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הבשורה  בהגיע  והחסידות  התורה  עולם  על  ירד  כבד  אבל 
הקשה והמרה בהסתלקותו של כ"ק מרן אדמו"ר מקרעטשניף – 
קרית גת זצוק"ל, שהסתלק לשמי רום לאחר ייסורים ומכאובים 
במיטב  שנים,  ע'  בן  אך  והוא  האחרונות,  בשנים  שסבל  קשים 

שנותיו בהנהגת הכלל והפרט. 

את  איבדה  גת  קרית  העיר 
בקרבה  ששכן  הדגול  המנהיג 
את  והניח  שנים  ליובל  קרוב 
יסודות הקדושה, איש מורם מעם 
אשר רוח היתה בו, נכד לאדמור"י 
דור,  מדור  נדבורנא  בית  וצדיקי 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  אביו  של  בנו 
מקרעטש־ משה  דוד  רבי  הרה"ק 

ניף זצוק"ל.
תלפיות  תל  היה  מדרשו  בית 
לכל תושבי האזור ומחוצה לו, ור־

אל  ולשמוע  לחזות  באים  היו  בים 
בתפילותיו  התפילה  ואל  הרינה 
אביו  לפני  המתחטא  כבן  החמות 
ונדבורנא  קרעטשניף  בית  בנוסח 
השול־ ובעריכת  הלבבות,  מעורר 

חנות הטהורים מידי שבת בשבתו 
ומועד במועדו. 

נודע  זצוק"ל  האדמו"ר  כ"ק 
וחסידיו  לתלמידיו  רחמן  כאב 
שנשא אותם על לוח ליבו הטהור 
וחדרו  ביתו  שעה.  ובכל  עת  בכל 
היו פתוחים לכל דורש. רבים היו 
מצוקו־ את  בפניו  לפרוק  באים 

תיהם, ובגישתו האבהית ירד כנגד 

רוחו של כל אחד ואחד, לרפא את 
לבבו ולמצוא לו מזור ומרפא. 

של  עולה  הקים  הגבר  הוא 
חזה  כאשר  גת  קרית  בעיר  תורה 
את  שנים  יובל  לפני  רוחו  בעיני 
מט־ הדרומית  העיר  של  היותה 

בה  וקדושה,  תורה  של  רופולין 
הנאצלים  שבכשרונותיו  בשעה 
הצליח  ניחן  בו  אשר  ה'  וברוח 
לטוות קשרים במקומות הנכונים, 
ומול  והבניה  התכנון  בוועדות 
לה־ כשהצליח  הממשלה  משרדי 

שסופחו  נרחבים  שטחים  עביר 
קרית  העיר  של  השיפוט  לתחומי 
גת ואשר עליהם מתנוססים היום 
החרדיות  השכונות  לתפארה 

בעיר קרית גת. 
ייסו־ סבל  האחרונות  בשנים 

באהבה  שקיבל  ומכאובים  רים 
קדשו  בעבודת  והמשיך  ובדומיה 

ממש.  נפש  במסירות  יומו  ובסדר 
הוחמר  האחרונים  בשבועות 
החולים  בבית  אושפז  ומאז  מצבו 
חסידיו  ומחמיר.  הולך  כשמצבו 
עת  בכל  העתירו  הרבים  ואוהדיו 
ימשיך  למען  השלימה  לרפואתו 
בדרך  מרעיתו  צאן  את  להנהיג 

הסלולה. 

התקופה האחרונה

מלילי  בא'  תשע"ז  בשנת 
זצוק"ל  האדמו"ר  אמר  השבתות 
מרטיטות:  מילים  הדא"ח  באמצע 
"רבונו של עולם עוד מעט שבעים 
אח"כ  בנאמנות,  שעבדתיך  שנה 
תעזוב אותי", כשאף אחד לא מע־

לה בדעתו מה מונח במשפט הזה.
נראו  תשע"ח  טבת  בחודש 
שבת  גדולים,  חולשה  אותות  בו 
סגורה  שבת  היתה  שמות  פרשת 
במשך  שבת  בליל  ומצומצמת, 
ניגונים  הרבי  שורר  השוה"ט 
זולגות  הזמן  כשכל  מיוחדים 
עמ־ הנוכחים  כל  מעיניו,  דמעות 

שמשהו  והרגישו  הלם  מוכי  דו 
א'  ביום  למחרת  כאן.  מתרחש 
בטוב  שלא  הרבי  חש  וארא, 
כרם  עין  הדסה  לביה"ח  והובהל 
בי־ם, שם נערכו בדיקות מקיפות, 
להקב"ה  מעתירים  אתר  כשבכל 
שנתבשר בבשורות טובות, לאחר 
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 בני ברק  ירושלימ  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעינ עילית  אלעד  רכ�ימ  טבריה  צפת  בארות יצחק

 חסד
תמיד תצאו בזול

בשמ ה' נעשה ונצליח!

יוחנן כהן
בהר"ר יחזקאל הי"ו

ישיבת נועם אלימלך
מודיעין עילית

לאה גולמב
בהר"ר משה אהרן הי"ו
סמינר אפיקי דעת
ביתר עילית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום רביעי, ט"ו בחשון תש"פ

מתחסנים
לעיתון זה מצורף המדריך המלא להתחסנות מ- 0 ועד 120 מאת מומחי כללית

"

" " " - 

 מוסדות קרעטשניף
 קרית גתקרעטשניף  שכונת "רמות דוד"

 נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש
 שבת משוש לבנו נהפך לאבל מחולינו

חמרמרו מעינו, כי נשבר גאון עוזנו והוסר נזר תפארתנו,  כלו בדמעות עינינו
קודש הקדשים, ישראל ופרשיו,  יח ה', אבינו אבינו רכבח אפינו משרו

עולם, מסר נפשו למען כלל ד מנורה הטהורה, פאר הדור והדרו, צדיק יסו
יסורים קיבל עליו ימיו כל וקירב לבבות ישראל לאביהם שבשמים, ישראל, 

 עמוד צלותהון דישראלעמוד האש ההולך לפני המחנה, , באהבהרק א

 כבוד קדושת מרן אדוננו
 והטהורמורינו ורבינו הקדוש 

מקרעטשניף
 זצוקללה"ה

 יצ"ובקרית גת מקים ומייסד היישוב החרדי 
 בסערה השמימהעלה 

 נפלה עטרת ראשינו אוי נא לנו כי חטאנו
 יתומים היינו ואין אב גדול כים שברנו הוי מי ירפא לנו

 על זה היה דוה לבנו על אלה חשכו עינינו
 וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'

 הנהלת המוסדות                                             רבנן ותלמידיהון     

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

daf.hayomi.co@gmail.com

כ"ק מרן אדמו"ר מקרעטשניף – קרית גת זצוק"ל
אלפים במסע הלוויה שיצא מבית מדרשו בקרית גת לעבר ביהמ"ד הגדול בקרית קרעטשניף ברחובות ומשם לבית החיים בעיר שם נטמן על יד ציון 

קדשו של אביו הרה"ק רבי דוד משה מקרעטשניף זצוק"ל 

צילום: אהרן ברוך ליבוביץ

הג'יהאד האסלאמי הכריז על הפסקת אש; אזעקת 
צבע אדום המשיכה להדהד בעקבות המשך השיגורים

לאורך היום נשמעו כמה פעמים אזעקות צבע אדום ביישובי עוטף עזה ^ למרות הנחיית פיקוד העורף 
לחזרה לשגרה, בשדרות ובמועצות האזוריות בעוטף עזה החליטו אמש לא לקיים היום לימודים ^ בעזה 

מפגינים יצאו לרחובות בקריאה להמשך ירי הרקטות ^ בסיכומה של הסלמה נמנו 34 הרוגים בעזה
מאת סופרנו הצבאי

אישר  האסלאמי  הג'יהאד 
בין  אש  הפסקת  הושגה  כי  אתמול 
ישראל לבין הארגון ושאר הפלגים 
בתיווך  עזה  ברצועת  הפלסטיניים 
כל  לאורך  זאת,  למרות  מצרי. 
אדום  צבע  אזעקות  נשמעו  היום 
בשדרות  עזה.  עוטף  ביישובי 
עזה  בעוטף  האזוריות  ובמועצות 

היום  לקיים  לא  אמש  החליטו 
פיקוד  הנחיית  למרות  לימודים, 

העורף לחזרה לשגרה.
השברירית  האש  הפסקת 
כניסתה  מאז  פעמים  כמה  הופרה 
בשעה   :05:30 בשעה  לתוקף 
במועצות  אזעקה  נשמעה   17:23
אשכול  נגב,  שדות  האזוריות 
יירטה  ברזל  כיפת  הנגב.  ושער 
רקטה אחת, שלא גרמה לנפגעים 

או לנזק. בשעה 10:54 בבוקר שו־
גרו מהרצועה חמש רקטות לעבר 
ברזל  כיפת  עזה.  עוטף  יישובי 
יירטה שתיים מהן. גם במקרה זה 
לא היו נפגעים או נזק. בין 06:00

רקטות  כמה  עוד  שוגרו  ל־7:00 
מהרצועה לעבר יישובי עוטף עזה 

מבלי לגרום לנפגעים או לנזק.
אמר  בישראל  מדיני  גורם 
אמש כי "המעשים בשטח הם שי־

מי  דבר.  נתנה  לא  ישראל  קבעו. 
אין  בו.  נפגע  אנחנו   – בנו  שיפגע 
"יש־ לדבריו,  במדיניות".  שינוי 

המבצע.  מטרות  את  השיגה  ראל 
משמ־ נפגע  האיסלמי  הג'יהאד 

רבות  תשתיות  השמדנו  עותית, 
ולמעלה מ־20 מחבלים סוכלו".

הסי־ על  הארגון  של  האישור 
דיפלומ־ שמקור  לאחר  מגיע  כום 
  המשך בעמ' ט

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

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

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

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

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

הגיע שבעה עשר במרחשון
תקופת הסתיו והחורף בעיצומה, ועדיין לא ירדו גשמים מרובים, 
עובדי  הגשמים,  על  מבקשים  יהודים  שם.  זעיר  פה  זעיר  אם  בלתי 
וגם  השדה,  פני  על  המקישות  הטיפות  את  לראות  מייחלים  האדמה 
המים.  ומאגרי  הכנרת  את  שימלאו  לגשמים  מחכים  המים  ברשויות 
לירד  גשמים  עתידים  זה  גליון  של  יז  בעמוד  המופיעה  התחזית  לפי 
כבר היום ולמחרתו ביום השבת, אך מיד בתחילת השבוע שוב חוזרים 
אל המצב הסתווי. דווקא התחזיות המטאורולוגיות מבשרות על חורף 
רווי גשמים. גם החקלאים המנסים להעריך על פי גדילת החצבים את 
היקפי הגשמים העתידים לבוא – גם הם יודעים לומר כי צפוי בס"ד 
חורף גשום, ואם נזכה – אף מושלג. אך יודעים אנו כי מפתח של גשמים 

אינו בידי חזאים, כי אם בידי מוריד הגשם.

יש  לישועה.  משווע  הישראלי  המים  במשק  המצב  כללי,  באופן 
להתפלל ולקוות כי אכן החורף הזה הבא עלינו לטובה ולברכה, יהא 
בחלקים  כמו  בישראל,  ונדבה.  ברכה  רצון  ובגשמי  במטר  ורווי  גשום 
השנים.  עם  ומחריף  הולך  שרק  במים,  מחסור  קיים  בעולם,  ניכרים 
מול  אל  הגבוהה  והצריכה  החיים  ברמת  העליה  באוכלוסיה,  הגידול 
מקורות מים מוגבלים ומספר שנות בצורת רצופות, דירדרו את מצבו 
של משק המים לכדי משבר אמיתי. רוויה של מי גשמים שתבוא בס"ד 
בחורף זה תוכל לשנות את המצב לטובה, גם מבחינת מצב המים וגם 
איכותית  שתהיה  וכרם  שדה  תנובת  וירקות,  פירות  של  יבול  לגבי 
ובשפע. הדברים משפיעים במישרים על כיסו ועל חייו של כל תושב 

הארץ, הצורך מים ומזון, הוא וכל הנלווים אליו.

רובצת  ומתהום  מעל  שמים  ברכת  מבלעדי  תבונה  ואין  עצה  אין 
מים  התפלת  מנסים  עצה,  מטכסים  המים  ברשויות  בעוד  תחת. 
ומתכננים חסכונות מאומצים, יודעים אנו, כאמור, כי מפתח של גשמים 
נעוץ בשמי שמים ולא נמסר בידי שליח. היושב במרחבי מרום, ברצונו 
ישב רוחו יזלו מים, וברצונו אומר לשלג הוא ארץ. למרות כל המפעלים 
העצומים והפרויקטים הגרנדיוזיים, אין כאותן טיפות היורדות טיפה 
אחר טיפה, מרוות את תלמי האדמה במטר השמים. כל תחליף וכל עצה 
אחרת, מסובך מאין כמוהו, ויקר ביותר. נעתיר ונבקש כי יברך ד' עלינו 
את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה לטובה, יתן טל ומטר לברכה על 
פני האדמה וישביענו מטובה, ויברך את שנתנו כשנים הטובות לברכה, 

מתוך שמחה ונחת, רוגע ושלוה.
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הרה"ח ר' יהושע 
העשיל כץ ז"ל

זקן חסידי סערט ויז'ניץ

בשבוע האחרון נעקרה דמותו 
הע־ יהושע  ר'  הישיש  הרה"ח  של 
שיל כץ ז"ל, מרמת ויז'ניץ בחיפה, 
איש  ויז'ניץ,  סערט  חסידי  זקן 
דורות ראו עיניו ושריד לדור דעה. 
תרפ"ו  אב  בט"ו  נולד  ז"ל  המנוח 
לאביו הרה"ח ר' אפרים פישל ז"ל 
שהתגוררו  ויז'ניץ  חסידי  מגדולי 

בעיירה סערט בחבל בוקובינה. 
עוד בילדותו זכה שאביו לקח 
ויז'ניצא  בעיירה  לביקור  אותו 
לקבל את ברכת קדשו של הרה"ק 
היה  וכך  זי"ע,  ישראל'  ה'אהבת 
אז  תרצ"ו,  בחורף  זה  היה  מספר: 
אל  לויז'ניצא  לנסוע  אביו  החליט 

בעל  הסב"ק  מרן  המובהק  רבו 
לקבל  כדי  זי"ע,  ישראל'  'אהבת 
כיון  הפרנסה.  בענין  ברכה  ממנו 

נחנכו המשרדים החדשים של 
ארגון 'וזכנו' שע"י נשות ויז'ניץ

מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א קבע את המזוזה למשרדי 
̂ ארגון 'וזכנו' פועל  הארגון שהוקם בנשיאות הרבנית תחי' 
למען איחוד נשות החסידות בארץ ובעולם ויפעל מעתה גם 

̂ מעמד מרגש ורב  למען משפחות המתמודדות רפואית 
רושם בהשתתפות נכבדי קהילת ויז'ניץ והרבנית תחי' 

פעי־ של  שנים  כשלוש  לאחר 
ויז'ניץ  נשות  למען  עתירה  לות 
של  'וזכנו'  ארגון  ובעולם,  בארץ 
בנשיאותה  שהוקם  ויז'ניץ,  נשות 
של הרבנית תחי' ובברכתו של מרן 
לחנוך  זוכה  שליט"א  האדמו"ר 
ויז'ניץ  בשיכון  חדשים  משרדים 

בעיר בני ברק. 

קביעת המזוזה למשרדים הח־
דשים התקיימה באירוע מרגש רב 
האדמו"ר  מרן  ידי  על  והוד  רושם 
ניתן  כבוד  של  מקום  שליט"א. 
במעמד זה לרב שמאי שזירי, יו"ר 
החברה המרכזית למימוש זכויות, 
גדול  וחלק  'וזכנו'  בארגון  שתומך 

השבת ההתוועדות השנתית של 
תלמידי מאקאווא בקרית אתא
לרגל יומא דהילולא הל"ז של מרן הגה"ק בעל ה'עטרת משה' זי"ע

תתקיים  וירא  פר'  השבת 
קהל  של  השנתית  ההתוועדות 
לק־ בארה"ק  מאקאווא  תלמידי 
כ"ק  של  הל"ז  דהילולא  יומא  ראת 
משה'  ה'עטרת  בעל  אדמו"ר  מרן 
שני  ביום  שיחול  ממאקאווא  זי"ע 

כ' במר חשוון.
תתקיים  בשבת  ההתכנסות 
אתא  בקרית  מאקאווא  בישיבת 
זי"ע  ההילולא  בעל  ע"י  שהוקמה 
בהש־ תתקיים  שנה,   65 לפני 

הגאוה"צ  הרבנים  בניו  תתפות 
מדברותם  שיישאו  שליט"א 
ההילולא  בעל  של  תורתו  במשנת 

זי"ע.
הת־ בסימן  עומדת  ההילולא 

פתחות מוסדות הקהילה כשגולת 
לצעירי  תורה  התלמוד  הכותרת 
המת־ האברכים  ילדי   – הצאן 

ובשנים  לישיבה  בסמוך  גוררים 
ביהמ"ד  ספסלי  נתרבו  האחרונות 
לקהילה  אברכים  והתווספו 
בבית  ויראה.  בתורה  העוסקים 
כולל   – להוראה  הגבוה  המדרש 
הישי־ מוסדות  שע"י  האברכים 

בעל  של  ולזכרו  ע"ש  שנוסד  בה 
'הקימו  בבחינת   – זי"ע  ההילולא 
הישגים  נרשמו  קברו'  על  ישיבה 
העמלים  האברכים  ע"י  גדולים 
יום ביומו בתורתו ומשנתו התור־

אותה  זי"ע  ההילולא  בעל  של  נית 
הנחיל לדורות הבאים.

הופיעו  האחרונות  בשנים 
ויצאו לאור הגדה של פסח 'עטרת 
וספר  מפוארת  במהדורה  משה' 
במהדורה  דברים   – משה'  'עטרת 
'עט־ הספר  הוספות,  עם  חדשה 

ב"ח  משפט  חושן  על  משה'  רת 
הוספות  עם  מורחבת  במהדורה 
וביאורים, הספר 'עטרת משה' על 
'פרקי אבות' וענייני נחמה ובשלבי 
בראשית   – משה'  'עטרת  עריכה 
ספרי  להוצאת  המכון  ע"י  ב"כ, 

רבותה"ק זי"ע. 
דהילולא  יומא  ב'  ביום 
של  הק'  לציונו  העליה  תתקיים 
כ"ק האדמו"ר בעל ה'עטרת משה' 
שבביה"ח  מנוחתו  באהל  זי"ע 
ערב  לפנות  אתא,  בקרית  הישן 

וס־ הש"ס  סיום  מעמד  יתקיים 
ישיבת  בהיכל  ההילולא  עודת 

מאקאווא בקרית אתא.

למעלה ממאה משפחות נוספות יוצאות 
לדרך חדשה של התנהלות כלכלית נבונה 
השבוע הסתיימו שלוש סדנאות של ארגון 'תבונה', ובמקביל נפתחו שתי סדנאות חדשות 

̂ "לסגור את החודש – זה לא בשמים" המצטרפות לרבות אחרות הפעילות בימים אלו 

מאת כתב 'המבשר' 

כלכלה  לניהול  סדנאות  שלוש 
ברחבי  השבוע  הסתיימו  נבונה 
שתיים  נפתחו  ובמקביל  הארץ, 
הס־ לשלל  המצטרפות  נוספות, 
הפועל  'תבונה'  ארגון  של  דנאות 
המודעות  והטמעת  להחדרת 
נבונה,  כלכלית  בהתנהלות  לצורך 
וגם  צעירות,  במשפחות  במיוחד 
המ־ מעשיות  סדנאות  מעביר 
לנהל  הצעירים  לאברכים  סייעות 
ההכנסות  מאזן  את  נכונה  בצורה 
וההוצאות של המשק הביתי אותו 

הם מנהלים. 
המועברות  'תבונה'  בסדנאות 
בתחום,  המומחים  מיטב  ידי  על 
לדרכים  המשתתפים  נחשפים 
של  נבון  לניהול  ומגוונות  שונות 
ניהול  המשפחתית,  הכלכלה 

הקמת  וההוצאות,  ההכנסות  מאזן 
טווח  ארוכות  לתכניות  חסכונות 
הקשורים  נוספים  תחומים  ושלל 
המשפח־ הכלכלה  של  בניהולה 

תית. 
המע־ המרצים  שמים  כן  כמו 
מיוחד  דגש  ההרצאות  את  בירים 
במיוחד  המתבקשת,  הזהירות  על 
להתפ־ שלא  צעירים,  לאברכים 

הצבי  קרן  על  כספם  להניח  תות 
מפוקפ־ להשקעות  להיכנס  ולא 

קות, מבלי שיש בידם כלים ונסיון 
לבחון את מהות ההשקעה וטיבה, 
לסחרור  לגרום  עלול  אשר  דבר 

כלכלי חמור.
מת־ משפחות  ויותר  "יותר 

החודש  את  לסגור  כיום  קשות 
ב'תבונה'.  אומרים  מאוזן",  באופן 
לה־ מתפזרות  בימינו  "ההוצאות 

ומזדמנים,  קבועים  גורמים  מון 

לבצע  צריכות  רבות  ומשפחות 
עשרים  ואף  עשרה  של  תשלומים 
מארנונה  חודש,  מדי  חשבונות 
המשולמות  חשבוניות  ועד  ומים, 
לחברות הסלולר השונות ולנותני 

שירות רבים אחרים. 
המחיה  יוקר  לצד  אלו,  "כל 
מוצרי  של  המאמירים  והמחירים 
מצריכים  הבסיסיים,  הצריכה 
הקשור  בכל  מחודשת  חשיבה 
ולשינוי  הבית,  כלכלת  לניהול 
שהיו  הכלכלית  ההתנהלות  דרכי 
ב'תבונה'  אנחנו  בעבר.  מתאימות 
לא־ ונענינו  הכפפה  את  הרמנו 

זו,  בפעילות  הכרוך  הגדול  תגר 
הציבור  של  האדיר  והצמאון 
ולהצטרף  הפתרונות  על  לשמוע 
כמה  עד  מוכיח  רק  לסדנאות, 
השליחות שנטלנו על כתפינו אכן 

חשובה ונחוצה בעידן הנוכחי".

  המשך בעמ' ח

  המשך בעמ' ח



המבשר | יום וערש"ק, י"ז במרחשון תש"פ | עמוד ג

ההכנות לקראת הוועידה השנתית לרפואה והלכה בעיצומן 

הגרי"ד גרוסמן שליט"א, נשיא 
מוסדות מגדל אור ורבה הראשי של 
מגדל העמק, יכהן כנשיא הוועידה 

מנכ"ל בית החולים פוריה בטבריה, ד"ר ארז און: "אני מברך את היוזמה החשובה. ועידה זו חשובה 
לקשר ולשיח בין בתי החולים למגזר החרדי ואשמח לקחת בה חלק פעיל יחד עם שאר מנכ"לי בתי 
החולים בצפון" • משלחת חברי הוועידה המכינה נפגשו עם רבני הקהילות בטבריה וגורמים בכירים 
בענף הבריאות כדי להזמינם להשתתף בוועידה שתתקיים בחודש הקרוב • יו"ר הוועידה המכינה 

הרב אליעזר רוזנברג מציין את ההיענות הרבה של הרבנים ואת ברכתם החמה

מכבי שירותי בריאות משלימה את 
לר־ השנתית  הוועידה  לקראת  ההכנות 

גורמי  רבנים,  ישתתפו  בה  והלכה  פואה 
הבריאות  במערכת  משמעותיים  רפואה 
בישראל, לצד עסקנים, אישי ציבור רבים, 
ומובילי דעה ועורכת מפגשים מקדימים 
בכי־ ואישים  במחוז  הקהילות  רבני  עם 

רים בענף הבריאות.
במהלך הכנס יועלו סוגיות מרכזיות 
מערכת  את  המעסיקות  רבות  וחשובות 
על  דגש  מתן  תוך  בישראל,  הבריאות 
עקרונות הבריאות המתקדמים ותפיסת 
השירות של מכבי שירותי בריאות – יחד 
עם חברות מקבוצת מכבי דוגמת 'אסו־
תא', 'מכבי דנט' וכדומה – בעולם דינמי 
ובריאות  החולים  קופות  של  ומשתנה 

ציבורית בקהילה.
כינוס  יתקיים  מהוועידה  כחלק 
לנשות הרבנים, זאת על מנת לתת להן 

כלים לסייע למטופלות נוספות. 
עורכים  המכינה  הוועידה  חברי 
הערים  רבני  עם  מפגשים  אלו  בימים 
הב־ בענף  בכירים  ואישים  והקהילות 
ברכתם  את  לקבל  כדי  בישראל  ריאות 
המרא  בראשם  בוועידה.  והשתתפותם 
רבי  הגאון  טבריה  ואב"ד  ורב  דאתרא 
הוועידה  את  שבירך  דב אוירבך  אברהם 
ואמר כי ישתתף בה לטובת כלל הציבור, 
המקובל הגאון הרב קוק שליט"א שאמר 
כי זהו כינוס לשם שמים, ומרא דאתרא 
צבי  משה  הרב  הגאון  טבריה  העיר  של 
ברכתו  את  הוא  אף  שהביע  בוחבוט 

אף  החשובה.  הוועידה  להצלחת  החמה 
מוסדות  נשיא  שליט"א,  גרוסמן  הגרי"ד 
מגדל אור ורבה הראשי של מגדל העמק, 
הביע את התפעלותו מהוועידה ואמר כי 
לאור חשיבותה הוא נעתר לבקשת חברי 
הוועידה.  כנשיא  לכהן  המכינה  הוועידה 
הוועידה  יו"ר  השתתפו  הפגישות  בסבב 
מתאמי  רוזנברג,  אליעזר  הרב  המכינה 
קשרי הקהילה בטבריה ר' יעקב בורד ור' 
קשרי  תיאום  על  אחראי  רוזנטל,  יחיאל 
הקהילה בבית החולים פוריה ר' הלל רו־

בינשטיין, רל"ש ר' יהושע דויטש ומנהל 
משה  ר'  החרדי  למגזר  הארצי  השיווק 

שלזינגר. מנכ"ל בית החולים פוריה בט־
בריה ד"ר ארז און קיבלם בחמימות רבה, 
הביע את הערכתו על היוזמה המבורכת 
של וועידת הרפואה וההלכה ואמר: "אני 
לכם  ומודה  החשובה  היוזמה  את  מברך 
ולשיח  לקשר  חשובה  זו  ועידה  כך.  על 
ואשמח  החרדי  למגזר  החולים  בתי  בין 
לקחת בה חלק פעיל יחד עם שאר בתי 

החולים בצפון".
במהלך  להתקיים  מתעדת  הוועידה 
הלכתי  רפואי  מגדלור  ותהווה  החורף 
ובמערכת  בכלל  הצפון  במחוז  עוצמתי 

הבריאות בישראל בכלל. 

לצד ההיערכות לפתיחת המרכז 
הרפואי הגדול בשכונה - חנכה מאוחדת 

מרפאה ברמת בית שמש ג' 2
במרפאה המשמשת את לקוחות מאוחדת בשכונה, התקיים טקס קביעת מזוזות 
בהשתתפות רבני השכונה, וחברי מועצת העיר, מנהל מחוז ירושלים במאוחדת, 

מנהל מגזר חרדי ומנהל שיווק בירושלים
במרפאה החדשה ברמת בית שמש 
מזוזות  קביעת  טקס  התקיים   2 ג' 
יחיאל  הרב  השכונה  רבני  בהשתתפות 
יהושע רבינוביץ, הרב ישראל מאיר וייל, 
הרב אברהם פדידה והרב צבי ליברמנש. 
שמואל  ר'  העיר  ראש  סגן  השתתפו  כן 
איציק  ר'  העיר  מועצת  וחברי  גרינברג, 
אלמליח ור' אברהם פרנקל, מנהל מחוז 
ירושלים במאוחדת ד"ר יובל וייס, מנהל 
שיווק  מנהל  ברים,  משה  ר'  חרדי  מגזר 

בירושלים ר' יהודה לוי ועוד. 
הוא  וייס  יובל  ד"ר  שנשא  בדברים 
המרכז  לפתיחת  התוכנית  על  סיפר 
הרפואי הגדול של מאוחדת "בית שמש 
של  האסטרטגית  בתוכנית  נמצאת 
המחוז. רק השבוע מונתה מנהלת מרחב 
מתחום  שהגיעה  עזר,  בר  ר.  גב'  חדשה, 
שונים.  בתפקידים  במאוחדת  רב  ניסיון 
הב־ שירותי  בפיתוח  רואים  במאוחדת 

ריאות בבית שמש מטרה חשובה ולשם 
פנינו מועדות".

ההיענות  על  בירכו  השכונה  רבני 
של  ההנגשה  מאוחדת,  של  המהירה 
וההתאמה  לתושבים,  הבריאות  שירותי 

לתושבים ע"י מנהלי שירות מסורים.
לוי  יהודה  המחוזי  השיווק  מנהל 

בתחילת  בירך  האירוע,  את  שהנחה 
מינויה  על  המרחב  מנהלת  את  דבריו 
לתפקיד ואיחל לה הצלחה. הוא הרחיב 
על פריסת מאוחדת בעיר ועל פעילותה 

של מאוחדת למען תושבי העיר. 
הקרובה  בשנה  נערכים  במאוחדת 
גדול  רפואי  מרכז  של  פתיחתו  לקראת 
ג'2,  רמב"ש  בשכונת  המסחרי  במרכז 
מקצועי  שירות  מעניקים  ובינתיים 

במרפאתו של ד"ר שלום תורג'מן רופא 
משפחה וילדים ברחוב מרים הנביאה 9. 
בנוסף מוצעים במרפאה שירותי מעבדה 

– של לקיחת דמים.
שתחנוך  הגדול  הרפואי  המרכז 
מאוחדת בשנה הקרובה בשכונה ישתרע 
על פני 1,500 מ"ר ויכלול מלבד שירותי 
התפתחות  שירותי  גם  ראשונית  רפואה 
הילד, מרפאת שיניים, בית מרקחת ועוד.

כנס 'רפואה והלכה' של מכון 'דורות' בשיתוף 
עיריית שדרות ושרותי בריאות כללית 

נערך בסימן יום השנה העשירי לפטירת הרב יוסף כהן זצ"ל • אורח הכבוד 
שנשא את המשא המרכזי הגאון הגדול רבי אהרון בוטבול שליט"א: "רבני המכון 

עוזרים במקצועיות מעוררת השתאות ובמאור פנים לכל פונה"

אברכים  רבנים,  וחמישים  כמאה 
השתתפו  והסביבה,  שדרות  ותושבי 
מכון  שערך  והלכה  לרפואה  עיון  בכנס 
'דורות' - הלכה, רפואה ותמיכה בחשוכי 
ושרותי  שדרות  עיריית  בשיתוף  ילדים, 
בבית  שהתקיים  הכנס  כללית.  בריאות 
הר־ הרב  בראשות  אירן  לעולי  הכנסת 

אליו  משך  הכנסת,  בית  רב  שאובי,  צל 
משתתפים רבים שהגיעו להחכים בידע 

רפואי והלכתי.
הכנס התקיים בציון יום השנה הע־
שירי לפטירתו של הרב יוסף כהן זצ"ל, 
שכיהן כרב בית הכנסת במשך ארבעים 
איתי-יוסף  הרב  נכדו,  וכיום  בעיר,  שנה 
מכון  דורות,  מכון  בראשות  עומד  כהן, 
חשוכי  לזוגות  להעניק  במטרה  הפועל 
כלכלית,  ותמיכה  רפואי  יעוץ  ילדים 
הרב  מרן  של  בדרכו  הלכתית  והכוונה 

עובדיה יוסף זצ"ל.
הרה"ג  נשא  המרכזי  המשא  את 
של  הפוסק  שליט"א  בוטבול  אהרון 
עובדיה  רבינו  מרן  של  וחתנו  המכון 
יוסף זיע"א, אשר ציין בדבריו לשבח את 
מכון 'דורות': "המנוח רבי יוסף ע"ה היה 
וכך  חסדים.  וגמילות  תורה  של  שילוב 
וגמילות  תורה  של  שילוב  בו  יש  המכון 
בדמעות  בוכה  אברך  אלי  הגיע  חסדים. 
שליש שיש לו בעיה מסוימת וחייו אינם 
חיים. הרב איתי ידע שיש רופא שמומחה 
לבעיה אבל התור אליו אורך כחצי שנה, 
הוא נפגש עם הרופא וסידר שיהיה תור 
בחינם תוך מספר שבועות, הכול בשביל 
האברך, זהו דבר שלא יסולא בפז, מאור 
פנים וגמילות חסדים. ברוך ה' שיש לנו 

את המכון ותמיד תשלחו אליו". 
נשא  המשתתפים,  לכל  ברכה  דברי 
את  מברך  "אני  דוידי:  אלון  העיר,  ראש 
קיום  על  איתי  הרב  ובנו  כהן,  ציון  הרב 
הכנס של המכון. אין יותר מיוחד מאשר 
התורה  ואת  שהוקם  המכון  את  לראות 
ממרן  מקורה  אבל  משדרות,  שהגיעה 

הרב עובדיה יוסף זצ"ל.
של  בנו  דברים  נשא  מכן  לאחר 
המנוח הרב ציון כהן רבה של אור יהודה 
בעל  לכבוד  שהודה  המכון,  ומייסד 
האכסניה, הרב הרצל שאובי, ושיתף את 

הנוכחים בקשיים האישיים אותם חווה.
נשא  מקצועית  רפואית  הרצאה 
ד"ר דב בכר, מומחה ברפואת נשים של 
הרב  הביא  הכללית  דבר  ואת  כללית, 
צומעי,  ש'  גב'  של  בעלה  צומעי,  יהודה 
של  דרום  במחוז  החרדי  המגזר  מנהלת 
כללית, שהרחיב על מגוון השירותים הר־

חב של כללית הנותנים מענה לטיפולים 
ושירותים בהתאמה מושלמת ובמחירים 
המשתלמים ביותר. עוד צוין בכנס לשבח 
כי כללית הינה הקופה שמעניקה שרותי 
בפרט  תחומים  של  רב  במגוון  בריאות 
שמונע  דבר  האישה,  בריאות  בתחום 
נדידה לישובים אחרים כדי לקבל שרות.

הרב  המכון  ראש  חתמו  הכנס  את 
משיב  רב  יזדי  שלום  והרב  כהן  איתי 

הרצאות  שמסרו  העיר,  ותושב  במכון 
בכנס  והלכה.  רפואה  בנושא  מאלפות 
הוכרז על הקמת סניף מחוז הדרום של 
מכון דורות בשדרות, מס' המוקד הטל־

פוני של המכון 03-7412111.
בין משתתפי הכנס, הרב יעקב אבי־

אשקלון,  חוף  האזורית  המועצה  רב  טן 
הבעש"ט,  מוסדות  ראש  חורי  צבי  הרב 
הרב יוסף כהן ראש בית ההוראה במקום, 
הרב דרור טויל רב קהילת הגרעין התור־

ני, הרב דרור אריה ר"מ בישיבת ההסדר 
הרב  סופר,  יצחק  הרב  דעת,  אפיקי 
אוריאל בנר, מרבני ישיבת ההסדר, הרב 
זאב פיזם רב קהילת חב"ד בשדרות, הרב 
אביחי פחימה ראש כולל ובית ההוראה 
חמודות דניאל, הרב שמואל שוקרון, הרב 
עמרם אלעזרה, הרב חיים שטרית, הרב 
אברהם חשאי דיין ומו"צ בנתיבות, הרב 
הנגב  ישיבת  ראש  שלום  מאיר  ישראל 

בשדרות.

בבני ברק ובאשדוד: אלפי משתתפות בערבי 
בריאות שנערכו בשבוע האחרון בשיתוף 'לאומית'

הצלחה גדולה לערבי הבריאות שנערכו באשדוד ובבני ברק, בהם נטלו חלק 
אלפי משתתפות שנהנו מתכנית אמנותית לצד הרצאה מקצועית • כל הפרטים

ביום  חלק  נטלו  משתתפות  מאות 
מיוחד  בריאות  בערב  השבוע  ראשון 
בשכונת  העירוני  באודיטוריום  שנערך 
פעולה  בשיתוף  ברק  בבני  אלחנן  רמת 
של לאומית ועיריית בני ברק, זאת בה־

משך לשת"פ הפורה בין הגופים שעניינו 
שיפור מתמיד של השירותים הרפואיים 
להעלאת  שונות  יוזמות  לצד  בעיר, 
ואורח  מונעת  רפואה  לנושאי  מודעות 

חיים בריא. 
הר־ התקיימה  האירוע  בתחילת 

אדומים  "דגלים  בנושא:  מרתקת  צאה 
נחמיאס־ ו.  ד"ר  מאת  ילדים"  ברפואת 
וגס־ ילדים  פרידלר - מומחית לרפואת 
טרואנטרולוגית ילדים ב'לאומית שירותי 
בריאות' בני ברק ובבית החולים שניידר. 
נתנה  'בהולדתה  הסרט  הוקרן  בהמשך 
כאשר  גלבשטיין,  ר.  מאת  חיי'  את  לי 
גיבורות  עם  במה  קטעי  שולבו  במהלכו 

הסרט ט. ינקלביץ ובתה ר. 
ראשון  ביום  כאמור  התקיים  הערב 
האחרון באודיטוריום רמת אלחנן ונטלו 
שכיבד  מי  משתתפות.  מאות  חלק  בו 
העיר  ראש  הוא  בנוכחותו  האירוע  את 
בני ברק, הרב אברהם רובינשטיין, ששב 
של  החשוב  פועלה  את  נס  על  והעלה 
'לאומית שירותי בריאות' למען בריאותם 

של תושבי העיר. 
חבר  שנה  משישים  למעלה  "אני 
בלאומית שירותי בריאות, אולי אני ותיק 
התניידתי",  לא  פעם  אף  פה.  החברים 

ציין הרב רובינשטיין בדבריו. "אני רוצה 
ערב  הזה.  הערב  על  ל'לאומית'  להודות 
שבו העלתה המרצה הרופאה המכובדת 
מודעות לנושאים חשובים. יש לנו מצוות 
לנו  יש  לנפשותיכם'...  מאד  'ונשמרתם 
גאים  אנחנו  ילדים,  ברוכות  משפחות 
שלנו  הילדים  את  מגדלים  אנחנו  בזה. 
בסייעתא דשמיא בצורה הכי טובה, הכי 
מבינים  בלאומית  יעילה.  והכי  מסורה 
את רוח התושבים. יודעים לרדת לשטח 
צוות  יש  ברק  בבני  ללאומית  ולהבין". 
נהדר ומקצועי כמו הרב פישי ויזל מנהל 
ומנה־ בעיר  הלוי  יהודה  הרפואי  המרכז 
של  הנוספים  הרפואיים  המרכזים  לות 
שמ־ ושלום  שרף  וילמן,  הגב'  לאומית 

קדישים את כל זמנם למען הלקוחות.

יש־ עם  וכל  התושבים  שכל  "יה"ר 
מסיבות  רק  חולים  קופת  יצטרכו  ראל 
מענה  ל'לאומית'  יש  לזה  גם  משמחות. 

טוב".
אירוע  נערך  באשדוד  גם  כי  יצוין 
המק־ ההרצאה  כאשר  דומה,  במתכונת 

צועית במהלך האירוע עסקה בהפרעות 
קשב וריכוז אצל ילדים, ומי שמסר אותה 
היה ד"ר שי מנשקו, נוירולוג ילדים מו־
ומנהל  בריאות'  שירותי  ב'לאומית  מחה 
ונוער  בילדים  נפוצה  לטרשת  השירות 

במרכז הרפואי שיבא – תל השומר. 
מי שחברו ל'לאומית' לצורך הפקת 
הערב באשדוד הם: עיריית אשדוד ומח־
מעלה,  מתנ"ס  העירונית,  התרבות  לקת 

והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

על רקע ההסלמה: תרגיל אווירי ענק בהשתתפות 
מטוסי F-35 דימה תקיפה על ישראל

כ־70 מטוסי קרב ישראלים, איטלקים, יוונים ואמריקנים השתתפו בתרגיל 'בלו פלג' בשמי ישראל ^ מטוסי ה'אדיר' של חיל האוויר 
ביצעו דימוי אויב ואתגרו את הטייסים הזרים ^ מפקד טייסת ה'אדיר': "זהו התרגיל המתקדם ביותר שישראל יכולה להציע" 

מאת סופרנו הצבאי

 F-35 בהם קרב,  מטוסי  כ־70 
השתתפו  ואיטלקים,  ישראלים 
הבינ־  '2019 פלג  ה'בלו  בתרגיל 
לאומי שנערך בבסיס חיל האוויר 
בעובדה, זו הפעם הרביעית. הת־
רגיל נערך אחת לשנתיים, והשנה 
הישראליים,  הטייסים  מלבד 
חיילים  כ־800  גם  בו  השתתפו 
גרמניה,  של  אוויר  מחילות  זרים 
האיטל־ וארה"ב.  איטליה  יוון, 
משלוש  פחות  לא  עם  הגיעו  קים 
 F-35 את  הכוללות  טייסות, 
לראשונה  שהשתתף  המתקדם, 
בתרגיל ה'בלו פלג'. מארצות הב־
רית הגיעו 250 חיילים להשתתף 

בתרגיל. 
בתרגיל הקודם, לפני שנתיים, 
לרבות  מדינות,  יותר  השתתפו 
הר־ בשל  אך  ופולין,  הודו  צרפת, 

צון של חיל האוויר למקד את יעדי 
האימון הנרחב צומצם מספר המ־

הטייסים  כל  המשתתפות.  דינות 
שהגיעו נדרשו לעמוד ברף הגבוה 
 300 לפחות  האוויר:  חיל  שקבע 

שעות טיסה לכל טייס. 
בש־ שנערך  בתרגיל,  הטיסה 

בועיים האחרונים, חלקו על רקע 
ההסלמה ברצועת עזה, התקיימה 

נאט"ו,  של  הטיסה  דפוסי  לפי 
שפותחה  הטיסה  שיטת  לפי  ולא 
דימתה  בתרגיל  האוויר.  בחיל 
הכוח  את  הישראלית  טייסת 115 
וניס־ האויב,  את  היינו,  ה'אדום', 

הכוח  מטוסי  כל  את  לאתגר  תה 
ה'כחול'. 

גם  השתתפו  ה'אדום'  בכוח 
מטוסי F-35, במטרה להקשות על 
לפני  בתרגיל  כמו  ה'כחול'.  הכוח 
שורטטה  הפעם  גם  כשנתיים, 
דמיוניות  אויב  מדינת  מפה  על 
לת־ הכחול  הכוח  נדרש  שאותה 

הפעילו  אף  האויב  מדמי  קוף. 

