670000  החל  גג  עם  חדרים 

054-844-6671
[20053513]

3-5 אופציה  עם  מרווחות  דירות 
הון עצמי 30 אחוז שכונה חסידית 
073-706- אש״ח.  מ-690  החל 

9406
[20053175]

ישירות  חדרים   3-5 דירות 
עוצר  נוף  בנקאי  ליווי  מהקבלן 
החל  נדירה  הזדמנות  נשימה. 

מ-670 אש״ח. 073-706-9396
[20053174]

השקעות נדל"ן 
ב-  מובטחת  בתשואה  להשקיע 
בטוח  להרגיש  שנתי  אחוז   8%
תתקשרו  באירופה  מלונאי  בנכס 
האמינות  נדל"ן -  אימקס  לפרטים 

מקום ראשון 053-3146470
[20053888]

מפוארת ֹ וילה  צפת  כנרת-  נוף  נופש 
מקומות)   45  -  50) סוויטות   10
הקיץ  לשבתות  מיוחדים  מחירים 
Nof0583208091@ 0583208091

gmail.com
[20050219]

מול  חלומית  במושבה  נופש  וילת 
שבתות  לקבוצות,  מתאים  הכינרת 
בריכת  השנה,  ולימות  וחתן  גיבוש 

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

צפת 
בלתי  צפתית  חוויה   - חידות  חדר 
וקבוצות  למשפחות  מתאים  נשכחת. 

. לתיאום 0559182207.
[20053648]

ממוזגת  מרווחת  בכנען  יהודית  וילה 
בריכה  גדולה  חצר  עם  מאובזרת 
ונדנדה מרפסת מתאים לעד 25 איש 
ניתן  בנוסף   + סגורים  חדרים  חמשה 
מפוארת  זוגית  דיור  יחידת  להשכיר 

צמודה לווילה 9\050-4106132
[20053517]

נוף  סלון   + חד'   2  * ארוח:  דירות   2
חדר  דירת   * חדש  מטבח  לכינרת, 
מתאימה לזוג, שכונת ראסקו, 10 דק' 
053- בשפע.  חניה  מלעלוב,  הליכה 

3129516
[20052434]

עד  לקבוצות  בצפת  אירוח  מתחם 
מקווה  דשה,  מרחבי  איש,   100
אפשרות  ממוזג,  מתחם  במקום, 
(למעונינים  למהדרין.  לקיטרינג 
מקומות)   130 של  נוסף  מתחם 

072-3926958
[20052372]

מרפסת   + לזוג  צימר  ברסלב  בקרית 
מוארת,  נקיה,  לנוף,  צופה  גדולה, 
4 12 בצה"ל  דירה  וכן   *   * ממוזגת 
לתקופה  קומפלט,  משופצת  חד' 
054- 04-6922596 ממושכת. 

8433088
[20052313]

מ"ר,   60 חד',   3 בהאר"י,  בעתיקה, 
נפתחת,  ספה   ,(5  ,2) מיטות   7
החול:  לימות  נדנדה,  נוף,  מרפסת, 
ש''ח, 6-8 נפשות: 400  לזוג, 3-5   300
חמישי-מוצ"ש:  ש''ח,  נפשות:500 
1050 ש''ח, לילה נוסף 50 ש''ח הנחה 

לתמונות 052-7614435
[20050449]

בצפת,  ומפוארת  גדולה  נופש  דירת 
ויפיפייה.  מטופחת  מאד,  נקייה 
העיר  אטרקטיבי,במרכז  ובמיקום 
וברמה  היטב  מצוידת  העתיקה, 
גן  מטבח  עם  ענקית  מרפסת  גבוהה. 
0548457686 מדהים.  פנורמי  ונוף 

ruty7686@gmail.com
[20048749]

ומטופחות,  נקיות  נופש  יחידות   2
 . השנה  וכל  לביה"ז  חצר   + ממוזגות 

054-8642403 054-8408470
[20045324]

וצימרים  דירות  בעתיקה, 
ג'קוזי,  וחדשים,  מפוארים 
052- סוכה   + וחצרות  מרפסות 

2840299
[20042205]

בית חלקיה 
ומטופחת  יפיפיה  חדשה  וילה 
גדולה  חצר  כוללת  גבוהה  ברמה 
נדנדות  ישיבה  פינות  עם  ושקטה 
ערסלים וטרמפולינה גדולה. -054

(050-4162290) 8413636
[20053849]