מתקדמות  נ"מ  סוללות  מהקרקע 
ה'כחול'  הכוח  את  לאתגר  כדי 
אווירית  הגנה  יכולות  גם  ולדמות 
כמו  לאזור,  שהגיעו  מתקדמות 

ה־S-300 הרוסית. 
"התרגיל מעניק חיזוק דרמטי 
שלנו,  הבינ"ל  ליחסים  משמעותי 
בעיקר עם ארה"ב, בעת הזו", הס־

האוויר,  בחיל  בכיר  השבוע  ביר 
מעצ־ של  להגעתה  משמעות  "יש 

יוון  כמו  ומדינות  גרמניה  כמו  מה 
קואליציה  מייצר  הדבר  ואיטליה. 
הם  באזור.  יציבות  מדינות  של 
שלנו,  מהנסיון  רבות  לומדים 

פתאום  שומע  כטייס  שאתה  וגם 
אח־ בשפה  הקשר  ברשת  המולה 

דורש  זה  מוכרים,  לא  וקולות  רת 
וללמוד  אחרת  להסתכל  ממך 
לדילמות  פתרונות  מהאורחים 

טקטיות". 
כי  הדגישו  האוויר  בחיל 
בישראל  הפעולה,  שיתוף  למרות 
שומרים על סודיות לגבי פעולות 
לא  "אנו  האחרונות:  בשנים  צה"ל 
מעבירים לקחים ממבצעי המב"מ 
(המערכה שבין המלחמות) ושומ־

רים על רווחי זהירות. והם גם לא 
שואלים". 

היש־ ה'אדיר'  טייסת  מפקד 
הת־ "זהו  אמר:  ט',  סא"ל  ראלית, 

שישראל  ביותר  המתקדם  רגיל 
המ־ המטוסים  עם  להציע,  יכולה 

דהימים – ה־F-35". לדבריו, "אנו 
בקואליציה,  עובדים  איך  רואים 
מטוסים  ושישיות  רביעיות  עם 
השונות.  מהמדינות  מעורבות 
ממטוס ה'אדיר' אתה רואה את כל 
את  ההמראה,  לאחר  מיד  המרחב 
כוחותינו ואת האויב, ויכול לחלק 
בסיס  על  המטוסים  ליתר  מטרות 

קישוריות מתקדמת".
הביעו  הזרים  הטייסים  גם 
המשותף.  מהתרגיל  רב  סיפוק 
ייחודית  בהזדמנות  "מדובר 
לשתף  לנו  שמאפשרת  עבורנו, 
דרישות  בעל  בתרגיל  פעולה 
וגם  הטכני  בתחום  גם  גבוהות, 
אלוף  סגן  אמר  הגאוגרפי",  בפן 
מפקד  קציקריס,  פאנגיוטיס 
ההלני.  האוויר  בחיל  טייסת 335 
סרן  רב  שיתף  השבוע  במהלך 
את  קסידיאס  'קסדי'  קריסטוס 
"היתה  בתרגיל:  בנעשה  הציבור 
היש־ המדבר  מעל  משימה  לנו 

ראלי. זו היתה הזדמנות מדהימה. 
הטי־ אז  מעולה,  היה  האוויר  מזג 
נופים  עם  נוחה  מאוד  היתה  סה 

מדהימים".
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כמה ימים הגיעה הידיעה שהרבי 
חולה נואשות כשהרופאים נותנים 
מקסימום שלושה חודשים, מנייני 
אתר  בכל  התקיימו  רבים  תפילה 

לרפואתו.
כלל  התרגש  לא  מצידו  הרבי 
הציב  וכשהרופא  המצב,  לאור 
וציפה  המצב,  כל  את  הרבי  בפני 
"לא  השיב:  תגובתו,  את  לראות 
לעו־ חי  אדם  שבן  בעצמי  דימיתי 
לם, ידוע ידעתי שיום בא ועוברים 
יצא  הרופא  טוב".  שכולו  לעולם 
עוד  שהוא  ואמר  מחדרו  נדהם 
שיודע  אדם  בן  כזאת,  ראה  לא 
הרבי  מהמוות.  מפחד  ואינו  מצבו 
אמר  התקופה  כל  משך  מצידו 
מפחד  לא  שהוא   – פעמים  כמה 
שהוא  היחיד  הדבר  מהמצב,  כלל 
מפחד הוא, מה יענה למעלה בעו־

לם האמת.
באותה  בפורים  היין  במשתה 
השנה בכה בכי תמרורים בדברות 
טאטע  "הייליגער  באמרו  קדשו 
נשמה  בי  הכנסת  לברכה,  זכרונו 
נו־ אתה  איך  כ"כ,  וגבוהה  קדושה 
כשהיא  העולם  מן  תצא  שהיא  תן 
שיכנס  והתחנן  כ"כ",  מלוכלכת 

בליבו הרהור תשובה לשוב לה'.
מצבו  ידע  וחצי  שנה  במשך 
של הרבי עליות וירידות, חדשים 
לכוחו  שב  שהרבי  היו  שלמים 
הת־ לכל  ונכנס  ימימה  כבימים 

בקודש  כדרכו  פילות והשולחנות 
אין  כאילו  כוחו  בכל  השנים,  כל 
מצבו בסכנה, והרבי מודה לה' על 
כל נשימה ונשימה וממשיך בסדר 

יומו בתפילה תורה וקבלת קהל.
נחלש  תשע"ט  אב  בחודש 
שלא  עד  ליום,  מיום  ביותר  הרבי 
חולשה  מרוב  איבר  להניד  יכל 
ולא היה בכוחו אפי' לדבר. בשבת 
לפני ראש השנה החמיר מצבו של 
הרבי, ובשבת לפנות בוקר הובהל 
ושהה  קשה,  במצב  לביה"ח  הרבי 
נמ־ טיפול  במחלקת  החגים  משך 

לשלומו  נחרד  הציבור  כשכל  רץ, 
ומקיימים כינוסי חיזוק וימי תפי־

לה במקומות הק'. 
אורח  היתה  שלימה  מסכת 
בשהות  ובפרט  חוליו,  בימי  חייו 
עבודתו  בביה"ח,  הנוראים  בימים 
במסי"נ,  וכו'  בתפילות  בקודש 
כל  בעת  שיכריזו  ביקש  יו"כ  ערב 
נדרי בביהמ"ד שהוא מבקש מחי־

לה מכל הציבור וכל כוונתו היתה 
לש"ש, ושכולם יסלחו לו במחילה 
זה  על  שיכוונו  וכן  וכפרה  סליחה 

באמירת "ונסלח".
בימים ההם העבירו את הרבי 
במצב  שיפור  ונראה  למחלקה 
הבריאות על אף שהרבי בחלישות 
גדולה מאוד, אבל השחרור נדחה 
סוכות  חוה"מ  בימי  ליום,  מיום 
שבעז"ה  פעמים  כמה  הרבי  אמר 
הביתה,  נוסע  הוא  תורה  בשמחת 
ובין  מסכימים  הרופאים  אם  בין 
התייעצויות  לאחר  אכן  לא.  אם 
בהושענא  הרבי  שוחרר  שונות 
לסוכת  והכניסוהו  אחה"צ,  רבא 
בביהמ"ד  התפילה  לאחר  ביתו, 
ביקש מבני המשפחה שילכו לבית 
לקדש ויחזרו אח"כ להקפות, בש־

עה 12:00 בלילה הביאו לו הספר 
תורה הקטן, ואמר שיפתחו הדלת 
לכל מי שרוצה להיכנס וכן ביקש 
לנשים,  מיוחד  מקום  להקצות 

אמרו "אתה הראת" והחזיק הס"ת 
ואמרו את כל הפסוקים של ההק־

ושוררו  עצומה  בהתעוררות  פות 
כמה שירים, אח"כ ביקש שכל בני 
יעברו  ונשים  אנשים  המשפחה 
כל  ובירך  יו"ט  גוט  לברכת  לפניו 
מאירים.  בפנים  יו"ט  בגוט  אחד 
שהרבי  בחשבם  המשפחה  בני 
שלא  ע"ז  אותם  לפצות  מעוניין 
העלו  לא  בבית  החגים  כל  היה 

בדעתם שזו בעצם פרידה.
הרבי  חש  יו"ט  של  בבוקרו 
הוחמר  לאט  ולאט  בנשימה  קושי 
בדאגה  לביה"ח  והובילוהו  מצבו 
הגיעה  החג  כשבמוצאי  גדולה, 
ומונשם  מורדם  שהרבי  הבשורה 

במצב קשה.
לפליאת  התרחש  נורא  דבר 
החג  אחר  ביום חמישי  כאשר  כל, 
בבוקר,  לראשונה  אותו  העירו 
הסתכל  עיניו  הרבי  שפתח  ואיך 
הגביה  גדולה  במסי"נ  ומיד  סביבו 
בקושי רב את ידו והניחה על עיניו 

וקרא קריאת שמע.
הרבי,  של  מצבו  החמיר  כך 
נאספו  כבר  פעמים  כמה  כאשר 
המ־ כשלאחמ"כ  המשפחה  כל 
חזקה  שכבר  לאחר  התייצב,  צב 
כשכמה  צדיק,  אותו  של  מילתו 
אחיו  את  שאל  זה  לפני  חדשים 
מקר־ אדמו"ר  מרן  כ"ק  הגדול 

השמחות  על  שליט"א  עטשניף 
חתונה  שיש  ואמר  במשפחתו, 
בשבט,  חתונה  ויש  חשוון  בי"ד 
"בחתונה  זצוק"ל–  הרבי  התבטא 
של חשוון עוד אהיה כאן, בחתונה 
איני  יודע,  לא  כבר  אני  שבט  של 

יכול להתחייב".
הרופאים אמרו שאינם יודעים 
היאך הרבי מחזיק עצמו חזק כ"כ, 
היה  לא  מזמן  כבר  הערכתם  לפיו 

צריך להיות בין החיים.
על  נודע  בערב  רביעי  ביום 
החמרה במצב בריאותו של הרבי, 
בני המשפחה והמקורבים התאס־

לבקשת  הדסה,  החולים  בבית  פו 
זמירות"  "אנעים  שוררו  הרבי 
מקרעטשניף  מאיר  רבי  להרה"ק 
הפסוקים  את  אמרו  ואחר  זיע"א 
בקול בכי ונהי. בשעה 12:40 יצאה 
נשמתו בטהרה. לפנות בוקר הוכ־
נסה המיטה אל היכל בית המדרש 
זעקות  לקול  גת  בקרית  הגדול 
שה־ הקריה  ותושבי  חסידיו  שבר 

תאספו במהרה.
מסע הלוויה יצא בשעה 11.00 
בהש־ המדרש  מבית  לפנה"צ 

תתפות קהל רב שהגיע מכל רחבי 
הארץ וביכה את האבידה הגדולה. 
זאב  רבי  הגאון  הכולל  ראש 
תהילים  פרקי  אמר  זילברשטיין, 

בהתעוררות רבה. 
אהרן  ר'  הרה"ח  המשב"ק 
קודש  מכתב  הקריא  הערבסט 
 3 לפני  זצוק"ל  האדמו"ר  שרשם 

שנים בדיוק.
אדמו"ר  מרן  כ"ק  הגדול  אחיו 
את  הכתיר  שליט"א  מקרעטשניף 
בנו הרה"צ רבי דוד משה שליט"א 
כאדמו"ר  מקומו  את  לממלא 
הרה"צ,  הבנים  ואת  גת,  בקרית 
חיים  רבי  שרגא,  יחזקאל  רבי 
זאב  אליעזר  שלום  ורבי  מרדכי 

לאדמו"רים. 
המשי־ הקדיש  אמירת  לאחר 

הישן  מדרשו  לבית  ההלוויה  כה 
אמירת  ולאחר   ,3 אלישע  ברחוב 

לרחו־ ההלוויה  מסע  יצא  הקדיש 
בות שם המתין קהל רב על יד בית 
קרעטש־ בקרית  הגדול  המדרש 

החיים  לבית  המשיכו  ומשם  ניף, 
של  קדשו  ציון  יד  על  נטמן  שם 
אביו הרה"ק מקרעטשניף זצוק"ל.

מתולדותיו

אורו הגדול זרח ביום כ"ד ניסן 
רחובות  בעיר  היוולדו  עם  תש"ט, 
מופת  הרה"ק  אדמו"ר  כ"ק  לאביו 
מקרעטשניף  משה  דוד  רבי  הדור 
הצדקנית  הרבנית  ולאמו  זיע"א, 
כ"ק  של  בתו  רחל  אסתר  מרת 
מנדבורנה  חיים'  ה'דבר  אדמו"ר 
אראלים  לגזע  נצר  בהיותו  זיע"א. 
ותרשישים היווה חוליה מפוארת 
החסי־ אילן  של  הזהב  בשרשרת 

קרעטשניף  הקודש  שלשלת  דות 
עד  ועולה  המשתלשל  נדבורנא 
מפר־ הגדול  מאיר  רבי  להרה"ק 

בקודש,  ולמעלה  זיע"א  מישלאן 
אראלים  מעלה,  שרפי  גדולי 
קדושים  ארץ,  מצוקי  ותרשישים, 
הדורות  את  שהאירו  וטהורים, 
בגודל  מעלה  רום  מופלא  באור 

קדושתם ויראתם.
בבית  שרתה  גדולה  שמחה 
כא־ לידתו,  ביום  זיע"א  הק'  אביו 

שר התמלא הבית כולו אור מופלא 
הוכנס  למרחקים,  וזרח  שהבהיק 
לבריתו של אאע"ה קודם חג הש־
'יש־ בישראל  שמו  ונקרא  בועות, 

ראל ניסן', 'ישראל' ע"ש זקינו אור 
הק'  טוב  שם  הבעל  הימים  שבעת 
הרה"ק  ישראל  מלך  וע"ש  זיע"א, 
מרוז'ין זיע"א, בהטעימו אביו הק' 
שמכיון ששמו ע"ש הרה"ק ר' דוד 
משה מטשורטקוב, בבחינת כיבוד 
מרוז'ין  הרה"ק  על  שם  נותן  אב 
ר'  הרה"ק  זקינו  ע"ש  ו'ניסן'  זי"ע, 
נדבורנא  אב"ד  לאנגנויער  ניסן 
זיע"א, חמיו של הרבי הרה"ק הס־
בא קדישא מוהרא"ז מקרעטשניף 
לייב  ארון  ר'  הרה"ק  וחתן  זיע"א, 
הרבי  הרה"ק  של  אחיו  מנדבורנא 

ר' מרדכי מנדבורנא זיע"א.
מביקוריו  באחד  כי  מסופר 
התקופים אצל מרן ה'בית ישראל' 
מגור, התבטא ה'בית ישראל' לרבי 
– "לי קוראים ישראל ולך קוראים 
ישראל, אני אדמוני ואתה אדמוני, 
עומד  ועליך  העולם  עומד  עלי 
בש־ טועה  שהעולם  אלא  העולם, 

מנו, שאני באמת קרוי ע"ש הבעל 
הרה"ק  ע"ש  קרוי  ואתה  טוב,  שם 

מרוז'ין".
דבק  נעוריו  משחר 
באורחותיהם של אבותיו הקוה"ט 
קדושה  בגינוני  בהתנהגותו 
מופלגה,  תורה  ובאהבת  וטהרה, 
הזמן  כל  וניצול  ישראל,  ואהבת 
זקני  שמספרים  כפי  להשי"ת, 
שאף  נערותו  ימי  על  חסידים 
בלא  לרגע  אותו  ראו  לא  פעם 
רגע  בכל  ית',  כבודו  למען  מעש 
מלבד  בידו,  ספר  עם  ראוהו  פנוי 
השעות הרבות שהיה יושב ועוסק 
בתורה משך היום והלילה, כן היה 
ותלמידיו  בצאצאיו  מחדיר  תמיד 
שלא לילך בטל, ושלא להיות רגע 
בלא תורה. בצעירותו העתיק לע־

מספה"ק  ה'  בעבודת  דרכים  צמו 
חיים  ואורחות  ישרים  מסילת 
השגותיו  עליו  וניכרו  להרא"ש, 

הגדולות בכל עת.
אביו הק' שמר עליו כעל בבת 

אוצרות  את  בפניו  ופתח  עינו 
נדלים  הבלתי  החכמה  מעיינות 
שלו, ועמד לחנכו ולחכמו בענייני 
במלמדים  והקיפו  ועבודה,  תורה 
יראי  מופלגים  חכמים  תלמידי 
רבות,  בו  השקיעו  אשר  אלוקים 
כשכולו  בבית,  ללמדו  והגיעו 
מנותק מהעולם סביב, בלא לצאת 

מחצר הבית ללא רשות מאביו,.
הק'  אביו  כשביקר  בנערותו 
מגור  ישראל'  ה'בית  מרן  אצל 
יש־ ה'בית  אמר  בניו,  את  והציג 

היה  כבר  הוא   – הרבי  על  ראל' 
לש־ אביו  נדהם  כן  באמרו  אצלי, 

מוע שבנו יקירו יצא מהבית לבקר 
את ה'בית ישראל' שלא בידיעתו, 
בי־  – ישראל'  ה'בית  מיד  הפטיר 

זה  איתן  קשר  במחשבה,  אבל  קר 
נמשך  ישראל'  ל'בית  הרבי  בין 
וחזק,  אמיץ  בקשר  השנים  כל 
ואף  חייו,  כל  בו  דבק  כשהרבי 
יש־ 'בית  בספה"ק  לימודו  קבע 

ראל' בכל ליל שבת קודם אכילת 
על  שנטל  פעם  והתבטא  הדגים, 
ישראל,  להבית  כבן  להיות  עצמו 
היומ"ד  בהגיע  ושנה  שנה  ובכל 
עליו  אומר  היה  שלפניו  והשבת 

כל הקדישים.
כל ימיו היה דבוק באביו הק', 
ונפשו  ה',  את  לעבוד  לקח  וממנו 
ונפש  לב  בכיסופי  בדברו  יצאה 
לחקור  התאמץ  כאשר  הומים, 
אחר שיגו והילוכו בקודש ולצעוד 
חפניים  מלא  לשאוב  בנתיבותיו, 
ברכה מאור תורתו וקדושתו הרו־
המ־ באש  לאורו  ולהתחמם  ממה, 

תלהטת בשלהבת הקודש, ודמותו 
העילאית היתה עומדת לנגד עיניו 

כל הימים בהתקשרותו אין קץ.
נשא  לפרקו  בהגיעו 
בשעטומ"צ את הרבנית הצדקנית 
המפורסם  האדמו"ר  בת  תליט"א 
רבי יחזקאל שרגא מערץ מקאשוי 
זצוק"ל אשר היה עובד ה' ברמ"ח 
בעל  והיה  גידיו  ושס"ה  אבריו 
נוראה  התבטאות  גדול.  מסגף 
מסאטמאר  הרה"ק  מפי  נשמעה 
וכמוהו  אמיתי  צדיק  שהוא  זיע"א 
וכ־ הבעש"ט,  תלמידי  נראים  היו 

את  מסטראז'ניץ  הרה"ק  ששאלו 
הוא  איך  הרבי  נישואי  אחר  פיו 
'יתרו  אמר  החדש,  מחתנו  מרוצה 
גם כן היה חותנו של משה הרבי', 
ובזה היה ניכר רוב הערכתו לרום 
מעלתו של הרבי וגודל ענותנותו.

מה  על  מסופר  מופלא  מעשה 
השידו־ לקשרי  הרבי  את  שהביא 

כין אחר שאמר אדמו"ר מוהרד"ם 
ראה  והוא  בוינה  היה  שהוא  זי"ע 
שם אב ובנו שמסתובבים עם המ־

ורוצה  העליונים  בעולמות  גפיים 
לאחר  היה  וכן  עימם,  להשתדך 

שנים רבות.
אחר נישואיו התגורר באמרי־

קה כחצי שנה שבמהלכה התכתב 
רוב  ותוכן  הק',  אביו  עם  תכופות 
בע־ נוראות  בהשגות  המכתבים 
אביו  לו  כשכותב  השי"ת  בודת 
באחד המכתבים שיעלה בעבודת 
ה' לאיטו מדרגה אחר מדרגה ולא 
למעלות  לעלות  אחת  בבת  יגיע 
מתבטא  כשאף  כך,  כל  גבוהות 
עליו בראשית המכתבים בשבחים 

מפליגים ובגעגועים גדולים.
באותה תקופה, התחבב ביותר 
מספינ־ הערשל'ע  רבי  הרה"ק  על 

קא שקבע איתו חברותא בספה"ק 

הלבבות,  וחובות  חכמה  ראשית 
הספרים הללו נשארו שגורים על 
חייו  ימי  כל  מדרבן  והיה  לשונו 
ולהתעסק  ללמוד  תלמידיו  את 
בספה"ק חובות הלבבות, וזה הת־

ה'  בעבודת  הק'  דרכו  את  לו  ווה 
והיה נר לרגליו.

קו־ האחרונים  בשבועות 
מב'  ביקש  הק'  אביו  פטירת  דם 
זצוק"ל  האדמו"ר  הגדולים  בניו 
מרן  כ"ק  הגדול  אחיו  ויבלחט"א 
שליט"א  מקרעטשניף  אדמו"ר 
הפתקאות  קבלת  שבעת  שרצונו 
ישראל  לכלל  ישועות  והשפעת 
למען  שלו  הכסא  אחורי  יעמדו 
יהודי  מקבלים  איך  וילמדו  יראו 
הרבה  לתמיהתו  ולברכה.  לעצה 
בפני אביו על מה ראה לבקש כזאת 
השיב שרצונו שילמדו עבודה קדו־
היה  ביומו  יום  מידי  אז  ומני  זו  שה 
אחורי  ארוכות  שעות  עומד  הרבי 
הג־ הכוח  ממנו  ושואב  אביו  כסא 

ולפרט,  לכלל  ישועות  לפעול  דול 
למרחוק  הצופיות  העיניים  ולקבל 
ליבות  וקירוב  הפתקאות  בקריאת 

ישראל לאביהם שבשמים.
האחרון  הקודש  מסע  לפני 
לקברי  זיע"א  אדמו"ר  כ"ק  של 
איתקטר  ששם  ברומניה  אבות 
את  לשלוח  ביקש  קטירא,  בהאי 
בעקבות  גת  לקרית  מהבנים  אחד 
עליית יהדות רומניה שבתוכה היו 
יהודים שזכו להסתופף בצל אביו 
בקרעטשניף  הקדושים  וזקניו 

וגלילותיה.

רועה ישראל

קבע  תש"ל  הפסח  חג  קודם 
גת,  קרית  בעיר  מושבו  את  הרבי 
איוה  שם  אלישע  ברחוב  בתחילה 
בהפיחו  שנים  עשרות  לו  למושב 
תורה ועבודת השם בקרב תושבי 
הרבי  של  שמעו  אט  ואט  העיר, 
לתל  המקום  ונהפך  התפרסם, 
החלו  הארץ  רחבי  מכל  תלפיות, 
גת,  בקרית  הצריף  לעבר  נוהרים 
אי שם שוכן לו צדיק קדוש ונשגב 
המוסר עצמו כל כולו למען הכלל.

נמשכת  היתה  קהל  קבלת 
לפנות  עד  יום  מדי  ארוכות  שעות 
בוקר, המוני בית ישראל התדפקו 
מכל  יהודים  קדשו,  מעון  דלת  על 
שלא  מהם  הרבה  לרבות  החוגים 
בגין  קרעטשניף,  חסידי  על  נמנו 
בתבונה,  וחכמה  מדע  מלא  היותו 
וקדושתו ויראתו קודמת לחכמתו.

לא  הכלל  למען  התמסרותו 
ויחיד  יחיד  לכל  גבולות.  ידעה 
וינהגם  מופלא,  באופן  התמסר 
קץ  אין  רחימאית  באהבה  וינטלם 
כאב רחמן לבנו יחידו. היה מקבל 
כל  ששבה  פנים  במאור  אחד  כל 
מכאוביהם  לכל  אזנו  ומטה  לב, 
בש־ ושמח  בצרתם  איתם  ונושא 
הק־ של  הקודש  עבודת  מחתם. 

וויטלעך היתה נוטלת ממנו כוחות 
ופסיקותיו  תשובותיו  אדירים, 
בע־ אפילו  העניינים  בכל  החדות 

המומים  הותירו  נפש  פיקוח  נייני 
שבאו  הרופאים  גדולי  את  אפילו 
גדול  כוח  לו  אשר  הוא  מי  לחזות 
כ"כ אשר ככל היוצא מפיו יעשה.
שה־ המופתים  סיפורי  מספר 

שיעור,  לאין  הוא  אצלו  תגלגלו 
בליבות  האמונה  לחזק  בכדי  הכל 
ישראל ולקרבם ולחזקם באמונה, 
בכוחו  שהשתמש  רבות  ופעמים 

לדרך  מחוץ  שהם  לדברים  אף 
ליבותיהם  קירב  זו  ובדרך  הטבע, 
שבשמים  לאביהם  ישראל  של 
ורבים השיב מעוון, כפי שהתבטא 
היין':  'משתה  בעת  בפורים  פעם 
רך  לב  עם  אותי  בראת  "רבש"ע, 
לראות  מסוגל  ואיני  כחמאה, 
אב־ לכן  ישראל,  של  בצרותיהם 

קשך: יהודי שהגיע להזכיר עצמו 
שהיה  השמים  מן  הוא  סימן  אצלי 
ובכך  ושיוושע,  אלי  להגיע  צריך 
אבל  בלבבם,  האמונה  תתרבה 
יהודי שאין ישועתו נמצאת אצלי, 
אפילו  אלי  תשלח  שלא  אבקשך 
מי־ לי  ויוריד  מיליארדר  שהוא 

ליארד דולר איני צריך את כספו, 
ושמא  בידי  אינה  שישועתו  כיון 

תיחלש אמונתו בהקב"ה".

הקריה החרדית

תהיה  עוד  גת  קרית  "תראו, 
מש־ מאות  עם  בישראל  ואם  עיר 

פחות יראי ה' החרדים לדברו", כך 
היה שונה תמיד הרבי לאזני שומ־

עיו אשר בליבם לא האמינו לרגע 
מסר  ולזה  מציאותי,  זה  שדבר 
והקדיש  ומאודו  כוחו  כל  הרבי 
ולראות  לזכות  כדי  ולילות  ימים 

קרית גת בתפארתה.
גדול  שטח  היה  שנים  באותן 
הס־ שפיר  למועצת  שייך  שהיה 

של  הקואליציוני  ובהסכם  מוכה, 
שיסופח  בגין  אז  הבטיח  הליכוד 
הקמת  למען  גת  קרית  לעיריית 
והגיש  תיכנן  הרבי  חרדית,  קריה 
הקריה  לבניית  התכניות  את 
שהצרו  למרות  החינוך,  ומוסדות 
לרבי מאד במשך השנים, הוא לא 
ולא  נלחם  וכאריה  מאיש  נרתע 
עצר בעדו שום דבר בכדי להשיג 

מטרה נעלה זו.
יח"ד  מאות  הקימו  זמן  באותו 
בבניה מהירה לטובת עליית ברית 
הדבר  חרה  ולרבי  המועצות, 
בשכנים  הסביבה  את  שמשכנים 
הציבור  למגורי  מתאימים  שאינם 
החרדי, ועל כן הלך בכל כוחו לש־

נות את ההחלטה, כשהרבי מצליח 
לטובת  לשנותו  דשמיא  בסייעתא 
הציבור החרדי. הרבי קיבל ייעוד 
להימכר  חייבות  אז  שעד  זמן  של 
עוד,  ובהמשך  לפחות  דירות   250
מהאדמו"רים  לכמה  הציע  הרבי 
בק־ לגור  חסידיהם  את  שישלחו 

ה'פני  האדמו"ר  וביניהם  גת,  רית 
את  לראות  שהגיע  מגור  מנחם' 
הדירות עם הרבי יחד, ואכן שלח 
רבים מחסידיו ליישב את הקריה, 
את  למלא  הספיקו  לא  ועדיין 
היעדים עד לזמן הקצוב, אז שכרו 
למ־ הדירות  את  שהוציאה  חברה 

וכך  החרדי,  הציבור  לכלל  כירה 
נשמר הרצף של יהודים שותומ"צ. 
עס־ כמה  הציעו  שנים  באותן 

קנים לרבי שיקרא את שם הקריה 
קרית קרעטשניף, אבל הרבי אמר 
לטובתו  מרצו  את  משקיע  שאינו 
האישית ומבקש שיקראו לה בשם 
הק',  אביו  ע"ש  דוד'  'רמות  קרית 
ולקרב  לאביו  רוח  נחת  לעשות 

יהודים ולהרבות תורה ומצוות.
רבות  ותלאות  רב  זמן  אחר 
המוס־ בבנין  להשתכן  הרבי  עבר 

דות החדש שנבנה בשכונת 'רמות 
דוד', כשאט אט נבנים אף בניינים 
במשך  הציבור.  לטובת  חדשים 
הציבור  מאד  וגדל  נתרבה  השנים 

החרדי בעיר, כשהרבי תומך ועוזר 
ככל יכולתו לכל אחד ואחד להש־

תכן בעיר.
גת  בקרית  קרעטשניף  קרית 
אידי־ של  מגדלור  כיום  מהווה 

בפרט  העיר  תושבי  לכל  שקייט, 
ולכלל אזור הדרום בכלל, לתורה 
הרבי  של  המדרש  בית  ותפילה, 
המ־ הכנסת  כבית  בפועל  משמש 

קול  החרדית,  הקריה  של  רכזי 
הבוקר  משעות  נשמע  התורה 
השחר  מעלות  החל  המוקדמות, 
ומנייני  תורה  שיעורי  מתקיימים 
ביממה,  שעות   24 לאורך  תפילה 
אברכים  המונה  להוראה  וכולל 
ת"ח, שמשם תצא תורה נקיה ומ־

סולאת מפז, אברכים יראי שמיים 
בתו־ ושיחם  שיגם  שכל  ה'  עובדי 

רה הק'.

בלתי לה' לבדו

עוד  'אין  לבדו',  לה'  'בלתי 
מלבדו', אלו הם המילים שנשמעו 
עת  בכל  הרבי  של  קודשו  מפה 
מצוא, וזה ביטא את כל ישותו ור־

בלתי  ה'  את  לעבוד  ומאווייו  צונו 
לה' לבדו, ללא שום פניות ורצונות 
נחת  לעשות  רק  אישיות,  וכוונות 
מנן  תתפרש  לא  כל,  לאדון  רוח 

ולא נפרש ממך.
עבודתו  את  לתאר  כשנבוא 
בקודש של הרבי, לא נוכל לסיים, 
ממש,  נפש  במסירות  ה'  עבודת 
בכל כוחו וחיותו, דביקות בהשי"ת 
באמת  הכל  שעה,  ובכל  רגע  בכל 
שררה  מכל  הרחק  שלם,  ובלב 
ופרסום, כולו לשם שמים, במידת 
השתוות נוראה עין לא ראתה, זה 
איש  שלושים  אם  כלל  שינה  לא 
מסביבו או שלש מאות איש, תמיד 
העבודה היתה אותה עבודה, וכפי 
שככל  פעמים  כמה  שהתבטא 
יותר  לו  יש  יותר,  זעיר  שהציבור 
לכל  מתקשר  שהרבי  כיון  מוחין, 
אינו  וכשחסיד  ובלב,  במוח  חסיד 
מחשבות  לו  ויש  לה'  במוחו  שלם 
ולכן  הצדיק,  את  מבלבל  זה  זרות 
פחות  יותר,  קטן  שהציבור  ככל 

מבלבלים אותו.
כן היה חי בכל שנותיו מנותק 
תע־ מכל  ופרוש  הגשמי  מהעולם 

לא  פעם  כשאף  הזה,  העולם  נוגי 
דברים  אפי'  כלום,  לעצמו  דרש 
ראה  לבריאותו  מוכרחים  שהיו 
כמה  ומותרות,  עולם  תענוגי  בזה 
שהניעו אותו שחייב לצאת לנפוש 
הרופאים,  כעצת  אויר  ולשאוף 
ולא  בארץ  לא  לשמוע,  אבה  לא 
שהוא   – פעם  כשהתבטא  בחו"ל, 
מרוז'ין  הרה"ק  ע"ש  שמו  נקרא 
סוגר  הוא  אף  בכלא,  סגור  שהיה 

עצמו.
מכאוב  יסורי  ידע  ימיו  כל 
בא  לא  פעם  ואף  ובגוף,  בנפש 
כוחו  בשארית  לחם  רק  בטרוניא, 
להגדיל שמו ית' בעולם במסירות 
עלי  חביבין  פעם:  התבטא  נפש. 
יסורים ואני מקבלם באהבה, יסו־

שמגיעים  מאוד  טוב  דבר  זה  רים 
ייסורים  כמו  אין  נקיים,  למעלה 
אבל שזה לא יגרע מהתורה ועבו־

דת ה' שלי.
חל־ מנת  ממש  היו  תעניתים 

כשכבר  אפילו  שנותיו  בכל  קו, 
ימי  בכל  מתענה  היה  חלש  היה 
בערב,  רק  וטועם  השובבי"ם 
מתענה  היה  שלא  בימים  ואפילו 
היום  במשך  נפשו  מקיים  היה 
סעו־ אכל  ובערב  תה  כוסות  ע"י 

תאוות  בענין  שיחותיו  ערב.  דת 
למאוד,  עד  רבות  היו  האכילה 
ה'  הק' "את  אביו  בשם  חוזר  והיה 
אלוקיך תירא" 'את' באידיש היינו 
'העס' פירושו תאכל, אבל ה' אלו־

קיך תירא, תאכל לשם שמים כדי 
הבורא  לעבודת  הגוף  את  לחזק 

ית"ש.

תורה לעמו ישראל

התורה  מכמני  בכל  בקיא  היה 
ועסק  עצומה,  ובקיאות  בגאונות 
עד  מבוקר  פנוי,  רגע  בכל  בתורה 
בתורה  ועוסק  יושב  ראוהו  ליל 
כשלא חש מסביביו כלום, גאונותו 
ודברותיו  בשיחותיו  נראית  היתה 
הק', היאך שהיה מתבלם בגמרות 
תוך  ואחרונים  ראשונים  מדרשים 
כדי ידע מובהק על הדף והעמוד, 
ואפילו בחדשים האחרונים שהיה 
חלש מאוד ולא היה בכוחו כמעט 
חק  על  וויתר  לא  איבר,  להניד 
ספון  בחדרו  יושב  והיה  לימודו, 
כשה־ לחמצן,  מחובר  הגמרא,  על 

עומדים מסביב הוצרכו לדפדף לו 
את הדפים מרוב חלישותו.

עד  רב  היה  לימודו  סדר 
לפ־ לומד  היה  יום  בכל  למאוד, 

הש"ס  ומסיים  גמ'  דפי  שבע  חות 
וכן  הק',  אביו  להילולת  בשוה"ט 
והרבה  היומי,  הדף  לומד  היה 
הירבה לדבר בשבח זה, והיה מח־

היומי,  דף  הלומדים  את  מאוד  בב 
חק  בלימוד  קבוע  חק  לו  היה  כן 
תניא,  הלבבות,  חובות  לישראל, 
חסידות,  וספרי  מוסר  ספרי  ועוד 
מכין  שהיה  שישי  בליל  ובפרט 
מאורי  ספרי  ע"י  לשב"ק  עצמו 

החסידות ומפרשי ראשונים.
הרבי  בצל  השמחות  באחת 
בנימין  ר'  הגאון  להשתתף  הגיע 
הגרי"ש  מרן  חתן  שליט"א  רימר 
לשוחח  והירבה  זצ"ל,  אלישיב 
עמו משך הסעודה, למחרת בהגי־

עו לישיבת טשעבין שח בפליאה, 
שאמש שוחח רבות עם האדמו"ר 
מקרעטשניף ואין הוא יודע היאך 
כ"כ  שמקדיש  לרבי  כזאת  שייך 
גאון  ושיהא  ישראל,  לכלל  מזמנו 

ובקי כ"כ בכל מכמני התורה.

עבודת ה'

זהו  שבלב  עבודה  "איזוהו 
הג־ מעבודותיו  אחת  תפילה", 

עבודת  היתה  הרבי  של  דולות 

כבן  עומד  שהיה  עת  התפילה, 
המתחטא לפני אביו, ונפשו יוצאת 
מילה  כל  על  ומתרפקת  וכמהה 
ממרחקים  התפילה,  של  ותיבה 
בעבודתו  לשמוע  לחזות  באו 
בקודש בעת התפילה שהיה עומד 
ארו־ שעות  ממש  נפש  במסירות 

שהמיסה  הנפש  בהשתפכות  כות 
שאגת  בקול  השומעים,  כל  את 
כאש  בוער  וכולו  בהתלהבות  ארי 
רבוה"ק  בנוסח  נוראה  ובנעימות 
כשהמבי־ קרעטשניף,  מנדבורנא 

שהרבי  ממש  רואים  מסביב  טים 
בקונו,  דבוק  כולו  וכל  כאן  אינו 
על  ובתחנונים  בתפילה  ומעתיר 
ולה־ ישראל,  וגלות  השכינה  צער 

משיך ישועות לכלל ולפרט.
במסירות  היתה  התפילה  כל 
עצומה,  ודביקות  והתלהבות  נפש 
עומד  שהיה  בשבתות  ובפרט 
באמירת  התפילה  כל  ומתפלל 
'פודה  רב,  זמן  שארכה  נשמת 
ליבו  שופך  שהיה  כמה  ומציל' 
היה  ובמיוחד  ישראל,  כלל  למען 
השנה  ראש  ובפרט  טובים  בימים 
ויו"כ שהיה משמש כשליח ציבור 
בכל התפילות כמנהג אבותיו הק', 
והיה עומד על רגליו כל היום, ואף 
מחמת  שייחלש  שחשבו  ביו"כ 
בריאותו,  מצב  לפי  ובפרט  הצום 
הגביר  תפילה  שבכל  אלא  די  לא 
היה  כן  למאוד,  עד  וכוחו  קולו 
שהיה  השנה  משך  התפילות  בכל 

משמש כש"ץ ובעל קורא וכו'.
המת־ בעיני  היה  רגיל  דבר 

מהשעות  הרבי  לראות  פללים 
יושב  בבוקר  ביותר  המוקדמות 
בסוכת  מסתובב  או  נשים  בעזרת 
עוד  לשמוע  לזכות  בכדי  ביהמ"ד 
מחמת  והוא  שבקדושה,  דברים 
רק  להתפלל  לו  התאפשר  חוליו 
בשעות המאוחרות יותר, אבל אם 
היה ביכולתו היה מקפיד מאוד על 
ראשון  דבר  באמרו  תפילה,  זמן 

ועיקר זה שולחן ערוך והלכה.

גמילות חסדים

שביטאו  מילים  החסד,  עמוד 
אפשר  שאי  בהיקפים  הרבי  את 
תמיד  ידוע  היה  ביתו  לתאר,  כלל 
 24 משך  נצרך  לכל  פתוח  כבית 
ידע  ורעב  עני  ביממה,  שעות 
שאפילו בבואו לבית הרבי בשעה 
הרבנית  תעמוד  בוקר  לפנות   3
ועשי־ משביעה  ארוחה  לו  להכין 

רה ביותר, כך היה ביתו של הרבי 
ר'  הרבי  הרה"ק  של  כביתו  ממש 
מרדכי מנדבורנא וזקניו הק' זי"ע.

חילק  שהרבי  הצדקה  סכומי 
חודש  מדי  בכלל,  נתפסים  לא 
מעטפות  ממלא  היה  בחדשו 
ידי  על  ושולח  ביותר  גדושות 
שאפילו  יום  קשי  לאנשים  שליח 
השליח  שלומו.  אנשי  על  נמנו  לא 
קיבל הוראות מדויקות שאף אחד 
לילה  בשעות  ושיחלק  ידע  לא 
לחסידים  וכשחילק  המאוחרות. 
התריע שלא ידעו שזה ממנו שלא 
יהא נהמא דכיסופא ושלא ירגישו 

מחויבים להשתתף אצלו.
מאוד  היה  המעשרות  ענין 
הרבנית  ביקשה  פעם  אצלו,  גדול 
מהרבי  שיבקש  הנכדים  מאחד 
כסף לקניות, והרבי אמר שאין לו. 
ואז ראה הנכד חבילה של שטרות 
הרבי  זה,  על  והצביע  הרבי  אצל 
בי־ עישרם,  לא  עדיין  שהוא  ענה 

קש הנכד שהרבי יחשב כמה צריך 
לרב־ להביא  ויוכל  ויעשר  לעשר 

מעשרים  לא  הרבי  לו  השיב  נית, 
בדרך אגב, זה ענין של כובד ראש. 
לבנו  הרבי  גילה  אחרת  בפעם 

הרה"צ רבי דוד משה שליט"א סוד 
פרוטה  שכל  פעם,  אף  גילה  שלא 
שהגיעה אליו הפריש ממנה ארב־

עים אחוזים לצדקה. מאידך גיסא 
אפילו על מנורה מיותרת שדלקה 
במשך היום היה מעיר על כך שה־

תורה חסה על ממונם של ישראל, 
ולעצמו לא חש כלל להוציא מעות 

אפילו לדברים נצרכים.
שה־ עת  ה־ל',  שנות  באמצע 
קיבל  חצרו,  הקים  בקושי  רבי 
אמור  שהיה  עיזבון  איזהו  הרבי 
בבית  וחלב  לחם  עבור  לשמש 
בקו"פ  נכנס  אז  ובדיוק  הרבי, 
בבכי  הארץ  על  והשתטח  יהודי 
קרס  שלו  שהעסק  תמרורים 
בכי  ומצבו  נוראות  הסתבך  והוא 
הרבי  בכלא,  להושיבו  ורוצים  רע 
נכמרו רחמיו ובלא אומר מיד נטל 
כמה  שהיה  לידו  שבא  הסכום  כל 
ערך  שווי  אז  שהיו  דולרים  אלפי 
 200,000 על  היום  העולה  לסכום 
יכלו  ההם  שבימים  סכום  ש"ח, 
והעביר  ומלואו,  עולם  בו  לקנות 
יוכל  למען  הסכום  כל  את  לידו 
הצליח  זה  ובסכום  להשתקם 
לדרך  חזרה  ולעלות  להשתקם 
המלך. עשרות פעמים הרבי נפגש 
לו  הזכיר  ולא  שנים  במשך  עמו 
ולו מילה אחת על הסכום העצום 

שעדיין אמור להחזיר.