מושב כלנית 
2 ענק,  ג'קוזי  חלומיים,  צימרים 
נוף  ומוצנעות,  פרטיות  בריכות 
החרדי,  למגזר  מתאים  מדהים!! 
לילות!   2 למזמינים  מבצע 
052- הארץ.  מכל  אוטובוסים 

8741443
[20052314]

טבריה 
ענק,  ג'קוזי  לזוגות,  בפוריה  צימר 
מטבחון  ופרטית,  מחוממת  בריכה 

מאובזר, ביה"כ. 053-4191553
[20053842]

פנטהוז מפוארת ומושקעת ברמה 
גבוהה מאוד!! נוף מדהים ומיוחד, 
7 חד' זוגיים אפשרות עד 30 איש, 
לציבור  מותאם  חרדית,  שכונה 
גריל  מנגל  גדולה  מרפסת  אנ"ש, 
לילדים,תאריכים  ומשחקים 
וביה"ז  הקיץ  לשבתות  אחרונים 
תמונות:  לקבלת   050-4190057

y0504190057@gmail. Com
[20052135]

נתניה 
מפוארת  חד   4 בנתניה  לים  סמוך 
מחיר  החלטה  למהירי  ומושקעת, 

מיוחד לבין הזמנים 0504195522
[20053402]

קוממיות 
ונקיות  מטופחות  מלונית,   + דירה 
חצר   + אולם   +  15-50 מ  במיוחד, 

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

תפרח 
חדרים  יפיפה,  קמפוס  להשכרה 
 + מדשאה  וממוזגים,  מרווחים 
ומוצלת,  ענקית  פעילות  חצר 
055- לקיטרינג.  אפשרות 

6766440
[20048569]

עד  המושב,  במרכז   - היימישער 
ומתקני  גדולה  חצר  מיטות,   55
גנרטור.  מדשאות,  שעשועים, 
08-9926198  ,052-7612965

טלפקס
[20040560]

בית מאיר 
נופש  דירות  מדהים,  נופש  מתחם 
בריכה   + חד'   8 מיטות)   12 ו-   15)
בנפרד),  גם  (להשכרה  וגדולה  חמה 
פרטיות מוחלטת, גן אירועים ובוסתן 
02- מאיר  בית  במושב  משחקים, 
1agamaim@gmail.  ,5344514

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

גליל מערבי 
חניתה  יער  בלב  היער  באחוזת 
ירוק  הלבנון!!  להרי  מטורף  נוף 
ג'קוזי!!   + מאסטר  חדרי   4 עד! 
ברביקיו  כושר!  ח.  סאונות!  ספא 
מקווה  מחומם!!  זרמים  בריכת 
הבנוי מאוצר ובאר מרים!! ביה"כ + 
ס.תורה, מערכת מים חמים בשבת, 
10,000 ערוב  בשרי  חלבי  מטבח 

ש''ח ליום. 04-6521111
[20053291]

מירון 
למשפחות  במירון  ארוח  מילר 
קבוצות וזוגות + חדרי אוכל קרוב 
046989012 לרשב"י 0548594243

[20051879]

חצר  מושקעת,  חדשה  וילה 
השנה  ולימות  הזמנים  ענקית,לבין 

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

ירושלים 
דירות  מבחר  גאולה"  "תיווך 
בשכונות מרכז ירושלים לשב"ק / 
וארוכות.  קצרות  ולתקופות  חגים 

052-7143111
[20050756]

הקרוב  בגאולה"  "הבית 
משה'  'זכרון  לשטיבלאך 
ברמה  אירוח  דירות  בניין 
02-5641111 להזמנות  גבוהה. 
b5641111@gmail.com - -

www.habayitbgeula.com
[20048022]

חגי תשרי 
לדירות  התיווך  ירושלמי"  "קייט 
בין  בירושלים  ולחגים  השנה  לראש 
052-7183-861 השעות 20:00-24:00
[20053822]

לשכור?  רוצים  לחגים  דירות  תיווך 
בי-ם  ענק  דירות  מאגר  להשכיר?  או 

053-3132927
[20053821]

חדרים   4 דירת  השנה  לראש 
מרווחת  גדולה,  חדשה  בכדורי, 
 - לפרטים  מיטות.   9 וממוזגת, 

0504100074
[20053808]

לחגים.  דירות  תיווך  התיווך"  "בית 
050- 053-3104070 לפרטים: 

4158184 בשעות 19:30 ל-22:30
[20053762]

הבעל''ט  תשרי  וחגי  ר''ה  לקראת 
דירות  בירושלים  לנו  דרושות 
משכיר,   - שוכר  האזורים.  בכל 
 - מהיר''.  ''תיווך  הוא  שלך  הבית 
t026249468@ מייל  .026249468

gmail.com
[20053455]

השכרת רכבים ִ
בכל  סניפים  רכב,  השכרת  'הרץ' 
והאמינות  השירות  עם  הארץ, 
052- גרוס.  חיים  של  הידוע 

7617828
[20053697]

ברחבי  רכב,  השכרת   Sixt שלמה 
וליסינג,  מכירה  ובעולם,  הארץ 
מחירים  ואמינות,  שירות  עם 
052- אלבוים  נחמיה  אטרקטיביים. 