שבת קודש 

סביבו  היתה  קודש  בשבת 
היקום,  מכל  ניתוק  של  הרגשה 
טפחים  עשרה  הרוח  התרוממות 
מעל הקרקע והרגשה נעלית בכל 
רמ"ח ושס"ה בשמחה עד אין קץ, 

רק "ואני קרבת אלוקים לי טוב".
ששימש  המיוחדות  התפילות 
בקול  התפילות,  בכל  כש"ץ  הרבי 
כאש  בוער  אש,  להבות  חוצב 
פני  מעל  מנותק  כולו  שלהבת, 
שהמיסה  ה'נשמת'  אמירת  הארץ, 
התורה  קריאת  השומעים,  כל  את 
כמעמד  שנדמתה  אש  כלפיד 
שהמשיך  וידוע  מסיני,  נתינתם 
לישראל  ורפואות  ישועות  הרבי 
לפסוקים  לתורה  להם  שקרא  ע"י 

מיוחדים.
היו  הטהורים  השולחנות 
לח־ לפניו  שנקרה  לכ"א  לשיחה 
סות בשוה"ט, ההתלהבות הגדולה 
שהיתה נדמית כחומת אש סביבו, 
ובפרט כשפתח פיו בדברות קודש 
להם לא היה עת וזמן מוגדר, הרבי 
אף פעם לא הכין עצמו, כשלפתע 
מפיו  לזלוג  החלו  שוה"ט  באמצע 
מפני־ יקרים  קדושים  דיבורים 

ומכניסים  הלבבות  מעוררים  נים, 
עילאה,  ואהבה  יראה  בשומעיהם 
כמה  דברותיו  הגדיר  שהרבי  כפי 
פעמים "הדבר אשר אשים ה' בפי 
בקש־ עפ"י  אדבר", ויקובצו  אותו 

תו לספר בשם 'נועם ישראל'.
•

ישרים  דור  אחריו  הותיר 
דוד  רבי  הרה"צ  בכורו  בנו  מבורך 
שרגא,  יחזקאל  רבי  הרה"צ  משה, 
והרה"צ  מרדכי,  חיים  רבי  הרה"צ 

רבי שלום אליעזר. 
יחזקאל  רבי  הרה"צ  חתניו: 
האדמו"ר  של  הגדול  נכדו  לעווי 
מטאהש זצוק"ל בן בנו הרה"צ רבי 
מרדכי  רבי  הרה"צ  זצ"ל,  מרדכי 
קאהן בן הגר"מ קאהן ר"י תולדות 
הגר"ד  בן  וייס  צבי  הרב  אהרן, 
מרדכי  חיים  רבי  הרה"צ  וייס, 
מקר־ האדמו"ר  מרן  בן  רוזנבוים 

עטשניף וראש הישיבה ברחובות, 
הרב יוחנן טווערסקי, והרב שלמה 

צדוק זייבלד.

כ"ק מרן אדמו"ר מקרעטשניף - קרית גת זצוק"ל

 מכון "יקירא קדישא"
 מורשת רבוה"ק לבית קרעטשניף         

 נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש
 שבת משוש לבנו נהפך לאבל מחולינו

, כי נשבר גאון עוזנו והוסר נזר תפארתנו, רוח אפינו משיח שקעה השמש בצהרים
ה', אבינו אבינו רכב ישראל ופרשיו, קודש הקדשים, מנורה הטהורה, פאר הדור 

מסר נפשו למען שכינה מדברת מתוך גרונו, , מתורותיו דלינו כל הימיםוהדרו, 
 עמוד צלותהון דישראלעמוד האש ההולך לפני המחנה, כלל ישראל, מלממ

 הקדוש והטהוראדמו"ר  כ"ק
 בעל ה"נועם ישראל"

מקרעטשניף
 זצוקללה"ה

 יצ"ובקרית גת מקים ומייסד היישוב החרדי 
 אשר אמרנו בצילו נחיה

 נלכד בשחיתותנו ועלה בסערה השמימה
 ביום המר והנמהר ט"ז חשוון תש"פ

 הוא הלך למנוחות ואותנו השאיר לאנחות
 יתומים היינו ואין אב

 תלמידיו השותים בצמא את דבריומבכים מרה 

 "בית תלמוד להוראה"
 קרעטשניף קרית גת

 

 אלביש שמים קדרות ושק אשים כסותם
 שבת משוש לבנו נהפך לאבל מחולינו

כבתה השמש בצהריים ויבוא אופל בהסתלקותו לשמי רום של רוח אפינו משיח 
חכימא יהודאי, גאון עוזנו ונזר תפארתינו, מלאך ה' השם, עטרת תפארת ישראל, 

צבאות, עמוד התורה היראה והעבודה, רבן מאורן ואוהבן של ישראל, מורה דרך 
 , צדיק יסוד עולם, פאר הדור,ומסולל לנו מסילה בתורה ועבודה וביראה טהורה

 כבוד קדושת מרן אדוננו
מורינו ורבינו הקדוש והטהור

 זצוקללה"ה

 כשריפת בית אלוקינו של צדיקים קשה סילוקן
 מי יתן ראשינו מים ועינינו מקור דמעה

 ונבכה יומם ולילה מאין הפוגות
 וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'

 רבנן ותלמידיהון                           ראש הכולל

  המשך מעמ' ראשון

שלי ושלכם - שלו הוא
אבל יחיד – עם הסתלקותו של כ"ק מרן אדמו"ר 

מקרעטשעניף־קרית גת זצוק"ל

הרבי  הקים  ברק  ובני  בירושלים  החרדיים  מהריכוזים  הרחק 
מקרעטשעניף־קרית גת כ"ק מרן רבי ישראל ניסן רוזנבוים זצוק"ל 
– את בית מדרשו. הוא פנה לקרית גת בשליחות אביו הרה"ק רבי 
והסביבה  הדרומית  העיר  תושבי  קירוב  לטובת  זי"ע  משה  דוד 
הפך  בעיר,  אלישע  ברחוב  יתד  תקע  מאז  ואכן,  ויהדות.  לתורה 
וכתובת  שואבת  אבן  מדרשו –  ובית  חסידות,  של  למגדלור  ביתו 

נאמנה לכל יהודי החפץ להתחמם בכבשנה של תורה. 
כאשר  עשורים,  כשלושה  לפני  ימים,  באותם  כי  מסתבר  אך 
קרית גת טרם הפכה לעיר ואם בישראל המאכלסת קהלים גדולים 
של יראי ה' וחושבי שמו – הועידה ההשגחה העליונה את האדמו"ר 
זצ"ל כחלוץ העובר לפני המחנה, בבחינת "ואת יהודה שלח לפניו".

ה'פני  מרן  כ"ק  של  בשליחותו  תקופה  באותה  וליוויתי  זכיתי 
מנחם' מגור זצוק"ל את הצעדים הראשונים לקראת הקמת קריה 
חסידית שורשית לצד מוסדות חינוך. מטבע הדברים עשיתי פעמיי 
שהתקבלתי  לאחר  מקרטשעניף.  האדמו"ר  כ"ק  של  מעונו  אל 
התחושה  באתי,  שלשמה  המטרה  על  שמע  והרבי  פנים  במאור 
היתה שהרבי המתין לבשורה הזאת. הוא גילה באותה פגישה כי 
בעצמו המליץ בפני הרבי ה'לב שמחה' מגור זצוק"ל על קרית גת 
"כל  האדמו"ר,  הכריז  זה",  "מרגע  חרדי.  לשיכון  מתאים  כמקום 
הדלתות פתוחות בפניכם ואעשה ככל אשר לאל ידי כדי שקריה 

נאמנה תקום כאן בקרית גת".
נאה דורש ונאה מקיים, הפעיל הרבי מיד את השפעתו הרבה. 
ותושיה,  עצה  ממנו  נהנו  שהכל  הרבי  של  מצודתו  כי  הסתבר 
פרושה היתה לא רק על פרנסי העיר, אלא גם על גורמים חשובים 

רבים בזירה הפוליטית ובמוסדות הממשלה. 
ומעלה  דיור  יחידות  הקמת 300  כי  ימים  באותם  היה  מקובל 
אישית  פנה  הרבי  ואכן  העיר.  ראש  של  מיוחד  אישור  מחייבת 
אל ראש העיר דאז, זאב בוים המנוח מהליכוד, וביקש לאשר את 
מיותרים.  עיכובים  ללא  שנענתה  פניה  החסידית,  הקריה  הקמת 
וכך פעל הרבי זצ"ל מתוך השפעה רבה לסייע בהליכי ההקמה עד 

אשר קמה הקריה על תילה ואוכלסה במאות משפחות חסידיות.
בהמשך פתח הרבי שערים לקהילות נוספות שהשתקעו בעיר, 
לב  ברוחב  הכל   – ליטאיות  וקהילות  בויאן  בעלזא,  סלונים,  כמו: 
ומתוך ראיה מפוכחת של הרחבת גבולות הקדושה בעיר. למרות 
כמעט  היתה  מקרטשעניף  הרבי  של  הרוחנית  השפעתו  אז  שעד 
חב"ד  קהילת  רק  בעיר  שכנה  מלבדו  שכן  גת,  בקרית  בלעדית 
הוותיקה וכן הגה"צ המקובל הנודע רבי נסים מויאל זצ"ל. בגישתו 
העניינית וברוחב לבו ראה את טובת הכלל וכך הפכה העיר לאחד 

המרכזים החרדיים החשובים והמובילים בארה"ק.
הכל בזכותו של אותו צדיק. חבל על דאבדין.

לר מי ים  חי
יו"ר הוועדה להקמת הקריה החרדית בקריית גת
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חָׁש ּצֶֹר ִמּיִָדי 
לְהְַׁשּפִיעַ עַל זּולִָתי
לְהַעֲנִיק לֹו ִמּיִָדי

לַעֲׂשֹות ּכְכָל יָכֹלְִּתי

זָקּוק לְיֶֹׁשר הַכְוָנָה
ֶּדֶר ֲאֶׁשר יָבֹור ּבֹו
ּפֹועֵל ּבְטֹהַר ּכַּוָנָה
ָרצֹון טֹוב ּבְִקְרּבֹו

לְעִּתִים עֹוֵמד ְמצַּפֶה
יָרּום ֵאלַי ְמחַּכֶה
ֵמרּום ַדְרגִָתי צֹופֶה
לְעֶבְרֹו ּבִיבֶֹׁשת ַמּכֶה

עִם ְרצֹונֹות נֹוַתר
ֵאינֹו ּבַר הֲָרָמה ּכָפּוף
נֹוָאׁש ּכְמֹו ְמיָֻּתר
ּבְסִבְלֹו ּכֹה ׁשָפּוף

עָלַי הְַּמלָאכָה ׂשֹוֶרֶרת
א עֵת לַחֲׁשֹות

לְהֹוִׁשיט יָד ְמעֹוֶרֶרת 
ּפְעֻּלָה ִמּיִָדית לַעֲׂשֹות

לְצֵאת ֵמַאּמֹותַי לְִמקֹומֹו
לֶָרֶדת לְפּום ַּדְרּגָתֹו
לְרֹוֵמם ַקְרנֹו לְהִָקימֹו
לְּפֶַתח הָאֹהֶל לְִקָראתֹו

טִילִים
נֹופְלִים
ַרֶקטֹות

ִמתְעֹופְפֹות

ַמעֲִׂשּיִים ּוֵרָאלִים
יֹוְׁשבִים הַגֶנֶַרלִים
ַמְרגִיעִים הִיסְטְֶריָה

ּבְבֹור ִקְריָה

ָאנּו עֲרּוכִים
הֵם סָחִים
ַמהֵר חִיׁש

לְכָל ַּתְרחִיׁש

ְמֻׁשכְנָעִים
ּכִי הֵם ְמנַּוְטִים
ִמְׁשַּתכְנְעִים
הֵם הְַמנְַתבִים

ַאנְֵׁשי ֲאָמנָה
ּבַּצֵל נִפְָרסִים
ּבְחַסְֵדי ַרחֲָמנָא
עֲרּוכִים לַּנִּסִים

לּולֵא עֶזְָרָתה לָנּו
אֹויָה לָנּו

ּבָרּו ׁשֹוֵמר יְִׂשָרֵאל
ּכִי עִָּמנּו ֵאל

ם ָ̇ ָר‡ ¿̃ ƒל

ים ƒֲערּוכ

דף מ. 

קולמוס  . י

מילה,  ברית  עבר  שאברהם  אחרי  ימים  שלושה 
אברהם  את  לבקר  בא  ובעצמו  בכבודו  הוא  ברוך  הקדוש 
שלושה  ראה  אברהם  כי  תוה"ק  מספרת  מיד  אבל  אבינו. 
לקבל  כדי  המקום  את  ועזב  קם  והוא  מתקרבים  ערבים 
פניהם. הגמרא לומדת מכך שגדולה הכנסת אורחים יותר 

מהקבלת פני שכינה.
כערכנו:  חומר  בתי  יושבי  ובשפת  אחרות  במילים 
עד כמה שחשוב לארח את הקדוש ברוך הוא, חשוב עוד 
כן,  כי  הנה  הוא.  ברוך  הקדוש  של  ילדיו  את  לארח  יותר 
סף  על  שעוברים  פוטנציאליים  אורחים  ראה  כשאברהם 
אוהלו, הוא רץ אליהם, גם אם הדבר מצריך אותו להתנתק 
מכיסא  ירד  אשר  ובעצמו  בכבודו  הוא  ברוך  מהקדוש 

כבודו כדי לבקרו.
ועדיין הדברים מייגעים ואינם ברורים כל צרכם. אם 
אבינו  מאברהם  מצופה  היה  וכך  הדבר  הוא  נכון  אמנם 
לנהוג, מכל מקום היה די מצופה לזהות כאן צער ואכזבה 

השכינה  גילוי  את  לנטוש  להוותו  שנאלץ  כך  על  מצדו 
כמו  מי  פניו.  על  שחלפו  ערביים  אורחים  לטובת  במעונו 
אברהם ידע היטב מה הוא מפסיד, ובכל זאת הוא עושה 

את זה בפשטות כזו.
הוא  ברירה  שבלית  זה  על  אברהם  של  הצער  איפה 
בדמות  וטמירה  קדושה  כה  התגלות  להחמיץ  נאלץ 
הוא  מסוגל  כיצד  הא  אוהלו.  בתוך  השכינה  התגלות 
לשאת רגליים קלות כאיילות ולרוץ לקראתם? לא קשה 

לו להשאיר את השכינה מאחור?

לדמותם של גומלי חסדים
דומה שכדי להבין דבר זה לאשורו, מן הראוי להתבונן 
בחסד בהתגלמותו ולנסות לפענחו אל נכון. אכשור דרא, 
זיכנו השי"ת ובימינו עדים אנו לרבבות מעשי ועושי חסד, 

מכל עבר ומכל פינה. גדולים מעשי החסד בדורנו וזועקים 
המה מכל פינות ומחנות. 

אבל אית חסד ואית חסד. האנשים הטובים מתחלקים 
את  אוהבים  הם  כי  חסד  שעושים  אלו  קבוצות:  לשתי 

עצמם, ואלו שעושים כי הם לא אוהבים את עצמם.
הקבוצה הראשונה עושה חסד בשביל להרוויח משהו. 
אדם רוצה לפרסם את עצמו, שהציבור יכיר את רוחב הלב 
שלו, מתאווה הוא לכך שבכותרות כאלו ואחרות יציגוהו 
החסד",  "איש  המרהיב:  בסופרלטיב  ועולם  עם  קבל 
"הנגיד הרבני" וכיוצא באלו, והוא תורם תרומה נכבדה. זה 
יכול להיות גם בצורות עדינות יותר: אדם רוצה לקבל את 
ההבטחה המפורשת של השי"ת לעשירות, "עשר בשביל 
שתתעשר", והוא נותן לאחרים. כך או כך, הוא רואה מול 

העיניים את עצמו.
כי  שנותנים  אנשים  חסד,  עושי  של  אחר  סוג  יש  אך 
הם לא עסוקים בעצמם. הם כל כך לא מרוכזים בהגשמה 

השני.  של  המצוקה  את  לראות  מסוגלים  שהם  עצמית, 
יהיו  הם  עצמם.  חשבון  על  גם  חסד  יעשו  הללו  האנשים 
מוכנים להפסיד ולשלם מחירים כואבים, העיקר שהזולת 

ינשום לרווחה.
אברהם אבינו שייך לסוגה שנייה זו של עושי החסד. 
כך  כל  היה  הוא  האחר.  את  שמע  הוא  כי  חסד  עשה  הוא 
לא מרוכז בטובתו האישית, עד שהיה מסוגל לשמוע את 
של  על הצער  לא מספרת  של הזולת. לכן התורה  הצורך 
אברהם מהפסד גילוי השכינה, כי אברהם לא חשב לרגע 
לשלושה  מים  כוס  ולהגיש  לקום  שלו  הצורך  עצמו.  על 
ערבים באמצע המדבר היה גדול יותר מהצער האישי שלו 
על הפסד גילוי השכינה, וזה גרם לו לקום ולעשות את זה.
מפורשות.  במילים  זאת  אומר  אברהם  למעשה, 
מקדים  הוא  סדום,  אנשי  על  רחמים  לבקש  הולך  כשהוא 
ואומר: "ואנכי עפר ואפר". אברהם מקדים ומתנצל לפני 
חיים  לסכנת  נכנס  שאני  יודע  אני  הוא:  ברוך  הקדוש 

כמו  במרומים  היושב  עם  ומתווכח  עומד  אני  נוראית. 
סוחר בשוק, אולי יש שם חמישים, אולי יש שם ארבעים, 
יחוס,  אולי  עשרים.  שם  יש  אולי  שלושים,  שם  יש  אולי 
אולי ירחם עם עני ואביון, אולי ירחם על אנשי סדום. אבל 
מתום:  בה  שאין  בכנות  שמיא  כלפי  מודיע  הוא  בבד  בד 
"אנכי עפר ואפר". החיים שלי אינם שווים מאומה אם לא 
אוכל להציל אנשים אחרים, גם אם אלה חבורת הגזלנים 

של סדום.

אשר יצווה את בניו
מעשה טוב אינו נגמר לעולם. נתינה טהורה משנה את 
העולם ומותירה בו רושם לתמיד. החסד הטהור והנקי של 
אברהם, משפיע גם עלינו ועל זרענו ועל כל אשר לנו עד 

סוף כל הדורות.
אבינו  אברהם  שאמר  "בשכר  הגמרא:  אומרת  וכך 
'ואנכי עפר ואפר', זכו בניו לשתי מצוות: אפר פרה אדומה 
כאן  יש  ולאפר.  לעפר  מחווה  סתם  לא  זו  סוטה".  ועפר 
משהו מהותי הרבה יותר: שתי המצוות הללו מבוססות על 
מוכנות להפסיד לטובת הזולת ולמענו תוך השארת צרכינו 

האישיים הרחק מאחור עד כדי ויתור טוטלי עליהם.
תוה"ק  רח"ל,  נחשדת  כשאישה  סוטה:  בעפר  זה  כך 
מצווה למחוק את השם הקדוש לתוך מים שאותם האישה 
כל  לפתרון  ולהגיע  העניין  את  לבדוק  ניתן  וכך  שותה, 
וכבר  פרסה.  ת"ק  על  ת"ק  יהודי  בית  המזעזעת  הפרשה 
גדולים  כמלאכים,  ראשונים  של  קולמוסים  נשתברו 
הוא  ברוך  הקדוש  זה:  מבהיל  מסר  בהפלאת  וקדושים 
בין  שלום  להשכין  ובלבד  המים  על  יימחה  ששמו  מוכן 

איש לאשתו.
בפרה  העוסקים  כל  אדומה:  פרה  באפר  גם  וכך 
קיום  שבעצם  למדים  אפוא  נמצאנו  בעצמם.  נטמאים 
מצווה זו, הכהן המטהר מוותר על טהרתו האישית ולו על 

מנת שיוכל להציל יהודי טמא.
גם  אבינו.  אברהם  של  מהמסירות  התוצאות  הן  אלו 
שלנו  ההרגלים  ואת  הנוחות  את  מוסרים  בניו,  אנחנו, 
אשר  למען  ידעתיו  כי  אחר.  אדם  של  הרווחה  לטובת 
הוא  שאותה  הקדושה  הדרך  זו  אחריו.  בניו  את  יצווה 
הנחיל לזרעו אחריו. שלא להסתפק בשמירה אישית על 
ד' האמות הפרטיות באומרנו לעצמנו ולבני ביתנו: אני את 
אריות,  לגוב  לחדור  אלא  מעיי.  בני  שישו  הצלתי,  נפשי 
נוצרנו.  לכך  כי  מזולל.  יקר  ולהוציא  הארי  ללוע  להיכנס 

לכן ועל כן נקראים הננו בניו של אברהם אבינו.

בנימין ליפקין

וירא וירץ לקראתם מפתח האהל
שוב אנו בסיבוב המי יודע כמה של הסופות המזרח תיכוניות 
כבר  אנו  אף  אמריקה,  של  המזרחי  החוף  תושבי  שכמו  הקבועות, 
מתרגלים לכך כאילו זו מציאות בלתי נמנעת. אלו הם ההוריקנים 

שלנו.
אחד  לאף  אין  צודקת,  שהממשלה  נאמר  אם  דבר  נחדש  לא 
פתרון, וחוסר האונים הוא מוצדק. אין לנו ברירה כי אם להמשיך 
להתמודד, וכל אמירה שאילו היתה הממשלה פועלת כך וכך, כבר 

היינו במקום אחר לגמרי, היא אמירה ללא כיסוי. 
משמאל.  והן  מימין  הן  שוא,  מאשליות  והתפקחנו  התפכחנו 
נפציץ  רק  שאם  בטוחים  שהיו  ואגרסיביים  כוחניים  טיפוסים 
ונרסק את ראש הנחש, תשקוט הארץ מאתיים שנה. אם רק נמשיך 
תבוא  אז  או  הקיר,  עם  יחד  אותם  ונרסק  הסוף  עד  אותם  ונמעך 

הגאולה לעם ישראל. בטח.
נגיב הרבה יותר חזק, ואז חמאס ייכנע? נראה לכם? הם יגיבו 
פי כמה וכמה, ואז יתפתח עימות של ממש, עד למבצע ומלחמה, 
הסוף,  עד  בהם  ניכנס  האימפולסיביים,  שיטת  לפי  אז  נעשה  ומה 

נו, ומה אז?
אבל אף אחד אינו רוצה לכבוש את עזה ולשלוט שם, כי גם את 
זה כבר ניסינו, היינו שם ובלבנון עשרים שנה, במקרה כזה הטרור 
מופנה נגד החיילים המסתובבים בשטח, למי שזוכר את המארבים 
ומטעני התופת בני מאות הק"ג שהופעלו על הטנקים והנגמש"ים. 

ואז שאלו הישראלים, מה אנו בעצם מחפשים שם?
עשרה  חמש  לפני  הטרור  ארגוני  פעילות  את  המשווים  יש 
אובדן  על  ההוכחה  הנה  היום,  מצחם  לעזות  שנה,  ועשרים 
ההרתעה. אמנם נכון שהם מעיזים היום הרבה יותר, אולם אין לכך 
קשר לנסיגות או חוסר התגובה לפיגועים. כמויות ואיכויות הנשק 

ההתנתקות,  בעת  צה"ל  מנסיגת  רק  נגזרות  אינן  העזתים  שבידי 
העולם פשוט התקדם. חלק גדול מהנשק האיכותי שבידיהם הוא 
את  דבר  של  בסופו  למדו  הם  מהברחות,  ולא  עצמית,  מתוצרת 
סודות הייצור, היום ניתן להעביר את הידע הסודי ביותר ברשת 
כך  לידי  מביאים  החולף  הזמן  כמו  הטבעי  והתהליך  המקוונת, 
שהיום יש בידיהם הרבה יותר נשק משוכלל וטילים ארוכי טווח. 
עזה,  בתוככי  לשהות  ממשיכים  היינו  אם  קורה  היה  מה  ירחם  ה' 

היינו עלולים לספוג מחיר דמים כבד שאי אפשר לשאתו.
בהם,  האוחז  מהייאוש  שלהם  הפחד  חוסר  נובע  רבה  במידה 
אנשים חשים שאין להם מה להפסיד, הן ברמה האישית והן ברמה 
הלאומית. איזה איום נותר לך ביחס לכזה אדם או עם שאיבד את 

הטעם בחייו?
החיסולים  כמובן,  הכיבוש,  את  מאשים  הקיצוני  השמאל 
מיותרים והתגובות המתלהמות מרחיקות עוד יותר את השלום. 
חתמנו  ניסינו,  שלא  לומר  יכולים  לא  הם  העזתי  במקרה  אבל 
תלול  נשק  אלינו  הפנו  הם  ואז  משם,  יצאנו  שלום,  הסכם  על 
הרקטות  החלו  ואז  הרצועה,  מכל  לגמרי  יצאנו  כך  ואחר  מסלול. 

והפצמ"רים.
את נתיבם של ההוזים משמאל כבר גם ניסינו, נסוגונו, החרבנו 
כנסת  ובתי  נהדרים  יישובים  ויפהפה,  פורח  ארץ  חבל  ידינו  במו 
השלום"  ל"צמאי  השטח  את  והותרנו  הכל  עזבנו  מפוארים, 
הישמעאלים, שטחי היישובים הפכו לקיני צרעות פעילים, מחנות 
אימונים ובסיסי טרור, מנהרות התקפיות ומחפורות טילים. ניסינו 
את  מחינו  הטילים,  טפטפו  כאשר  והכלה,  הבלגה  של  תקופות 
פנינו והסברנו שהרוק הוא גשם והבלונים הם בכלל משחק ילדים.

מה עוד לא לא ניסינו, הלכנו בטובות והלכנו ברעות, ישבנו עם 
ענפי זית ושלחנו זרי פרחים, לחצנו ידיים עם מרצחים והחלפנו 
עמם חיוכים, שום דבר לא עזר. הפצצנו ומוטטנו, הרסנו וריסקנו, 

וגם חיסלנו. 
לו  קדמו  כבר  הראשון,  אינו  ירקב,  רשעים  שם  עטה'  'בהאא 
רבותיו מזה עשרות בשנים, טילים שלוחים ממסוקי צה"ל, שילחו 
סאלח  ואת  רנתיסי,  עזיז  עבדל  את  יאסין,  אחמד  את  לגיהנום 
שחאדה, ואת יחיא עייאש, ימח שמם וזכרם, ועמהם עוד עשרות 
ולנצח  לעד  ויתפצפצו  עצמותיהם  ישחקו  זה,  ממין  "צדיקים" 

נצחים. 
החיסולים  של  בתבונה  או  בהצדקה  מפקפק  אינו  אחד  אף 
בהעדר  מה  לזמן  רבים  פיגועים  מונע  שזה  ספק  אין  הממוקדים, 
מנהיגים  של  צמיחתם  את  מעכב  שזה  גם  ברור  ראשי,  מתכנן 
הכטב"מים.  של  החיסול  לרשימת  להיכנס  ששים  שאינם  חדשים 
אבל זה מעולם לא פתר את הבעיה משורשה. זה הועיל לתקופה 
צפעונים  תחתיהם  מהרה  עד  צמחו  דבר  של  בסופו  אולם  קצרה, 

חדשים מלאים בארס ומסוכנים לא פחות.
איננו מקנאים בראש הממשלה ובקבינט שעליהם להחליט על 
הפעולות הללו, השיקולים והלבטים המלווים את ראש הממשלה 
אינם פשוטים כלל ועיקר, כי בכל מקרה אף אחד לא ייצא מכאן 
עם נצחון מפואר. תמיד תהיה התחושה שבעצם בשביל מה יצאנו 
למערכה בכלל. אבל לפעמים אין ברירה. גם ה'כבוד' הלאומי הוא 
שיקול בטחוני, כי ההרתעה תלויה במידת הכבוד שהאויב רוחש 

לנו.
ואם לדון מנקודת מבט פוליטית ופופוליסטית, העומד בראש 
יאשימו  שצריך  כמו  ויגיב  יסלים  אם  צד,  מכל  מסובך  הפירמידה 
בעוצמה  מגיב  לא  הוא  אם  הפוליטיקה,  למען  במלחמה  אותו 

מאשימים אותו בהססנות שוב משיקולים פוליטיים.
המצב  הכלת  פתרון.  אין  שכרגע  לדעת  הפתרון?  מה  אז 
כשידע  שלנו.  גם  אלא  חמאס,  של  נצחון  לא  היא  עמו,  והשלמה 
מכשיר  לו  אין  כי  יידע  העשתונות,  את  מאבדים  איננו  כי  האויב 
צרכיה  כפי  לפעול  משוחררת  תהיה  וישראל  ישראל,  על  לחץ 

ובעיתוי הנוח לה. עד שנגיע לעת בה אויבינו ישלימו עמנו.

שלמה דב הרשקוביץ

כי לא יירש בן האמה

חיים זאב לוריא

בארצנו  השבוע  התרחשו  רבים  ניסים 
הקדושה. מאות טילים רצחניים ששוגרו בידי 
ישמעאלים צמאי דם לעבר ריכוזי אוכלוסייה 
את  והחטיאו  בהצלחה  בס"ד  יורטו  עמוסים, 

מטרתם. 
בכמה מקרים היו שניות בודדות שהבדילו 
בין נס עצום לבין אסון מר ונמהר. כבר אמרו 
כי  כך  בניסו,  מכיר  הנס  בעל  אין  כי  חז"ל 
עליהם  ונפלאים,  רבים  ניסים  ישנם  בוודאי 
לספר  יודעים  האסלאמי  הג'יהאד  פעילי  רק 

ולא אנחנו.
כפי שהמליצו על הפסוק 'הללו את ה' כל 
גויים... כי גבר עלינו חסדו' - הגויים הרשעים 
יודעים להלל ולספר את חסדי ה' יותר מאשר 
זממו  אשר  כל  את  היטב  יודעים  הם  אנחנו. 
לעשות ולא עלה בידם. ברור גם אפוא כי רב 
המרצחים אבו אלעטא שחוסל השבוע הוריד 

תופת  פיגועי  כמוסים,  סודות  קבר  אלי  עמו 
הודות  לפועל  יצאו  ולא  שהשתבשו  נוראיים 

לשומר ישראל אשר לא ינום ולא יישן.
מה שנותר לנו בעת הזאת, הוא אכן להלל 
כל  ועל  הניסים  כל  על  להודות  לה'.  ולשבח 
מאמינים  יהודים  שעושים  מה  זה  החסדים. 
בתהילת  פיהם  ממלאים  מאמינים.  ובני 
את  מחנכים  אף  הם  ומודים.  מברכים  ה'. 
ה'  שם  להזכיר  עת  בכל  היקרים  צאצאיהם 
על כל צעד ושעל. להודות לו על כל החסדים 

ולבקש הלאה לעתיד.
שמעידה  כפי  אברהם,  אבינו  היה  כזה 
הפרשה. למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו 
יהודים  של  דורות  והעמיד  חינך  הוא  אחריו. 
את  ויעבדו  ומשפט  צדקה  שיעשו  יקרים 

הבורא מתוך אמונת אומן.
אף בפעולותיו הגדולות והנצורות במצות 
קדושה  מטרה  גלומה  היתה  אורחים  הכנסת 
ונכספת של החדרת והאדרת האמונה בעולם. 
לאחר שהאכיל והשקה, את האורחים הרבים 
על  לו  להודות  באים  והיו  קורתו,  בצל  שבאו 
מבית  האותנטי  והטשולנט  הטעים  הקוגל 
משבחים?  אתם  לי  להם:  אומר  היה  סבא, 
הודו ושבחו למי שאמר והיה העולם, וכך היה 

מלמד אותם לברך למי שהמזון שלו.
כך היה אברהם אבינו מחדיר אמונה בבורא 
בגו  לעמוד  אותם  לימד  הוא  דורו.  בבני  עולם 
זקוף ולדבר אל בורא העולם, לדבר על בורא 
כופרים,  של  בדור  אף  למצמץ.  בלא  העולם 
אתאיסטים ועובדי אלילים מכל הסוגים, עמד 
קהלים  והעמיד  השני  בעבר  העברי  אברהם 

גדולים של אמונה וחיבור לבורא העולם.
מה  זה  אבינו.  אברהם  של  המורשת  זוהי 
לצוות  עלינו  הזה.  היום  עד  מאתנו  שמתבקש 
ללמד  ה',  דרך  את  בנינו  בני  ואת  בנינו  את 
אמונה,  לחיות  אמונה,  לדבר  הבא  הדור  את 

ולהתהלך עם אמונה.
וזה לא מסתיים בארבע האמות המסוגרות 
שיש  מי  שכל  ציבורית  משימה  זו  שלנו. 
הציבור  עבורה.  לפעול  מחויב  השפעה  לו 
שומרי  קהל  על  נמנה  שאינו  זה  אף  בישראל, 

דת  אוהד  ברובו  הוא  והמצוות,  התורה 
לא  אנו  האמת.  זו  וכן,  אמונה.  אוהב  ומסורת. 
קונים את הלוקשים של התקשורת כאילו רוב 
חלילה.  בשבת  ציבורית  תחבורה  רוצה  העם 
לא  שבתקשורת  הדומם,  הרוב  נכון.  לא  זה 

שומעים אותו, רוצה אמונה.
לראות  התרגשנו  זו,  תובנה  רקע  על 
שבמשרד  הכנסת  בית  מתוך  תיעוד  השבוע 
בו  כנראה...]  כזה  דבר  גם  יש  [כן,  הבטחון... 
מתפלל  בנט  נפתלי  החדש  הבטחון  שר  נצפה 
לתפקיד.  לכניסתו  הראשון  ביום  שחרית 
הלב  ומעומק  בכוונה  התפלל  שהוא  מסתבר 
כניסתו  עם  כעת  לו  המצפים  האתגרים  נוכח 

המפתיעה לתפקיד.
ממשלת  רק  שזו  שאף  מכיוון  מרגש,  זה 
זאת  בכל  נטו,  פוליטיקה  שהכל  ואף  מעבר, 
יש כאן מומנטום אמיתי של שר בטחון בפועל 
כנסת,  בבית  מתפלל  ומצוות.  תורה  השומר 

עטור בטלית ובתפילין. 
בבקשה  מכאן  אליו  נפנה  מחייב.  גם  וזה 
העכשווי  מעמדך  את  נצל  בנט,  מר  אישית. 
מורשת  את  והמשך  בישראל  בטחון  כשר 
הודעה  בכל  שמים  שם  הזכר  אבינו.  אברהם 

רשמית ותדברר אמונה. ה' יהיה בעזרך! 

מיניה וביה מורשת אברהם אבינו
.1

גנץ: ההתפתחות הבטחונית לא אמורה לסתור את המגעים הפוליטיים.

כיצד היא לא יכולה לסתור אם אך ורק בחסותה ובעקבותיה הוסרה מעל 
הפרק באופן סופי שאינו משתמע לשתי פנים תכנית העוועים של גנץ 

וחבריו, לפיד וליברמן, להקים ממשלת מיעוט שתישען על תמיכת חברי 
הכנסת הערבים ותומכי הטרור?

.2
דיווחים מכחול לבן: לפיד מתעקש שלא לקבל את מתווה הנשיא, גנץ 

נוטה להתרכך.

האין זה ברור מאליו שסירובו העיקש של לפיד אינו נובע אלא מכך 
שחלומו הכמוס לשבת על כס ראש הממשלה הולך ומתרחק ממנו לנוכח 

הרוטציה על ראשות הממשלה שבכל מקרה לא אמורה לכלול אותו? 
לאן נעלמה ההצהרה החגיגית של לפיד כי הוא מוותר על הרוטציה למען 

האחדות?

.3
ליברמן נפגש עם גנץ והודיע כי לא קיבל תשובה חיובית מפורשת של 

קבלת מתווה הנשיא.

אם אכן תקבל סיעת כחול לבן על כל מרכיביה את מתווה הנשיא, 
ובראשו ההכרה בכך שהראשון שימשיך לכהן בראשות הממשלה הוא 

נתניהו, מדוע זקוקים הצדדים לשירותי התיווך הנמרצים, החשודים 
והמפוקפקים של ליברמן? מה בדיוק חסר להם בלעדיו עד שהם זקוקים 

לו כשושבין? האם הדאגה הנמרצת שלו לכינון האחדות אינה מזויפת 
מתוכה?

.4
אהרן ברק על תיקי ראש הממשלה: מאמין בשיקול הדעת של היועץ 

המשפטי לממשלה.

איזו היכרות מוקדמת יש לו לנשיא בית המשפט העליון בדימוס 
ואבי האקטיביזם השיפוטי עם היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי 

מנדלבליט? אימתי הוא הספיק להיפגש עמו, לתהות על קנקנו ולהכריז 
כי הוא מאמין בו ובשיקול הדעת שלו? האם תעודת היושר הזו אינה 

מבהירה כי הכל מכור וידוע מראש וכי מסקנתו של היועץ כבר כתובה זה 
עידן ועידנים?

.5
ליברמן: רציתי להביא לחיסולו של אל-עטה כבר לפני שנה אך נתניהו 

התנגד.

האם זה יהיה גם התירוץ של ליברמן על הבדיחה הנודעת המקדמת את 
פניו בכל מקום כשמזכירים לו את הבהרתו לפיה לא יותר מארבעים 

ושמונה שעות לאחר שהוא יתיישב על כסאו כשר הבטחון איסמעיל 
הניה לא יישאר בחיים?

5 שאלות / יהודה לוברבום

הקריאות השבוע של ראשי הרשימה המשותפת נגד החיסול בעזה, 
על  בחלומות  ששגה  למי  אפשרו  הן  בהירה.  אמת  של  נדיר  רגע  היו 
שאולי  בקבוצה  מדובר  כי  להבין  הערבים,  בתמיכת  ממשלה  הקמת 
יש בה מחלוקות פנימיות רבות, אך היא מאוחדת בתמיכתה הנלהבת 

בטרור.

כי  הבהירו  ובצה"ל  החיסולים,  למדיניות  לחזור  רוצים  לא  בישראל 
החיסול של אל-עטא חוסה תחת הקטגוריה של "פצצה מתקתקת". 
אלא שלא ברור מדוע צריך לומר את זה בקול. מי יפסיד מכך שראשי 
חמאס יהיו עסוקים מעתה בהימלטות מתמדת מהטילים הישראלים?

היא  מההתנחלויות,  מוצרים  לסמן  האירופי  הדין  בית  של  ההחלטה 
הביטוי המובהק ביותר לאנטישמיות ממסדית באירופה. בזמן שאיש 
של  בתנאים  מופק  שמרביתו  קקאו,  מוצרי  לסמן  למשל  קורא  לא 
מוצרים  מסמנים  הנאור  בעולם   – מכיבוש  הגרועה  ילדים,  עבדות 

מההתנחלויות.

1

2

3
ביטוי לאנטישמיות ממסדית. סימון מוצרים מהתנחלויות

איפה הצער של אברהם על זה שבלית ברירה הוא 
נאלץ להחמיץ התגלות כה קדושה וטמירה בדמות 
התגלות השכינה בתוך אוהלו. הא כיצד מסוגל הוא 

לשאת רגליים קלות כאיילות ולרוץ לקראתם?

מה עוד לא לא ניסינו, הלכנו 
בטובות והלכנו ברעות, 

ישבנו עם ענפי זית ושלחנו 
זרי פרחים, לחצנו ידיים 

עם מרצחים והחלפנו עמם 
חיוכים, שום דבר לא עזר. 
הפצצנו ומוטטנו, הרסנו 

וריסקנו, וגם חיסלנו

זוהי המורשת של אברהם אבינו. זה מה 
שמתבקש מאתנו עד היום הזה. עלינו 
לצוות את בנינו ואת בני בנינו את דרך 
ה', ללמד את הדור הבא לדבר אמונה, 
לחיות אמונה, ולהתהלך עם אמונה
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'מכבי שירותי בריאות' הציבה 
ניידת ממוגרפיה בבני ברק

בעידודם של גדולי ישראל, וכחלק ממהלך קידום הבריאות '30,40,50', הציבה 
מכבי פעם נוספת ניידת בדיקות לגילוי מוקדם בבני ברק • הפעילות החשובה 
מתקיימת אחת למספר חודשים, בהתאמה מלאה, במיקומים נגישים ובפרטיות 

מלאה לטובת הנבדקות
דגלו  על  חרט  במכבי  המרכז  מחוז 
זה מכבר לעודד ולהעלות את המודעות 
ומ־ מקדימות  בדיקות  ביצוע  לחשיבות 

חיים  אורח  מניהול  כחלק  חיים,  צילות 
משכך,  מונעת.  רפואה  וקידום  בריא 

לקידום  רבות  פעילויות  המחוז  מקיים 
בריאות החברים בכלל, ובריאות הנשים 
האחרונה,  הפעילות  במסגרת  בפרט. 
ממוגרפיה  בדיקות  ניידת  המחוז  הציב 
בבני  עקיבא  רבי  ברח'  הרפואי  במרכז 

ברק. מדובר בפעילות המתקיימת אחת 
גדולי  של  בעידודם  חודשים,  למספר 

ישראל ובהתאמה תרבותית מלאה.
על מנת להנגיש את ביצוע הבדיקה, 
כללה הניידת את מיטב המכשור הרפואי 
טכנאיות  צוות  ע"י  שהופעל  החדשני, 
מקצועיות. הבדיקה בוצעה ללא תשלום, 
בקריטריונים  העומדות  מכבי  לחברות 
שנכחו  מכבי  אחיות  הבריאות.  סל  של 
וחיוניות  נוספות  בדיקות  ערכו  במקום, 
הרפואיים.  לנתוניהן  בהתאם  לנוכחות, 
ובו  לניידת,  בסמוך  אוהל  הוקם  בנוסף, 

שתייה וכיבוד קל לרווחת הנבדקות.
מוסמך  רפואי  מידע  הענקת  לצורך 
ועידוד הגעה לבדיקה, הוקם מוקד טל־

מכבי  חברות  את  שהזמין  מקצועי,  פוני 
מקצו־ הסברים  ניתנו  במוקד  לבדיקה. 

עיים אודות חיונית ביצוע הבדיקה אחת 
לשאלות  תשובות  גם  כמו  לשנתיים, 

ובירורים אודות התהליך.
בעידוד  התקיימה  הפעילות  כאמור, 
קודש  קריאת  שהוציאו  ישראל,  גדולי 
לציבור, להצטרף ליוזמות 'מכבי' ולערוך 
בדיקות מקדימות מצילות חיים. בנוסף, 
ורבה  התורה  גדולי  מועצת  חבר  הביא 
של רמת אלחנן בב"ב, הגאון רבי יצחק 
של  תשובתו  את  שליט"א,  זילברשטיין 
לשאלתו  שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  מרן 
מרן  העניק  בתשובות,  הבדיקות.  בעניין 
ביצוע  לשאלת  התייחסות  התורה  שר 
'אפשר  כי  וכתב  הממוגרפיה  בדיקות 

לעשות'. 
עש־ קיימו  הבדיקות,  יום  במסגרת 
החברות  ברק  בני  תושבות  נשים,  רות 
הבדיקה  את  בריאות  שירותי  במכבי 
תודתן  את  הביעו  הנבדקות  החשובה. 
המרחב,  מנהל  ולסגנית  מכבי  להנהלת 
הפ־ את  וניהלה  שיזמה  ברשן,  ע'  הגב' 

עילות ועמלה רבות, על קיומה ברגישות 
ובהתאמה מלאה.

המרכז:  מחוז  ראש  חסיד,  ד'  גב' 
חשיבות  רואה  בריאות  שירותי  "מכבי 
מקדימות  בדיקות  ועריכת  בקיום  רבה 
שבשל  לנו  כשהסתבר  חיים.  ומצילות 
נשים  מוטעה,  מידע  או  ידע,  חוסר 
הבדיקה,  את  מלבצע  נמנעות  רבות 
ולהעניק  הכפפה  את  להרים  החלטנו 
מקיפה,  ושירותית  רפואית  מעטפת  להן 
בני  נשות  להיבדק.  שתגענה  מנת  על 
מקצועי  למענה  זכו  מכבי,  חברות  ברק, 
מקיף במוקד הטלפוני, ולסביבה רגישה 
שיאפשר  וזמין,  נוח  במיקום  ומוצנעת, 
להן לקיים את הבדיקה בנעימות. יוזמה 
נפרד  בלתי  וחלק  טבעי  המשך  היא  זו 
לקידום  הכללית  המודעות  מהעלאת 
מקדימות,  בדיקות  ולעריכת  הבריאות, 
מובילה  אותו   '30,40,50' ממהלך  כחלק 

מכבי במחוז המרכז".
בני  מרחב  מנהל  שטרן,  ברוך  ר' 
לפני  לתפקיד,  כניסתי  "בעת  ברק: 
כשנה, שמתי לי למטרה להמשיך ולחזק 
את פעילות קידום הבריאות בעיר. בימי 
מושקעים  לנשים  המיוחדים  הבדיקות 
משאבים רבים, היערכות קפדנית וחשי־
הנבד־ על  שיקל  ופרט  פרט  כל  על  בה 

הצוות  לנשות  להודות  המקום  זה  קות. 
הרפואי, שליוו את הנשים ברגישות רבה, 
הבדיקה  שלבי  כל  על  ופירטו  הסבירו 
והעניקו להן סביבה מקצועית ושירותית 

ברמה הגבוהה ביותר".
המרחב:  מנהל  סגנית  ברשן,  ע'  גב' 
"בכל פעם מחדש, אני מתרגשת לראות 
לפניית  שנענות  הנשים  עשרות  את 
מכבי וקריאתם של גדולי הדור, ומגיעות 
בבדיקה  מדובר  הבדיקות.  את  לקיים 
אשר  האישה,  קריטית וחיונית לבריאות 
מועד  מבעוד  תסמיניה  את  לזהות  ניתן 
ולהקדים רפואה למכה. במהלך השנים, 
שחייהן  נשים  מעט  לא  לפגוש  זכיתי 
ניצלו הודות לביצוע הבדיקה, ואני מודה 
על הזכות להיות חלק מהמערך המיוחד 

ששינה את חייהם של משפחות רבות".

הצלחה רבה להתרמת הדם של מד"א 
שנערכה בשיתוף מאוחדת בצפת 

יוסי זליקוביץ מנהל מרפאות מאוחדת צפת ומרום הגליל: "אנו רואים חשיבות 
גדולה בפעילות מסוג זה שהיא מצילת חיים. תמיד אנו מוכנים לסייע ולעזור 

כמה שאפשר למען פעילות נעלה זו"
חייהם  בהצלחת  יזכו  רבים  חולים 
הודות להתרמת הדם שנערכה ע"י מד"א 

במרפאות מאוחדת בצפת.
בהתרמת הדם ההמונית שהתקיימה 
מנות  עשרות  נתרמו  מאוחדת  בשיתוף 
חולים  של  חייהם  בהצלת  שיסייעו  דם 

רבים. 
אומרים  לדעת",  הציבור  "על 
יוצאות  הדם  "מבנק  רפואיים,  עסקנים 
מידי יום כ-1500 (!) מנות דם, והמחסור 
בנק  את  מדאיג  נוסף  נתון  ביותר.  חמור 
החגים  שאחרי  שבתקופות  והוא,  הדם, 
ומאידך,  דם,  לתרום  אנשים  ממעטים 
ניתוחים רבים מתבצעים בתקופות אלו, 
והלחץ למנות דם – גבוה ביותר, עד כדי 
דחיית ניתוחים למועד מאוחר, על חשבון 

בריאותו של החולה כמובן".
לקריאת  נענו  רבים  תושבים 
מאוחדת ובאו לתרום מדמם, ובמאוחדת 
ביקשו להודות לכל התורמים וכן לאנשי 

הצוות של מד"א על פעילותם.  
מרפאות  מנהל  זליקוביץ  יוסי 
הגליל: "התרגשנו  ומרום  צפת  מאוחדת 
לראות את ההיענות הגדולה בציבור לה־

גיע ולתרום דם, אני מודה לכל השותפים 
שבזכותם אנו זוכים להציל חיים".

חשיבות  רואים  "אנו  אמר:  עוד 
גדולה בפעילות מסוג זה שהיא מצילת 
ולעזור  לסייע  מוכנים  אנו  תמיד  חיים. 

כמה שאפשר למען פעילות נעלה זו".

מובילים בשירות, מובילים במקצועיות:

מודיעין עילית: רופאי כללית זמינים גם 
בשעות הלילה ללא צורך בקביעת תור
'כללית' מובילה במודיעין עילית עם מספר רופאי הילדים ורופאי המשפחה 

הגדול ביותר בפריסת השעות הרחבה ביותר הכוללת קבלת מטופלים עד השעה 
23:00 בלילה ללא צורך בקביעת תור מראש 

כללית מובילה את מהפכת זמינות 
הניתנים  שירותים  פריסת  עם  הרופאים 
בבוקר   08.00 מהשעה  החל  רצוף  באופן 
ועד השעה 23:00 בלילה, בפריסה נרחבת 
העיר,  שכונות  בכל  מרפאות  שבע  של 
בכל  פועלת  ספר  קריית  מרפאת  כאשר 
ימי החול גם בין השעות 19:00 – 23:00

בלילה, לנוחות הלקוחות. 
הצורך  יחסך  גם  מהשבוע  החל 
הלילה,  בשעות  מראש  תור  בהזמנת 
לקוחות  לראשות  יעמוד  השר"מ  ומוקד 
כרטיס  בהצגת  עילית  במודיעין  כללית 
מגנטי בלבד. בחצי השעה האחרונה של 
עם  ולוודא  להתקשר  מומלץ  הפעילות 

צוות המרפאה את זמינות הרופאים.
ארוכה  המתנה  למנוע  מנת  על 

לסדר  השירות  להתאמת  דאגה  ומתוך 
'כללית'  דואגת  המבוטחים,  של  יומם 
דגש  מתן  תוך  השירותים  להרחבת  גם 
על זמינות הרופאים מסביב לשעון בא־
שירות  כגון:  ייחודיים,  שירותים  מצעות 
'רופאי ילדים און ליין', במסגרתו מלווים 
רפואי  בייעוץ  ההורים  את  ילדים  רופאי 
והפניה  מרשמים  משלוח  כולל  טלפוני, 
כל  פעיל  השירות  הצורך.  במידת  למיון 
ועד  בערב   20:00 מהשעה  החל  הלילה 
06:00 בבוקר למחרת ובימי שישי וערבי 
חג החל מהשעה 14:00 ועד 06:00 בבוקר 

יום החול שלאחר השבת/ החג.
הינו  לשעון  מסביב  נוסף  שירות 
ביממה,  שעות   24 הפועל  אחיות  מוקד 
מוסמכות  אחיות  על-ידי  ומאויש 

שאלה  או  בעיה  בכל  בעצה  המסייעות 
רפואית.

'מהפכת הזמינות' שמובילה 'כללית' 
להצטרפותם  הביאה  עילית  במודיעין 
ההצטרפות  לכללית.  רבים  לקוחות  של 
הר־ משביעות  נובעת  לכללית  העקבית 

צון וקורת הרוח המרובה השוררת בקרב 
הודות  עלית,  במודיעין  כללית  לקוחות 

לתנופת הפיתוח של 'כללית' בעיר.
כללית מובילה במודיעין עילית עם 
המשפחה  ורופאי  הילדים  רופאי  מספר 
הרחבה  השעות  בפריסת  ביותר  הגדול 
וחוסך  משמעותית  המקל  דבר  ביותר, 
התרוצצות והמתנה ממושכת במרפאות 
מחוץ לעיר. כיום ברור לכל שכללית מו־
בילה בשירות ובמקצועיות ללא פשרות. 

יום המודעות הבינלאומי לסוכרת חל השבוע:

"לחולים בסוכרת יש זכויות רפואיות 
והם צריכים לדעת לממש אותן"

 ,2 סוג  סוכרת   ,1 סוג  סוכרת 
מבוגרים,  או  ילדים  אצל  סוכרת 
המ־ על  שמסתכלים  כיוון  מכל 
שנגרמת  בעולם,  הנפוצה  חלה 
האינסולין  בייצור  הפרעה  בשל 
בישראל  ופוקדת  בפעולתו,  או 
אחוזים  מעשרה  פחות  קצת  לבד 
את  להכיר  חשוב  מהאוכלוסייה, 
כיצד  ולדעת  המגיעות  הזכויות 

לממש אותן. 
ילדים  הלאומי  הביטוח  "לפי 
יק־ שנים  שש  גיל  עד  סוכרת  עם 

בלו קצבת נכות מלאה, ומגיל שש 
שנים ועד גיל שמונה עשרה יקבלו 
מסבירים  חלקית",  נכות  קצבת 
זכויות  למימוש  המרכזית  בחברה 
במיצוי  בסוכרת  חולים  שמלווה 
ומוסי־ להם.  המגיעות  הזכויות 

סוכרתיים  לילדים  "הורים  פים: 
זכאים לקצבת הנכות ולא צריכים 

עזרה מאף גורם". 
איפה כן נדרשת עזרה מיוחדת 
חולים  אצל  הזכאות  בהשמת 
שש  מגיל  ילדים  אצל  בסוכרת? 
זכאים  להיות  שעשויים  שנים 
מה־ בשונה  מלאה,  נכות  לקצבת 

רק  להם  שמעניק  הבסיסי  כלל 
מבוגרים,  אצל  וכן  חלקית,  קצבה 
מימוש  לתהליך  מתלווים  אצלם 

באחוזי  עמידה  דרישות  הקצבה 
וזו  עבודה,  כושר  אי  מבחן  נכות, 

רק ההתחלה. 
אינסולין  זריקות  "כשנטלתי 
הם אמרו שאחוזי הנכות שלי נמו־

להשתמש  כשהתחלתי  מדי.  כים 
במשאבת אינסולין הם אמרו שיש 
שלא  אבל  נכות  אחוזי  מספיק  לי 
מסוגל  לא  שאני  להם  הוכחתי 
לעבוד", מספר יהודה, בן ארבעים 
חולה בסוכרת שניסה לפנות לבי־

לאחר  ורק  ונדחה,  הלאומי  טוח 
המרכזית  מהחברה  עזרה  שקיבל 
לקבל  בידו  עלה  זכויות  למימוש 

את הקצבה החודשית.
אם  פשוט.  לא  כך  כל  זה  למה 
ננסה לעיין בחוק הביטוח הלאומי, 
ומאיר  פנים  מסביר  לא  שאגב 
כלל  מובן  אינו  שכן,  וכל  עיניים, 
וכלל לאלו מאתנו שאינם רופאים 
כוונתו,  לעומק  לרדת  ומומחים 
נמצא כי החוק מפריד ומבדיל בין 
וממילא  השונות,  המחלה  צורות 
קובע אחוזי נכות רפואיים שנעים 
למאה  ועד  אחוזים  מאפס  החל 
שצלחו  אלו  על  גם  נכות.  אחוזי 
מוטלת  הנכות,  אחוזי  עניין  את 
איבדו  שהם  להוכיח  הדרישה 
של  בשיעור  לעבוד,  מיכולתם 

כחמישים אחוזים לפחות, אחרת, 
אין  להם  שנקבעו  הנכות  לאחוזי 
כספית  הטבה  של  משמעות  כל 
שלהם  הבקשה   – שתתקבל 

תידחה על הסף.
הרפואי  המנהל  דבירי,  ד"ר 
למימוש  המרכזית  החברה  של 
הנכות  "אחוזי  מסביר:  זכויות, 
מצורת  מושפעים  הרפואיים 
אירו־ במחלה,  התרופתי  הטיפול 

חדות  ועליות  צניחות  של  עים 
אפשרית  ופגיעה  הסוכר,  במדדי 
חיוניות  במערכות  המחלה  של 
תפקודי  ראייה,  כמו  בגוף  אחרות 
כליות ולב. התפקיד שלנו מתחיל 
בבניית תיק רפואי שיעניק לחולה 
לו,  המגיעים  הנכות  אחוזי  את 
אודות  הוכחות  בהצגת  ממשיך 
שנגרמה  התפקודית  הפגיעה 
אישור  עם  ומסתיים  מהמחלה 

הקצבה המגיעה."
זכויות,  יש  בסוכרת  לחולים 
גם  הלאומי,  מהביטוח  רק  ולא 
ואף  הכנסה  ממס  הפנסיה,  מקרן 
שהם  מה  כל  הסיעודי,  מהביטוח 
מכלול  את  להכיר  זה  צריכים 
ולדעת  האפשריות  ההטבות 
לממש  ניתן  וכיצד  מקרים  באילו 

אותם.

דיווח: הג'יהאד האסלאמי התכוון לירות 
רקטות נוספות לתל אביב - ונכשל

על פי הערכות, בארגון התכוונו לירות פעמים נוספות לעבר גוש דן, אך בחסדי 
שמיים הניסיונות לא צלחו

מאת סופרנו הצבאי

בישראל,  להערכות  בהתאם 
הזרוע  מנהיג  של  חיסולו  לאחר 
האסלאמי,  הג'יהאד  של  הצבאית 
האר־ חוליות  אל-עטא,  בהא  אבו 
ארוכות  רקטות  לשגר  הצליחו  גון 
אמש  זאת  עם  דן.  גוש  לעבר  טווח 
נחשף כי על פי הערכות המודיעין, 
בארגון  הראשוני  למאמץ  בנוסף 
ארוכות  רקטות  לשגר  התכוונו 

טווח לעבר תל אביב.
פעילי  נכשלו  שבגינה  הסיבה 
זאת,  עם  ברורה.  אינה  הג'יהאד 
כמה  לשער  ניתן  עבר  מפרסומי 
של  מפגיעה  חשש  בהן  סיבות, 
במ־ או  השיגור  בחוליות  צה"ל 
תנאי  או  טכניות,  תקלות  שגרים, 
כפי   - תואמים  שאינם  אוויר  מזג 
פעם  קרה  כבר  חמאס  שלטענת 

אחת בעבר.
תכנית  כי  מעריכים  בישראל 

האסלאמי  הג'יהאד  של  האש 
לא  דן  וגוש  אביב  בתל  לפגוע 
מתמשך  מאמץ  עקב  הצליחה 
לפגוע  הביטחון  מערכת  של 
הרקטות.  ייצור  הליך  בשרשרת 
תקי־ באמצעות  היתר  בין  זאת 

בניסיונות  פגיעה  מהאוויר,  פות 
ההברחה מסיני לרצועת עזה דרך 
הגבול  במעברי  והקפדה  מנהרות 
על מוצרי הייבוא של הפלסטינים 

לתוך הרצועה.

בפעילות נציג אגודת ישראל הרב אריה בליטנטל:

חיפה: יוזמה להנחה בארנונה לזוגות 
צעירים המתגוררים בשכונת הדר

מאת מאיר קליין 

יוזמה אותה גיבש חבר מועצת 
יש־ אגודת  מטעם  חיפה  העיר 
ותעלה  בליטנטל  אריה  הרב  ראל, 
קוראת  המועצה,  בישיבת  לדיון 
לזוגות  הארנונה  תשלומי  להוזלת 
בשכונת  מתגוררים  אשר  צעירים 
לעודד  מטרה  מתוך  בעיר,  הדר 
בשכונה  הצעירים  התיישבות  את 
הנחה  העיר.  מרכז  את  המהווה 
בניכוי חמישים אחוזים מתשלומי 
ללא  תביא  השנתיים,  הארנונה 
הבוח־ הצעירים  לכל  ברכה  ספק 

הוותיקה,  בשכונה  להתגורר  רים 
ביניהם כלל הצעירים המהווים את 

קהילות הקודש בשכונה.
חבר  הגיש  שנה  כחצי  לפני 
ישראל  אגודת  ויו"ר  המועצה 
בק־ בליטנטל,  אריה  הרב  בחיפה, 

שה אל ראש העיר הגב' ד"ר קליש 
רותם, בה הוא מציין את החיוניות 
להתגו־ צעירים  זוגות  הבאת  של 

מחקרים  כאשר  העיר,  ברחבי  רר 
עיר  שכל  מלמדים  ארציים  כלל 
זוגות  ועוד  עוד  לתוכה  הקולטת 
חיזוק  בתמורה  מקבלת  צעירים, 
ובשי־ העירוני  במסחר  משמעותי 

פור פני החינוך ועוד. 
בבקשתו העלה הרב בליטנטל 
על נס את שכונת הדר הממוקמת 
סובלת  אשר  עיר,  של  בטבורה 
מצ־ שמונע  שלילי  מדימוי  שנים 

עירים רבים לעבור ולהתגורר בה.
בלי־ הרב  הניח  אותה  ההצעה 
להציע  היתה  השולחן  על  טנטל 
חמי־ של  בשיעור  ארנונה  הנחת 
אשר  הצעירים  לכל  אחוזים  שים 
הדר.  בשכונת  להתגורר  יעברו 
אין ספק שהנחה שכזו תמשוך עוד 
ולש־ בכלל  לחיפה  צעירים  ועוד 
בליטנטל  הרב  בפרט.  הדר  כונת 
פתח־תקוה,  בעיר  לתקדים  ציין 
הנחה  העיר  מועצת  אישרה  שם 
הבוח־ גיל 36  עד  צעירים  לזוגות 

רים להתגורר במרכז העיר.
פקידי  מטעם  הבירור  אחרי 
שלמ־ התברר  הממונים,  העיריה 

סמכות  די  אין  הטוב,  הרצון  רות 
לקבוע  עירונית  מועצה  בידי 
ואכן  זה.  מסוג  ארנונה  הנחות 
הנחה  אושרה  שם  בפתח־תקוה, 
כמדווח,  העיר,  במועצת  שכזו 
אישור  את  ההחלטה  קיבלה  לא 
לא  והיא  הממונים  הממשלה  שרי 
למעשה.  הלכה  למיושמת  הפכה 
מסדר  הבקשה  ירדה  כך  בעקבות 

היום.
ההצ־ עלתה  שוב  אלה  בימים 

בגיבושה  כאשר  היום,  לסדר  עה 
רותם,  קליש  הגב'  רה"ע  עם  יחד 
את  במעט  לשנות  רעיון  עלה 
ההצעה, כך שהיא כן תוכל לעבור 
עם  לאלתר  יישומיים  לשלבים 
ההצ־ לפי  העיר.  מועצת  החלטת 

תציע  חיפה  עיריית  החדשה,  עה 

36 גיל  עד  צעירים  לזוגות  הנחה 
תושבי  וכלל  העיר  תושבי  לכלל 
השכונות, מבלי להבדיל בין שכו־

תופעל  כשהחלטה  לשכונה,  נה 
ותביא  החוקיים  האילוצים  פי  על 
אכן לגירוי כלכלי לזוגות צעירים 
בחיפה  יתד  לתקוע  נוספים  רבים 
המניין  מן  לתושבים  בה  ולהפוך 
פני  לשיפור  רבות  שיוסיף  דבר   –

ואיכות העיר במישורים רבים.
תביא  שכזו  שהחלטה  כמובן 
אור  של  ופתחון  תקוה  של  פתח 
המת־ חרדיות  משפחות  לאלפי 

משפחות  רובן  בחיפה,  גוררות 
גיל  את  עוברות  שאינן  צעירות 
תהווה  בארנונה,  ההנחה  ה־36. 
ממש,  של  סיוע  עבורן  איפוא 
זוגות  ועוד  עוד  ידרבן  גם  והדבר 
לעזוב  החרדי,  מהציבור  צעירים 
מר־ מחיריו  עם  הארץ  מרכז  את 

לחיפה,  ולעבור  השחקים  קיעי 
הבירה הצפונית.

הבק־ תיכנס  הקרובים  בימים 
שה לדיון בוועדה לבדיקת עיוותי 
על  הממונה  הוועדה   – ארנונה 
צורת גביית הארנונה, באופן שה־

תבואנה  לא  ואחרות  כאלה  נחות 
על חשבון הגרעון בקופת העיריה, 
מוסר  בליטנטל  אריה  הרב  כאשר 
ההצעה  שאכן  הרבה  תקוותו  את 
תעשה פרי, ורווחה כלכלית תבוא 
צעירות  משפחות  של  לביתן 

רבות.

עיראק: ארבעה בני אדם נהרגו 
בעימותים עם כוחות הביטחון בבירה

מאת י. לוסטיגמן 

במחאה  ההרוגים  מספר 
לכ-320,  אתמול  הגיע  בעיראק 
מפגינים  ארבעה  של  מותם  עם 
שהתנהלו  בעימותים  נוספים, 
בבירה  הביטחון  כוחות  ובין  בינם 

התקשורת  כלי  מוסרים  כך  בגדד. 
במדינה. 

נגד  בעיקר  ממוקדת  המחאה 
הר־ על  האיראנית  ההשפעה 

להביא  ודורשת  במדינה,  שויות 
על  והכרזה  הממשלה  לפיזור 
אין  לפרלמנט.  חדשות  בחירות 

בעי־ מסוגה  הראשונה  המחאה  זו 
הראשונה  הפעם  זאת  אך  ראק, 
אזרחים  מצד  באה  המחאה  בה 
של  השיעי  לפלג  המשתייכים 
במדינה  הרוב  שהם  האסלאם, 
באיראן  לתומכים  נחשבו  ובעבר 

השיעית. 

נחנכה לשכת מינהל 
האוכלוסין בנהריה

מאת חיים מרגליות

לשכת  נחנכה  מכובד  בטקס 
בנה־ החדשה  האוכלוסין  מינהל 

ריה, הממוקמת בקניון נהריה.
מנכ"ל  במעמד  נערך  הטקס 
פרופ'  וההגירה  האוכלוסין  רשות 

נה־ העיר  ראש  מור־יוסף,  שלמה 
רשות  בכירי  וכן  מרלי  רונן  ריה 
האוכלוסין ובכירי עיריית נהריה. 
לכלל  שירות  תעמיד  הלשכה 
בתחומי  המערבי  הגליל  תושבי 
מרשם  זהות,  תעודות  דרכונים, 

ותיעוד.

נתניהו: "האויבים שלנו קיבלו את המסר – 
אנחנו יכולים להגיע לכל אחד, אפילו במיטתו"

ראש הממשלה ביקר בסוללת כיפת ברזל ונפגש עם חיילי צה"ל. "אני משבח את 
צה"ל ואת השב"כ על הישג אדיר"

מאת סופרנו הצבאי

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
במרכז  בטחוני  סיור  אתמול  קיים 
כיפת  ובסוללת  יירוטים  ניהול 
ברזל, על רקע סיום מבצע 'חגורה 
נתניהו  עזה.  ברצועת  שחורה' 
מערך  פעילות  על  סקירה  קיבל 
האח־ בימים  האווירית  ההגנה 
רן  תא"ל  המערך  ממפקד  רונים 
כוכב, ושוחח עם לוחמים וטכנאים 
בסוללת  האווירית  ההגנה  ממערך 

כיפת ברזל.

"אני רוצה לברך את הלוחמים 
ואת המפקדים, על ההישג היוצא 
מן הכלל של מערכת ההגנה שלנו 
האזרחים  עם  יחד  היטב,  שפעלה 
שנשמעו להוראות פיקוד העורף. 
הצלחנו למנוע פגיעות כלשהן עד 

לרגע זה", אמר נתניהו.
המ־ סיום  לקראת  "אנחנו 

לשבח  כל  קודם  יכול  אני  בצע, 
הישג  על  השב"כ  ואת  צה"ל  את 
לקבינט  לחבריי  ולהודות  אדיר 
והנועזת  האחראית  ההחלטה  על 

לעשות את המבצע הזה".
כי  הדגיש  הממשלה  ראש 
במלואן.  הושגו  המבצע  מטרות 

לעשות  היתה  המבצע  "מטרת 
סיכול ממוקד של מפקד הג'יהאד 
חו־ הוא  עזה.  ברצועת  האיסלמי 
סל, ויחד איתו חוסלו עשרות מח־

בלים וגם עשרות מטרות תשתית 
חשובות של הג'יהאד האיסלמי.

את  קיבלו  שלנו  "האויבים 
המסר – אנחנו יכולים להגיע לכל 
לכל  להגיע  יכולים  אנחנו  אחד. 
מקווה  אני  במיטתו.  אפילו  אחד, 
על  סומך  אני  נלמד.  הזה  שהלקח 
ולע־ להשתפר  שנמשיך  כוחותינו 

להבטיח  כדי  שדרוש  מה  כל  שות 
את בטחון ישראל. כל הכבוד לכם 

ותודה רבה לכם", כך נתניהו.
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במסגרת מהלך '30,40,50':

מרחב 'מכבי' בבני ברק בפעילות 
ענפה לקידום הבריאות 

במכבי, מעבר להגשת טיפול רפואי 
מנת  על  הכל  עושים  ומסור,  מקצועי 
שלימה,  בבריאות  החברים  על  לשמור 
ולא  תחלואה  למנוע  כלים  להעניק 
לא  במכבי  מעשה.  לאחר  רק  בה  לטפל 
בהדרכות  בסדנאות,  במומחים,  חוסכים 
מול  ישיר  ובקשר  הצעירות  לאימהות 
המעודדים  והילדים  המשפחה  רופאי 
של  חשיבותה  אודות  ומסבירים  מעקב 

רפואה מונעת.
כלים,  מספר  כוללת  מונעת  רפואה 
שבעזרתם ניתן מחד להפחית את הסי־
כון לתחלואה ומאידך לשפר את איכות 
החיים. הכלי הראשון הוא שורת המלצות 
לגורמי  החשיפה  להפחתת  המסייעות 
המ־ על  מדובר  שונות.  למחלות  סיכון 
הפחתת  השינה,  להרגלי  הנוגעות  לצות 
גופנית.  ופעילות  מבוקרת  תזונה  עישון, 
הכלי השני הוא ביצוע בדיקות סקר בהן 
ניתן לאתר סימנים למחלות לפני הופעת 
לבי־ ההמלצות  מחשידים.  סימפטומים 

צוע בדיקות סקר ותדירותן, משתנות על 
גיל,  לרבות  אישיים,  משתנים  מספר  פי 
והשתייכות לקבוצת סיכון זו או אחרת. 
או  מחלה,  של  מוקדם  שאיתור  מאחר 
מפתח  לפעמים  הוא  לחלות,  סיכון  של 
ביצוע  על  להקפיד  חשוב  חיים,  להצלת 

בדיקות סקר במועדים המומלצים.
המ־ גיל  ע"פ  המומלצות  הבדיקות 

 BMI ,טופל: גילאי 30-40: איתור אנמיה
 HAP-ו משקל-גובה),  יחס  (הערכת 
 :40-50 גילאי  בנשים.  מחלה  לאיתור 
 HAP -פרופיל שומנים בדם, לחץ דם, ו
לנשים. גילאי 50 ומעלה: ממוגרפיה, דם 

סמוי, ו- HAP לאיתור מחלה בנשים.
דגש  שם  ב'מכבי'  המרכז  מחוז 
קי־ מהלך  ובמסגרת  הנושא,  על  מיוחד 

במרחב  הפועל   ,'30,40,50' הבריאות  דום 
ישירות  פניות  'מכבי'  יוזמת  ברק,  בני 

האישיים,  נתוניהם  פני  שעל  לחברים, 
נוסף  דגש  הבדיקות.  את  לבצע  צריכים 
ומניעת  ברזל  למתן  המרחב  שם  וחשוב 
אנמיה בקרב תינוקות בבני ברק. על מנת 
לקדם את המודעות והדגשת החשיבות 
ימי  נערכים  לתינוקות,  ברזל  מתן  של 
מוזמנות  אליהם  מרוכזים,  בריאות 
אימהות לתינוקות בגילאי שנה, כדי לע־

רוך להם בדיקת ספירת דם לבירור רמת 
השירות,  הנגשת  לצורך  ההמוגלובין. 
הבדיקות  ימי  את  לערוך  המרחב  דואג 
ייעודית,  אחות  בליווי  אחה"צ,  בשעות 

ובפרישה רחבה בכל המעבדות בעיר.
דואגת  כרוניים  חולים  בקרב  גם 
לחשיבות  המודעות  את  לעורר  'מכבי' 
הגעה  ולעודד  השונים,  המדדים  מעקבי 
המרחב  מקיים  לשבוע  אחת  לבדיקות. 
ימי בריאות מרוכזים לחולי סכרת, בהם 
במקום  הדרושות  הבדיקות  כל  ניתנות 
אחיות,  מרפאת  דמים,  לקיחת  אחד: 
ורופא עיניים לסוכרתיים. על מנת שכל 
ימי  נערכים  לבדיקות,  להגיע  יוכל  אחד 
ואף  ואחרה"צ,  הבוקר  בשעות  הבריאות 

בימי שישי.
מנהל מרחב בני ברק, ר' ברוך שטרן: 
"מכבי' שמה בראש מעייניה את רווחתם 
כחלק  החברים.  של  בריאותם  וקידום 
מגישה זו מפעיל מחוז המרכז, בניהולה 
של דבורה חסיד, ראש המחוז, את מהלך 
בני  במרחב  הבריאות  לקידום   '30,40,50'
רבים  משאבים  מושקעים  במהלך  ברק. 
הקט־ הפרטים  כל  על  קפדנית  וחשיבה 
נים, שהופכים את היוזמות לנגישות ומו־
תאמות לצרכי החברים. אני מזמין באופן 
ברק  בבני  'מכבי'  מחברי  אחד  כל  אישי 
ובכך  להיבדק  להגיע  לפניות,  להיענות 
לקיים את מצוות הכתוב 'ונשמרתם מאד 
לנפשותיכם'. אני סבור ובטוח, כי בעזרת 
לראות  נזכה  הזו,  החשובה  ההשתדלות 

את חברינו חיים בבריאות טובה ולהעניק 
שירותי רפואה בשמחות בעז"ה".

מרחב  רפואי  מנהל  שנקר,  ערן  ד"ר 
הע־ את  לראות  שמחים  "אנו  ברק:  בני 
לייה המשמעותית במספר החברים המ־

בצעים את הבדיקות בהתאם לנתוניהם 
אורח  ניהול  על  ומקפידים  האישיים, 
האינ־ שהפעילות  ספק  אין  בריא.  חיים 
טנסיבית, הפניות היזומות וימי הבריאות 
המרוכזים תורמים רבות להעלאת המו־

לבריאות  ולחינוך  החברים,  בקרב  דעות 
בימים  הצעיר.  הגיל  שכבת  בקרב  גם 
מאות  של  רכישה  מכבי  השלימה  אלה 
אלפי חיסוני שפעת, אני קורא לכל אחד 
לאוכלוסייה  ובמיוחד  ולהתחסן,  לבוא 
שנה,  חצי  גיל  מעל  תינוקות  הרגישה: 
חולים כרוניים, נשים לפני לידה ובני 65+. 

בואו נעבור את החורף בשלום".

ד"ר לאוניד בוגוסלבסקי רופא משפחה וותיק של מאוחדת באשדוד 
נבחר לקבל תעודת הוקרה במסגרת "הרופא המסור של המדינה"

התעודה הוענקה לד"ר לאוניד בוגוסלבסקי על ידי נציגי קרן דניאלי שקיימו פרויקט ארצי לבחירת הרופאים המסורים שנבחרו על ידי אלפי 
מטופלים • מר דני מושיוב מנהל מחוז דרום במאוחדת: "ד"ר בוגוסלבסקי הינו אחד הרופאים המוערכים של מאוחדת באשדוד. מאוחדת שמה 

דגש מלבד המקצועיות של אנשי הצוות, גם על יחס אדיב ואישי, ואנו שמחים על הבחירה ברופא המשפחה במסגרת הפרויקט הארצי"
באש־ מאוחדת  של  משפחה  רופא 

דוד נבחר לקבל תעודת הוקרה מיוחדת 
של  המסור  "הרופא  תחרות  במסגרת 
המדינה" שהתקיים על ידי קרן דניאלי. 

רופא  בוגוסלבסקי  לאוניד   ד"ר 
משפחה של מאוחדת ברובע ז' באשדוד, 
המרוץ  במסגרת  רבות  להמלצות  זכה 
שעל ידי קרן דניאלי, ונבחר לקבל תעו־

הקרן,  נציגי  ידי  על  מיוחדת  הוקרה  דת 
הפניות  מאופי  התפעלותם  את  שהביעו 
שרואים  רבים  מטופלים  של  הנרגשות 
וכ'רופא  כשליח  בוגוסלבסקי  ד"ר  את 
מקצועי  איכותי  מענה  שמעניק  ידיד', 
החרדית  מהקהילה  לקוחות  לאלפי 

באשדוד.
המגזר  מנהל  דנציגר  חנוך  הרב 
בוגוסלבסקי  "ד"ר  דרום  במחוז  החרדי 
החרדי,  ברובע  הרופאים  מוותיקי  הינו 
כאשר  לקוחות  באלפי  כאמור  ומטפל 

תח־ במניעת  גם  שנים  מזה  עוסק  הוא 
לואה – בעידוד לירידה במשקל, בדיקות 
רב  ידע  בוגוסלבסקי  לד"ר  ועוד.  סקר 
בתחומי בריאות הנפש, והוא מהרופאים 

ולהעניק  טיפולי  מעגל  לסגור  שיודעים 
את השרות המלא ללקוח במרפאה ללא 

צורך בהפניות מיותרות.
בנפש  מבין   בוגוסלבסקי  "ד"ר 

האדם, החיוך של החולה שיוצא מחדרו 
המ־ אחד  אומר  תרופה"  חצי  כבר  הוא 

טופלים. 
הנהלת  את  שהביאה  ההמלצה 
תעודת  את  לרופא  להעניק  דניאלי  קרן 
שהומלצו,  רופאים  אלפי  מבין  ההוקרה 
המפורס־ מהרבנים  אחד  ידי  על  ניתנה 
מים באשדוד שזכה להימנות על מטופ־
ליו של ד"ר בוגוסלבסקי, ולדבריו הצליח 
במאמץ משותף עם הרופא להעלות את 

מדדי הבריאות שלו בצורה דרסטית.  
דרום  מחוז  מנהל  מושיוב  דני  מר 
במאוחדת בירך על הבחירה ואמר: "ד"ר 
המו־ הרופאים  אחד  הינו  בוגוסלבסקי 

מאוחדת  באשדוד.  מאוחדת  של  ערכים 
שמה דגש מלבד המקצועיות של אנשי 
ואנו  ואישי,  אדיב  יחס  על  גם  הצוות, 
המשפחה  ברופא  הבחירה  על  שמחים 

במסגרת הפרויקט הארצי".

לקוחות 'כללית מושלם' נהנים מ-1,000 מנתחים 
בכירים בהשתתפות עצמית נמוכה במיוחד

עצמם  את  מוצאים  רבים  אנשים 
על  להכריע  צריכים  הם  בה  בסיטואציה 
ובחלק  אותם  שינתח  האיש  של  זהותו 
תמיד  הם  חייהם.  את  יציל  מהמקרים 
יחפשו את הטוב ביותר ולא יתפשרו על 
כמובן  זה  המקצועית,  והרמה  האיכות 
אתם  אם  כסף.  מעט  לא  להם  יעלה 
כללית,  של  המשלים  בביטוח  מבוטחים 
לבחור  יכולים  אתם  פלטינום,  מושלם 
לכם מנתח בכיר מתוך רשימה של כאלף 
מנתחים בכירים מהשורה הראשונה של 
עולם הרפואה הישראלי, והעלות? נמוכה 
במיוחד. כמו יתר השירותים המושלמים 
להביא  יודעים  בכללית  כי  כללית,  של 
את הטוב ביותר במחיר המשתלם ביותר.
נהנים  מושלם'  'כללית  לקוחות 
מהסדרים עם כ-1,000 רופאים מהשורה 
נמוכה  עצמית  בהשתתפות  הראשונה 
כללית  של  המשלים  הביטוח  במיוחד. 
ייחודי,  שירות  מעניק  מושלם,  כללית   -
במסגרתו עומדים לרשותם של מבוטחי 
מהבכירים  רופאים,  כ-1,000  המושלם 

לניתוחים  ישראל,  של  הרפואה  בעולם 
בבתי חולים ברחבי הארץ.

חולים  בבתי  נערכים  הניתוחים 
פרטיים ו/ או במסגרת השירות הרפואי 
הפרטי (שר"פ) בבתי החולים בירושלים 
במיוחד  נמוכה  עצמית  בהשתתפות   -
של עד 2,000 ₪ בלבד לניתוח, במרבית 

הניתוחים ללקוחות 'מושלם פלטינום'.
מוש־ 'כללית  לקוחות  לדוגמא,  כך 

לם' זכאיות למנתח פרטי לניתוח קיסרי 
בבית החולים 'שערי צדק' בירושלים עם 
מ-550  החל  של  בעלות  בהסכם,  מנתח 
בצורה  הניתוח  עלות  כאשר  בלבד,   ₪

פרטית יכולה להגיע ל-15,000 ₪ ויותר.
לקוחות 'כללית מושלם' יכולים לב־

חור את הרופא הטוב ביותר, עם הניסיון 
הרב ביותר ועם ההמלצות הכי חמות וכל 

זה במחירים הכי משתלמים.
הרב אברהם קונסקי, מנהל מחלקת 
הבריאות  "שירותי  בכללית:  חרדי  מגזר 
של כללית הם הטובים ביותר למשפחה 
גם  בשירות,  גם  בהיצע,  גם  החרדית. 
נחשפים  כאשר  במחיר.  וגם  בהתאמה 
לקוחות  זכאים  להם  השירותים  להיקף 
ופלטי־ מושלם  כללית  ומבוטחי  כללית 
נום, מבינים למה לקוחות כללית במגזר 
השירותים  מהיקף  מרוצים  הכי  החרדי 

ועלותם".
לתקנון  בכפוף  המחייבים  התנאים 
ולתקופות  פלטינום  מושלם  כללית 

האכשרה.

חורף בריא: 'לאומית' מתרחבת גם בבני ברק
ד"ר חנן שניידר, מומחה בעל שם עולמי, יקבל קהל במרכז הרפואי יהודה הלוי בעיר • בשבוע שעבר בישרה 

'לאומית' על התרחבות משמעותית בשירותים הרפואיים בריכוזים חרדיים נוספים ברחבי הארץ
ממשיכה  בריאות'  שירותי  'לאומית 
בכל  והתרחבות  ההתפתחות  בתנופת 
בני  בעיר  בכללם  החרדיים,  הריכוזים 
השבוע  התבשרו  זו  במסגרת  ברק. 
שניידר,  חנן  ד"ר  כי  'לאומית'  לקוחות 
מומחה בעל שם עולמי, מצטרף למצבת 
המומחים של לאומית בעיר ויקבל קהל 

בכל המרכזים הרפואיים. 
עשיר  ניסיון  שניידר  לד"ר  כי  יצוין 
היחידה  כמנהל  תפקידו  לאור  בתחום 
ועוד  כרמל,  בביה"ח  לב  נמרץ  לטיפול 
שורה של תפקידים דומים אותם מילא 

במקומות נוספים. 
ניסיון  לבעל  נחשב  הוא  בנוסף 
מיוחד בצנתורים ובהשתלת קוצבים, וב־

על ידע רב במעטפת המשפטית הנושקת 
לתחום זה. 

הצטרפות  כי  אומרים  ב'לאומית' 
הרופאים  למצבת  ברמתו  מומחה  של 
לאיכותה  ועדות  ממש  של  בשורה  הינה 
את  ששמה  'לאומית'  של  ומקצועיותה 
בריאות הלקוחות מעל לכל שיקול אחר. 
כאמור, מדובר בחלק מתנופת ההת־

רחבות והצמיחה של 'לאומית' בריכוזים 
החרדיים השונים לקראת החורף הקרוב. 
בשבוע שעבר דווח כי 'לאומית' צי־

רפה לשורותיה שורה ארוכה של רופאים 
בערים  הלקוחות  את  שישרתו  מומחים 
ירושלים, בית שמש וביישוב גבעת זאב.

מומחית  גוזלינו  א.  ד"ר  בירושלים: 
לרפואת ילדים הצטרפה למרכז הרפואי 
רמות  הרפואי  ולמרכז  פולין  רמות 
כיסופים. ד"ר גיל אזולאי מומחה לפסי־

רמות  הרפואי  למרכז  מצטרף  כיאטריה 
כיסופים. 

מומחים  של  שורה  בירושלים:  עוד 
הם  אף  הצטרפו  בעיר  החולים  מבתי 
שירותי  'לאומית  של  הרופאים  למצבת 

רופאים  בארבעה  מדובר  בריאות'. 
ומ־ עזרה  הרפואי  למרכז  שהצטרפו 

מומחה  שימל  מיכאל  פרופסור  רפא. 
מביה"ח  פגים)  (רפואת  לנאונטולוגיה 
מומחה  צוהר  תמיר  ד"ר  צדק.  שערי 
הדסה.  מביה"ח  אורתופדית  לכירורגיה 
לנוירולוגית  מומחה  וינטר  גדעון  ד"ר 
וד"ר  צדק  שערי  החולים  מבית  ילדים 
עודה קאסם מומחה לגסטרואנטרולוגיה 

מבית החולים שערי צדק. 
לרפואת  המומחה  זאב:  בגבעת 
ילדים ד"ר שבתאי שאול הצטרף לצוות 

הרפואי של לאומית שירותי בריאות. 
בשורות  מבטיחים  ב'לאומית' 
בתקופה  כבר  הלקוחות  למען  נוספות 

הקרובה. "נמשיך לעשות הכל כדי לספק 
המקצועי  המענה  את  שלנו  ללקוחות 

ביותר והרחב ביותר".
של  להובלה  נוספים  גורמים 
המ־ הם  החרדי  המגזר  בקרב  'לאומית' 

והיחס  המקצועיות  המשתלמים,  חירים 
כלי  במספר  פרסמו  לאחרונה  האישי. 
תקשורת נתונים מהם עולה כי 'לאומית 
שירותי בריאות' היא הזולה והמשתלמת 

ביותר מבין כלל קופות החולים. 
של  הנוח  המחיר  האמת,  למען 
חדש,  אינו  למתחרות  ביחס  'לאומית' 
העצום  הפער  זהו  שמפתיע  מה  אולם 

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

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

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

מאות שקלים בחודש. 