715-2486
[20045497]

למרכז ֶ ומהצפון  לצפון   - הסעות 
נוחים  חדשים  רכבים  הארץ  ולכל 
לקברי  בטיולים  התמחות  ומרווחים 
מים  ואטרקציות  נופים  צדיקים, 
תורה,  לבני  אטרקטיבים  מחירים 
חברה שומרת שבת. 050-4150505 / 

052-7657629
[20053516]

הגדלים  כל  רכבים   " דניאל  הסעות   "
וטנדרים  מיניבוסים   10/14/16/20
ומפוארים  ממוזגים  חדשים, 
0527-10- תחרות.  ללא  במחירים 

10-20
[20052696]

מכל  רשבסקי,  יאיר  הסעות  מוקד 
חדשים  רכבים  מקומות,  מקום, 8-23 
שרות  הוגנים,  מחירים  בלבד, 
די  אונז  ביי  שעות,   24 ואמינות, 
זאך!  ערשטא  די  איז  מענטשליכקיט 

053-310-20-26
[20043211]

רכבים  הסעות"  "שלוימל'ה 
חדשים ומפוארים 2018, ירושלים, 
נסיעות  וארועים,  נתב"ג  ברק,  בני 
מקומות,   14-16-20 העיר,  בתוך 
במיוחד!!  חדיש  מקומות   23 רכב 

053-3188842
[20040846]

פקיד ַ דרוש  בירושלים  למוסד 
ילדים  גני  להכנת  מלאה  במשרה 
בעלי  רק  הרשויות,  מול  לרישיונות 
02-502- פקס:  יענו  ויכולת  נסיון 

3237
[20053895]

מול  בכותל  תפילות  הזמן  זה  עכשיו 
052- אברכים.  ע"י  הקדשיים  קודש 

7687591
[20053894]

דרושה  ב"ב  ה'  בשיכון  יום  למעון 
תנאים  מלאה  למשרה  מטפלת 

מעולים למתאימה 050-4143585
[20053889]

עוזר  דרוש  בי-ם  חסידי  לת"ת 
02-9665841 פקס  קו"ח  הרך  לגיך 

a9665841@gmail.com
[20053886]

בירושלים  באידיש  חסידי  לת"ת 
דרוש מלמד לכיתת גן תחילת לימוד 
אותיות. קו"ח לפקס: 02-5783362 או 
mefakeach122@gmail. למייל. 

com
[20053880]

בירושלים  ספרדי  תורה  לתלמוד 
 + ה'  לכיתה  אחה"צ  מלמד  דרוש: 
למייל:  קו"ח  טובים  תנאים  נסיון, 

CH0527680@GMAIL.COM
[20053852]

* דרושות נקדניות * לעבודה בתחום 
למייל  חיים  קורות   . ניקוד  הגהת 

Arikb9@gmail.com
[20053835]

עובד  דרוש  ברק  בבני  למסעדה 
הצהרייםערב  אחר  לשעות 

0583254986
[20053820]

מנהלת  דרושה  בירושלים  לחברה 
יתרון  גדול  וראש  נסיון  עם  חשבונות 
ידע בSAP מיידי וכן דרושה מזכירת 
מכירות  אנשי  דרושים  וכן  דיגיטל 
עילית,  מודיעין  ירושלים,  באזור 
אחוזים,   + בסיס  שכר  לציון.  ראשון 
קורות חיים לפקס 025794337. מייל 

sofachairs6@gmail.com
[20053689]

משרדית  לעבודה  מזכיר/ה 
ביטוח  סוכנות  עבור  מהבית 
שעות   4 נוחות,  שעות  חרדית, 
עו"ד  למשרד   * ש''ח   4,500 ביום, 
משרדית,  לעבודה  מזכיר/ה,  בי-ם 
35 נוחות,  שעות  ועוד.  קלדנות, 
לניהול  מזכיר/ה   * לשעה  ש''ח 
8:00- א-ה  בב"ב,  שקט  משרד 
072- קריירה  ש''ח   8,000  ,15:00