הרה"ח ר' יהושע העשיל כץ ז"ל
מסערט  לנסיעה  להתכונן  שהחל 
ע"ה  אמו  אליו  פנתה  לויז'ניצא, 
לרבי,  נוסע  'אתה  לו:  ואמרה 
הילד  בננו  את  גם  איתך  נא  קח 
את  לראות  יזכה  למען  העשל'ה, 
ממנו  ויקבל  הרבי  של  קדשו  פני 

ברכה'. 
הסב"ק  אל  לנסוע  זכה  כך 
בפני  ולחזות  ישראל'  ה'אהבת 
בעת  ויחידה.  אחת  פעם  קדשו 
הת־ ילד  בהיותו  לקו"פ,  שנכנסו 

של  חדרו  של  בידית  לשחק  חיל 
הרבי ואביו גער בו שיעמוד בדרך 
לא־ ואמר  הסב"ק  נענה  אז  ארץ, 

'דאס  איהם,  לאז  איהם,  ביו: "לאז 
שפילען  נאך  זעך  וועט  יונגעלע, 
איר־ מיינע  ביי  קלאמקע  די  מיט 
ישחק  עוד  זה,  (ילד  אייניקלעך'... 

עם הידית אצל ניניי). 
מלחמת  פרצה   14 בן  בהיותו 
העולם השניה והוגלה לגלות טר־

כל  עם  יחד  בדז'ורין  נסניסטריה 
תושבי העיר סערט, ובראשם מרן 
ה'מקור ברוך' זי"ע ובני משפחתו, 
לבוקרסט  דרך  לא  בדרך  והגיע 
כפליטים  שהו  שם  רומניה,  בירת 
ועדיין  הקרבות,  מאזור  שנמלטו 
לא ידעו כיצד לכלכל את צעדיהם 

לקראת הבאות. 
באותם ימים החלו השלטונות 
הצבא,  לעבודת  בחורים  לגייס 
יתפסהו  פן  מאד  חשש  ז"ל  ואביו 
יום  בכל  לכן  הרומנים,  החיילים 
אחד,  יום  אחר.  במקום  התחבא 
על  ידיעה  לאוזניהם  הגיעה 
לעלות  המתכננת  יהודים  קבוצת 
על  שקפצו  וכמובן  ישראל,  לארץ 
המציאה להצטרף אליהם. אביו ר' 
מה  כדת  מאד  התלבט  ז"ל  פישל 
לעשות, כי לא ידע מה יותר מסוכן 
עבורו, שיישאר בבוקרסט ויצטרך 
להמשיך להסתתר מעיני הבולשת 
לצאת  עדיף  שכבר  או  הרומנית 
לדרך הארוכה לארץ הקודש למ־
רות כל הסכנות המצויות בדרך. 

את  לקבל  החליט  לבסוף 
זי"ע,  חיים'  ה'אמרי  מרן  עצת 
פנימה,  לקודש  שכשנכנסו  מכיון 
מרן  פתח  פיו,  את  פצה  טרם  עוד 
ה'אמרי חיים' על אתר ואמר להם 
דא,  זענען  זון  מיטן  'פישל'ע  כך: 
מן הסתם ווילן זיי פארן קיין ארץ 
נמצאים  בנו  עם  (פישל'ה  ישראל, 
לנסוע  הם  רוצים  הסתם  מן  כאן, 
יצ־ מלאכיו  כי  נו,  ישראל).  לארץ 
ווה לך לשמרך בכל דרכיך'. כשה־

ישראל  לארץ  בדרך  באוניה  פליג 
התעכב למשך שנה באיטליה, עד 
הנצר־ האישורים  כל  את  שקיבל 

כים להיכנס ארצה. 
ישראל  לארץ  בואו  עם  תיכף 
לתל־ נסע  תש"ו,  אייר  בחודש 

של  קדשו  פני  לחלות  כדי  אביב 
הרה"ק בעל 'דמשק אליעזר' זי"ע, 
ה'ויז'ניצער־רבי'  שהוא  ידע  כי 

היחיד הנמצא כעת בארץ, מה גם 
שאחיו הגדולים הב' וועלוול והב' 
אצלו  למדו  ז"ל,  ליטמן  אברהם 
לו  לספר  ורצה  בויז'ניצא  בישיבה 

עליהם. 
קודש,  נאוה  לביתו  כשהגיע 
שעומד  שמע  שה'דמשק'  ברגע 
ויצא  מכסאו  קפץ  מיד  בחוץ,  הוא 
באהבה  ונישקו  וחיבקו  החוצה, 
לחדרו  נכנסו  לאחר־מכן  רבה. 
מהמש־ לפליטה  נותר  מי  ושאלו 

בהתרגשות  ומהתלמידים?  פחה 
רבה סיפר לפניו ר' יהושע העשל 
בדרך,  עבר  אשר  התלאה  כל  את 
בוכים  בקול  לו  לספר  הוסיף  וכן 
אברהם  החשוב  הבחור  אחיו  על 
אצלו  שלמד   – הי"ד  ז"ל  ליטמן 
שגווע   – בויז'ניצא  הק'  בישיבה 
והוא  ברעב  טרנסניסטריה  בגלות 
כששמע  בלבד.  שנים  י"ח  בן 
תל־  – אחיו  פטירת  על  ה'דמשק' 

ואמר:  רב  בצער  כפיו  ספק  מידו, 
מרות  ביכה  כך  מיר',  איז  ווי  'אוי 
זמן  משך  להירגע  הצליח  ולא 

ארוך.
הע־ יהושע  ר'  הקים  בהמשך, 

שיל את ביתו עם בתו של הרה"ח 
שו"ב  ז"ל  כהן  יצחק  שמעון  ר' 
שנים  ח"י  במשך  הכרמל.  בטירת 
לתקופות  זוגתו  נוסעת  היתה 
ממושכות למונסי, שם הכינה ובי־

שלה את המאכלים אצל כ"ק מרן 
מוויזניץ  מרדכי'  ה'תורת  אדמו"ר 
מידי  נוסע  היה  המנוח  זצוק"ל. 
עבור  שם  ואפה  בישל  וגם  פעם 
אחת  שפעם  מספרים  זצ"ל,  הרבי 
כשאחז באמצע עשיית 'לאקשען' 
תוך כדי שירת קטעי נוסח ויז'ניץ 
לימים הקדושים כדרכו, עבר שם 
הרבי והגיב בהתלהבות: "הייליגע 

לאקשען!"
מויזשניץ  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
בניחום  שליט"א  שמש  בית 
על  רבות  והפליא  סיפר  האבלים, 
להם  שהיתה  המיוחדת  המסירות 
והגיעו  ושטרחו  לה,  דומה  שאין 
מו־ עד  ישראל  מארץ  ושוב  שוב 

מהדור  ליהודי  דוגמא  והיה  נסי, 
הקודם שאין רבים כמותם כיום.

העוגות  את  מציינים  במיוחד 
דומה  ואין  מכין  שהיה  המיוחדות 
צדיקים  בבית  שמחה  בעת  להן, 
משקיע  שהיה  אנ"ש,  ובשמחות 
על  רבות.  שעות  העוגות  בהכנת 
ואת  פסוקים  רושם  היה  העוגה 
כאשר  השלשלת,  צדיקי  שמות 
זה  ידי  שעל  מאד  שמח  תמיד 
וכלה.  וחתן  צדיקים  לשמח  זוכה 
ואת  העוגות  את  מכין  שהיה  בעת 
ה'מלאי' לשולחנות הטהורים היה 
שר קטעי נוסח מימים טובים ושר 

שירי שבת קודש.
מסערט  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
ניחום  בעת  סיפר  שליט"א  ויז'ניץ 
האבלים, שבאחת השמחות הביא 
מפוארת  עוגה  העשיל  יהושע  ר' 

באמרו:  זצוק"ל,  הרבי  אביו  לבית 
'אין כאן רק מזונות, אלא מלכויות 
זכרונות שופרות מונחים בפנים'... 
בלב  חסיד  שהיה  עליו  והתבטא 
ונפש, 'אנגעטינקען אין ויז'ניץ פון 
קאפ ביז פוס'... וציין את השירים 
שר  שהיה  באידיש  המיוחדים 

במתיקות רבה.
בר־ הולך  כשהיה  ז"ל  המנוח 
חוב היה שר לעצמו משירי שבת, 
השפ־ את  לוקח  היה  השבוע  וכל 
עות השבת הקודמת ומתכונן לש־

שאלו  הפעמים  באחת  הבאה.  בת 
שר  כבר  למה  ראשון  ביום  אותו 
משירי שב"ק ואמר, שהרי בבוקר 
יום  'היום  אמרו  שחרית  בתפילת 
שצריכים  סימן  'בשבת'',  ראשון 
לשב"ק,  ולהתכונן  לזכור  הזמן  כל 
לימים  מתקרבים  כשהיו  ובפרט 
התפילות  על  חוזר  היה  טובים 
לתפילות  כבר  ומחכה  והנוסח 
יו"ט. במצוה טאנץ אצל נכדיו היה 
לפני  נוסח  קטעי  במתיקות  שר 
והשמ־ המתנה  שזו  ואמר  ריקודו, 
לחתן  לתת  שיכול  גדולה  הכי  חה 

והכלה, קטע טוב של נוסח...
בבני  ה'  בשיכון  גר  בתחילה 
המד־ בית  ממקימי  והיה  ברק 
ברחוב  בב"ב  ויז'ניץ  סערט  רש 
מיני  מחלק  היה  שם  מהרש"ל, 
שהתפ־ תשב"ר  ילדי  לכל  מתיקה 

ללו וענו אמן. כן היה התפלל בבית 
המדרש ווישווא אצל גיסו הרה"צ 
זצ"ל.  מוישווא  הגר  נפתלי  רבי 
כש"ץ  שימש  שנים  כמה  במשך 
פו־ המדרש  בבית  נוראים  בימים 

עלי אגודה בשיכון ה'.
הולך  היה  ימים  באותם 
חיים'  ה'אמרי  מרן  אצל  לשוה"ט 
על  רבות  מספר  והיה  זצוק"ל 
מכן  לאחר  אלו,  מימים  השוה"ט 
אצל  הטהורים  לשולחנות  הלך 

מרן ה'ישועות משה' זצוק"ל.
הרה"ק  לרבו  בלו"נ  דבוק  היה 
זצוק"ל  ברוך  המקור  בעל  מרן 
דבר  כל  על  אתו  מתייעץ  והיה 
בלו"נ  קשור  היה  ולאחמ"כ  ודבר, 
אלי־ החכמת  אדמו"ר  מרן  לבנו 

עבר  תשנ"ב  בשנת  זצוק"ל.  עזר 
בחיפה,  ויז'ניץ  ברמת  להתגורר 
ותמיד התבטא שהוא 'סערעטער' 

במקור, כי נולד בעיר סערט.
לישועה  וצפייתו  אמונתו 
שואל  היה  להפליא.  עד  היתה 
לו  וחיכה  מגיע  הוא  מתי  הזמן  כל 
בכל רגע ורגע. כשהיה שואל מתי 
מי,  אותו  שואלים  והיו  מגיע  הוא 
זוכרים  לא  שאנחנו  לו  כואב  היה 
כל הזמן שמחכים לביאת המשיח 

ולגאולה השלימה.
בשנים האחרונות הלך ונחלש 
ובשבוע האחרון השיב את נשמתו 
ליוצרו ובוראו והוא בגיל 93. בה־

הגדול  מביהמ"ד  שיצאה  לווייתו 
הגאון  הספידוהו:  ויז'ניץ  ברמת 
שליט"א  זולדן  שלמה  דוד  רבי 

ויז'ניץ  סערט  קהילת  דומ"ץ 
רוזנברג  פייש  משולם  ר'  והרה"ג 
שליט"א רב דקהל חסידים חיפה.

ש"ב הרב משה בויאר שליט"א 
זמירות  שבעת  בהספידו,  הזכיר 
מש־ את  פעם  שאל  השב"ק  ליל 

המילות  לפירוש  וצאצאיו  פחתו 
מאוד  "הטיבות  הייחוד':  ב'שיר 
לאח־ גם  תיטיב  כן  לראשונים 

מזמרים  ויז'ניץ  שבנוסח  רונים", 
ושוב,  שוב  אלו  מילות  וכופלים 
המילים  על  חוזר  שהיה  כדי  תוך 
התנועה  עם  ועריבות  במתיקות 
והמנגינה, היה שואל את המסובים 
בסעודת השב"ק, מה מכוונים כש־

וכך  זו?  בקשה  מהשי"ת  מבקשים 
קושייתו  את  ומסביר  ממשיך  היה 
ה'ראשונים'  שהרי  הבנתו,  פי  על 
ודורו  שלו  לדורו  הכוונה  וודאי 
אלו  וה'אחרונים'  ז"ל,  אביו  של 
הדורות של היום והדורות הבאים, 
אם כן אינו מבין כלל את הבקשה, 
שהרי בדורות ה'ראשונים' בשנים 
קדמוניות עברו הם יחד עם ראשי 
אלפי ישראל, את השואה האיומה 
והחורבן הגדול, וכי מאי שייך לב־

קש ולזמר על "טוב זה" 'כן תיטיב 
גם לאחרונים'?!

ז"ל  העשיל  יהושע  ר'  והיה 
במתק דבריו מסביר ומספר ועיניו 
זלגו דמעות, כיצד בגלות טרנסני־

סטריה בדז'ורין, חיו בחדר קטן כל 
משפחות,  עוד  עם  יחד  המשפחה 
ובגד  לאכול  לחם  היה  בקושי 
ללבוש, אך כשהגיעה שב"ק הפכו 
ארון ברזל ששימש כשולחן, וער־

כו את ה'שבת טיש', כוס הקידוש 
ו'הסעודה'  בדמעות,  מלא  היה 
את  אך  אוכל!  ללא  כמעט  היתה 
זמירות השב"ק זימרו בהתלהבות 
"מ'האט  ברען  א  מיט  רב  וברגש 
גן  טעם  א  און  מתיקות  געפילט 
שב"ק",  הייליגען  דעם  אין  עדן 
אמנם לגוף לא היה מה להציע! אך 
הנשמה ששה וזמרה מיט א געש־

וסיכם,  דבריו  סיים  ובזאת  מאק. 
השיר  מילות  ופירוש  כוונת  זהו 
והניגון החוזר שוב ושוב,"הטיבות 
הטוב  הטעם  לראשונים"  מאוד 
בהרג־ הראשונים  לדורות  שהיה 

תיטיב  "כן  והשב"ק,  המצוות  שת 
מבקשים  אנו  לאחרונים",  גם 
מהשי"ת שהדורות הבאים ירגישו 
אף הם את הטוב האמיתי, למרות 
שהטוב המדומה של הגוף מפריע 
לראשונים)  הפריע  שלא  (מה  לנו 
פון  זמר  א  אין  לגעשמאק  ויזכו 

שב"ק, א ברען אין א דאווענען.
קבורתו,  לאחר  החיים  בבית 
של־ ר'  הרה"ג  אחיינו  הספידו 

מידותיו  על  שליט"א  בויאר  מה 
התפילה  עבודת  ועל  הטובות 
בכל  והבטחון  והאמונה  המיוחדת 
לכל  דוגמא  שהיה  שהוא  מצב 

רואיו.
ת.נ.צ.ב.ה.

  המשך מעמ' ב

נחנכו המשרדים החדשים של 
ארגון 'וזכנו' שע"י נשות ויז'ניץ

לו בפתיחת המשרדים החדשים. 
ארגון  שמשמש  'וזכנו'  ארגון 
גג לכל ארגוני נשות ויז'ניץ מאחד 
בארץ  החסידות  נשות  את  ומאגד 
ומעמדי  כינוסים  מפיק  ובעולם, 
וכ־ לאלמנות,  מסייע  התחזקות, 

והודות  ועולה,  מוסיף  בחינת  עת 
החסד  איש  של  ותמיכתו  לעזרתו 
החברה  יו"ר  שזירי,  שמאי  הרב 
יגיש  זכויות,  למימוש  המרכזית 
המגיעות  הזכויות  בנושא  סיוע 

למשפחות המתמודדות רפואית.
מרובים  ישראל  עמך  "צורכי 
המשפ־ צורכי  יותר  ואף  ובייחוד 

חות שמתמודדות עם קושי רפואי 
הארגון.  בהנהלת  אמרו  בבית", 
משרד  בנמצא  לכשיש  "כעת 
דשמיא  בסייעתא  נוכל  מסודר 
של  זה  חשוב  בנושא  לסייע  גם 
הרב  של  בעזרתו  רפואיות  זכויות 
רבים  קשרים  לו  אשר  שזירי, 

שיגיע  הרפואה,  בעולם  וענפים 
לכך,  הזקוקים  עם  להיפגש  לכאן 
ויעניק סיוע הן בקבלת הקצבאות 
וההטבות המגיעות, והן בכל סיוע 

רפואי שיידרש". 
של  החדשים  המשרדים 
ולמסד  להרחיב  יסייעו  הארגון 
את פעילותו שמתאפשרת הודות 
בו  שפועלות  מתנדבות  למאות 
נשות  רווחת  למען  כלילות  ימים 

ומשפחות ויז'ניץ.
בירך  שליט"א  האדמו"ר  מרן 
בשותפות  חלקו  על  הארגון  את 
הגדולה  בזכות  ויז'ניץ  נשות 
במע־ בירך  וכן  כנגד,  עזר  בהיותן 

מד קביעת המזוזה את הרב שמאי 
ארגון  למען  הירתמותו  על  שזירי 
הרבות  בזכויות  חלקו  על  'וזכנו', 
ועל  מפעולותיו  לארגון  העומדות 
המשפחות  אלפי  למען  עזרתו 
מצוקה  עם  מתמודדות  אשר 

רפואית.

  המשך מעמ' ב

יו"ר העבודה־גשר: "לצד המבצע 
הצבאי צריך מבצע מדיני"

 "התשובה לשאלה האם הפלגים בעזה הורתעו 
או לא, תיענה רק על ידי מבחן התוצאה", אמר 

יו"ר העבודה ח"כ עמיר פרץ בשדרות

מאת מאיר ברגר

יו"ר העבודה גשר ח"כ עמיר 
פרץ סייר בעירו שדרות יחד עם 
חברי הסיעה ח"כ איציק שמולי, 

ח"כ מיכאלי וח"כ ר' סויד.
'הולנדיה'  במפעל  בביקור 
אמר  בשדרות  מרקטה  שנפגע 
האם  לשאלה  "התשובה  פרץ: 
לא,  או  הורתעו  בעזה  הפלגים 
התו־ מבחן  ידי  על  רק  תיענה 

את  לחזק  שוב  הזמן  זה  צאה. 
תושבי שדרות ועוטף עזה שגם 
בסבב הזה גילו אורך רוח, ואפ־

שרו לכוחות הבטחון לפעול".
של  מציאות  לשנות  "כדי 
יש  זאת  סבב  ועוד  סבב  עוד 
צבאי  מבצע  כל  לצד   – לזכור 
לכן,  מדיני.  מבצע  להיות  צריך 
מציאות  ליצירת  שלנו  התכנית 
במקום   – ובעוטף  בעזה  חדשה 
ה'תכנית' של בנימין נתניהו לה־
כבר  וכולנו  אותה,  לנהל  משיך 

יודעים – שללא הצלחה, תשנה 
את התמונה", הוסיף פרץ.

תביא  "תכניתנו  לדבריו, 
מרק־ נקיה  תהיה  שעזה  לכך 

טות, ושלביה: הקמת קואליציה 
ולאחר  לאומית,  ובין  אזורית 
לח־ אולטימטום  הצבת  מכן 

שלנו  התכנית  קבלת  מאס: 
מנשק  עזה  רצועת  לפירוז 
בשלב  הרצועה.  שיקום  תמורת 
אם   – התכנית  את  נאכוף  הבא, 
שח־ לאחר  מדיניים  באמצעים 

ואם  הדרישה,  את  יקבל  מאס 
לבסוף,  צבאיים.  באמצעים 
העברת השליטה בשטח לרשות 
הקהילה  בסיוע  הפלסטינית 

הבינלאומית".
לא  "אנחנו  פרץ,  אמר  עוד 
קושרים בין אירועים בטחוניים 
אנחנו  פוליטיות.  להחלטות 
לצי־ מתייצבים  אך  אופוזיציה, 

בלי  הבטחון  מערכת  של  דה 
לקבל כורסאות".

עם תום הלחימה: המשטרה עוברת 
ממערך חירום למתכונת מתוגברת

מאת חיים מרגליות

ופ־ הלחימה  ימי  סיום  עם 
משטרת  של  המוגברת  עילותה 
ישראל  משטרת  במהלכם,  ישראל 
המבצעית,  במוכנותה  ממשיכה 

תוך חזרה לשגרת פעילות.
יורם  ניצב  דרום,  מחוז  מפקד 
מצב,  הערכת  בסיום  הנחה  סופר, 
לשגרה  חירום  ממערך  מעבר  על 
בפריסת  מתוגברת,  במתכונת 

כוחות השיטור והחבלנים.
הלחימה  ימי  במהלך  כאמור, 
האחרונים ולצורך מימוש אחריות 
המשטרה וביצוע כלל משימותיה, 
שוטרים  באלפי  הכוחות  תוגברו 
כל  במהלך  שפעלו  ומתנדבים 
לשרת  במטרה  היממה,  שעות 
יש־ מדינת  אזרחי  כלל  על  ולהגן 

ראל.
טיפלו  אלה  ימים  במהלך 

של  רב  במספר  המשטרה  חבלני 
זירות בהן אותרו נפילות. לצידם, 
פעלו שוטרי הסיור בשמירה ואב־

טחת הזירות וכלל השוטרים נתנו 
מענה לאירועי השגרה.

היערכות משטרת ישראל כפי 
לצד  האחרונים,  בימים  שנעשתה 
נקיטת אמצעי זהירות והישמעות 
ִהיוּו  הבטחון,  כוחות  להנחיות 
סיכויי  לצמצום  הכרחיים  תנאים 

הפגיעה באזרחים.
"אנו ממשיכים לקרוא לציבור 
לדווח  חשוד,  חפץ  לכל  לב  לשים 
כזה,  של  איתור  בכל   100 למוקד 
המקצועי  הטיפול  את  ולהותיר 
לשוטרים והחבלנים. בנוסף נבקש 
החקלאים  לציבור  פנייתנו  לחדד 
לאיתור  הנוגע  בכל  והמטיילים 
הפתוחים.  במרחבים  פריטים 
מצילה  אזרחית  משמעת  זכרו: 

חיים", מסרו במשטרה.
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הפלונטר הפוליטי: 

ליברמן נועד עם גנץ: "לא קיבלתי תשובה ברורה"
בתום פגישת גנץ וליברמן הבהיר יו"ר ישראל ביתנו כי הוא מצפה לקבל מכל ראשי 'כחול לבן' הסכמה ברורה למתווה הנשיא ^ ביום 

ראשון ייפגש ליברמן עם ראש הממשלה נתניהו ^ התקדמות במו"מ בין כחול־לבן למפלגת העבודה 

מאת מאיר ברגר

ויו"ר  גנץ  בני  לבן  כחול  יו"ר 
נו־ ליברמן  אביגדור  ביתנו  ישראל 
בנסיון  המכביה  בכפר  אתמול  עדו 
להוביל להרכבת הממשלה הבאה.

השניים  מסרו  הפגישה  בתום 
הצהרות לתקשורת. ליברמן אמר 
לעיתונאים כי "מה שחסר לי זאת 
הודעה ברורה, חדה, של כל ראשי 
כחול לבן, שהם מקבלים את מת־

לאו  שמענו  מנתניהו  הנישא.  ווה 
מפה  שהצעתי,  להצעות  מוחלט 
שמ־ לא  גם  אבל  לא  שמעתי  לא 

עתי כן בצורה פוזיטיבית להצעות 
שהצעתי".

גנץ,  בני  ח"כ  לבן,  כחול  יו"ר 
"סיימנו  הפגישה:  בסיום  אמר 
המ־ את  ניתחנו  בה  טובה  פגישה 

נתניהו  שיפוטי  למיטב  ציאות. 
לבחירות.  וחותר  הגוש  את  שומר 
אני הבהרתי את העמדה שלי לג־

בי האפשרויות שעל הפרק – אני 
מוכן לשקול כל אופציה שתעמוד 
כתב  בהיבטי  שלי  בעקרונות 

אישום".
להיפגש  "קבענו  לדבריו, 
נוספת.  פעם  הבא  שבוע  בתחילת 
בחירות  לראות  רוצים  לא  אנחנו 
האח־ הרגע  עד  מאמץ  כל  ונעשה 

ונפעל  ונמשיך  טוב  שיח  היה  רון. 
במשותף".

ארבעת  כי  דווח  יותר  מוקדם 
בכירי המפלגה – גנץ, יאיר לפיד, 
נועדו  יעלון  ומשה  אשכנזי  גבי 
בשאלת  לדיון  בלילה  שלשום 
על  אחדות  ממשלת  של  הקמתה 
שבראשותה  הנשיא,  מתווה  פי 

הליכוד  יו"ר  ראשון  בשלב  יעמוד 
בנימין נתניהו.

יע־ ח"כ  כי  דווח   13 בחדשות 
הוא המתנגד המרכזי לישיבה  לון 
החש־ בשל  נתניהו  עם  בממשלה 

עלול  שהוא  האישום  וכתבי  דות 
לא  כי  ציין  יעלון  בפניהם.  לעמוד 
בממשלה  כשר  לכהן  מוכן  יהיה 
כזו, אבל יתמוך בה אם יחליט גנץ 
ללכת בדרך זו. גם ח"כ יאיר לפיד 
טרם הסיר את התנגדותו להקמת 
ממשלת אחדות במתווה המדובר.

מפלגת  ראש  יושב  כך,  ובתוך 
העבודה־גשר, ח"כ עמיר פרץ, סי־

מש־ התקדמות  חלה  כי  אמש  פר 
מעותית במשא ומתן הקואליציוני 

עם מפלגת כחול לבן.
דרמטיות  להסכמות  "הגענו 
של  משמעותית  העלאה  בנושא 
גם  הגענו  במשק,  המינימום  שכר 
ההעסקה  הפסקת  על  לסיכום 
הקבלנית בשירות הציבורי בדגש 

על מורי הקבלן".
כי "סוכם  עוד  סיפר  פרץ  ח"כ 
חינוך  של  דרך  פורץ  מתווה  על 
על  וכן  אפס,  מגיל  חינם  ציבורי 
הנוער  תנועות  תקציב  הגדלת 
ועל  החילוניות  הקד“צ  והמכינות 

על  הממשלה  אחריות  החזרת 
בנוסף,  הנוער.  חסות  מסגרות 
סיכמנו על מתווה שיסייע לפתור 

את משבר הדיור הציבורי". 
ומתן  המשא  כי  הבהיר  הוא 
נושאים  עוד  "יש  נמשך.  עדיין 
רבים שנמצאים בדיון ואנחנו מת־

כל  עבור  עבורכם,  להשיג  כוונים 
נוספים.  הישגים  בישראל,  אזרח 
הפע־ את  לצמצם  נחושים  אנחנו 

רים האדירים בחברה הישראלית 
ובזכותכם אנחנו מסוגלים לעשות 

זאת".

מרחב מכבי אלעד בפעילות נרחבת 
לקידום בריאות החברים

 '30,40,50' הבריאות  קידום  מהלך 
המ־ מחוז  שמוביל  מקיף,  מהלך  הינו 
רכז במכבי שירותי בריאות. במסגרתו, 
מתקיימת פעילות ענפה ברחבי המחוז, 
החברים,  בריאות  על  לשמור  במטרה 
של  לחשיבותה  המודעות  העלאת  ע"י 
רפואה מונעת וניהול אורח חיים בריא. 
רפואה מונעת כוללת מספר כלים, 
את  להפחית  מחד  ניתן  שבעזרתם 
את  לשפר  ומאידך  לתחלואה  הסיכון 
איכות החיים. הכלי הראשון הוא שורת 
המלצות המסייעות להפחתת החשיפה 
מדובר  שונות.  למחלות  סיכון  לגורמי 
השינה,  להרגלי  הנוגעות  המלצות  על 
ופ־ מבוקרת  תזונה  עישון,  הפחתת 
ביצוע  הוא  השני  הכלי  גופנית.  עילות 
סימנים  לאתר  ניתן  בהן  סקר  בדיקות 
סימפטומים  הופעת  לפני  למחלות 
בדיקות  לביצוע  ההמלצות  מחשידים. 
סקר ותדירותן, משתנות על פי מספר 
והש־ גיל,  לרבות  אישיים,  משתנים 
אחרת.  או  זו  סיכון  לקבוצת  תייכות 
מאחר שאיתור מוקדם של מחלה, או 
של סיכון לחלות, הוא לפעמים מפתח 
להצלת חיים, חשוב להקפיד על ביצוע 

בדיקות סקר במועדים המומלצים.

שם  במכבי  המרכז  מחוז  כאמור, 
דגש מיוחד על הנושא, ובמסגרת מה־

יוזמים   ,'30,40,50' הבריאות  קידום  לך 
ישירות  פניות  השונים  המחוז  מרחבי 
האישיים  נתוניהם  פני  שעל  לחברים, 
דגש  הבדיקות.  את  לבצע  צריכים 
מיוחד מוענק לפנייה היזומה לחברים 
החולים במחלות כרוניות, ע"מ שיקפי־

דו להגיע לבדיקות השוטפות ולעקוב 
אחר המדדים השונים. 

באלעד, מקיימת מכבי ימי בריאות 
נית־ בהם  תחומים,  במספר  מרוכזים 

במקום  הדרושות  הבדיקות  כל  נות 
סכרת  לחולי  הבריאות  בימי  אחד. 
ניתנים שירותי לקיחת דמים, מרפאת 
אחיות, ורופא עיניים לסוכרתיים. בימי 
אימהות  מוזמנות  לתינוקות  הבריאות 
לתינוקות בגילאי שנה, לקיום בדיקת 
ההמוגלובין,  רמת  לבירור  דם  ספירת 
הברזל  חשיבות  על  הסבר  ולמתן 
למניעת אנמיה בקרב תינוקות. בימים 
אלה, מתקיימים אף ימי בריאות מרו־
כזים לחיסוני שפעת לאוכלוסייה הר־
נשים  כרוניים,  חולים  תינוקות,  גישה: 
הנגשת  לצורך   .65+ ובני  לידה  לפני 
ימי  את  לערוך  המרחב  דואג  השירות, 

ואף  הצהריים,  אחר  בשעות  הבדיקות 
בימי שישי.

מרחב  מנהל  שחורי,  מרדכי  ר' 
הענפה  לפעילות  "הודות  אלעד: 
מכבי  שמשקיעה  הרבים  ולמשאבים 
בפעילויות קידום הבריאות, אנו זוכים 
שמגיעים  חברים  ויותר  יותר  לראות 
לבדיקות החשובות, עוקבים אחר המ־

האישית  בריאותם  על  ושומרים  דדים 
המקום  זה  כאחד.  והמשפחתית 
המחוז,  ראש  חסיד,  ד'  לגב'  להודות 
על שיזמה את מהלך '30,40,50' הפועל 
הלב  תשומת  ועל  אלעד,  במרחב  גם 
את  שהופכים  הקטנים  הפרטים  לכל 
הפעילויות לנגישות ומותאמות לצרכי 

החברים.
לפי־ התמידית  מהמגמה  "כחלק 
תוח השירותים והרחבת הצוותים, צי־

רפה מכבי לשורותיה את גב' פ' סנאדו, 
'נחלת  לתפקיד מנהלת המרכז רפואי 
יצחק', ואת ור' יחזקאל ולצר, שישמש 
בעזרתם  בעיר.  קהילה  קשרי  כמתאם 
והשירות  הרפואה  צוותי  כלל  ובעזרת 
אחד  לכל  להעניק  נמשיך  מכבי,  של 
שירותי  את  אלעד,  תושבי  מחברינו, 

הבריאות הטובים ביותר בישראל".

לקוחות כללית מושלם נהנים מסל התפתחות 
הילד עם מספר הטיפולים הגדול ביותר

בהשתתפות עצמית נמוכה החל מ-32 ש"ח למגוון טיפולים גדול במיוחד
ביותר  המוכרים  מהנושאים  אחד 
הת־ תחום  הוא  רבות  משפחות  אצל 
הסתעפויותיו.  כל  על  הילד  פתחות 
יותר  לנו  שחשוב  מה  אין  כהורים, 
אחד  כל  של  התקינה  מהתפתחותו 
מכל.  לנו  היקר  הדבר  שלנו,  מהילדים 
אם אתם לקוחות כללית אתם יכולים 
להיות רגועים: לקוחות כללית מושלם 
למגוון  זכאים   18 גיל  עד  ופלטינום 
התפתחות  טיפולי  של  במיוחד  גדול 
טיפולית,  רכיבה  לדוגמא  כמו  הילד, 
שחיה טיפולית, ספורט טיפולי, טיפול 
ביצירה והבעה, טיפול באמצעות אמ־
טיפול  במוסיקה,  טיפול  חזותית,  נות 
בא־ טיפול  ומחול,  תנועה  באמצעות 
טיפול  פסיכודרמה,  או  דרמה  מצעות 
ביבליותרפיה,  או  ספרות  באמצעות 

נמוכה  עצמית  בהשתתפות  אלו  כל 
במיוחד החל מ-32 ש"ח בלבד לטיפול.

את  ללקוחותיה  מעניקה  כללית 
בהש־ ביותר  הגדול  הטיפולים  מספר 

וואה ליתר הקופות ובמחיר המשתלם 

ביותר. בנוסף, לקוחות כללית מושלם 
דידקטי  לאבחון  זכאים  פלטינום 
ש"ח  מ-550  החל  פסיכו-דידקטי  או 

במכוני הסדר.
מנהל  קונסקי,  אברהם  הרב 
מחלקת מגזר חרדי בכללית: "שירותי 
הטובים  הם  כללית  של  הבריאות 
בהיצע,  גם  החרדית.  למשפחה  ביותר 
גם בשירות, גם בהתאמה וגם במחיר. 
השירותים  להיקף  נחשפים  כאשר 
ומבוטחי  כללית  לקוחות  זכאים  להם 
כללית מושלם ופלטינום, מבינים למה 
הכי  החרדי  במגזר  כללית  לקוחות 

מרוצים מהיקף השירותים ועלותם".
התנאים המחייבים בכפוף לתקנון 
ולתקופות  פלטינום  מושלם  כללית 

האכשרה.

ביאורים  יותר מ-1,000
והערות מגדולי הדורות
כולל גליונות וכת"י 
המתפרסמים לראשונה.
בראש הספר כ-100 עמ' 
על סגולת ודרך הלימוד 
בספה"ק אור החיים

נושאים מתוך הספר:
איך הכריע  הרה"ק רבי אהרן מבעלזא �

זי"ע בין 2 שידוכים?  
מדוע זכה ספר 'קצות החושן' �

להתפרסם כל כך?
האיך נימול אברהם רק בחצות והרי �

זריזים מקדימין למצוות
האם 'בהמה' יש להם דין 'עם הארץ' �

שאסורה לאכול בשר
האם מותר להתפלל ש'לא יהיו לו �

בנים' מחשש שיהיו אינם מהוגנים?
האם בני ישראל במצרים עבדו �

'עבודה זרה'?
מדוע קינא ה'קדושת לוי' ב'פרעה הרשע'?�

להשיג בחנויות הספרים
להזמנות: 052-7169224

740למעלה מ-
עמודים

?

עמודים

מחיר מיוחד

לרגל ההוצאה

₪55
בלבד

נתניהו לליברמן: "מספיק עם המשחקים 
המסוכנים; תן לי תשובה ברורה"

"אתה מוכן לסכן את בטחון ישראל ולהקים ממשלה שנשענת על טיבי ואיימן עודה?", שאל ראש הממשלה 
את ליברמן לקראת פגישתם ביום ראשון

מאת מאיר ברגר

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
פונה  הוא  בו  תיעוד  אמש  פרסם 
יו"ר  ליברמן,  לאביגדור  ישירות 
ביום  ייפגש  שעמו  ביתנו,  ישראל 

ראשון הקרוב.
''אני בהחלט מאמין שאין שום 
אפשר  לבחירות.  ללכת  סיבה 
לאומית.  אחדות  ממשלת  להקים 
אבי־ עם  שלי  הפגישה  לפני  אבל 
לשאול  רוצה  אני  ליברמן,  גדור 

תשו־ ולקבל  פשוטה  שאלה  אותו 
בה ברורה.

''איווט, האם אתה וסיעתך תצ־
שנשענת  ממשלה  הקמת  נגד  ביעו 
של  הימנעותם  או  תמיכתכם  על 
הערבית  מהרשימה  הכנסת  חברי 
אותם  הגדרת  שאתה  המשותפת, 

כ'גיס חמישי'?", שאל נתניהו.
האמת.  את  לדעת  רוצה  ''אני 
אתה באמת מוכן לסכן את בטחון 
ישראל ולהקים ממשלה שנשענת 
עודה?  ואיימן  טיבי  אחמד  על 

המסוכנים  המשחקים  עם  מספיק 
האלה. תן לי תשובה ברורה – כן, 

או לא?", הוסיף ראש הממשלה.
יש־ יו"ר  נפגש  יותר  מוקדם 

לבן  כחול  יו"ר  עם  ביתנו  ראל 
בתום  המכביה.  בכפר  גנץ,  בני 
הפגישה אמר ליברמן לעיתונאים 
"מה שחסר לי זאת הודעה ברורה, 
לבן,  כחול  ראשי  כל  של  חדה, 
הנשיא.  מתווה  את  מקבלים  שהם 
לה־ מוחלט  לאו  שמענו  מנתניהו 

שמעתי  לא  מפה  שהצעתי,  צעות 

לא אבל גם לא שמעתי כן בצורה 
פוזיטיבית להצעות שהצעתי".

הפגישה,  בסיום  אמר  גנץ 
ניתחנו  בה  טובה  פגישה  "סיימנו 
שיפוטי  למיטב  המציאות.  את 
וחותר  הגוש  את  שומר  נתניהו 

לבחירות".
"אני הבהרתי את העמדה שלי 
הפרק  שעל  האפשרויות  לגבי 
אופציה  כל  לשקול  מוכן  אני   –
בהיבטי  שלי  בעקרונות  שתעמוד 

כתב אישום", ציין גנץ.
בת־ להיפגש  "קבענו  לדבריו, 

נוספת.  פעם  הבא  השבוע  חילת 
בחירות  לראות  רוצים  לא  אנחנו 
האח־ הרגע  עד  מאמץ  כל  ונעשה 

ונפעל  ונמשיך  טוב  שיח  היה  רון. 
במשותף".

לאחר הפסקת האש: 
ליברמן ולפיד נגד נתניהו 

יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, במתקפה חריפה על ראש הממשלה: "מקריב 
̂ לפיד: ההרתעה לא קיימת אינטרסים אסטרטגיים על מזבח הישגים קצרי טווח" 

מאת מאיר ברגר

יושב  האש  הפסקת  רקע  על 
אביגדור  ח"כ  ביתנו,  ישראל  ראש 
בחריפות  אתמול  תקף  ליברמן, 
ישנו  כי  וטען  הממשלה  ראש  את 
שיתוף פעולה בין נתניהו לחמאס.

הבחירות,  ערב  "ב־2009, 
למגר  והתחייב  נתניהו  הצטלם 
שבאמת  מה  החמאס.  שלטון  את 
ראינו זה שיתוף פעולה הדוק בינו 
לחמאס", תקף ליברמן בראיון לג־

מקריב  "נתניהו  והוסיף:  צה"ל  לי 
מזבח  על  אסטרטגיים  אינטרסים 

הישגים קצרי טווח".
העריך  לשעבר  הבטחון  שר 
הוא  בדרום  הבא  הלחימה  שסבב 
רק ענין של זמן: "שוב ראינו ארגון 

זוטר שמשבית שליש מדינה".
"גם היום ברור לכולם – הסבב 
הבא הוא רק ענין של זמן, אם המ־

צב ימשך כפי שהוא – תוך שלוש 
לחיזבללה",  הופך  החמאס  שנים 

קבע ליברמן.
את  ליברמן  האשים  בהמשך 
של  ההקמה  בטרפוד  נתניהו 
שנ־ ספק  "אין  אחדות:  ממשלת 

דיבר  הוא  בחירות.  רוצה  תניהו 
מערכת  כל  במשך  אחדות  נגד 
שקשה  מבין  הוא  היום  הבחירות. 
לדבר נגד ממשלת אחדות אז הוא 
הכל  עושה  ובפועל   – בעד  מדבר 

כדי לטרפד אותה"
יאיר  לבן',  'כחול  בכיר  גם 
לפיד, תקף את ההסכמות שהושגו 
הג'יהאד  לארגון  ישראל  בין 
הפ־ השגת  במסגרת  האיסלאמי, 

סקת האש.
עם  המסתמנת  "הפשרה 
טובה.  אינה  האיסלמי  הג'יהאד 
היא אינה טובה מפני שהיא תוביל 

לסבב הבא", כתב.

לדבריו, "היא אינה טובה מפני 
שאם נותנים לג'יהאד הישגים על 
הח־ הבא  בסבב  רקטות,   400 ירי 

מאס לא יוכל לשבת בצד. היא לא 
טובה כי שוב לא השתנה כלום".

תושבי  קיימת.  לא  "ההרתעה 
בטוחים,  מרגישים  לא  הדרום 
יוצא  והמבצעי  המודיעיני  ההישג 
(המוצדק)  חיסולו  של  הדופן 
מבודד  אירוע  נותר  אל־עטא  של 

שאינו משנה תודעה", טען לפיד.
עופר  ח"כ  לפיד,  של  מקורבו 
מדיניות  את  הוא  גם  תקף  שלח, 
עם  בעזה,  למצב  בנוגע  הממשלה 

השגת הפסקת האש.
שום  מדיניות,  שאין  "במקום 
המצב",  את  ישנה  לא  מבצעי  הישג 
מדיניות  אין  "לנתניהו  שלח,  אמר 
בעזה כבר עשר שנים, ועכשיו הפ־

כנו את הג'יהאד ליריב ואת החמאס 
למעצמה ככה לא עושים בטחון".

מפכ"ל המשטרה לשעבר: "יש פגיעה 
קשה באמון במערכת אכיפת החוק"

מאת חיים מרגליות

מפכ"ל המשטרה לשעבר, רוני 
למדי  תוקפני  נאום  נשא  אלשיך, 
אוניבר־ של  למשפט  חיפה  בכנס 
חיפה  מחוז  בשיתוף  חיפה  סיטת 

בלשכת עורכי הדין.
בא־ הקשה  "הפגיעה  לדבריו, 

מון מערכת אכיפת החוק ובתוכה 
דבר  כל  כאשר  היא  המשטרה 
הופך להיות פוליטי. הפגיעה בע־
צמאות המשטרה באה לידי ביטוי 
בצורה הבוטה ביותר בכך שבעוד 
מפכ"ל  ללא  שנה  נהיה  שבועיים 

ואין פוצה פה".
על  ביקורת  מתח  אלשיך 
חקיקה  'הצעות  כינה  שהוא  מה 
את  ולהחליש  לפגוע  שמבקשות 
להילחם  המשטרה  של  היכולת 
שלטונית'.  שחיתות  של  בתופעה 
החוק  הצעות  במגננה.  "אנחנו 
הללו מחלישות את האפקטיביות 
בשחיתות  להילחם  המשטרה  של 

ציבורית", אמר.

רבה  חשיבות  יש  לדבריו, 

לעובדה כי על המשטרה להישאר 
לפגיעה  ניתנת  ולא  עצמאית 
לפני  "כבר  פוליטיקאים,  ידי  על 
שמפכ"ל מתמנה הוא עוסק בשא־
לה: האם ימנו אותו, ולכן הוא לא 
דה  אם  גם  עצמאי,  להיות  יכול 
את  לו  שיש  להגיד  אפשר  פקטו 
כל הסמכויות של מפכ"ל. זה מצב 
זו  דמוקרטית.  מבחינה  מזעזע 
פגיעה בעצמאות המשטרה מעבר 
ואחרות  כאלה  חקיקה  להצעות 
לכך,  ומעבר  בשקט.  עובר  וזה 
מערכת  באמון  הקשה  הפגיעה 
המשטרה  ובתוכה  החוק  אכיפת 
להיות  הופך  דבר  כל  כאשר  היא 
חייב  אתה  ימין  אתה  אם  פוליטי. 
החוק  אכיפת  מערכת  נגד  להיות 
ואם אתה שמאל אתה חייב להיות 
זה  החוק.  אכיפת  מערכת  בעד 
פוטנציאל  לזה  יש  ונורא.  איום 
של  הפנימי  החוסן  את  לפורר 
המ־ שהוא  הישראלית,  החברה 

הבטחון  של  ביותר  החשוב  רכיב 
הלאומי", סיכם אלשיך.

שהיה  תל־צור  נבות  עו"ד 

לש־ הממשלה  ראש  של  הסנגור 
ראש  ושל  אולמרט  אהוד  עבר 
נתניהו  בנימין  הנוכחי  הממשלה 
"יש  ואמר,  בפאנל  הוא  גם  דיבר 
חייבים  שכולם  האמירה  את 
ויש  החוק  בפני  שווים  להיות 
שנמ־ מי  שיש  שטוענים  כאלה 

הציבור  נבחרי  החוק,  מעל  צא 
נמצאים מתחת לחוק. כשמדובר 
עקרונות  כל  ציבור,  בנבחרי 
המשפט הפלילי לא מתקיימים". 
נב־ תל־צור,  עו"ד  של  לדבריו 

ניכר  חלק  מאבדים  ציבור  חרי 
הם  כאשר  שלהם  מהזכויות 
ביקר  גם  הוא  לנחקרים.  הופכים 
גופים  בישראל  כי  העובדה  את 
נגד  לבג"ץ  לעתור  יכולים  שונים 
המשפטי  היועץ  של  החלטות 
לממשלה וטען שמדובר בפגיעה 
החוק  "שלטון  החוק.  בשלטון 
היועץ  עמדת  את  לקבל  צריך 
הוא  אם  גם  לממשלה,  המשפטי 
מחליט שלא לפתוח בחקירה נגד 

איש ציבור".

הג'יהאד האסלאמי הכריז על הפסקת אש; אזעקת צבע 
אדום המשיכה להדהד בעקבות המשך השיגורים

טי אמר לסוכנות הידיעות הפלס־
טיני סווא כי הושגה הפסקת אש, 
והיא נכנסה לתוקפה ביום חמישי 
החל מהשעה 05:30 בבוקר. שליח 
ניקולאי  התיכון,  למזרח  האו"ם 
כי  בבוקר  אתמול  אמר  מלאדנוב, 
אנשי הארגון ומצרים "עבדו קשה 
החמורה  מההסלמה  למנוע  כדי 
להידרדר  ומסביבה  עזה  ברצועת 
"הימים  כי  אמר  הוא  למלחמה". 
לכל  וקרא  קריטיים"  יהיו  הבאים 
הצדדים לגלות "איפוק מירבי ול־
עשות את חלקם כדי למנוע שפי־
אינו  התיכון  "המזרח  דמים".  כות 

זקוק למלחמות נוספות", סיכם.
לסוכנות  אמר  פלסטיני  מקור 
הפלסטיניים  הפלגים  כי  סווא 
הסכימו  האסלאמי  והג'יהאד 
להצעה המצרית להפסיק מיד את 
האש ולקיים את תהלוכות השיבה 
הסכימה,  ישראל  אלימות.  ללא 
המצ־ להצעה  מקור,  אותו  לדברי 

וכמו  החיסולים  את  להפסיק  רית 
כן להפסיק לירות לעבר מפגינים 
יותר  מאוחר  השיבה.  בתהלוכות 
הפלס־ הג'יהאד  רשמית  הודיעו 
טיני וחמאס שביום שישי יצמצמו 
לאורך  האלימות  ההפגנות  את 

גבול רצועת עזה.

האש  הפסקת  על  ההכרזה 
מגיעה לאחר לילה סוער נוסף של 
לחימה. במהלך הלילה דיווח מש־
רד הבריאות הפלסטיני כי בתקי־

שבמרכז  אל־בלח  בדיר  בית  פת 
רצועת עזה נהרגו שישה בני אדם 
הדיווחים  לפי  נפצעו.   12 ועוד 
ששת ההרוגים בתקיפה, שיוחסה 
לצה"ל, הם בני משפחה אחת. עם 
מטרת  היתה  מה  ברור  לא  זאת, 

התקיפה.
הפלסטינים  הדיווחים 
לתקיפה  הנראה  ככל  מתייחסים 
שעליה הודיע דובר צה"ל מוקדם 
שורת  נערכה  צה"ל,  לפי  יותר. 
ארגון  של  מטרות  נגד  תקיפות 
הג'יהאד האסלאמי ברצועת עזה. 
וכלי  קרב  מטוסי  כי  נמסר  עוד 
טיס של צה"ל תקפו מספר יעדים, 
ביניהם חמ"ל המשמש את חטיבת 
מתחם  וכן  הארגון  של  יונס'  'חאן 
יונס  בחאן  הג'יהאד  של  צבאי 
כלי  כן,  כמו  הרצועה.  שבדרום 
צבאי  מתחם  תקף  צה"ל  של  שיט 
של  הימי  הכוח  של  לאימונים 
גם  המשמש  האסלאמי,  הג'יהאד 

כמחסן אמצעי לחימה.
הישרא־ לתקיפות  במקביל 

ישראל  בשטח  גם  ברצועה,  ליות 
אחרי  מעט  שקט.  לא  לילה  היה 

באשקלון  אזעקות  נשמעו  חצות 
נשמעו  יותר  מאוחר  ובאשדוד. 
וב־ בשדרות  אדום  צבע  התראות 

כמה מיישובי המועצות האזוריות 
כמה  נרשמו  הנגב.  ושער  אשכול 

יירוטים, ולא היו נפגעים או נזק.
נערכו  עזה  רצועת  בצפון 
האש  הפסקת  נגד  הפגנות  אמש 
המפגינים,  ישראל.  עם  שהושגה 
יוזמה  בעקבות  לרחוב  שיצאו 
החברתיות,  ברשתות  ספונטנית 
הרקטות.  ירי  להמשך  קוראים 
הצבאית  הזרוע  דובר  חמזה,  אבו 
אמר  האיסלאמי,  הג'יהאד  של 
היחי־ בכל  לוחמינו  "ידי  אמש: 

ההדק  על  עדיין  הצבאיות  דות 
צבאית  מערכת  פי  על  ופועלים 
משולבת, ועומדים לרשות הנהגת 

הארגון".
סבב הלחימה החל ביום שלי־

של  חיסולו  עם  בוקר  לפנות  שי 
בהא  האיסלאמי  הג'יהאד  בכיר 
הלחימה  במהלך  אל־עטא.  אבו 
עזה,  מרצועת  רקטות  מאות  נורו 
במקביל  פתוחים.  לשטחים  רובן 
תקף צה"ל יעדים של הארגון בר־
צועה, ובמהלך הפעילות נהרגו 34

עשרות  נמנו  בישראל  פלסטינים. 
בדרך  נחבלו  רובם  קל,  פצועים 

למרחב המוגן.

  המשך מעמ' ראשון
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צדיק מופלא
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מאת יעקב הייזלר

בחג  היה  זצ"ל  אדמו"ר  כ"ק  של  הולדתו  ערש 
יצ־ הנחל  הרה"ק  כ"ק  לאביו  תרצ"א  שנת  השבועות 
כל  בנפשו  קשורה  היתה  ונפשו  זי"ע,  מזוטשקא  חק 

הימים.
אותה עת ישב הרה"ק מזוטשקא על כס הרבנות 
שי־ המרנינה  והבשורה  שברומניה,  וואשקויץ  בעיר 

מחה את קהל עדת מרעיתו. 
שבעת  אור  של  דהילולא  ביומא  שנולד  כיון 
רבו  היה  אשר   - זי"ע  בעש"ט  ישראל  רבינו  הימים, 
ורעו של ראש השושילתא קדישא, הוא הרה"ק רבי 
שמו:  על  נקרא   - זי"ע  מפרימשלאן  הגדול  מאיר 

"ישראל". 
חסך  ולא  רבות,  אביו  בו  השקיע  טליא,  הוי  כד 
בית  לתפארת  ויפרח  שיצמח  מנת  על  ובהון,  באון 
והילד  ת"ח,  מלמד  במיוחד  עבורו  שכר  הוא  אבות. 
עשה חיל בלימודיו. מילדותו כרת ברית עם התוה"ק, 
קב־ ביום  הפציע  שאורו  עליו  ניכר  חלדו,  ימי  ובכל 
צבי  אשר  הזה,  המיוחד  שהיום  אפשר  התורה.  לת 
הויא  מילתא  סימנא  אורייתא,  לן  ומסר  בן  ואיתרעי 
ימי  כל  ד'  בבית  בשבתו  המפוארת,  צמיחתו  לכל 
חייו. התורה היתה משוש חייו ובה הגה יומם ולילה. 
מאז נעוריו היטה את אזנו כאפרכסת, לקלוט לקרבו 

מושגים בתורה ובמכמניה.
בכל  נאפד  בבד  בד  ידיע'.  מקטפיה  בוצין  'בוצין 
מדה נכונה, וכבר אז, החל לנהוג בגינוני קדושה וטה־
רה, ועסק בעבודת ד' ביגיעה מופלאה. רואיו וסובביו 
ראו בו בנן של קדושים, גדולים וצדיקים, נטע נאמן, 
בערוגת-בושמם  רברבא  לאילנא  הוא  גם  הצומח 
אחריו  וקראו  נדבורנא-פרימישלאן,  בית  צדיקי  של 

"ישראל אשר בך אתפאר". 
התבטא  זצוק"ל  מנדבורנא  איתמר  רבי  זקה"ק 
אודותיו שהוא חשוב אצלו כבנו, ושלא ישכח אותו, 

לא בהאי עלמא ולא בעלמא דאתי. 

בימי עברה וזעם
מקרא  השניה,  העולם  מלחמת  של  הזעם  בשנות 
אימה"  ומחדרים  חרב  תשכל  "מחוץ  הכתוב  שדיבר 
היה לא עלינו למציאות חיים עגומה לרבבות רבבות 
הארורים  הרשעים  אירופה.  מזרח  בארצות  ישראל 
ימש"ו השמידו, הרגו וטבחו באכזריות נוראה את רוב 
מנין ורוב בנין של כלל ישראל, עד שצדיקים אמרו, 
הנאצים  מציפורני  לפליטה  לחיות  שנשאר  מי  שכל 
ימש"ו, הרי זה סימן מובהק שמלאכי מרום עמדו עליו 
לשומרו מלמעלה, כיון שמדרך הטבע לא היה שייך 

להינצל.
וערפל  ארץ  כיסה  חושך  אשר  ימים  באותם 
לאומים, גם משפחת הרה"ק מזוטשקא זי"ע, ובתוכה 
בנו יקירו, רבינו זצ"ל, ראו מספר פעמים עין בעין את 
יד ההשגחה העליונה, להצילם ולהחיותם בנסי נסים, 
להחיות  כדי  עליהם,  השם  בחמלת  ונסתרים,  גלויים 

עם רב.
באותם ימי רעה, הועידה ההשגחה העליונה את 
כאדמו"ר  הוכתר  הימים  שברבות  מי  זצ"ל,  רבינו 
להח־ מקום  של  שלוחו  להיות  זיע"א,  מסטניסלאב 

שנחזה  וכפי  נפשם,  ממוות  ולהציל  ולהחיותם,  זיקם 
בעובדות הפלאיות שנשתמרו במשפחה וכדלהלן. 

עוד  עם  יחד  הוחבאו  המשפחה  בני  עם  רבינו 
כארבעים איש מישראל בבונקר – מרתף בית, בעיר 
יציאה  שכל  כמובן  לטשערנוביץ.  הסמוכה  בלאטה 
אל החוץ, הייתה סכנה של ממש. כל יהודי היה מט־

רה לחץ, הן מצד הקלגסים הגרמנים ימ"ש, והן מפחד 
המקומיים אשר שנאתם לעם ישראל לא פחתה מזו 

של הגרמנים.
אולם, מאידך, גם הסתתרות בבונקר טחוב משך 
ימים רבים, ברעב ובצמא, טמנה בחובה סכנת מוות. 

זיע"א,  רבינו  ישראל,  הילד  של  הזך  מוחו  והנה, 
הגה רעיון, ופתח פיו בחכמה לפני אביו הקדוש: "אנא 
שקבעו  מה  בגדר  אכנס  ואז   – לצאת  אבי  עלי  יצוה 
הש־ אהיה  ובכך  ניזוקין',  אינם  מצוה  ש'שלוחי  חז"ל 

ליח להחיות עם רב". האבא הקדוש, אשר דברי בנו 
יקירו שבקעו מלב טהור היו לו כמים קרים על נפש 
עיפה, נענה ואמר 'בני יקירי! כוונתך זכה ורצויה, אך 
הזיקא  דשכיח  מקום  ודאית –  סכנה  שבמקום  תדע, 
ועז  היות  אך  בחז"ל.  כמובא  אמורים,  הדברים  –אין 
את  לך  מעניק  הנני  מישראל  נפשות  להציל  רצונך 

ברכתי ברכת אב: ה' ישמור צאתך ובואך וכו'". 
ירחים,  כשלשה  משך  ביומו,  יום  ומדי  אז,  מני 
היה  האימה,  קרבות  כשוך  הרוסים  ע"י  הינצלו  עד 
ישראל'יקל שם נפשו בכפו, יוצא כגיבור חיל ונושא 
של  נפשם  ממות  הציל  ובכך  מים,  חביות  שתי  עמו 
אביו, אמו, אחיו ועוד נפשות רבות מישראל, וברכת 
אביו הקדוש ליוותה אותו בכל יום ויום, בכל מוצאיו 

ומבואיו, לצאת ולשוב מבלי שיבחינו בו הרוצחים.
לנוס  החלו  כבר  הגרמנים  כאשר  חדא,  יומא 
הגרמנים  החיילים  של  רמים  קולות  והנה  מהרוסים, 
המחרפים ומגדפים נשמעים מחוץ לבית. אותה שעה 
האדמו"ר  של  היצהר  בני  שני  העליונה,  בקומה  שהו 
וכן  ומסטניסלאב)  מקראקס  (האדמו"רים  מזוטשקא 
ונשקו  נאצי  קצין  לבית  התפרץ  לפתע,  והנה,  בתו. 
שלוף בידו ותאוות רצח בעיניו. הוא כיוון את נשקו 

שני   - הצעירים  הילדים  של  הרצח  במסע  להתחיל 
האחים ואחותם. לב הכל החסיר פעימה - - - .

ילד,  והוא  ורבינו,  בגבורה,  ישראל  אזר  הנה,  אך 
הרהיב-עוז, פנה אל הקצין וכשהוא מנפנף מולו עם 
חפץ נוצץ, אמר לו "יש לי להציע לך עסקת חליפין: 
כן  ועל  בשאלתי,  ואחותי  אחי  ונפש  נפשי  לי  תינתן 
שקיבלתי  הזהב  שעון  את  לך  נותן  הנני  זה,  בשכר 

במתנה לרגל הבר מצוה שיהיה בקרוב". 
את  נטל  לעסקה.  הסכים  הקצין  מפתיע,  באופן 
על  סב  מיד  ברם,  מהמקום.  להסתלק  והחל  השעון 
אהרוג  לא  אם  ושמע,  "הסכת  לילד:  ואמר  עקבותיו 
המלאכה,  את  לעשות  אחר  קצין  לכאן  ייכנס  אתכם, 
כיון שעכשיו אנחנו מבצעים 'ניקיון כללי', ועל כן אל 
תירא כי אירה כדורים לכל הכיוונים, ואנפץ את כל 
חלונות הבית בקול רעש גדול, זאת כדי שחברי ישמ־

עו שאני עושה את מלאכתי נאמנה, ואז לא יהיה צורך 
בביקור נוסף, ועתה, אתה וכל אשר אתך, אל תיראו, 

שכבו על הקרקע כדי שלא אפגע בכם...".

לאחר המלחמה
הגיע  הקרבות,  וכשוך  האלה,  הדברים  אחר 
ועו־ בצ'כיה,  פראג  בעיר  למקום-מבטחים,  רבינו 

עיר  קדם  בימי  שהיתה  בפראג,  בחרותו.  בשנות  דנו 
בהתעלותו  רבינו  המשיך  וגדולים,  לגאונים  גדולה 
לו  עמדה  זו  חכמתו  הטהורה.  נפשו  כאוות  בתורה 
כעבור מספר שנים, כאשר עקר לארה"ב למד שו"ע 
יענקל'ה  רבי  הרה"ק  כ"ק  עם  חדא  בצוותא  והוראה 
יורה',  'יורה  בתעודת  להתעטר  זכה  זצוק"ל,  לייזר 
פיינשטיין  הגר"מ  הדור  מפוסק  הוראה  היתר  וקיבל 
זצוק"ל, וכן מהגר"י שטייף זצוק"ל ראש ישיבת 'תו־

רה ודעת', ובעל שו"ת מהר"י שטייף. ברבות השנים, 
כאשר הוכתר רבי יענקל'ה לאדמו"ר מפשעווארסק, 
ופגש את ידידו, רבינו זי"ע, בעת שמחת שבע ברכות 
וחמימות  אהבה  של  רגשות  בפרץ  קיבלו  במאנסי, 
והגדיל לעשות כאשר נישקו על מצחו בפני קהל וע־
דה. בהזדמנות אחרת, שאל הרה"ק רבי יענקל'ה את 
רבינו, האם הוא, רבינו, יכול לראות עצמו כתלמידו 

בהוראה. רבינו ענהו בחיוב. 
האדמו"ר  כ"ק  עינו  עליו  שם  לפרקו,  בהגיעו 
כחתן  ולקחו  תפוחין  החקל  בעל  זצוק"ל  מקאלוב 
מפואר  בית  להקים  זכו  ויחדיו  שתבלחט"א,  לבתו 
המיוסד  וחסידות,  תורה  מלא  בית  ה',  ברכת  ומלא 
חותנו  זי"ע.  הקדושים  האבות  של  הקודש  אדני  על 
המעלות  כל  בו  שנכללו  זה,  בחתנו  תדיר  השתעשע 

הטובות שמנו חכמים.

על כס האדמורו"ת 
זצוק"ל,  מזוטשקא  הרה"ק  אביו  הימים,  ברבות 
ולתפילה  לתורה  ביהמ"ד  לפתוח  בנו  על  הטיל 
מנ־ איתמר  רבי  הס"ק  זקה"ק  בבד,  ובד  בארה"ב, 
והכתירו  החביב,  נכדו  על  ידו  סמך  זיע"ע  דבורנא 
שלש־ את  המשך  מינך,  במטותא  וביקשו:  לאדמו"ר, 

לת סטניסלאב. מכאן העתיק אוהלו למאנסי, שהיתה 
אז ארץ לא זרועה ברוחניות, ובימים ההם לא היו בה 
האדמו"ר  היה  הוא  בלבד.  כנסיות  בתי  ששה  אם  כי 
הראשון שאיווה את העיר מאנסי למושב לו, שם כו־
ננו ידיו בית מקדש מעט ומקוה. סביבו התלכד ציבור 

נכבד של ת"ח לצד בעלי בתים חשובים. 
עד מהרה נהפך בית מדרשו לאבן שואבת לדור־

שי ה' ומבקשי פניו, ורבינו היה מפיח בהם חיי תורה 
צדיקי  כנוסח  הנפש  בהשתפכות  בתפילות  ויראה, 
פסח  בין  כסדרן.  תמידין  תורה  ובשיעורי  נדבורנא, 
מסכת  ללמוד  רבינו  אצל  אז  היה  מנהג  לשבועות, 
מנחה  בין  מדרשו  בבית  שיעור  מוסר  והיה  שבועות, 
עד  המסכתא  לסיים  כדי  גמרא,  דף  יום  כל  למעריב, 
חג השבועות, זאת מלבד השיעור היומי הקבוע, לפני 

התפילה, אשר למדו אז בחבורה כל יום דף גמרא.

אוהב ישראל באמת
רבינו היה דואג את דאגתן של ישראל, מיצר בצ־

רתן, מצטער בצערן, ומצפה לישועתן ברחמים. בכל 
תפילותיו היה שופך-שיח ומזכיר שמות של עשרות 
לך,  ויקם  אומר  ותגזור  ואכן  נזקקי-ישועה,  אנשים 
שה־ גדולות  ישועות  על  סופרו  רבים  מופת  סיפורי 
מדרשו  בית  ומתפללי  לקחו  שומעי  להמוני  משיך 

וחסידיו הנאמנים.
געלבמן  יששכר  הרב  ממקורביו,  אחד  סיפר 
רבינו  אל  אדם  התקשר  הלילות  שבאחד  שליט"א, 
אומרים  שהרופאים  כיון  לטובה,  עצמו  את  להזכיר 
שצריכים לכרות לו את הרגל ר"ל. רבינו הורהו, שי־
שמע לעצתו, ולא יסכים שיכרתו לו את רגלו. הלה, 
לוקח  הוא  מנין  ושאלו,  ההין  לרבינו,  מקורב  שהיה 
אחריות לדבר. הלא יש בזה חשש סכנה. רבינו השי־

הרגל  את  לכרות  שצריכים  אמר  הרופא  דבאמת  בו, 
אז צריכים לכרות, אבל, מעתה, כיון שהתקשרת אלי 
רוצים  שלא  הוא  השמים  מן  אות  הרי  ד',  אל  לייחל 

שיגדעו הרגל, אלא שאתפלל עליו ואעתיר בעדו. 
ות־ שינה  רבינו  נתן  לא  הלילה  אותו  בכל  כמעט 
נומה לעפעפיו, והתיישב לומר את כל התהילים, כדי 

לשמור רגלי חסידו.
ב"ה שלא הסיר חסדו, וכעבור זמן-מה התרפאה 
רגלו של ר' יששכר, ועלתה ארוכה למכתו, עד כלא 

היתה.  

בקרב קדושים התהלל
דורו,  גדולי  בעיני  רבינו  היה  ונערץ  נקדש  חביב 

והעריצוהו בקול, בפני קהל מרעיתם. 
החשיבו  זצוק"ל,  מסטאמר  יואל  הדברי  הרה"ק 
עד לאחת. פעמיים נתן קוויטעל. פעם, הגיע הגר"ח 
פאלהער שליט"א מרבני מאנסי אל הרה"ק מסטאמר 
זצוק"ל, והרה"ק שאלו, האם הוא מכיר את האדמו"ר 
בחיוב,  משהשיבו  במאנסי.  המתגורר  מסטניסלאב 
שנה  משלושים  יותר  "זה  מסאטמר  הרה"ק  לו  אמר 

שלא ראיתי 'בעל צורה' כאדמו"ר מסטניסלאב". 
הרה"ק הדברי יציב מצאנז זי"ע העריך מאוד את 
רבינו, ומספר הרה"ח ר' בערל רוזנברג שליט"א מק־
רית צאנז נתניה, כי בשנת תשל"ח וכן בקיץ תשל"ט, 
שהה הרה"ק מצאנז בסמיכות לבית מדרשו של רבי־
נו, והיה הולך מדי יום למקווה של רבינו (שהיה חצוב 
הביע  שם,  לשהותו  האחרון  ביום  חיים).  מים  בבאר 
התנגדו  גבאיו  רבינו.  את  לבקר  רצונו  את  הרה"ק 
מזקני  גדול,  לרבי  יאה  ואין  נאה  שאין  בטיעון  לכך, 
אך  לימים.  צעיר  אדמו"ר  לבקר  לילך  האדמו"רים, 
הרבי לא שעה להם ולדבריהם. כשעלה הרבי מצאנז 
למעון רבינו, שוחחו ביניהם בד"ת, והיה זה ביקור רב 
השראה, כאשר הרה"ק מצאנז מתפעל מזיו הדרת פני 
ואמר  לגבאים  יציב  הדברי  פנה  משם  כשיצא  רבינו. 
להם: "לרבי כזה צריך לילך, זכות היא בעדי שהייתי 

אצלו". 
ערכו,  כרום  כיבדו  זצ"ל  פיינשטיין  הגר"מ  מרן 
שנים  לאחר  הוראה.  בהיתר  עיטרו  לעיל,  וכנזכר 
כי־ הגר"מ,  בבית  לבקר  רבינו  שהגיע  בעת  מספר, 

בחביבות  כלפיו  ונהג  ביותר  משה  האגרות  בעל  בדו 
גדולה. לשאלת התלמידים, ענה: "נדיר למצוא אחרי 
מתוך  ועוד  בתורה,  יגע  כה  שהוא  יהודי  המלחמה 

שמחה, כמותו". 
שתפיל־ צדיק  בו  ראה  זי"ע  מריבניץ  הרה"ק 

פעם  הגיע  כאשר  בשמים.  ונענית  רושם  עושה  תו 
יהודי  הוזכר  בו  מריבניץ,  הרה"ק  אל  קשה  קוויטל 
שהיה חולה, שם פעמיו אל בית רבינו בפנותו אליו: 
בא נתפלל ביחד להחיש רפו"ש ליהודי ששמו הוזכר 

בקוויטל. 
פעם הגיע רבינו אל הרה"ק מריבניץ זי"ע לבקש 
ברכה ממנו בזמן שהיה גר בסטטן איילנד. והנה, תיכף 
שרבינו נכנס אליו, הסיר הרבי מריבניץ את מגבעתו 
ראשו  על  ידיו  שישים  מרבינו  וביקש  ראשו,  מעל 
מריבניץ  שהרבי  ודרש  הסתייג  רבינו  קודם.  ויברכו 
יברכו קודם, וכך, כל איש טען שעמיתו יברכו ראשו־

נה, עד שלא היתה ברירה וכל אחד הניח ידו על ראש 
השני, ובירכו כברכתו, בעת ובעונה אחת. 

מוציא אסירים בכושרות
הר־ מתעסק  רבינו  היה  ובטוב-עינו  ברוב-חסדו 

וזכה  לו  היתה  דשמיא  סיעתא  שידוכים.  בענייני  בה 
לקשור קשרי שידוכין לכמה מאות מבחורי ישראל, 

ובהם, לאיש, לבנו ולנכדו. כלומר לשלשה דורות. 
פעם נשאל לגובה דמי השדכנות שלוקח. והשיב, 
וגם  נותנים,  שנותנים  וכמה  תשלום,  מבקש  איני  אני 
התכלית  כי  טענות,  לי  אין  מועט,  סכום  נותנים  אם 
בענייני שידוכים צריכה להיות לסייע ליהודי לעשות 

עמו חסד. 
כשבנו שוחח עמו בעניני שידוכין סיפר לו רבינו 
השידוכים  כל  שכמעט  וסיפוק,  שמחה  בארשת 
ובש־ בשלום  ושנים,  ימים  לאורך  התקיימו  ששידך 

רבינו  מאביו,  בנו  שמע  עוד  ייפרדו.  לא  לעולם  לוה, 
כאלה  הצעות  הציע  השידוכים  שבמלאכת  זצוק"ל, 
מציע  הוא  למה  אנשים,  של  רוגזם  עורר  שפעמים 
שידוך כזה שאינו מכובד דיו בעיניהם, וכי מגיע להם 
רבינו  אבל  שהציע.  ממה  חשוב  יותר  הרבה  שידוך 
בנימת-התנ־ להם  ואמר  דבריהם,  את  באהבה  קיבל 

צלות, שכוונתו אך לטובה ולא רצה ח"ו לצערם. 
פעמים, התעסק בשידוכם של בחורים וגם בתו־

לות, במשך למעלה מעשרים שנה, ולא נואש לעזור 
להם עד שמצאו את זיווגם. 

שמע בנו, שאחד ביקש מרבינו שיעזור לו בעניין 
לעשות  לי  עזר  הקב"ה  'ב"ה  השיבו:  ורבינו  שידוך, 
מה  ישתדל  הוא  ובעזהי"ת  שידוכים',  ממאה  יותר 
שיכול בעניין זה. והנה כעבור כמה וכמה שנים, בהן 
הצליח ד' ביד רבינו, לקשור עוד הרבה קשרי שידו־

כים, ושוב קרה שרבינו אמר לאחד שביקש שיעזור 
יותר  לעשות  לי  עזר  הקב"ה  ב"ה  שידוך,  בעניין  לו 
אבי,  רבינו:  לאביו  בנו  שאל  ואז   . שידוכים'  ממאה 
לפני כמה שנים שמעתי שאמרת לאחד את המספר 
של מאה שידוכים, ומאז ידעתי שעשית עוד שידוכים 
הרבה, ומדוע עתה אתה אומר אותו מספר של מאה 
שאני  ליהודים  להסביר  כדי  רבינו,  ענהו  שידוכים? 
צריך  ולא  הסכום,  זה  מספיק  שידוכים  בעניין  עוסק 

להגיד המספר במדוייק.

ורבים השיב מעוון
כל ימיו אשר חיה על האדמה עורר וקירב רבינו 

את בני ישראל לאביהם שבמרומים.
במסעו בעיר סאו פאלא שבברזיל הגיע אל רבינו 
בנו  כי  הגיד,  לפניו  וצרתו  שיחו,  לפניו  ושפך  יהודי 
וכל  לגויה,  רח"ל  להינשא  הקרובים  בימים  מתכוון 
לעשות  יהין  שלא  להניאו  והשתדלויותיו  נסיונותיו 
עזרת  את  הוא  מבקש  ועתה  הועילו,  לא  הזה,  כדבר 

רבינו זצוק"ל. 
יעץ לו רבינו, שיגיד לבנו, שכיון שאדמו"ר הגיע 
לעיר, שילך אליו, לקבל ברכה להצלחה בחיים. "רע 
לא יצא מזה", הפטיר רבינו באוזני האיש שבור הלב, 

אשר נחפז לביתו לקיים דברי רבינו. 
קיבל  לאכסניה,  החתן  הבן  שנכנס  תיכף  והנה, 
רבינו את פניו באהבה ובשמחה, והחל מדבר על לבו 
בדברים היוצאים מן הלב והנכנסים ללב, והסביר לו 
וסיבר את אוזניו בנעימות על גודל המעוות שלא יכול 
לתקון ועל חומר האיסור מן התורה, וכי יהודי הנישא 
לגויה, כל ילדיו הם גויים לכל דבר, ובבוא העת, גם 
לא יהיה מי שיגיד עליו קדיש, שלא לדבר על גודל 
לא  בכך  כזה.  בן  להם  שיש  להורים,  והביזיון  הצער 
הסתפק רבינו, אלא הוסיף ואמר לו, שגם יכול לסייע 
בידו למצוא שידוך הגון, עם בת ישראל כשרה. אחר 
במ־ לבדו  ישב  שם  לביתו,  הבן  הלך  האלה,  הדברים 

שך כמה שעות, וחשב חשבונו של עולמו האישי, עד 
שפתאום קם לטלפון והתקשר לגויה והודיע לה נח־

רצות שהחליט לעזבה, כיון שהוא יהודי, וע"פ תורה 
אסור ליהודי להינשא לגויה. בסיום השיחה טרק את 

הטלפון וה"שידוך" התבטל. 
תוך זמן קצר, בעזר יוצר האדם, מצא בת ישראל 
כלבבו, התחתן עמה והקים בית נאמן בישראל וזכה 

לזרע ברך ה'. 

הוא בצדקותו ובתומו
מספר הרב זילברברג: בזכרוני, עובדא אחת שז־

כיתי להיות נוכח בה. פעם אחת באחד החגים, זכיתי 
להיות  ניגש  והוא  שבמאנסי,  מדרשו  בבית  להתפלל 
ש"ץ לקרוא את ההלל, כדרך אבותיו. והנה, כשהגיע 
למזמור הללו את ה' כל גויים, החל לזעוק בקול גדול 
הדין: "כי  מעלמא  שלא  שמחה  של  בתחושה  ונישא, 
שכידוע  מצבו,  את  ידע  שלא  ומי  חסדו",  עלינו  גבר 
ידע  לא  שרבינו  לסבור  היה  יכול  יסורים,  בעל  היה 
כשגרתי  שנים,  הרבה  לאחר  בחייו.  ומצרה  מצער 
שמחה  עם  כזו  תפילה  לשמוע  שוב  רציתי  בארה"ק, 
בביהמ"ד  בהיותי  חדא,  צפרא  לי.  הסתייע  ולא  כזו, 
בבני ברק, שמעתי יהודי אומר ברכות השחר וצועק 
הס־ עצומה.  ובשמחה  בחדוה  צרכי"  כל  לי  "שעשה 

תובבתי לראות מי זה האיש ירא ד' יורנו בדרך יבחר, 
ואז נדהמתי לראות שזה רבינו. הוא נשאר בצדקותו 
ובתומו, כמו שגבר עליו חסד ד', כן עשה לו כל צרכו. 
זי"ע  איתמר  רבי  הרה"ק  של  חביבותו  על  עוד 
מכתבו  שיטי  מבין  אנו,  למדים  זי"ע,  רבינו  לנכדו, 
כא־ רבינו)  של  (דודו  מאיר  רבי  מו"ה  לבנו  ששיגר 

שלו'  "פרישת  למסור  מבקש  האיגרת  בסיום  שר 
ישראל  מוה"ר  נעלה,  מאוד  ושלם,  ירא  היקר,  לנכדי 
שליט"א, אברכו בנשיאת חן וחסד ובהצלחה גדולה, 

א"ז הק' איתמר". 

בתקופתו האחרונה ידע חולי ומכאוב. עד שנא־
סף אל עמיו, ביום כ"א במר חשוון תש"ע, וישאו אותו 
בניו ארצה ישראל, ויספדוהו במספד תמרורים, ויק־

קנה  אשר  הזיתים,  שבהר  אבותיו  בחלקת  אותו  ברו 
לו מחייו לאחוזת קבר. "השליך משמים ארץ תפארת 

ישראל".
בדרכו,  ממשיכה  הקודש  ושושלת  רבינו  זכה 
ממשיכים  שליט"א,  האדמו"רים  כ"ק  אחריו,  ובניו 
לשאת את לפיד מורשת העבר, ברוח בית נדבורנא־

ליקוט  לאור  יצא  אלו  בימים  זוטשקא-סטניסלאב. 
אוצר דרשותיו ושיחותיו שעורר את עם עדתו בימי 
החדש  בספר  והדר  פאר  ברוב  ונקבצו  ונלקטו  חייו, 
לשמו  והוקמו  רבינו  זכה  כמו"כ  ישראל';  'תפארת 
ולזכרו הטהור רשת כוללי אברכים 'תפארת ישראל' 
והוגים  עילויים  אברכים  שוקדים  שם  עילית  בביתר 
התורה  קול  כמו"כ  בהוראה;  ומשתלמים  בתורתם 
במו־ ישראל'  תפארת  קטנה  'ישיבה  בהיכל  מהדהד 

נסי שבארה"ב, בכך זכרו הטהור לא מש מזכרונם של 
תורה,  אוצרות  ממנו  וקיבלו  אחריו  שנכרכו  המונים 

יראה וחסידות.

[תודות לנכד בעל ההילולא ה"ה הרב ישכר בער 
רוזנבוים שליט"א על עזרתו בהכנת המאמר] 
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כ"ק אדמו"ר מדז'יקוב-ויזניץ שליט"א: 
"לומדי שיעור תורה בקביעות זוכים 

לסייעתא דשמיא מיוחדת"
את משאו נשא האדמו"ר במעמד סיום מסכתות שנלמדו במסגרת שיעור הדף 
היומי בביהמ"ד 'ממזרח שמש' בבית שמש • חה"כ הרב משה אבוטבול הודה 

לאדמו"ר על בואו לחזק את לומדי השיעורים, וסיפר לקהל על הזכות שנפלה 
בחלקו בהיותו ראש העיר לסייע להקמת קרית דז'יקוב-ויזניץ בבית שמש

בבית  נערך  רושם  ורב  מרגש  מעמד 
החרדית  בקריה  שמש'  'ממזרח  המדרש 
המסכתות  סיומי  לרגל  שמש,  בבית 
שנלמדו  מידות  קינים,  מעילה,  כריתות, 
במסגרת שיעורי 'הדף היומי' אותם מוסר 
בלויא  פנחס  רבי  הרה"ג  המדרש  בבית 

שליט"א ראש כולל 'קנין יוסף' בעיר.
פנחס  רבי  הגאון  השיעור  מגיד 
כשהוא  הסיום  את  ערך  שליט"א  בלויא 
ה'הדרן'  לכבוד  נפלאה  דרשה  אומר 
ומחזק את לומדי השיעור שרבים מהם 
מגיעים בקביעות מאז תחילת השיעורים 
ואלו הולכים בס"ד לסיים את הש"ס בק־

רוב יחד עם אלפי רבבות ישראל.
את משא החיזוק נשא כ"ק אדמו"ר 
כחצי  שלפני  שליט"א  ויזניץ  מדזיקוב 
ג',  לרמב"ש  חסידיו  קהל  עם  עבר  שנה 
ורשת  גדולה  חסידית  קריה  הקים  שם 
תחת  העומדים  וחינוך  תורה  מוסדות 
נשיאותו. בראשית דבריו שיבח האדמו"ר 
שקובעים  השיעור  לומדי  את  שליט"א 
עיתים יום יום, ואחר הודה בדבריו לראש 
אבוטבול  משה  הרב  חה"כ  המדרש  בית 
אשר בתפקידו הקודם כראש עיריית בית 
דזיקוב-ויזניץ  קהילת  לימין  עמד  שמש 
למען  ונפש  לב  במסירות  קשוב  והיה 

הקמת הקהילה ומוסדותיה.
במשאו סיפר האדמו"ר שליט"א את 
אשר שמע מהרב מרדכי דוד לודמיר ז"ל, 
יו"ר 'תורה ויהדות לעם', על זקינו שהיה 
מנשואי הפנים לפני כמאה שנים בצפת, 
כסף,  בכלי  במסחר  לפרנסתו  עסק  שם 
ארעי.  ומלאכתו  קבע  הייתה  תורתו  אך 
פעם רכש הסבא עם כל כספו כלי כסף 
צפת.  תושב  ערבי  עשיר  אחריו  שהותיר 
את  לפרוטה,  פרוטה  בידו  נותרה  "לא 
כמה  כעבור  בסחורה,  השקיע  הכסף  כל 
ערבי ממצרים  סוחר  למקום  הגיע  ימים 
הרב  אך  הכסף,  כלי  את  לקנות  שרצה 
רגיל  באופן  המדרש,  בבית  היה  לודמיר 
בשל  עתה  אך  מלימודיו,  לו  הפריעו  לא 
כך שהגיעו עד פת לחם, שלחה הסבתא 
את אחד הנכדים שיביא את הסבא מבית 

שלילית,  הייתה  תשובתו  אך  המדרש, 
כמוהו  המדרש  בבית  שהוא  באומרו 
כ'אדם שמת באוהל', ולכך אין להוציאו 

מבית המדרש".
תשובתו  את  שמע  המצרי  "הסוחר 
המקום  את  עזב  ומיד  לודמיר  הרב  של 
ויוצא  העיר  את  עוזב  שהוא  באומרו 
ההפסד  על  כאבו  כולם  למצרים.  חזרה 
שעות  כמה  עברו  רק  הנה  אבל  הכספי, 
הרי  אותו,  שאלו  חזר,  המצרי  והסוחר 
לצפת.  חזרת  ואיך  למצרים  בדרך  היית 
כאבי  הרגיש  השיירה  שראש  להם  ענה 
אינו  כזו  שבצורה  והודיע  נוראיים  ראש 
בכמה  הנסיעה  את  ודוחה  לנסוע  יכול 
הסוחר  ואכן  הנה,  חזרתי  ולכן  שעות. 
רכש סחורה מהרב לודמיר בהיקף גדול, 
תורה  לומדים  שאם  למופת  הדבר  והיה 

בקביעות לא מפסידים מכך".
את  סיים  שליט"א  האדמו"ר  כאשר 
הסיפור אמר לבני השיעור: "כל מי שהוא 
שיש  יודע  קבוע  תורה  בשיעור  משתתף 
שמחה  זו  פעם  מסחר,  זה  פעם  קשיים, 
משפחתית, אבל צריך לדעת כי יש ברכה 
מיוחדת של סייעתא דשמיא לאלו שלו־

ישבותו,  לא  ולילה  יום  בקביעות,  מדים 
ואשרי מי שזוכה לכך".