22-222-62
[20051813]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

בירושלים  מיוחד  לחינוך  לישיבה 
דרושים סייעים לשעות הצהריים, 
netivothalimod@ למייל  קו"ח 

gmail.com
[20049606]

לעבודה  רציניים  אנשים  דרושים 
נוספת מהבית ללא צורך במחשב או 

באינטרנט. 054-8520194
[20047926]

עתיקות ֲ
ישנים  ספרים  קונה  אספן 
אדמו"רים  ומכתבי  ועתיקים 
גם  וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 
וכן  במזומן.  משלם  בכמויות, 
אדמו"רים  לחתונות  הזמנות 
058-3-22- וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 

23-23
[20047215]

ָ *   *   * לזיכוי-הרבים  תורם  דרוש 
מצווה  ושכר  מצווה  גוררת  מצווה 

מצווה *  *  * 058-3275870
[20053813]

TUPPERWARE מכירה קבועה 
בתאום  יחודיים  טאפואר  כלי  של 
בזמן הכי נח לכם ב.יוזביץ שומרי 
ירושלים 052-7632235 אמונים 9 

052-7632224
[20052259]

עסקים 
שנות   15 בעל  מצליח  למפעל 
וותק דרוש משקיע בתנאים נוחים 
חרדית.  בהנהלה  נאים,  ורווחים 

לפרטים נוספים: 052-7641972
[20053575]

השקעות 
רווחים  הסת"ם.  בענף  השקעה 
052-7623142 מאד!!  גבוהים 

שלמה
[20053388]

אולמות 
"פריילעך"  אולמי   - ברק  בבני  חדש 
מצוות,  לבר  שמחה  של  יוקרה 
צומת  וכנסים.  ברכות  שבע  אירוסין, 
054- להזמנות:  השומר  עזרא 

8426765
[20051559]

כתיבת ברכות 
דווקא  או  סיום  במשפחה?  שמחה 
מה  רק  מתנה  לתת  רוצים  התחלה? 
ברכות  כתיבת  הברכה?  זה  שחסר 
052- ובחריזה  בחן  מטרה  לכל 
Rk5091750@gmail. 7174127

com
[20053837]

תמלול 
רב,  ניסיון  עם  מקצועי  מתמלל 
052- בתחום.  עבודות  מקבל 

7637743
[20051562]

אורטופדיה 
כל   – אורטופדיה  נעלי  מחסן 
סקוני,  האורטופדיים  המותגים 
אסיקס  רוקפורט,  וולדלאופר, 
mbt סופט פלקס, ד"ר פלקס, נעלי
בארץ  זולות  הכי  שוויץ  תוצרת 
לגברים  וחול,  שבת  נעלי  ועוד. 
תקדים,  חסרי  במחירים  ונשים 

עזרא 66 ב"ב. 052-7196332
[20046689]

אומנות 
קורסים  מרתון  עכשיו,  חיל  באשת 
ובכלל,,,,  סוכה  נוי  בנושא  וסדנאות 
03 0504154152 טל'  חומרים,  כולל 

6168364 גם לבנים
[20052703]

הארכיון היהודי 
עיתונות  שנות   180 "מדהים" 
מתקדמת  חיפוש  בתוכנת  יהודית 
עורך  לכל  חובה  ש"ח   325X36
055-6721400 והיסטוריון 
J A 1 8 0 1 8 0 1 8 0 @ G M A I L .

COM
[20053756]

מיתקן לגלילי ניילון 
ניילון  גלילי  כמו"כ  בית,  בכל  חובה 
050- הגדלים  בכל  אייכותיים 

4112426
[20053883]

השבת אבידה 
כ"ז  שפע  רב  בקניון  טבעות  נמצאו 3 

אב. 053-3176171
[20053890]

 .414 בקו  תינוק  של  משחק  נמצא 

052-7657827 053-3142863

[20053884]

ונישואין) (יהלום  טבעות   2 אבדו 

בכותל במוצ"ש ראה 058-3277490

[20053844]

עם  שחור,  תיק   402 בקו  נשכח 

053- ומפתחות.  פלאפון  מצלמה, 

3152037

[20053840]

דף היומי בבלי: כריתות טז    דף היומי ירושלמי: שבת ד    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הששי (הברית)    משנה יומית: אבות ג, ו-ז    הלכה יומית:
או"ח תקסב, י-יב    רמב"ם יומי: ברכות ד-ו    שו"ע הרב - רב יומי: פא, א-ב  
  דף היומי - זוהר: פקודי, רלו-רמה    חפץ חיים: רכילות ו, ה-ו    העמוד 

היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קנט:

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:418:428:418:448:438:39סו"ז ק"ש מג"א

9:279:299:289:309:309:26סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
10:0010:0110:0010:0310:029:58סוף זמן תפלה מג"א

10:3110:3210:3110:3310:3310:29סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
12:3712:3912:3812:4012:4012:36חצות היום

13:0913:1113:1013:1113:1113:08מנחה גדולה
19:0119:5819:0119:0019:0018:56שקיעת החמה

זמנים למחר

4:454:464:444:484:474:42עלות השחר
5:265:275:265:295:285:23זמן ציצית ותפילין

6:176:236:156:206:196:15הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת

סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו  054-9192099 פייר קניג 26     אשדוד סופר פארם הדר מוצ"ש     ירושלים
משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

077-8880100 אבא הלל 165,ר"ג   סופרפארם קניון אילון 6731901 לייב יפה 9    בני ברק ארנונה יום ו'    ירושלים
077- סופרפארם גורדון 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם מינסטור   תל אביב
077-8882530 רח' איינשטיין 7 מהשעה  סופרפארם נופי ים 8880730 גורדון פינת דיזנגוף 129 מהשעה 08:00 עד 20:00
077-8880820 הנביאים 18  סופר  סופר פארם ארמון 8823639 שד' ויצמן 36    חיפה הנשיא 18:00 עד 23:00    נתניה
077- סופרפארם 077-8880720 ההסתדרות 248    רמת גן סופר פארם ביג ק. אתא 077-8880130 חורב 15 פארם חורב
077-8880960 בן גוריון 183 מהשעה 10:00 סופרפארם 8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 09:00 עד 01:00
סופר פארם קניון חולון 077-8880640 מרום סנטר לנדאו 7 מהשעה 09:30 עד 24:00    חולון סופרפארם עד 23:30
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה  077-8880660 גולדה מאיר 7 חולון מהשעה 10:00 עד 24:00    אשדוד

10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

סופרפארם קניון אילון -077 5893796 מרכז רפואי שיך ג'ראח    בני ברק מרפאת שיך ג'ראח שבת    ירושלים
סופרפארם שיכון דן 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 08:00 עד 20:00 8880100 אבא הלל 165, ר"ג    תל אביב
077-8880080 אינשטיין  קניון רמת אביב סופרפארם רמת אביב ג' 077-8880220 אחימאיר 1 מהשעה 08:00 עד 20:00
20:00 עד   08:00 מהשעה   129 דיזנגוף  פינת  גורדון   077-8880730 גורדון סופרפארם  20:00 עד   08:00 מהשעה   40
077-8881140 אלנבי 115 סופרפארם אלנבי 077-8881300 שד' ירושלים 49 מהשעה 08:00 עד 20:00 סופרפארם יפו

סופרפארם  077-8882050 גני התערוכה 6 מהשעה 10:00 עד 20:00 סופרפארם נמל תל אביב מהשעה 08:00 עד 20:00
מגן 3 קלמן  רח'   077-8882340 שרונה סופרפארם  20:00 עד   10:00 מהשעה   51 אלון  יגאל   077-8881490 אליהו יד 
סופרפארם מינסטור 077-8881070 ויצמן 14 א' מהשעה 10:00 עד 22:00 סופרפארם איכילוב מהשעה 09:00 עד 23:30
077-8880140 רח' הרצל    חיפה קניון השרון 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 08:00 עד 08:00    נתניה
077-8880380 החרושת (חוצות  סופר פארם חוצות 077-8880200 שד ההסתדרות 55 סופר פארם סינמול לב המפרץ
077-8881700 בר יהודה  סופר פארם ביג צ'ק פוסט 077-8882240 רח' השונית 12 סופר פארם רמת הנשיא המפרץ) 6
סופר פארם  077-8880130 חורב 15 סופר פארם חורב 0778880770/771 שמחה גולן 54 סופר פארם גרנד קניון 111
סנטר סיטי  פארם  סופר  077-8880720 ההסתדרות 248   אתא ק.  ביג  מרכז  הנשיא 134    077-8881110 האודיטוריום
077-8880100 סופרפארם גן רמת  077-8880820 הנביאים 18     ארמון פארם  סופר  גוריון 6 בן  שד'   077-8880790
עד  מהשעה 10:00  גוריון 183  בן   077-8880960 סופרפארם עד 01:00 מהשעה 09:00  הלל 165  אבא  איילון -  קניון 
חולון קניון  פארם  סופר  חולון עד 24:00     מהשעה 09:30   7 לנדאו  סנטר  מרום   077-8880640 סופרפארם 23:30
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה  077-8880660 גולדה מאיר 7 חולון מהשעה 10:00 עד 24:00    אשדוד

10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.58-
אתמול: 211.58-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
29-18

תל אביב
30-24

חיפה
29-23

גולן
31-20

טבריה
36-25

גליל
27-17

באר שבע
34-21

אילת
38-27

היום - מעונן חלקית עד נאה. 
הטמפרטורות תעלנה במקצת 

בעיקר בדרום הארץ.