ראש ביהמ"ד ח"כ הרב משה אבוט־
בול ביטא בדבריו את גודל שמחתו שב־

עלי בתים יושבים ולומדים מסכת אחר 
מסכתות,  חמש  לסיים  וזוכים  מסכת, 
לקראת  הגדולות  ההכנות  על  והודיע 
סיום הש"ס שיתקיים בסייעתא דשמיא 

בחודש טבת לכבודה של תורה.
אבוטבול  משה  הרב  סיפר  בדבריו 
על הסייעתא דשמיא המיוחדת שהייתה 
האדמו"ר  של  בואו  עם  שמש  לבית 
את  להקים  שליט"א,  מדזיקוב-ויזניץ 
שמש.  בית  בעירנו  וקרייתו  קודשו  חצר 
"כאשר שמענו על כך שהאדמו"ר מחפש 
מקום, נסענו אליו וביקשנו שיבוא לבית 
כי  ביודענו  חצרו,  את  בה  ויקים  שמש 
האדמו"ר שליט"א יש לו השפעה גדולה 
על קהלים רחבים, ואכן כיום כבר אחרי 
הגדולה  ההשפעה  את  רואים  שנה  חצי 
שמש  בית  על  שליט"א  לאדמו"ר  שיש 
ומסתופפים  לאורו  נהנים  ורבים  כולה, 

בצילו", אמר.

תנופה מחודשת למערך הכוללים 
'בית של תורה' במרכז קאליב

כ"ק האדמו"ר שליט"א השמיע דברי פתיחה • הוקם מרכז ייעוץ והכוונה לאברכי הכולל

תורה'  של  'בית  ערב  כוללי  רשת 
שהוקמו ונוסדו ע"י כ"ק מרן האדמו"ר 
השנים  משך  זכו  זיע"א,  מקאליב 
כאשר  ב"ה,  מאוד  גדולה  להצלחה 
במסגרת זו למדו אלפי אברכים שיחיו 
לבניית  וההשקפה  ההלכה  יסוד  את 
טהורה.  ויר"ש  התורה  אדני  על  ביתם 
שעה  הוד,  מעמדי  אותם  עוד  וזכורים 
שכ"ק מרן האדמו"ר זיע"א היה פותח 
דא"ח  ומשמיע  החדש  הזמן  סדרי  את 
קהל  על  העז  רישומם  את  שהותירו 

האברכים הי"ו.
עתה, עם פתיחת זמן חורף תש"פ 
הבעל"ט, הייתה זו פעם ראשונה לא־

התכנסו  הי"ו  שהאברכים  פטירתו  חר 
למעמד נכבד זה, בו הם שמעו דברים 
מפי כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א, שציין 
כי למרן האדמו"ר זיע"א הייתה מסי"נ 
ראה  בהם  הכוללים,  של  לקיומם 
קיום  המשך  של  הגדול  הניצחון  את 
תשכח  "שלא  הקב"ה  של  הבטחתו 
מאוד  היה  ניכר  והדבר  זרעו",  מפי 

אברהם  של  בדרכו  ליבו  טוב  במידת 
מכל  פתוח  היה  שאוהלו  ע"ה,  אבינו 
צד לכל דכפין, כך גם כאן כל מי שח־
להתקבל  זכה  ה',  בתורת  נפשו  שקה 
שזכתה  זו,  ייחודית  במסגרת  ולשבת 
ומנהיגי  גדולי  של  ועידודם  לברכתם 
הדור, כאשר ראשי הכוללים שליט"א, 
מפארי הת"ח בדורנו עושים במסירות 
של  הצלחתם  למען  רבה  ובנאמנות 

האברכים שיחיו.
עוד,  ציין  שליט"א  האדמו"ר  כ"ק 
הבית  ענייני  להבטחת  מוסד  יסוד  כי 
האמונה  על  דרכיו  את  להשתית  הוא 
השלמה בבורא ית"ש, שהרי כך זוכים 
ובוודאי  גדולה,  דשמיא  לסייעתא  גם 
שאין טרוניות על דברים השונים בחיי 
אדם  שאין  יודעים  כאשר  היומיום, 
נוקף אצבעו מלמטה אם לא שהוכרז 

עליו מלמעלה.
האדמו"ר  חתם  דבריו  את 
האברכים  מקהל  אישית  בבקשה 
שהרי  להצלחתו,  להתפלל  שיחיו, 

למאוד,  עד  קשה  היא  ההתמודדות 
את  להמשיך  בס"ד  משתדלים  ואנו 
זיע"א,  האדמו"ר  כ"ק  ובנה  יסד  אשר 
שילמד  יזכו  המסייעים  שכל  ובוודאי 
בשמי  ברכה  למשמרת  זכות  עליהם 

מרום.
חשובה  למסגרת  מרעננת  תנופה 
שהוקם  שעה  הכוללים,  אברכי  זכו  זו 
בענייני  והכוונה'  ייעוץ  'מרכז  עתה 
הרה"ג  היו"ר  כאשר  והמסתעף,  הבית 
ר' אליעזר מרגלית שליט"א – שהקים 
כבר  מסר  בהבנותו',  'הבית  ארגון  את 
סדרת  במסגרת  ונרחב  ראשון  שיעור 
ובד  לאברכים,  כאן  שימסרו  שיעורים 
בבד יוכלו הם גם באופן פרטי, לקבל 
בנושאים  ומקצועי  אישי  לייעוץ  זמן 
במ־ קאליב  במרכז  כאן  הנלמדים 
שכ"ק  דבר  תורה',  של  'בית  סגרות 
דגש  עליו  שם  זיע"א  האדמו"ר  מרן 
בתובנות  הבית  את  לחזק  מאוד,  חזק 
שיביאו בעזרת השי"ת, לבניין עדי עד 

ברוח ישראל סבא.     
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מאה ושמונים אברכים ובחורים עברו בהצלחה 
בכור המבחן בהוראה ובש"ס ע"י בית היוצר 

המפעל הגדול 'תלמודו בידו' - ערלוי

של  בחלקם  נפלו  רוח  קורת  של  נפש  מרוממי  רגעים 
המבחן  בעת  הגדול 'תלמודו בידו' ערלוי  מייסדי המפעל 
האחרון שנערך ביום ראשון כ"ח תשרי בישיבת מתיבתא 
הרבים  האברכים  בין  כאשר  ברק,  בני  ערלוי  יוחנן  דרבי 
מכל  ובאו  ונקבצו  יתרה  בהתמדה  משנתם  על  ששקדו 
רחבי הארץ להיבחן בצוותא חדא, נראו גם פרחי הוראה 
צעירים אשר זה להם באמתחתם כמה מבחנים ולאחרונה 
החלו בסייעתא דשמיא להיות פוסעים פסיעות ראשונות 
אך בטוחות בבתי-הוראה בשימוש תלמידי חכמים, לדעת 
מורים  כבר  וחלקם  למעשה,  ההוראה  תורת  את  וללמוד 

לשואלים דבר ה' זו הלכה.
בית היוצר הגדול מפעל 'תלמודו בידו' מוקדש לזכר 
נשמת האי גברא רבה ויקירא הבלתי נשכח מייסד ויוזם 
מפעל הגדול 'תלמודו בידו', ה"ה הרה"ח רבי מאיר יעקב 

ברנט ז"ל ראש קהילת ערלוי בארה"ק. 
כולם נקבצו ובאו לך, אברכי כולל המשננים את תל־

ובבקיאות  ברהיטות  וההוראה  ההלכה  במקצועות  מודם 
מספק  בידו'  'תלמודו  שמפעל  ההזדמנות  בזכות  מקיפה, 
האברכים  עומדים  בו  ומיוחד  מקיף  מבחן  בצורת  להם, 
שיחיו בכור המבחן לקיים בנפשם "אם שמוע בישן תש־
מע בחדש", לעמוד על משמר הזיכרון, לבל יאבדו בתהום 

הנשייה את עמלם התורני עליו עמלו והתייגעו.

המבחן היה על כמה וכמה מסגרות בהלכה לאברכים 
בני-ברק,  בירושלים,  ערלוי  הכוללים  ברשת  הלומדים 
ביתר, אלעד, חיפה, נתניה ואשדוד, בכל מסגרת שליבם 
הל'  וחלב,  בשר  הל'  תערובות,  הל'  טהרה,  הל'  על  חפץ, 
מליחה, הל' עירובין, הל' פסח, הל' מקוואות, הל' מאכלי 
הל'  חוה"מ,  הל'  ולולב,  סוכה  הל'  כלים,  והכשר  עכו"ם 
הל'  תפילה,  הל'  ריבית,  הל'  יו"ט,  הל'  חלה,  הל'  ציצית, 
נט"י  הל'  מזוזה,  הל'  סת"ם,  הל'  שמע,  וקריאת  ברכות 
ובציעת הפת, סעודה וברהמ"ז, הל' ברכת הפירות, ו-10

וכמה  וטריפה  שחיטה  הל'  שבת,  בהל'  נוספים  מסלולים 
מסלולים נוספים בחושן משפט.

מצ־ בחורים  עשרות  המפעל  במסגרת  נבחנו  כמו"כ 
טיינים מרשת הישיבות ערלוי על כל מס' שבש"ס שחפץ 
לאחר  קדשים,  מסדר  ואף  נזיקין  מועד,  מסדר  ליבם 
המסכתות,  בחזרת  ארוכים  חודשים  במשך  הרב  עמלם 
וב"ה עברו בהצלחה מרובה את המבחנים. חשוב לציין כי 
מסלולים  כמה  על  ולהבחן  לבחור  יכול  ובחור  אברך  כל 

ומסכתות שבקש להיבחן.
וד־ ראש  כובד  באיזה  לראות  מרתק  מחזה  זה  היה 

השאלונים,  על  רכונים  הם  הנה  הנבחנים,  מגיעים  ריכות 
וממלאים  בנלמד  היטב  שקועים  ומלואו,  עולם  שוכחים 
רב  כשסיפוק  שאלה,  כל  על  ומפורטות  מלאות  תשובות 

ושמחת עמלים פורצים מלבם על שלא היה עמלם לריק, 
והנה קמה אלומתם למול עיניהם וגם ניצבה בהוד והדר 

כראוי לכבוד התורה.
עקיבא  רבי  הגה"צ  במקום  ביקרו  המבחן  במהלך 
מנחם סופר שליט"א רב דקהילת ערלוי בני ברק, הרה"ג 
ר' שלום צבי סופר שליט"א רב בית מדרש ערלוי במרכז 
ירושלים, הגאון רבי עקיבא יהונתן אונגר שליט"א דומו"צ 
הכו־ רשת  של  הרוחני  ועד  ויו"ר  ברק  בני  ערלוי  קהילת 
ללים ערלוי, הרב פרץ אברמוביץ הי"ו מנכ"ל רשת מוס־
דות ערלוי בארה"ק וחבר מועצת עיריית בני ברק, ועוד.

האורחים הנכבדים קיבלו סקירה מקיפה על עריכת 
המבחנים ותכניות הלימודים בהמשך, ע"י הרב דוד שטרן 

הי"ו, מנהל רשת הכוללים ותלמודו בידו.
למנהלי  עמוקה  הערכה  הובעה  הנבחנים  בקרב 
הארגון הפועלים במרץ רב במסירות וביעילות על ארגון 
טובי  ע"י  וסידורם  המבחנים  עריכת  של  מופתי  בסדר 
ועל  ביותר,  הטוב  הצד  על  שליט"א  החשובים  הבוחנים 
שיחולקו  המכובדות  המלגות  בהשגת  הגדול  המאמץ 

לאברכים והבחורים המצטיינים בקרוב.
לה־ ויזכו  יצליח  בידם  ה'  שחפץ  ותפילתנו  תקוותנו 

נחת  מתוך  ועוז  שאת  ביתר  האדיר  המפעל  את  משיך 
והרחבת הדעת להגדיל תורה ולהאדירה.

היערכות רבה לקראת יום ההילולא ה-70 של 
הרה"ק רבי גדליהו משה מזוועהיל זיע"א

המונים צפויים להגיע לפקוד את ציונו הק' בבית העלמין 'שייח באדר' במרכז ירושלים ביום ההילולא ובימים 
'שני חמישי שני' שלאחמ"כ
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מלון כינורות מזמין אתכם ליום מהנה ומרגיע
| ללא לינה > מתאים במיוחד לקבוצות עד- 10 איש עם ארוחה מפנקת, מתחם ספא מאובזר ובריכה מחוממת

עוד לפני שהאורחים יפתחו את ההזמנה 
הם ידעו שעשית את הבחירה הנכונה

בחרת אריסטוקרט
אירוסין  שבע ברכות  בר/ת מצווה  כינוסים  אירועים אישיים ועוד

|

| | 4
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אריסטוקרט. אירוע יוקרתי ומושקע, בכשרות מהודרת

כ"ק מרן אדמו"ר מסטריקוב שליט"א 
בביקור רב רושם בעיר עמנואל

לרגל מעמד פתיחת זמן חורף בכולל 'אחוות תורה' לעמלי יום

לומדי  בקרב  שררה  רבה  התרגשות 
בעמנואל  יום  לעמלי  תורה  אחוות  כולל 
מס־ האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  בואו  לרגל 
מיוחד  חיזוק  לביקור  שליט"א  טריקוב 

בהיכל הכולל.
חיזוק  דברי  לשאת  הגיע  האדמו"ר 
לרגל פתיחת הזמן בכולל אחוות תורה. 
לו  קנה  כשנתיים  לפני  שנפתח  הכולל 
מקום של כבוד ועשרות אברכים צעירים 
מידי  מגיעים  לפרנסתם  לעבוד  שיצאו 
ערב לשעה וחצי של לימוד הלכה בעיון 
זמננו.  לפוסקי  עד  והטור  מהגמ'  החל 

ריין  דוד  הרה"ג  עומד  הכולל  בראשות 
שליט"א, ונמסרים בו שיעורי הלכה למ־

עשה מהגאון רבי שלמה קליין שליט"א 
רב הקהילה החסידית וראש בית הוראה 

עמנואל.
לרגל פתיחת הזמן ניאות האדמו"ר 
מסטריקוב להגיע לביקור חיזוק בכולל. 
בגודל  נלהבים  דברים  נשא  האדמו"ר 
לתורה,  עתים  הקובעים  של  מעלתם 
הרבה  החשיבות  את  גם  ציין  האדמו"ר 
בעבודה  הזמן  מפגעי  השמירה  של 
ובבית, כאשר הוא מספר מעשי רב מג־

דולי ישראל זי"ע ושליט"א בעניינים אלו.
הלומדים  קהל  עבר  המעמד  בסיום 
הח־ הקהילה  מבני  גדול  ציבור  עם  יחד 
לחיים  לאמירת  המקום  ותושבי  סידית 
ולקבל את ברכתו של האדמו"ר שליט"א,

רבי  הגאון  גם  השתתפו  במעמד 
רב  שליט"א  גולינסקי  אברהם  משה 
ראש  הכולל,  וממקימי  סלונים  קהילת 
המועצה הרב אליהו גפני, חבר המועצה 
הכולל,  מנהל   - רוזנשטיין  יעקב  הרב 
והרב משה בינדר שליט"א, מנכ"ל רשת 

הכוללים 'אחוות תורה' בארה"ק.

המיזם החינוכי של הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל 
התגשם: נחנכה ישיבת אחינו במודיעין עילית
במעמד רב רושם בהשתתפות מרנן ורבנן שליט"א נחנך קמפוס המבנים של ישיבת 'אחינו' במודיעין עילית • הישיבה 

תהווה בית וחממת גידול רוחניים לבוגרי החינוך התורני, שיוכלו להמשיך בס"ד לישיבות גבוהות ואיכותיות ויקימו משפחות 
של תורה • הגאון הגדול רבי דב לנדאו שליט"א במעמד: "ישיבה שמייסדת דורי דורות של יהודים שחשקה נפשם בתורה"

הישיבה  ראש  שמרן  אחרי  שנים 
ישיבה  להקים  הורה  שטיינמן  הגראי"ל 
ולאחר  התורני,  החינוך  לבוגרי  ייעודית 
המבנים  קמפוס  נחנך  מרובים,  מאמצים 
'אחינו'  ישיבת  של  והמפואר  המרשים 

במודיעין עילית.
ביקור  במהלך  שנים,  לפני  כבר 
מרן  של  במעונו  אחינו  משלחת  של 
להם  הורה  הוא  זצוק"ל,  הישיבה  ראש 
החינוך  לבוגרי  ישיבה  להקים  במפתיע 
התורני. הארגון החל לפעול מיד להקמת 
הישיבה, שבמשך השנים ידעה גלגולים 
במשכנה  התמקמה  אשר  עד  רבים, 
עד  עילית.  במודיעין  והמפואר  הקבוע 
הישיבה  ראש  מרן  ליווה  האחרון  יומו 
את הישיבה וכינה את תלמידיה בחיבה 

"הילדים שלי".
התקיים  האחרונים  בשבועות  ואכן, 
ורבנן  מרנן  בראשות  רב-רושם,  מעמד 
תלמידים  מאות  בהשתתפות  שליט"א 
החדשים  המבנים  לחנוכת  והוריהם, 
פני  על  המתפרשים  עילית,  במודיעין 
שטרם  והדר  בפאר  ונבנו  דונם  חמישה 

נראה כמותם.
על  נישאו  במעמד  פתיחה  דברי 
ברלין  מיכאל  הרה"ג  הישיבה  ראש  ידי 
שליט"א, אשר בירך ברוב עם על הזכות 
מפואר,  בבנין  לזכות  רבות  שנים  לאחר 
בה־ והודה  הישיבה,  של  המשמעות  על 
תרגשות לנשיא אחינו על הגשמת חזונו 
מקום  בכל  בחור  שכל  נפש  במסירות 

יזכה שיהיה לו ישיבה.

שליט"א,  זוהר  אורי  הרב  הרה"ג 
שמכיר  בדורנו  התשובה  מחזירי  מגדולי 
היטב את הצורך בישיבה כזו, הודה בד־
הבית  על  הארגון  לנשיא  נרגשים  ברים 
במהלך  ישראל.  לעם  אור  ונותן  שזוכה 
המעמד נשמע המשא המיוחד של הגאון 
רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א שדיבר 
זוכים  פה  הישיבה  שתלמידי  הזכות  על 
שרק  הזכות  ועל  תורה  חידושי  לחדש 
מיוחדים זוכים בו לבנות בית כזה מפואר 

לכאלו שעתידים לחדש חידושי תורה.
וריקודים  בשירה  כובד  מכן  לאחר 
הופשטטר  דוד  רבי  הישיבה  נשיא 

שליט"א ובדבריו תיאר את ימי השמחה 
שמיני עצרת ושמחת תורה וכהמשך זה 
לבית  הבית  בחנוכת  הגדולה  השמחה 

הזה שהוא בית של קידוש השם.
המשגיח  תיאר  שפתיים  במתק 
הגאון רבי חזקיהו מישקובסקי שליט"א 
את הרגעים בחדרו של מרן ראש הישיבה 
והאריך  זצוקללה"ה  שטיינמן  הגראי"ל 
זצוק"ל  ממרן  שקיבל  השליחות  אודות 
את  לפתוח  הופשטטר  מהרב  לבקש 

הישיבה.
מפי  נשמעו  מיוחדים  ברכה  דברי 
רבי  הגאון  שלמה  עטרת  ישיבת  ראש 

על  שהאריך  שליט"א  פיינשטיין  חיים 
הנפש  מסירות  ועל  הישיבה  יסוד  עומק 
למעלה מדרך הטבע של תלמידו חביבו 
תל־ למען  שליט"א  ברלין  מיכאל  הרב 

מידי הישיבה.
מאות  כאשר  המעמד  של  שיאו 
ירבו  "כי  בשירה  קיבלו  המשתתפים 
ימיך ויוסיפו לך שנות חיים" את פני מרן 
שהטריח  שליט"א,  לנדו  דב  רבי  הגאון 
חלק  ליטול  הגיע  מיוחד  ובאופן  עצמו 
את  הארגון  נשיא  את  ובירך  בשמחה 
ראש הישיבה והרבנים, כשבמרכז דבריו 
הישיבה  של  הייחודית  במעלתה  שח 
ה'רוצה  את  לבחור  ומכניסה  שעושה 
אני'. "זו ישיבה שמייסדת דורי דורות של 
הישיבה  בתורה.  נפשם  שחשקה  יהודים 
הנער  אצל  הכמיהה  את  מעוררת  הזו 

לזעוק: רוצה אני ללמוד תורה"!
כמו כן נשאו דברים ראש הישיבות 
של אחינו בא"י הרה"ג ר' זאב הופשטטר 
על  הישיבה  ראש  את  שבירך  שליט"א, 
בנין  למען  כימים  לילות  התמסרותו 

הבית והצלחתו.
יעקב  הרב  העיר  ראש  בירך  לסיום 
התפעלות  והביע  שליט"א  גוטרמן 
ממקום התורה האדיר שהוקם בעיר: "זו 
העיר  שעשתה  הגדולה  הנדל"ן  עיסקת 
מודיעין עילית בשותפות עם נשיא אחי־

נו שקבע פה מקום תורה וזוכה להגדיל 
ולרומם את קרן התורה בעיר".

מכל  רבבות  נוהרים  השנה  במהלך 
הקדוש  הצדיק  של  הק'  לציונו  הזרמים 
זיע"א  מזוועהיל  משה  גדליהו  רבי 
בע־ טוב  מליץ  שיהיה  ולבקש  להיוושע 
הצדיק,  לפטירת  שנה   70 השנה,  בורם. 
ולרגל  במיוחד  גדולה  עליה  מתוכננת 
הגורמים  של  רבה  היערכות  נרשמת  כך 
את  לאבטח  הביטחון  וגורמי  המסיעים 
הק־ הצדיק  של  לציונו  ההמונית  העליה 
סאקר  לגן  בסמוך  ירושלים  במרכז  בור 

ולמרגלות מושבה של הכנסת.
יום  יחול  חשוון  כ"ד  שישי  ביום 
ההילולא. עקב הריבוי של העולים מידי 
שנה לציון, מוסדות זוועהיל כבר בשנים 
ויבטיחו  שיקלו  הכנות  ערכה  האחרונות 
הציון  אזור  הציון.  אל  בטוחה  הגעה 
מאובטח על ידי כוחות המשטרה וכוחות 

הצלה. 
נוחה  הק'  לציון  הגישה  השנה,  בכל 
הציבורית,  התחבורה  באמצעות  במיוחד 
המגיעים  קווים: 35, 7, 31, 14, 6, 50, 66 
קצר.  רגלי  מהלך  ומשם  הלאום  לחניון 
לרגל יום ההילולא חברת אגד מתגברת 
המתפללים  לנוחיות  הנ"ל  הקווים  את 

הרבים. 
זיע"א,  משה  גדליהו  רבי  הרה"ק 

המו־ הסגולה  בעקבות  ומפורסם  מוכר 
מפה  שעברה  ושני',  חמישי  'שני  פלאה 
העולה  כל  כי  רבות,  שנים  במשך  לאוזן 
שני  וביום  וחמישי  שני  בימי  קברו  על 
'בית  למוסדותיו  ויסייע  ברצף  שאחריו, 
רבות  לישועות  יזכה  זוועהיל'   - מרדכי 
מצ־ העדויות  ואמנם,  ועניין.  עניין  בכל 

עקרות  של  מופלאים,  ניסים  על  ביעות 
בישראל  בית  שהקימו  זוגות  שנפקדו, 
אחרי שנים של ייאוש, ועוד ישועות לרוב.
ציונו הקדוש הפך זה מכבר ל'מקור 
מגיעים  אליו  הדמעות  כותל  הישועות' 

החוגים  מכל  נוער  ובני  נשים  אנשים, 
והזרמים לשפוך את ליבם ולבקש מהצ־
דיק כי ימליץ טוב עבורכם ויעורר רחמי 
שמיים. כבר 70 שנה זורמות עדויות מר־
גשות על ניסים גלויים שהתחוללו לאחר 

שמלאו את רצון הצדיק וזכו בברכתו.
מדהימים  ישועה  סיפורי  מאות 
בהצלחות  שזכו  אנשים  על  ידועים 
בזיווגים,  הפרטיים,  בחייהם  גדולות 
מהילדים,  בנחת  קיימא,  של  בזרע 
את  שקיימו  אחרי  ובעסקים,  בפרנסה 

רצו־ תפילה  של  המפורסמת  הסגולה 
של  כרצונו  ושני  חמישי  שני  בימי  פה 

הצדיק.
בימי  מתגברים  זוועהיל  במוסדות 
שמספרו  הישועות  מוקד  את  ההילולא 
שמות  להעביר  ניתן  בו   1800-35-35-60
רצון  לקיים  הצדיק  של  בציונו  לתפילה 
במה־ להעביר  ניתן  השמות  את  צדיק. 
ביום  לתפילה  ובמיוחד  השנה  כל  לך 
ושני'  חמישי  'שני  ולסגולת  ההילולא, 
שיתקיים השנה לראשונה במעמד מניין 

ת"ח לאחר ההילולא.

בשבוע הבא יחל מרתון קבלות הקהל של בכירי הרופאים בישראל 
במשרדי 'בוני עולם' שיקבלו לייעוץ מקצועי ללא תשלום

בין מומחי הרפואה הבכירים: פרופ' משיח, פרופ' כארפ, פרופ' מאירוב, פרופ' זיידמן, פרופ' גבע, פרופ' שולמן ועוד 

אלו  בימים  נערכים  עולם  בוני 
לקראת פרויקט קבלות הקהל שיתקיים 
כסיוע לציבור הזוגות המשוועים להיפקד 
בזש"ק, ולהורים שיוכלו להיוועץ במיטב 
וכל  בישראל  הגדולים  הרפואה  מומחי 

זאת ללא כל תשלום. 

מרתון קבלת הקהל
הינו חלק מפרויקט 

בין התאריכים י"ט חשוון - כ"ט חש־
וון יקבלו במשרדי 'בוני עולם' בבני ברק 
בכירי הרופאים את הזוגות ובכך יקלו על 

המשפחות המצפות לישועה. 
המובילים  הרופאים  המומחים,  בין 
שלמה  פרופ'  ובהם:  בתחומם  בישראל 
משיח מחלוצי המטפלים, פרופ' הרווארד 
דרור  פרופ'  השומר,  תל  מביה"ח  כארפ 
מאירוב מנהל המרכז לשימור פ. ומומ־

חה ב- IVF מתל השומר, פרופ' עידו בן 
עמי מנהל יחידת ה-IVF במרכז הרפואי 
שחר  בן  שי  ד''ר  בירושלים,  צדק  שערי 
אישית  מותאמת  רפואה  תחום  מנהל 
שרותי  למחקר,  כללית  מכון  גנומית 
אל   – רון  רפאל  פרופ'  כללית,  בריאות 
הרופא,  באסף  לשעבר   IVF אגף מנהל 
לאנדו־ היחידה  מנהלת  גבע  ט'  פרופ' 

המרכז   IVF-ב וגנטיקה  קרינולוגיה 
הרפואי 'שערי צדק', פרופ' דניאל זיידמן 
מהמרכז   IVF-ו נשים  לרפואת  מומחה 
הרפואי 'שיבא תל-השומר', ד''ר ד' שט־

הרפואי  במרכז  מעבדה  מנהלת  רסבורג 
מומחה  מדג'ר  יגאל  ד"ר  הרופא,  אסף 
מנהלת  הראל  י'  ד"ר  לאורולוגיה,  בכיר 
תל  בבי"ח  ומתבגרות  לילדות  מרפאה 
השומר, פרופ' אדריאן שולמן יו"ר אילה 
רפואי  המרכז   IVF-ל היחידה  מנהל   -
ברק  שלומי  ד"ר  מאיר'.  'ספיר  ע"ש 
מנהל היחידה בבית החולים האוניברסי־

טאי אסותא אשדוד. 

מומחה מיוחד
למען עתיד חולי סרטן

היענות  נרשמה  הארגון  במשרדי 
רבה מצד המבקשים להיפגש עם מומחי 
המו־ המקומות  מספר  ולאור  הרפואה, 

הקרובים.  בימים  ההרשמה  תיסגר  גבל 
9:00 בין  מענה   03-9491216 להרשמה: 

ל-13:00.
כידוע, בארגון 'בוני עולם' שבראשו 
מערך  מופעל  בוכנר,  שלמה  הרב  עומד 
לטובי  והפניה  רפואי  ייעוץ  של  מקצועי 

הרופאים בארץ ובעולם. 
הדור  גדולי  שכל  זוכה  הארגון 
ידיהם  סומכים  והעדות  החוגים  מכל 
ובחודשים  פעילותו,  על  ומפקחים  עליו 
האחרונים התקיימו כינוסים היסטוריים 
בבתי גדולי הדור אשר בהם העבירו את 
על  ותשבחות  הברורים  הוראתם  דברי 

פעילות הארגון.

היערכות בעמותת 'מסוגלים' לקראת הנופשון 
המיועד לילדים על הספקטרום האוטיסטי

הנופשון יתקיים בשבת פרשת חיי שרה ומיועד לבנים עד גיל 12 ולבנות עד גיל 21 • כחלק מהליווי 
הצמוד של המשפחות, מפעילה העמותה מערך של מתנדבות המשוגרות בכניסת השבת לבתי 

המשפחות בבני ברק המלוות על ידי 'מסוגלים' במטרה לשמור על הילדים עד לזמן הסעודה
האתגר  עם  המתמודדות  משפחות 
הרצף  על  ילדים  בגידול  המשמעותי 
מר־ את  להשקיע  נאלצות  האוטיסטי 

מקיימים  ולכן  בילד,  בטיפול  זמנן  בית 
המאפ־ פעילויות  'מסוגלים'  בעמותת 

ולאגור  מעט  לנפוש  למשפחות  שרות 
ולהשקיע  להמשיך  במטרה  כוחות 

בילדים.
יתקיים  שרה  חיי  שבת  לקראת 
הס־ על  לילדים  המיועד  מיוחד  נופשון 
יתקיים  הנופשון  האוטיסטי.  פקטרום 
במודיעין עילית, בעלות שני ימי נופשון 
מהרווחה. הנופשון מיועד לבנים עד גיל 

12 ולבנות עד גיל 21.
מלבד ההנאה הגדולה שיש לילדים 
באותה  יכולים  בנופשון,  המשתתפים 
ליהנות  וההורים  המשפחה  בני  העת 
כוחות  ולאגור  משפחתי  איכות  מזמן 

להמשך האתגר שבהתמודדות.
צרכי  לכל  מראש  דואגת   העמותה 
מהנות,  פעילויות  קיום  תוך  השבת 
לשאוף  יכולים  המשפחה  ובני  וההורים 
את  להעניק  ולהתפנות  צח  אוויר  מעט 
המ־ בני  לכל  המשפחתי  האיכות  זמן 

האוטיסטים  שהילדים  ביודעם  שפחה 
בידיים בטוחות. 

הצמוד  מהליווי  וכחלק  לכך,  בנוסף 
של המשפחות, מפעילה העמותה מערך 
המשפ־ לבתי  המשוגרות  מתנדבות  של 

המלוות  השבת  בכניסת  ברק  בבני  חות 
על  לשמור  במטרה  'מסוגלים'  ידי  על 
כדי  הסעודה, וזאת  לזמן  עד  הילדים 
יאגרו  המשפחה  בני  ושאר  שההורים 

כוחות. 
במטרה  הוקמה  'מסוגלים'  עמותת 

בספקט־ הלוקים  הילדים  להורי  לסייע 
המורכבת  בהתמודדות  האוטיסטי  רום 

הכרוכה בגידול ילדם.
בהיערכות  בעמותה  החלו  בנוסף 
על  לילדים  חנוכה  לנופשוני  מוקדמת 
אפשר  אלו  בימים  וכבר  הספקטרום 

להירשם במשרדי העמותה.
במשרד:  לפעילויות  להירשם  ניתן 

.03-6148215
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ההזמנות לאירועי החורף בגני האחוזה 
החדשים של אחוזת וגשל בעיצומן

חד־ עונה  בפתח,  כבר  החורף  ניצני 
שה, ואיתה רגעים קסומים של שמחות 
עונת  בכל  כמו  ומשמחות.  מרגשות 
חדשה ונוספת, עורכי השמחות  שמחות 
ששמחה  יודעים  לה  ומחוצה  ברק  בבני 
מושלמת עורכים באחוזת וגשל. ואם עד 
וגשל  אחוזת  כמו  שאין  כולם  ידעו  כה 
ספק  אין  מהודרת,  שמחה  לקיים  כדי 
האולמות  מתחם  של  ההתחדשות  שעם 
המפואר גני האחוזה ההצלחה רק גדלה 

ומשתבחת.
השלימה  האחרונים  בשבועות 
אחוזת וגשל את בניית מתחם האולמות 
בהשקעה  האחוזה.  גני  והמפואר  החדש 
של מיטב אנשי המקצוע מהשורה הרא־

שונה והקפדה עד אחרון הפרטים הושק 
מתחם האולמות והפך לבחירה המנצחת 
בקרב עורכי השמחות, שנוכחו לדעת כי 
בסט־ חדש,  אולם  עבורם  יש  לראשונה 
נגיש  ובמיקום  מוקפד  אירופאי  נדרט 

ומחיר מצוין.
של  מגוון  מציעים  וגשל  אחוזת 
של  ולצרכים  לכיס  בהתאמה  אולמות 
בעלי השמחות, כך שכל אחד יוכל למ־
צוא את הקונספט המדויק עבורו- החל 
ברמה  שמחות  ועד  צנועים  מאירועים 
נפ־ החדשים  באולמות  ביותר.  הגבוהה 

אפשרויות  השמחות  בעלי  בפני  תחים 
במגוון  אירועים  מגוון  לעריכת  נוספות 

גדלים של אולמות וסגנונות.
רמה  ביד  מנצח  המטבח  צוות  על 
השף הנודע ר' יהודה פוטש, בעל ניסיון 
עשיר של מעל 20 שנה בעולם הקולינריה 
במלונות ובאולמות המובילים בארץ וב־
עולם. בתפריט, בעל הכשרות המהודרת 
ביותר של בד"ץ העדה החרדית, תמצאו 
מגוון עשיר ומגוון של תפריטים. "חשוב 

הרמה  את  שלנו  לאורחים  לתת  לנו 
בינות  יהודה  ר'  משתף  ביותר",  הגבוהה 
רק  לא  זה  יוקרה  "אצלנו  לתבשילים: 
מעבר  ביטוי,  לידי  באה  והיא  סיסמא 
במגוון  גם  עצמו-  האולם  של  למפרט 
ובשפע  היוקרתית  בעריכה  הקולינרי, 

הטעמים והניחוחות".
"חשוב  מוסיפים:  האולם  מהנהלת 
עורכי  של  נרחב  למגוון  מענה  לתת  לנו 
מצוות,  בר  מחתונות,  החל  השמחות- 
בדינרים,  וכלה  שמחה  שבתות  בריתות, 
החדש  האולמות  מתחם  ועוד.  כנסים 
עצומה  בהשקעה  במיוחד  ועוצב  נבנה 
של משאבים רבים כדי לתת מענה לכל 
סוגי האירועים על ידי חלוקה חכמה של 
הצורך.  פי  על  שונים  לגדלים  האולמות 
חודשים  של  מאומצת  השקעה  לאחר 
מיטב  ידי  על  מקצועית  ובעבודה  רבים 
של  החגיגית  והפתיחה  המקצוע,  בעלי 
מוצפים  אנו  בחורף,  השמחות  עונת 

בחודשים  השמחות  סוגי  לכל  בהזמנות 
הקרובים ומזמינים את הציבור לנצל את 
התאריכים האחרונים בשביל לקבל מע־
ושמחה  ומעבר  מעל  שירות  מושלם,  נה 

מיוחדת". 
בגני האחוזה נהנים עורכי השמחות 
מליווי מקצועי ואישי עד לרגע המאושר, 
כולל ייעוץ מקצועי, התאמה מדויקת של 
בחירת  האירוע-  לאופי  הפרטים  מכלול 
והבר,  הפרחים  עיצוב  המתאים,  האולם 
התאמת התפריט, ומענה אישי בכל פניה 
האירוע  ובמהלך  האירוע  תכנון  במהלך 

עצמו. 
מכל  להנות  לעצמכם  תרשו  אז 
השפע שיש לאחוזת וגשל להציע לכם- 
רק חדש יותר, מעוצב יותר ויוקרתי יותר 
עבור  האחרונים  התאריכים  את  ונצלו 

השמחה שלכם. 
03- טל:  ברק,  בני   13 מלצר  רח' 
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זה כבר לא תקדים: האימון המוחי 
שעוזר לילדכם עם לקויות למידה

מאות ילדים טופלו והוכיחו – זה עובד • טיפול באחריות, בהתאמה אישית ובליווי 
אנשי מקצוע * הבחירה של ההורים שאינם מתפשרים על בריאות ילדיהם 

לומר  אפשר  המכשולים,  אחד 
ילדים  על  שמקשה  שבהם,  מהגדולים 
והיכו־ הלימודי  הפוטנציאל  את  לממש 

לות שלהם, הוא לקויות למידה. אומרים 
פרטנית  שלמידה  הגיל,  עם  עובר  שזה 
ושיטות למידה מגוונת יכולות לעזור, אך 
האם באמת אפשר להשאיר את לקויות 
שכן,  הוכיחו  מחקרים  מאחור?  הלמידה 
בשורש  שמטפל  מוחי  אימון  באמצעות 
מיטבי  שאינו  מוחי  תפקוד   – הבעיה 
המשפיע על היווצרות לקויות הלמידה. 

הפער  את  מראים  המחקרים 
באמצעות  טיפול  של  בתועלת  הגדול 
טיפולים  למגוון  בהשוואה  מוחי,  אימון 
אינם  רבות  שפעמים  אחרים,  מקובלים 
שאיתם  בקשיים  ממשי  לשינוי  מביאים 
למידה.  לקויות  עם  ילדים  מתמודדים 
ארוך  מעקב  בשם:  מחקר  לדוגמא  כך 
למידה  לקויות  עם  ילדים  אחר  טווח 
שפו־ נויורופידבק  באמצעות  שטופלו 
Clin. EEG-ב  2006 בשנת  כבר  רסם 

כך  על  מצביע  המחקר   & Neurosci
שיפר  מוחי  אימון  באמצעות  שטיפול 

שינויים  הציג  ואף  הלמידה  לקויות  את 
תפ־ שכעת  המוחית  הפעילות  בתבנית 
קדה בצורה מיטבית כשל ילדים שאינם 
מצטרף  זה  מחקר  למידה.  לקויות  עם 
אימון  שקבעו:  אחרים  רבים  למחקרים 
לטיפול  ביותר  הטוב  הפתרון  זה  מוחי 

בלקויות למידה.
יעי־ את  הוכיחו  שהמחקרים  בעוד 

בלקויות  מוחי  באימון  טיפול  של  לותו 
הוכחה  אין  כיום,  העולם,  בכל  למידה 
כאן  טופלו  שכבר  ילדים  ממאות  טובה 
המוח  תפקודי  לשיפור  במרכז  בארץ, 
להתגבר  שהצליחו  סנטר',  בריין  'אלפא 
אותן  ולהשאיר  הלמידה  לקויות  על 

מאחור. 
"באמצעות בדיקה לא פולשנית אנו 
מזהים פעילות מוחית בלתי תקינה שמ־
שתנה מילד לילד, ומתאימים לו תכנית 
או  בכאב  כרוכה  שאינה  אישית  טיפול 
תופעות לוואי, בעזרתה הוא מצליח לח־
הלמידה  בלקויות  משמעותי  שיפור  וות 
שלו, בחשבון, בקריאה, בהבנה", מסבירה 
ד"ר נתנאל, Ph.D מנהלת מרכז 'אלפא 

בריין סנטר' ובעלת ניסיון רב שנים בת־
חום הטיפול באימון מוחי. 

לנוכח  שאננים  נותרים  לא  ההורים 
תוצאות הטיפול, והשמועה אודותיו פו־

חינוכיות  יועצות  השבוע  "פגשתי  שטת. 
ולראות  לשמוע  שהגיעו  ספר  בית  של 
'שעזר  ההורים  מדברים  מה  על  מקרוב 
תלמידה  עוד  שלהם'.  לילדה  כך  כל 
ועוד אחת שקיבלו טיפול אצלנו במרכז 
הביאו אותן למסקנה שההורים מוכרחים 
ד"ר  אומרת  הזה",  הטיפול  על  לשמוע 

נתנאל.
הגמרא,  את  להבין  שהתחיל  ילד 
תגבור  על  לוותר  יכולה  שכבר  ילדה 
למבח־ עזר ומסוגלת להתכונן  בשיעורי 
נים בכוחות עצמה, תלמידת סמינר של־
לימודי  עם  להתמודד  מצליחה  ראשונה 
מתמטיקה, ילד שהתחיל לקרוא ולהבין 
משקפים  רק  אלו  קורא,  שהוא  מה  את 
בא־ שטופלו  הילדים  של  מקצתם  את 
מצעות אימון מוחי במרכז 'אלפא בריין 
סנטר', שהצליחו אחת ולתמיד להתגבר 

על לקויות הלמידה שלהם. 

מומחי 'אלקטרה' מזכירים: מזגן בכשרות 
בד"ץ מהדרין עובר לשעון חורף

גם  הצלחנו  ורגילים,  בקיאים  כמו 
לפני  דקות  חמש  אותה  להכניס  השבת 
העובדה  אף  על  בלוח,  הרשום  הזמן 
ששבת נכנסה מוקדם באופן משמעותי. 
הפרויקט  את  שצלחנו  בטוחים  היינו 
בכבוד. רק במהלך סעודת השבת, גילינו 
שלא הכל היה מושלם. שכחנו לכוון את 

שעון השבת לפי שעון חורף.
המצב בתקופת הסתיו מעט מבלבל. 
הימים עדיין חמים, החושך יורד מוקדם, 
עם  קיצי  מזג  של  ברור  לא  ערבוב  בין 
תחושה חורפית. לכן אנשים רבים נוטים 
נושא  הוטמע  שטרם  גם  מה  להתבלבל, 

הקדמת השעון ולוקח זמן להתרגל.
מבק־ 'אלקטרה',  המיזוג  בענקית 

מקדשי  עם  אנ"ש  לציבור  להזכיר  שים 
שמתהדרים  הרוכשים  ולאלפי  שביעי, 
כי  מהדרין,  בד"ץ  בכשרות  כשר  במזגן 
שעון  לפי  המזגן  שלט  את  לעדכן  יש 
התוצאה  את  שתקבלו  מנת  על  חורף, 

הרצויה לכם.
שבת  התקן  בעל  מזגן  לכל  כידוע, 
מהדרין,  בד"ץ  בכשרות  הכשר  מובנה 
יש שלט אותו מכוונים לפני שבת והוא 

מומחי  מהדרין.  למצב  אותנו  מעביר 
'אלקטרה' מזכירים לנו כי "בשלט שעון 
אוטומטי  מתעדכן  לא  הוא  אמיתי.  זמן 
את  לעדכן  צריך  כן,  הארצי.  השעון  עם 
ויציאת  כניסה  מועדי  בשלט.  השעון 
השבת משתנים בהתאם לעונה ובהתאם 

לשעון שבתוקף".