שבת - מעונן חלקית. תחול 
ירידה בטמפרטורות.

ראשון - מעונן חלקית עד 
מעונן. בשעות הבוקר צפוי גשם 

קל בצפון הארץ ובמרכזה.

שני - מעונן חלקית עד נאה. 
תחול עלייה קלה בטמפרטורות, 

בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

מזג האויר
מעונן חלקית עד נאה

שניראשוןשבת

17 "  '  :   | 3  :  | ( "  ) 4    :   | 1   :

    

 10:00-12:30 ‘   17:00-22:00 11:00-14:00  ‘ -‘   “   :  ‘
10:00-12:30 ‘   17:30-21:30 ‘ -‘     

65.000 עותקים במהדורת ה"נטובמייל" חמשה ימים בשבוע ובמהדורה המודפסת65.000

מאות עסקאות אטרקטיביות מחכות לכם מידי יום בלוח
modaot@hamevaser.co.il לפרסום בלוח 02-5805802 שלוחה 3 או במייל

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 

שיעורים

 קול הלשון שיעורים במגוון שפות ונושאים. 03-6171111 קול החסידות שיחות ומאמרים דא"ח מהרבי 
מליובאוויטש ושיעורים בתורת החסידות בשפות שונות: 02-5381111 אוצרות ברסלב לשמיעת שיעורים 
-03 שבת:  לפני  משעתיים  שבת  פתוח לשאלות בהלכות  קו   02-9950000 ברסלב  מרבני  שונות  בשפות 
6161616 והגית שאלות בדיני שבת, יום ו' מ-8:00: 1-599-560-560 תמיכה לטיסות ללא סרטים: -1-707
707-613 שאלות בענייני שמיה"ל כל ערב מ-21:00 עד 22:00: 052-7629658 שיעורים בגמ' הלכה ומוסר:

03-6171001 מחודדים הקו לשמיעת סיכומי הדף היומי- 079-9379634

הכוונה וחינוך

שמע בני המרכז להכוונה  09:00-15:00 מרכז הקשיבה יעוץ והכוונה לבני הישיבות בבני ברק 03-6161067
פלא  וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א. ימים א', ג', ה', מ-20:30 עד 22:30. 02-6511613
לב  יועץ מרכז סיוע והכוונה בחינוך ושלום בית בראשות הרה"ג רבי דוד לוי שליט"א. א-ה 02-5827080
שומע מענה ללבטים ומצוקות. מוקד לצעירים. א'-ה': מ-21:00 עד 23:00. ירושלים 02-5312555. מרכז -03

6145050. מקרים דחופים - כללי: 052-7633333 חסידי 052-7632222. מוקד טלפוני לצעירות, א'-ה': מ-21:00 עד 
הישיבה מוקד 'אחינו' לסיוע והכוונה לישיבות 1800-20-18-18 02-6512222 23:00, א' מ-9:00 עד 11:00

בינת הלב בהכוונת הגר"י לורינץ שליט"א מומחים ואנשי מקצוע מנוסים יעוץ וטיפול דיסקרטי להורים בבעיות 
עמלנו מסגרות לנוער חרדי מתמודד בפריסה ארצית 052-7122426 חינוכיות ורגשיות, 1599-590-590

ועדי כשרויות:

03-6182647 03-6193582    בד"ץ מהדרין  הרב לנדא: 02-6700200    בד"ץ   בד"ץ העדה החרדית:
02- הדת: מחזיקי  בד"ץ      02-5421228 ישראל: אגודת  בד"ץ      08-9390816/7 רובין: הרב  בראשות 

03-6773330    כשרות למהדרין חקלאות ע"פ התורה בראשות הגר"י  5016777    בד"ץ שארית ישראל:
02-6550550    בד"ץ חוג חת"ס: אפרתי שליט"א ת.ד 155 יד בנימין 08-8634225     בד"ץ בית יוסף:

03-9317040 03-5792601    בד"ץ חוג חת"ס פ"ת:

בית הוראה: 

  'מנחת יצחק' העדה החרדית ירושלים 02-6222779 בתא קולי    קו ההלכה שע"י בתי ההוראה בנשיאות 
24 שעות ביממה מבית ההוראה שע"י הגר"מ  מרן הגר"נ קרליץ שליט"א 072-2152222  מענה הלכה
קוק  הגרב״צ  בראשות  ירושלים  הכללי  הוראה  בית  שע״י  ההלכה  שליט"א 073-7246000  מוקד  גרוס 

שליט״א 072-2133466

ALFA
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חדרים עם נוף לים

הטבת סוף קיץ
לילה שני %50 הנחה או לילה שלישי במתנה!

כינורות המלון היחיד שאורחיו נהנים מהכשרות המהודרת 
בד"ץ העדה החרדית וגם מבריכה מאובזרת

הכשרות מהודרת
הבריכה נהדרת!

04-950-9000
| רח' זיידל 9 טבריה res@kinorothotel.co.il | kinorothotel.co.il
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טל׳: 04-9845555
פקס: 04-9845500

אחרי החופש הגדול ניר עציון RESORT מזמין אתכם 
ליהנות מנופש שקט ופסטורלי שאתם חייבים לעצמכם.
מחירים מיוחדים לאמצ"ש בין התאריכים: א׳-כ"ו באלול (1-26.9.19)

אמיתיחופש צריך אחרי החופש מיוחדליל שישי
ביום חמישי

י״ב אלול
12.9

bab
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02-5384414 28
10:00-14:00 10:00-21:45
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שריפת ענק פרצה במפעל שמן בחיפה

מאת חיים מרגליות

אתמול  פרצה  ענק  שריפת 
מפעל  בשטח  במחסן  בצהריים 
שבו  חיפה,  במפרץ  תעשיות  שמן 
שמן  של  גמורה  תוצרת  מאוחסנת 
כוחות  למאכל.  שמן  כלומר,   –
כי  דיווחו  למקום  שהגיעו  החירום 
השריפה מתוחמת לשטח המפעל. 
וחירום,  והצלה  כבאות  של  כוחות 
כאמור  הגיעו  ראשון,  קו  מגיבי 
לכיבוי  בפעולות  ופתחו  למקום 

הלהבות.
השתתפו  הכיבוי  בפעילות 
עשרות צוותי כבאות, שהתמודדו 
עם מחסנים בהם היו קרוב למאה 
מסוגים  מאכל  שמן  של  טונות 
כי  היו  הכבאים  הערכות  שונים. 
שעות  תארכנה  הכיבוי  פעולות 

ארוכות.
במקום,  הכיבוי  תחנת  מפקד 
"מדובר  כי  התקשורת  לכלי  אמר 
מאוד.  גדול  מידה  בקנה  באירוע 
האירוע מחולק לשתי גזרות עבו־
בסול־ משתמשים  הצוותים  דה. 

מות גבוהים, ובמקביל בוצע פינוי 
למפעלים סמוכים למפעל שמן".

להגנת  המשרד  צוותי  כן,  כמו 
שנפתח  בחפ"ק  נמצאים  הסביבה 
באזור  חלקיקים  מנטרים  וכן 
ויעבי־ ובקריות,  בעיר  המגורים 

לפי  הצורך,  במידת  הנחיות  רו 
ממצאי הניטור. יודגש כי בתחנות 

הניטור לא נמדדו חריגות. 
המחסן  גג  כי  ציינו  במשרד 
בסיום  ולכן  מאסבסט,  עשוי 

כו־ בידי  כיבויה  ולאחר  השריפה 
המשרד  כונני  והצלה,  כיבוי  חות 
הנחיות  יעבירו  הסביבה  להגנת 
לגבי פינוי המפגע ומניעת חשיפה 

לאוכלוסיה.
מצב  הערכת  בתום  במקביל, 
כי  הוחלט  במקום,  שהתקיימה 
ישאר  שמן  חוף  לכיוון   22 כביש 
כלל  לסיום  עד  לתנועה  חסום 
הפעילות במקום לשם שמירה על 

בטחון הציבור.

צילום: אילן מלסטר, המשרד להג"ס

בג"ץ דחה את העתירה נגד 
חוק המצלמות בקלפיות

בהחלטה כתבו השופטים כי בג"ץ אינו מתערב בהליכי חקיקה בעודם בעיצומם, 
"אם וכאשר יושלמו הליכי החקיקה, שמורות לעותרים כל טענותיהם"

מאת חיים מרגליות

כחול  עתירת  את  דחה  בג"ץ  
בקלפיות,  המצלמות  חוק  נגד  לבן 
להעלות  בליכוד  מתכננים  אותו 

לסדר בימים הקרובים.
כי  היתר,  בין  נטען,  בעתירה 
נדרשה  המרכזית  הבחירות  ועדת 
בקל־ מצלמות  הצבת  של  לנושא 
מצומ־ פיילוט  על  והחליטה  פיות 

מכך;  חורגת  החוק  הצעת  אך  צם 
ממשלתית  חוק  הצעת  גיבוש  כי 
החשופה  מינהלית  פעולה  היא 
הצעת  כי  שיפוטית;  לביקורת 
להנחיית  בניגוד  גובשה  החוק 
ללא  לממשלה,  המשפטי  היועץ 
זמן  פרק  ניתן  ולא  מטה  עבודת 
וכי  הציבור;  להערות  יום   21 של 
מבטא  החקיקה  בהליך  החיפזון 
השפעה  ונסיון  הרוב  עריצות  את 

על הבחירות העומדות בפתח.
המשפטי  היועץ  כזכור, 
מנדלבליט,  אביחי  ד"ר  לממשלה, 
הממשלה  ראש  אל  מכתב  שיגר 
בענין  והפנים,  המשפטים  ושרי 
הצבת  שתאפשר  החוק  הצעת 
הארץ.  ברחבי  בקלפיות  מצלמות 
הוא  כי  מנדלבליט  הודיע  במכתב 

מתנגד לחוק זה.
בין השאר הוא ציטט את דברי 
הבחי־ ועדת  יו"ר  מלצר,  השופט 

לקדם  ניתן  "לא  כי  שכתב  רות, 
את התזכיר לחקיקה בעת זו, נוכח 
קשיים יישומיים שעלולים להביא 
וע־ של  ביכולתה  אנושה  לפגיעה 

דת הבחירות המרכזית לבצע את 
יום הבחירות כסדרו".

"עמדתי  כי  כתב  מנדלבליט 

משפ־ מניעה  קיימת  כי  היא 
בידי  החוק  הצעת  מאישור  טית 
החוק  הצעת  כי  אוסיף  הממשלה. 
ומשפ־ חוקתיים  קשיים  מעוררת 

ותהליכיים  מהותיים  רבים,  טיים 
כאחד. אך לעת הזאת אינני רואה 
לכל  מפורטת  בהתייחסות  צורך 

אלה".
כי  כתב  אף  מלצר  השופט 
הצעת חוק זאת "עלולה בסבירות 
מהבוחרים  מחלק  למנוע  גבוהה 
לגרום  ואף  לבחור  האפשרות  את 
בעת  ובוהו  ותוהו  לאנדרלמוסיה 

קיום הליך הבחירה".
שופטי בג"ץ כאמור כתבו בה־

חלטתם כי דין העתירה (הכפולה) 

להידחות על הסף.
מתערב  אינו  זה  משפט  "בית 
בעיצומם.  בעודם  חקיקה  בהליכי 
הדדי  כיבוד  של  משיקולים  זאת, 
בין רשויות", נכתב בנימוקי ההח־

לטה".
אם  "גם  כי  כתבו  השופטים 
הליכי  כי  העותרים  סבורים 
הבחירות  חוק  לתיקון  החקיקה 
הרשות  ביוזמת  נעשים  לכנסת 
היה  שלא  הרי  בחופזה,  המבצעת 
העתירות.  בהגשת  להיחפז  מקום 
מובן כי אם וכאשר יושלמו הליכי 
כל  לעותרים  שמורות  החקיקה, 
המשפט  בית  ודלתות  טענותיהם 

לא ננעלו".
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עפולה: פעוטה נפלה 
ממרפסת ונפצעה

מאת חיים מרגליות

נפ־ שנתיים  כבת  פעוטה 
מגורים  במבנה  ממרפסת  לה 

בעפולה. 
ב'איחוד  חובש  עמרני  יאיר 
נפלה  "הילדה  סיפר:  הצלה' 

ובעק־ המבנה  לחצר  ממרפסת 
בינוני.  באורח  נפצעה  כך  בות 
ולאחר  ראשוני  סיוע  לה  הענקנו 
קבלת  להמשך  פונתה  היא  מכן 
טיפול רפואי בבית החולים העמק 
ופציעות  מחבלות  סובלת  כשהיא 

בראשה ובגפיים".
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