כשרים  'אלקטרה'  מזגני  סדרת 
של  מהדרין  בד"ץ  בכשרות  למהדרין 
המכון  ובאישור  שליט"א,  רובין  הגר"א 
המדעי טכנולוגי, מיסודו של הגאון הרב 

הלפרין זצ"ל. 
בחורף תש"ף מכוונים את שלט המ־
זגן ונהנים משבתות נעימות ללא חשש!

ראשי המשק יתכנסו לדון באתגר 
שילוב החרדים בתעשיית ההייטק

משימת שילוב החרדים בתעשיית ההייטק, עולה שלב • ועידה יוקרתית שתתכנס בירושלים, תכנס 
תחת קורת גג אחת כל הגורמים הרלוונטיים, כדי להאיץ את שילוב החרדים בתעשייה וביזמות

האח־ בשנים  פועלים  שונים  גופים 
החרדי  הציבור  את  לשלב  רונות בניסיון 
רבים  משאבים  ההייטק.  בתעשיית 
הייטק,  חברות  קרנות,  ידי  על  הושקעו 
ממשלתיים  וגופים  חברתיות  עמותות 
לתחום  חרדים  עובדים  להכשיר  כדי 

ולעודד את יזמות ההייטק החרדית. 
ההשת־ נתוני  המאמצים,  למרות 
ההייטק  בתעשיית  החרדים  של  לבות 
מרבית  רצון.  משביעי  מלהיות  רחוקים 
מרכזי התעסוקה הייעודיים לנשים חר־

דיות בחברות ההייטק, מספקים משרות 
יותר  עוד  ניכר  הפער  נמוכים.  בדרגים 
הגברים  השתתפות  את  בודקים  כאשר 
החרדים בתעשיה הן בדרגים התחלתיים 
ובוודאי בדרגים בכירים. אחוז העובדים 
ההייטק  תעשיית  עובדי  מכלל  החרדים 
בישראל, עומד על אחוזים בודדים בלבד.
כדי לדון ולגבש דרכי פעולה להש־

תלבות נכונה יותר של העובדים החרדים 
לעולם ההייטק, תתכנס בתחילת השנה 
הח־ ההייטק  'ועידת  הקרובה  האזרחית 

הגורמים  כל  בהשתתפות   ,'2020 רדי 

ממשלה,  ממשרדי  החל  הרלוונטיים 
ורב-לאומיות,  ישראליות  הייטק  חברות 
אדם,  כוח  חברות  מרכזיים,  מעסיקים 
בתעסוקה  העוסקים  גופים  משקיעים, 

ועד יזמים ואנשי הייטק חרדים.
חיבור כלל הגופים הפועלים בתחום 
לייצר  כדי  נועד  בהייטק  חרדים  שילוב 
לקדם  במטרה  המשתתפים  בין  סנכרון 
להייטק,  החרדית  החברה  חיבור  את 
תהליכים  להאיץ  אפשר  שבהן  ובדרכים 
הקיים,  הפוטנציאל  מימוש  תוך  שהחלו 
והידוק  הקיימים  התהליכים  ייעול  לצד 
הפועלים  השונים  הגורמים  בין  היחסים 

בתחום.
בתאריך  שתיערך  הוועידה  את 
בי־ אסטוריה  וולדורף  במלון   08.01.2020
רושלים, יזמה הנהלת 'ביזמקס' - מרכז 
החדשנות החרדי מיסודם של קרן קמח 
וקרן אחים והיא תיערך בשיתוף פעולה 
הרשות  והרווחה,  העבודה  משרד  עם 
לפיתוח ירושלים וגופים גדולים נוספים 

במשק.
דיוני הוועידה יעסקו בנושאי הליבה 

ותעשיית  החרדי  ההייטק  אתגרי  של 
לה־ ניסיון  תוך  בכלל,  בישראל  ההייטק 

ציג פתרונות מעשיים ברי ביצוע ושילוב 
הגורמים המקצועיים והמסחריים כחלק 

מהפתרונות המוצעים.
מנכ"ל  קרומבי,  איציק  לדברי 
והייטק  חרדים  של  "השילוב  ביזמקס: 
ההייטק  ענף  של  כבאזז-וורד  התקבע 
הישראלי. אך למעשה מצבו של ההייטק 
הוועידה  רצון.  מלהשביע  רחוק  החרדי 
שי־ השונים  לגופים  פלטפורמה  תהווה 

שתתפו בה, במטרה ליצור תכנית פעולה 
וכמותי  איכותי  לשינוי  שתוביל  מעשית 
בהשתלבות החרדים ביזמות ובתעשיית 

ההייטק". 
שתכלול  היוקרתית  ההפקה  לצד 
במשק  הגדולים  הגופים  של  חסויות 
בתעשיית  מובילות  וחברות  בנקים  כמו 
מגזין  הוועידה  לבאי  יחולק  ההייטק, 
שיסקרו  עומק  כתבות  שיכלול  יוקרתי 
השתל־ החרדי,  ההייטק  התפתחות  את 

בות חרדים במוקדי כוח בתעשיה והאם 
קיימת יזמות הייטק חרדית אמיתית.

עודד ערן, יו"ר הדירקטוריון:

בנק הפועלים ערוך לשרות 
לקוחות מקרב הציבור החרדי

החרדי  בציבור  רואה  הפועלים  בנק 
קהל יעד חשוב בחברה הישראלית והוא 
נותן מענה מקצועי המותאם לצרכיו. דב־

רים אלה אמר עודד ערן, יו"ר דירקטוריון 
בנק הפועלים, במהלך סיור שערך בסניף 

הבנק בכיכר השבת בירושלים.
הדגל  סניף  הוא  השבת  כיכר  סניף 
הוותיק של בנק הפועלים בציבור החרדי. 
על אלפי לקוחות הסניף נמנים מוסדות 
ומ־ עסקים  עמותות,  ארגונים,  תורניים, 
משירות  הנהנים  פרטיים  ולקוחות  סחר 
יעיל וליווי מקצועי. הסניף מצויד במיטב 
כי  צוין,  המתקדם.  הדיגיטאלי  הציוד 
הרוב הגדול של לקוחות הסניף פעילים 
הצוות  על  הדיגיטאלי.  במכשור  מאוד 
הסניף  עובדי  של  והמקצועי  האיכותי 
נסיון  בעלי  רבים,  מצוות  שומרי  נמנים 
במגוון תחומי הבנקאות, המכירים היטב 
את צרכי הציבור החרדי - דבר המסייע 
הלקוחות.  עם  ובקשר  בשרות  מאוד 
מנהל הסניף שי חמני סקר את פעילות 

הסניף במגוון הנושאים הבנקאיים.
בראש  העומד  פרוש,  נפתלי  הרב 

ארגון הנוער 'פרחי הדגל', שהשתתף אף 
הניתן  השרות  את  שיבח  במפגש,  הוא 
בסניף והודה על מעורבותו ופעילותו של 

בנק הפועלים למען הקהילה.
הדירק־ יו"ר  ציין  הסיכום  בדברי 

ועם  הסניף  צוות  עם  המפגש  כי  טוריון 
הלקוחות היווה הזדמנות להכיר מקרוב 
את הציבור החרדי. "שמחתי להיווכח כי 
מותאם  שירות  להעניק  מצליחים  אנו 

של  הייחודיים  למאפיינים  מענה  הנותן 
האוכלוסיה החרדית ולשמוע מהלקוחות 
הדיר־ יו"ר  הטעים  רצונם",  שביעות  על 

קטוריון.
ירוש־ אזור  מנהל  השתתפו,  בסיור 

לים חיים כהן והצוות הבכיר של מינהלת 
מנהל  רבינוביץ  אלי  ר'  ירושלים,  אזור 
פעילות מגזר חרדי, מנהל הסניף שי חמ־
ני, סגן מנהל הסניף ומנהלי המחלקות.

קידמה טכנולוגית בבני ברק: מבואה 
דיגיטלית חדשה בסניף פאגי 

המבואה הדיגיטלית של פאגי מונה 10 מכשירים חדישים ומשוכללים לביצוע 
פעולות מגוונות שיחסכו זמן רב ללקוחות * טקס קביעת המזוזה התקיים השבוע 

במעמד רבני העיר בני ברק שליט"א והנהלת פאגי
פאגי  ללקוחות  משמעותית  בשורה 
חדשני  במהלך  והסביבה.  ברק  בבני 
מסוגו, נחנך השבוע חדר המבואה הדי־
גיטלית ברחוב הרב לנדא בעיר. במבואה 
מכשירים  מעשרה  פחות  לא  הוצבו 
חדשים לביצוע מגוון רחב של פעילויות 
מזומנים,  ומשיכת  הפקדת  בנקאיות, 
המ־ פתיחת  ועוד.  המחאות  הפקדת 

לצרכים  מענה  נותנת  הדיגיטלית  בואה 
המתפתחים של לקוחות הסניף, שייהנו 
לעמוד  צורך  בלי  בזמן  מחיסכון  מעתה 
בעולם,  מהמתקדמים  המכשירים  בתור. 
יעמדו לרשות הלקוחות 24 שעות במשך 

כל ימות השבוע.
למ־ מזוזה  וקביעת  הפתיחה  טקס 
בואה הדיגיטלית סניף פאגי ברחוב הרב 
לנדא בבני ברק, התקיים השבוע במעמד 
רבני העיר בני ברק, הגאון רבי חיים יצ־
חק לנדא שליט"א והגאון רבי שבח צבי 
מנהל  ובהשתתפות  שליט"א  רוזנבלט 
מערך פאגי מר ינון שויקה, מנהל הסניף 
יאיר גודינר, בכירי הבנק ולקוחות הסניף.
העיר  רבני  ציינו  המיוחד  במעמד 
על  פאגי  הנהלת  את  לשבח  שליט"א 
תושבי  זוכים  לו  והחם  המיוחד  הקשר 
ועל  פאגי,  לקוחות  על  הנמנים  העיר 
לקבל  שזוכים  הפתוחה  והדלת  העזרה 
הרבים  והחסד  התורה  מוסדות  מהבנק 

המפארים את העיר בני ברק. 
הגרש"צ  כובד  המעמד,  בתחילת 
לפ־ מזוזה  בקביעת  שליט"א  רוזנבלט 

מעמד  לאחר  הדיגיטלית.  המבואה  תח 
קביעת המזוזה נשאו רבני העיר דברים 
קצרים ובירכו את הנהלת פאגי הבכירה 

והמשך  שגשוג  מרובה  הצלחה  בברכת 
פעילות ענפה לטובת הלקוחות.

פאגי  מערך  מנהל  שויקה,  ינון 
תורה  בדברי  פתח  הבינלאומי,  וסמנכ"ל 
קצרים וציין את הקשר ההדוק של פאגי 
הן  החרדי,  הציבור  עם  הסניפים  בכל 
הבנק  הנהלת  של  הלכתית  בהתייעצות 
בנושאים שעל הפרק עם גדולי ההוראה 
מכל החוגים והן בהעסקת עובדים רבים 

מהמגזר החרדי-דתי. 
בדבריו ציין שוויקה את היות פאגי 
לפתרונות  שנוגע  מה  בכל  ומוביל  חלוץ 
והר־ ללקוחותיו  מתקדמים  טכנולוגיים 
בפתיחת  הגדולה  הבשורה  אודות  חיב 
המבואה הדיגיטלית החדשה בבני ברק: 
מהמתקדמות  מכונות  עשר  "במבואה 

העמדות  מלבד  בעולם,  והמשוכללות 
של  בשורה  זו  לסניף,  מחוץ  הקיימות 
מפעילות  שייהנו  פאגי  ללקוחות  ממש 
שעות,   24 השבוע  ימות  בכל  המבואה 
לבצע  כדי  בתור  להמתין  צורך  ללא 

פעולות פשוטות".
כי  אמר  הסניף,  מנהל  גודינר,  יאיר 
כל  לאורך  "שותפות  על  פאגי  סלוגן 
וצדקה  תורה  במוסדות  מתממש  הדרך" 
פאגי  זכה  בהם  ברק,  בני  בעיר  רבים 
ופיתוחם.  בבניינים  אמיתי  שותף  להיות 
מגוון  להעניק  שמח  לנדא"  "הרב  סניף 
מתקדמות  במכונות  בנקיים  שירותים 
של הפקדת מזומנים והמחאות ומכונות 
רבות  פעולות  לבצע  ניתן  בהם  נוספות 

במהירות וביעילות.

השבוע בכנס יוקרתי בני יורק:

'בסדנו' מציגה קרן השקעה חדשה 
המשלבת אפיקי נדל"ן וסטרטאפים

הנערך  היוקרתי   PropTech בכנס 
השבוע בניו יורק, עומדת 'בסדנו' להציג 
שמונה  הכוללת  חדשה,  סיכון  הון  קרן 
בשלביהן  הנמצאות  פורטפוליו  חברות 
וועדת  ידי  על  שזוהו  כאלה  הראשונים, 
כבעלות  'בסדנו'  קבוצת  של  ההשקעות 
ולתפוס  להתפתח  משמעותי  פוטנציאל 

תאוצה.
בקרן  לחברות  המשותף  המכנה 
עוסקות  שהן  העובדה  הוא  ההשקעות 
הנדל"ן  מתחום  טכנולוגיים  בפיתוחים 
רי־ לוגיסטיקה,  בניה,  השונים:  לענפיה 

טייל, מסחרי, פרטי, ציבורי וכד'.
היזמות  זרוע  מנהל  אלישיב,  עודד 
השקעות',  'בסדנו  בקבוצת  והחדשנות 
אומר, כי תחומי העיסוק וההתמחות של 
על  בעיקר  נשענות  הקבוצה  השקעות 
שילוב  משכך  והסטרטאפ,  הנדל"ן  ענפי 
מכפיל  להוות  עשוי  התחומים  שני  של 
כוח לציבור המשקיעים ומענה אפקטיבי 
"קבוצת  אטרקטיבית.  תשואה  לקבלת 
בארה"ב  מקצועי  צוות  מעסיקה  'בסדנו' 
עם יכולות מוכחות בשוק ההשקעות, בו 
אנו מסתייעים לטובת חברות סטרטאפ 

התוכן  בעולמות  העוסקות  ישראליות 
שזיהינו  לאחר  וטכנולוגיה.  נדל"ן  של 
אומר  הפוטנציה",  כבעלות  החברות  את 
בעזרת  להם  מסייעים  "אנו  אלישיב, 
הצוות האמריקאי שלנו להתמצא בשוק 
הדרוש  ההון  את  ולגייס  האמריקאי 

להתפתחות".
הקרן מיועדת לציבור המשקיע בס־
ומעלה,  דולר  מיליון  של  גבוהים  כומים 
האור־ הציבור  הוא  שלהם  כשהפרופיל 

מהאזורים  בעיקר  מארה"ב,  טודוקסי 
ברוקלין, לייקווד, מונסי והסביבה.

במסגרת הכנס שייערך כאמור הש־
הון  הקרן  הקמת  תוכרז  יורק,  בניו  בוע 
ובו  'בסדנו'  קבוצת  של  החדשה  סיכון 
ישתתפו באופן פעיל בכירי הקבוצה וב־
ראשם היו"ר אליעזר גרוס ועודד אלישי, 
לצד משלחת מישראל הכוללת את צוות 
הפיתוח העסקי של הקבוצה, אנליסטים, 

אנשי אגף השיווק ועוד.

עשרות אלפי לקוחות עשו שוק במהלך חודש תשרי 
בסניפי רשת המזון 'בר כל' - הרשת הזולה והמובילה 

במגזר החרדי ונהנו מחוויית קנייה ומחירים נוחים במיוחד
חדש בברכל: מחלקת ירקות ופירות טריים משודרגת בכל סניפי הרשת!

זה כבר הפך למסורת, עשרות אלפי 
וממשיכים  טועים  לא  חרדים  לקוחות 
לערוך קניות גם בתקופת החגים באחד 
המזון  רשת  של  הסניפים  עשרות  מתוך 
המשתלמת והזולה ביותר, רשת 'בר כל' 
הארץ.  ברחבי  החרדיים  הריכוזים  בכל 
כל  במשך  ללקוחותיה  מציעה  הרשת 
בפרט,  החגים  ובתקופת  השנה,  ימות 
מגוון עצום של מוצרים, תוך הקפדה על 
סטנדרט גבוה של כשרות מהודרת ללא 

פשרות בכל מחלקה ומחלקה. 
בבר כל נערכו מראש לתקופת הח־
ומא־ גדולות  ברכישות  המאופיינת  גים 

סיביות של אלפי משפחות הרוכשות סל 
לחגים,  ומצרכים  מזון  מוצרי   - מוצרים 
בכמויות  להצטייד  מועד  מבעוד  ודאגו 
עבור  ומגוונת  איכותית  סחורה  של  ענק 
קהל הלקוחות. המעלה המפורסמת של 

סניפי הרשת היא הקרבה לבית ולשכונה, 
ללא  השלמות  וגם  קניות  לערוך  אפשר 
חשש מנסיעה רחוקה וסחיבה למרחקים 

גדולים. 
במהלך חודש תשרי ובימים שלפני 
סניפי  עשרות  את  פקדו  השנה,  ראש 
לקוחות  הארץ,  רחבי  בכל  כל  בר  רשת 
לערוך  ובחרו  ברגליים  שהצביעו  רבים 
את הקניות לחגים ברשת המזון שמבי־

נה ומכירה את הצרכים ומעמידה לרשות 
בכש־ מוצרים  של  ענק  מגוון  הלקוחות 

רויות מהודרות בלבד, במחיר המשתלם 
ביותר ומבלי לוותר על איכות ומחיר.

@מחלקת ירקות ופירות משודרגת!
מתוך הקשבה בלתי פוסקת לצרכי 
הגבוה  הביקוש  ובעקבות  הלקוחות 
לירקות ופירות בסניפי 'בר כל', לקראת 
תקופת החגים שודרגו מחלקות הפירות 
הארץ.  ברחבי  הסניפים  בכל  והירקות 
הלקוחות  נהנים  המשודרגות  במחלקות 
בכשרות  וירקות  פרות  של  רחב  ממגוון 
להתפשר  ומבלי  פשרות  ללא  מהודרת 
על טעם, איכות וכמובן כשרות מהודרת 
של בד"צ העדה החרדית בכל הסניפים. 
בהנהלת בר כל שמחים לבשר כי במהלך 
בשורות  עוד  נכונו  הבעל"ט  החורף  ימי 
הקבוע שמצביע  לקהל הצרכנים  טובות 
שוב ושוב ברגליים ובוחר בבר כל כרשת 

המזון המועדפת עליו.

לראשונה: תפריט קינוחים 
חדש ומפתיע בגולדיס

כבר  והסביבה  ירושלים  תושבי 
שבת  מסעודות  ליהנות  בשביל  יודעים. 
במינימום  ומיוחדות  עשירות  מפנקות, 
 - תוצאה  של  ומקסימום  השקעה  של 
מעדניית גולדיס היא הכתובת. ואם כבר 
של  בחרתם להתפנק בסעודות הגורמה 
את  להשלים  מוזמנים  אתם  גולדיס, 
המרהיב  הקינוחים  מבחר  עם  החוויה 

והמיוחד של גולדיס.
של  הגורמה  גולדיס,  מעדניית 
האוכל המוכן, הממוקמת בלב ירושלים 
החרדית, בסמיכות לאולמי בית ישראל, 
עשיר  מתפריט  ליהנות  אתכם  מזמינה 
ברמה  אקסקלוסיביות  וממנות  ומפנק 
תפ־ תמצאו  בגולדיס  ביותר.  הגבוהה 

פתיחה  מנות  שכולל  ומגוון  עשיר  ריט 
מהודרות, עשרות סוגים של מנות עיק־
רחב  ומגוון  ודגים  עופות  בשרים,  ריות- 
וטעימות  עשירות  תוספות  של  ועשיר 
במיוחד. את ארוחות השבת המושקעות 

מיני  אחרונות,  מנות  בתפריט  תשלימו 
מאפים ופינוקי חג מיוחדים.

תפריט  לראשונה  משיקה  גולדיס 
קינוחים עשיר ומגוון שמשלים לכם כל 
ומיוחד.  יוקרתי  בטאצ'  אירוח  או  אירוע 
פונטשים,  ויטרינה,  עוגות  בתפריט?  מה 
במלית  טארטלים  שוט,  בכוסות  מוסים 
כוסות,  קינוחי  שוקולד,  או  פיצוחים 
של קינוחים  סופלה שוקולד ועוד מגוון 
עשירים  בטעמים  ומפתיעים  מרהיבים 

ונפלאים. 
תירוץ  רק  היא  הסעודה  לפעמים 
בשביל המנה האחרונה. אז בשביל להת־

רשם בעצמכם מהמגוון העשיר והמיוחד 
הדרך  ועל  המיוחדים,  הקינוחים  של 
וניחוחות  מושלמות  מסעודות  ליהנות 
מגוון  ותהנו  בגולדיס,  בקרו  מיוחדים, 
טעימים,  ומטעמים  ניחוחות  של  עשיר 

עשירים ומרהיבים. 

אחרי החגים, לפני האכלוס 
בג'רוזלם אסטייטס בשנלר

מסכמים  אסטייטס  בג'רוזלם 
העמוסה  החגים  תקופת  את  בסיפוק 
מהארץ  רבים  יהודים  כאשר  בירושלים, 
ומרחבי העולם ניצלו את החג כדי לבקר 
בסוכה המפוארת ולהתרשם מהפרויקט. 
ניהול  חברת  נבחרה  האכלוס  לקראת 
את  ללוות  מנת  על  בארץ  מהאיכותיות 

הדיירים החל מן הרגע הראשון.
ועבו־ תילם  על  העומדים  הבניינים 

בדירות  שבוצעו  המיוחדות  הגימור  דות 
נשימתם  את  עצרו  המפוארים  ובלובים 
את  הביעו  אשר  מהמבקרים  רבים  של 
בסגנון  היוקרתית  מהבנייה  התרשמותם 

והדר שלא נראו בירושלים.
האמפורה  שדרת  על  העבודות  גם 
מבו־ המתחם  בלב  שתוקם  המיוחדת 
יגיע  הפרויקט  ובכך  אלו,  בימים  צעות 
האכלוס  לקראת  ומחוץ  מבית  לשלמות 

הקרב בעז"ה.
כבר  מתחילים  היוקרה  בפרויקט 
עכשיו את ההכנות לבואם של הדיירים 
עם קבלת פנים מושקעת הכוללת תכנון 

של כל הפרטים הקטנים,
כחלק מכך נחתם בימים אלו ההס־
של  נכסים'  ניהול  'בתים  חברת  עם  כם 
בנייני  בניהול  המתמחים  ברוק,  ול'  יוסי 

אביב  תל  בצפון  שנה  ל-18  קרוב  יוקרה 
הארץ,  ברחבי  יוקרתיים  ובפרויקטים 
בטוחים  להיות  הרוכשים  יוכלו  ובכך 
שכניסתם לביתם המהודר תתחיל ברגל 
לחוויית  ומנוסה  מקצועי  בליווי  ימין 

אכלוס מושלמת. 
שח־ השירות  לרמת  טובה  "דוגמא 

ברוק,  ל'  אומרת  תעניק",  הניהול  ברת 

"הן הסוכות הגדולות שייבנו כל שנה על 
זאת  הפרויקט,  בלב  האמפורה  שדרת 
דירה.  בכל  שיש  הפרטית  לסוכה  בנוסף 
חג הסוכות בירושלים מרכזי מאד עבור 
דיירים רבים מרוכשי הדירות, ולכן בניית 
הסוכות המרכזיות יאפשר לדיירים לח־

וות חווית חג משותפת ומיוחדת לאירוח 
משפחתי או לכל אירוע אחר".

בפעם ה-25 ברציפות:

אלפי תלמידים פתחו שנת לימודים 
חדשה במרכז החרדי להכשרה מקצועית

תגידו להם: או טו טו בהצלחה
בכל  נדלק  כבר  הבוהק  האור 
סודרו  והכיסאות  השולחנות  הכיתות, 
בשורות מדויקות, מערכי השיעורים של 
הודפסו,  המקצועיים  המרצים  נבחרת 
ספרי הלימוד חודשו ועודכנו, העפרונות 
חודדו, המחברות נפתחו בציפייה - ושש 
להכשרה  החרדי  המרכז  של  השלוחות 
חדשה־ לימודים  שנת  פתחו  מקצועית 
מקצועות  תחומים,  בעשרות  חדשה 
שמבטיחים  ונשים,  לגברים  ומסלולים, 
לתלמידים פרנסה קלה, מכובדת ונעימה 

- ונתיב מהיר במיוחד.
דרכם  את  עושים  תלמידים  אלפי 
בימים אלה אל מתחמי הלימוד החדשים 
ונושאים  נרגשים  החרדי,  במרכז  שלהם 
תפילה שיצלח ה' דרכם. רכזי הקורסים 
לטפל  במטרה  נוספות  שעות  עובדים 
ולערוך  שמתעוררים  דחופים  בנושאים 
וצוותי  האחרון,  הרגע  של  התאמות 
השעות  עד  נותרים  והִמנהל  המשרד 
את  לסיים  בשביל  הלילה  של  הקטנות 
משובץ  תלמיד  שכל  ולוודא  הרישום 

בקורס המתאים לו. "כשאתה פותח שנת 
לימודים בפעם ה-25 אתה מגיע עם גב 
מלא של ניסיון, ותק והבנה לנפש התל־

מיד", מסבירים במרכז החרדי להכשרה 
מקצועית.

מספ־ השנה,  המבוקשים  הקורסים 
רים בשלוחות, היו מקצועות ההנדסאים, 
כמו הנדסאי מכשור רפואי, הנדסאי עי־

צוב מוצר, הנדסאי בניין, הנדסאי אדריכ־
לות ועיצוב פנים, הנדסאי חשמל וקורסי 
הדגל של הענף - הנדסאי תוכנה והגנת 
ההכשרה  אל  הירוק  במסלול  סייבר. 
בקו־ מלאה  תפוסה  נרשמה  המקצועית 

רסי עיצוב פנים, בודקי תוכנה, תחזוקת 
מחשבים וניהול רשתות, גרפיקה, צילום, 
CBT, מזכירות, מזכירות רפואית, הנה־

לת חשבונות, חשבות שכר ועוד.
התלמידים  לאלפי  מאחל  "אני 
לשנה  שממשיכים  לאלה  וגם  החדשים, 
ונעימה",  קלה  לימודים  תקופת  נוספת, 
מסכם אברהם הורן, מנכ"ל המרכז הח־

רדי להכשרה מקצועית. "ותזכרו: אנחנו 
ההתפת־ את  מלווים  שלב,  בכל  אתכם 

בעיה  לכל  ודואגים  מקרוב  שלכם  חות 
הקורס.  במהלך  שמתעוררות  ושאלה 

בהצלחה!".
לה־ טו  טו  או  אתם  גם  מעוניינים 

כדי   2245 כוכבית  עכשיו  חייגו  צליח? 
האחרונים  למקומות  להשתחל  להצליח 

בהחלט!

הראל מרחיבה את מגוון המוצרים לחיסכון והשקעה המותאמים לציבור החרדי: 

הראל קיבלה הכשר הלכתי ל'קופת 
גמל להשקעה – מסלול הלכה'

מוצר זה מצטרף למגוון המוצרים בעלי הפיקוח ההלכתי הקיימים לקבוצת הראל 
בתחומי פנסיה, גמל, ההשתלמות, ביטוח חיים ופיננסים

מגוון  את  להרחיב  ממשיכה  הראל 
והשקעה  לחיסכון  המיוחדים  המוצרים 
למשיכה  הניתנים  והחרדי  הדתי  למגזר 
מסלול  פותח  לכך,  בהתאם  עת.  בכל 
ייעודי בקופות גמל להשקעה אשר יענה 
על צורכי ציבור שומרי השבת והמצוות. 
במ־ המעוניין  למשקיע  מיועד  המסלול 
מטעם  הלכתי  בפיקוח  השקעה  סלול 
בד"צ העדה החרדית ירושלים, והרבנים 
העומדים בראשו, המנוהל על-פי שיקול 
לכללי  ובכפוף  ההשקעות  מנהל  דעת 

ההלכה היהודית.
וגו־ ההולכת  המודעות  רקע  על 

בהשקעות  החרדי  הציבור  בקרב  ברת 
חיסכון  אפיקי  אחר  וחיפוש  פיננסיות 
ילד  לכל  החיסכון  למסלול  משלימים 
שחייבו  הלכתיות,  בעיות  מספר  נוצרו 
למצוא  בהראל  ההשקעות  מנהלי  את 
להשקעה.  והלכתיים  יצירתיים  פתרונות 
הראל, החליטה לאמץ מדיניות מחמירה 
ובחירת  ההשקעה  לכלי  הקשור  בכל 
המניות וניירות הערך של החברות שבהן 

היא משקיעה במסלולים ההלכתיים.
הש־ אסורה  ההלכה,  פי  על  כידוע, 
למדדי  הצמודים  פיננסיים  בכלים  קעה 
השקעה  אסורה  ריבית;  הנושאת  אג"ח, 
בחב־  – מניות  מדדי  כמו  בכלים  הונית 
שומרות  אינן  שבת,  מחללות  אשר  רות 
בפסח.  חמץ  מחזיקות  או  כשרות  על 
יושם  וגמל  פנסיה  בהראל  זו,  במסגרת 
נבדקות  שבו  קפדני  פיקוח  תהליך 

ההשקעה  ותהליך  המועמדות  הקרנות 
ניירות  (כגון  פיננסיים  בנכסים  שלהן 
ערך, נכס בסיס, ETF, SWAP, חוזים), 
מקבלים  ואף  כ'כשרים',  המאופיינים 

היתרי עסקה לכל מוצר.
מוצר  הינה  להשקעה  הגמל  קופת 
משרד  על-ידי  ב־2016  שהושק  חיסכון 
האוצר, מתוך מטרה לעודד את החיסכון 
לטווח הארוך והבינוני. המוצר מציע לצי־

אחד  מצד  העולמות:  משני  ליהנות  בור 
הכולל  פרישה  לגיל  לחיסכון  אופציה 
הטבות מס, ומצד שני שמירה על נזילות 
הכספים והאפשרות למשוך את הכספים 

בכל עת.
בשל האופי המיוחד של קופת הגמל 
המ־ לחוסכים  מתאימה  היא  להשקעה 

עוניינים בחיסכון עבור: הילדים/ נכדים, 
לכל  לפנסיה,  הקצבה  הגדלה  לטובת 

מטרה אחרת.
להפקיד  ניתן  התוכנית:  עיקרי 
לקופה סכומים חד פעמיים או הפקדות 
חודשיות שוטפות וזאת עד לתקרה של 
71,121 ש"ח נכון ל־2019. • כספי החיס־

קנס  ללא  עת  בכל  למשיכה  ניתנים  כון 
25% ובניכוי  מוקדם  פירעון  עמלת  או 

בלבד  הריאלי  הרווח  על  הון  רווחי  מס 
(כמקובל באפיקי חסכון אחרים). • עמית 
שיבחר לקבל את הכספים כקצבה חוד־
שית מגיל 60, ייהנה גם מקצבה פטורה 

ממס וגם מפטור ממס על רווחי הון. 
מהראל נמסר: "אנו בהראל מובילים 
המפוקח  והחיסכון  ההשקעות  שוק  את 
מיליארד  כשני  כיום  ומנהלים  הלכתית, 
מהווים  ובכך  הלכתי,  פיקוח  תחת  ש"ח 
בהק־ בישראל  ביותר  הגדול  הגוף  את 

בקופת  החדש  ההלכה  מסלול  זה.  שר 
הלכה  למסלולי  מצטרף  להשקעה  גמל 
קיימים בקרן הפנסיה, קופת הגמל, קרן 
ההשתלמות ופוליסות הביטוח של הראל 
החרדי  לציבור  מקיף  מענה  נותן  ובכך 
הפנסיונים  המוצרים  סל  את  ומשלים 
המפוקחים  הפרטי  החיסכון  ומוצרי 

הלכתית הקיימים כיום בהראל".

     
דלהלןמסלול ההשקעה

בע"מפנסיה וגמלהראלשל חברת 

עומד תחת פיקוח הלכתי מטעם בד"ץ העדה החרדית ירושלים 

וקיבל אישור ע"י ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים 

נבדקו ואושרומסלולאפיקי ההשקעות ואחזקות ה 

הנ"למסלולע"י ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים ואין למשקיע ב

כל חשש איסור תורה כגון איסור ריבית, חילול שב"ק, חמץ בפסח וכו'. 

עומדת תחת פיקוח הלכתי מתמיד, לשמירה והקפדה על כל הנ"למסלולפעילות ה

"פ תש   כסלוא' ביום ף התעודה עד תוק

טתשע"  אלולא' בהיום ובעה"ח 

מסלול הלכהלהשקעה הראל גמל 
8523מסלול מס' 

שביעות רצון גבוהה בקרב המאושפזות ובני 
משפחותיהן במרכז הרפואי שיבא תל השומר

שהותן  את  מסיימות  ויום  יום  בכל 
רב,  וסיפוק  קורן  בחיוך  מלוות  כשהן 

יולדות מרוצות.
המותאמים  מיוחדים  מתנאים  החל 
לדרישות ההלכה ומאווירת השבת וכלה 

בפרטים הקטנים ביותר.
בשיבא  ויולדות  הנשים  באגף 
שומרת  ליולדת  הנדרש  לכל  דואגים 
תורה ומצוות: מזון בכשרות בד"צ העדה 
החרדית בכל יום ויום בחדר האוכל עם 
משגיח צמוד, עריכת שבתות בהידור עם 
שעון  ומלוויהן,  למאושפזות  הנדרש  כל 

שבת בחדרים לפי דרישה, נטלות ועוד.
"ב"ה ניתן לומר כי המאמצים הרבים 
הנשים  באגף  ההלכתי  בפן  שמושקעים 
הקודש  ואווירת  פרי,  נושאים  ויולדות 
בשבתות ובחגים, כמו גם שלוות הנפש 
היולדות,  בקרב  מורגשים  החול,  בימות 
אומרת  משפחותיהן",  ובני  המאושפזות 

הקהילה  מתאמת   – קרישבסקי  י'  הגב' 
באגף נשים ויולדות של שיבא. "השהות 
לנ־ קל  לא  נושא  היא  בשבת  במחלקה 

שים רבות ומלוויהן, לכל אחת ואחד יש 
את החומרות וההידורים הנהוגים אצלו.
הר־ המרכז  הנהלת  בתמיכת  לכן, 
ר'  הרה"ג  של  הצמודה  ובהכוונתו  פואי 

הלכתי  ויועץ  רב   - שליט"א  פורת  צבי 
מפורטות  התאמות  האגף  עבר  בשיבא, 
לנשות  מיטביים  תנאים  המעניקות 

הציבור החרדי.
כלל הצוות מונחה לנהוג ביתר רגי־
שות לציבור שומרי המצוות ולצרכיהם, 

כדי לאפשר לכל אחת ואחת לשמור 
את השבת כהלכתה וכמנהגיה.

משבי־ עבורנו  גדולה  שמחה  אין 
מכלל  לב  מחממי  ופידבקים  רצון  עות 

המואשפזות... 
בית החולים שיבא משמש בית גם 
האדמו"רים  ישראל,  גדולי  למשפחות 
מכל  יותר  המעידים  רבות,  וחסידויות 
עד כמה וכמה ניתן לסמוך על התנאים 
ההלכתיים, כמובן לצד אלו המקצועיים, 

באגף הנשים ויולדות בשיבא. 

אומרים יודעי דבר...
טוב,  "אוכל  דבר:  יודעי  אומרים 
זה  טובים  אנשים  טוב,  נוף  טוב,  מקום 
חופשה  בשביל  צריך  שאתה  מה  כל 

מפנקת" - והם צודקים!
ווילת 'אצולת אירופה' בעמק האלה 
מאפשרת לך ליהנות מחוויה משפחתית 
לפרטים  עד  ומפנקת  חמימה,  עשירה, 

הקטנים.
2 סלונים,   2 שינה,  חדרי   9 עם 

מערכות  וחצרות,  מדשאות  מטבחים, 
הגבוהה  ברמה  חצר  מתקני  תאורה, 
ספא,  וג'קוזי  בריכה  מתחם  ביותר, 
מאובזר  מנגל  אזור  נשימה,  עוצר  נוף 
לצאת  חופש. הצורך  של  פינוקים  ועוד 
רק  קיים,  לא  פשוט  לאטרקציות 
להישאר במקום וליהנות מכל מה שהוא 

מציע. 
אז תקשיבו ליודעי דבר, תארזו את 
המשפחה שלכם, ותפנקו אותם בחופשה 

אמיתית.
לציבור  מלאה  בהתאמה  המקום 

שומרי התורה.
להזמנות: 04-6037370. 

חשיפה: כל מה שאתם לא יודעים על 
המרכז המסחרי החדש של ירושלים

בירושלים  ייפתח   2021 בתחילת 
השכונה'  'לב  והפנאי  המסחר  מתחם 
בסמיכות לבית וגן וקרית יובל. 6,000 מ"ר 
שתוכננו,  והווי  פנאי  חנויות  מסחר,  של 
ייפתחו בשלושה מפלסים. המקום יהווה 
לשכונות  ופנאי  בילוי  של  מרכזי  מוקד 
ושרת.  דניה  רמת  יובל,  קרית  וגן,  בית 
עם מנהלי הנכס וברא־ השבוע שוחחנו 

שם עם צביקה רושו, מנכ"ל רושו הנדסה 
המקימה  החברה  את  המייצגת  ויזמות, 

.BDFI
מה מתוכנן להיות במרכז המסחרי 

החדש, ואיפה הוא עתיד להיות?
מתחם הקניות והפנאי 'לב השכונה' 
הולך ומוקם בימים אלה. המתחם יכלול 
מפל־ בשלושה  מ''ר  מ-6,000  פחות  לא 
סים של חנויות. הפרויקט נמצא בתאוצת 
 .2021 בתחילת  שעריו  את  ויפתח  בנייה 
המסחר  קומות  של  המפלסים  שלושת 
הכניסה  אחר.  לרחוב  אחד  כל  פונים 
זנגביל,  מרחוב  היא  התחתון  למפלס 
הרצל  לרחוב  פתוחה  השנייה  הקומה 
המו־ המרכזית  הפיאצה  תהיה  ובמרכז 

גבהת, הנגישה מכמה כיוונים.
שיעמוד  מרכזי  מוקד  יהווה  המרכז 
בקו התפר של כמה שכונות בירושלים: 
התפר  קו  על  וגן,  בית  שכונת  בקדמת 
מקום  ובקרבת  יובל,  קריית  שכונת  של 
לשכונות רמת דניה ורמת שרת. 'לב הש־

לעשרות  ממש  של  בשורה  מהווה  כונה' 
אלפי משפחות תושבות השכונות, שעד 
קניות  ולמרכז  נאות  למענה  זכו  לא  כה 
המתחם  הקרוב.  ברדיוס  לשמו  ראוי 
יספק לתושבים את רוב מוצרי הצריכה 
הדרושים להם, במקום אחד, רחב ידיים, 
נעים ומזמין. 'לב השכונה' מגדיר מחדש 
ופנאי  נוחות  ומאפשר  השכונה  הווי  את 

לכולם.
מהם היתרונות של המרכז על מרכזי 

קניות אחרים בעיר?

נמצא  הכול  רחוק,  לנסוע  צורך  אין 
למסלול  צמוד  המרכז  הבית.  בקרבת 
תחנת הרכבת הקלה, זמין ונגיש לנוסעי 
מהווה  המיקום  הציבורית.  התחבורה 
ויציאה  לכניסה  המשמש  ראשי  עורק 

מהשכונות ומחבר אותן למרכז העיר.
למי שייך הפרויקט ומה תפקידה של 

החברה שלכם בתהליך?
BDFI את הפרויקט מקימה חברת
הנדסה  רושו  חברת  ידי  על  המיוצגת 
ליווי  התכנון,  בתיאום  העוסקת  ויזמות 
מסירת  עד  והאכלוס  השיווק  הביצוע, 

הפרויקט.
למי ייתן הקניון מענה, וכמה צפויים 

להגיע אליו לפי הבדיקה שלכם?
להיות  צפוי  השכונה'  'לב  מרכז 
אלף  לכ-50  מענה  שייתן  מרכזי  מתחם 
במרחב  כיום  מתגוררים  שכבר  תושבים 
הביקוש של הפרויקט, ולעוד אלפי מש־
שנמצאות  הדירות  את  שיאכלסו  פחות 

בשלבי תכנון ובנייה.
מסחר  שימושי  יכלול  השכונה'  'לב 
שיספק  חנויות  של  מנצח  תמהיל  עם 
סופרמרקט  התושבים:  צורכי  כל  את 
רחב ידיים, פארם גדול, מרפאות וקופות 
מזון  וחנויות  מאפיות  מסעדות,  חולים, 

כלי  חנויות  צעצועים,  חנויות  מהיר, 
ייעודיים  שירותים  מגוון  ועוד  כתיבה 
למשפחות המתגוררות באזור, בהתאמה 
רשת  שלהן.  הקבועים  הצריכה  להרגלי 
המזון שופרסל היא אחת החברות שכ־

והיא  למתחם  כניסתה  את  הבטיחה  בר 
עתידה להיות ממוקמת בקומה התחתו־

התושבים  לכלל  ולהציע  המרכז  של  נה 
המ־ יכלול  עוד  היום-יום.  לצורכי  מענה 
תחם חניון תת-קרקעי ובו מקומות חנייה 

רבים לרווחת המבקרים במרכז.
למה לדעתך, בעלי עסקים שרוצים 
להיות חלק מהווי המרכז המסחרי, 
עושים את המהלך הנכון מבחינתם?

מה־ חלק  להיות  רוצים  אתם  אם 
ומרגישים  ירושלים  את  חיים  קהילה, 
שזה המקום שלכם, זו ההזדמנות להיות 
במתחם שכונתי שייתן מענה אמיתי לכל 
התושבים  ימצאו  כאן  התושבים.  צורכי 
התוספת  ועד  ב'סופר'  החל  קניות  סל 
רפואה  שירותי  ובמעדנייה,  במאפייה 
אם  אז  פנאי.  גם  כמו  כאן  יהיו  הם  גם 
כבר יש לכם חנות שתרצו לשפר אותה 
שיש  או  השכונה  ובמרכז  חדש  במקום 
זו  לו,  מחכה  השכונה  שכל  רעיון  לכם 

ההזדמנות שלכם להצטרף.
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40 מקרי חירום טופלו בהילולא 
בקבר רחל ע"י מתנדבי 'איחוד הצלה'

הצדעת המונים לרב פירר
לתרום,  מפסיק  לא  ישראל  עם 
בעקבות  פירר!  לרב  ומצדיעים  אוהבים 
למרפא  לעזרא  ההצדעה  אירוע  ביטול 
חוג  יצא  פירר,  אלימלך  הרב  בראשות 
הידידים בקמפיין התרמה של גיוס המו־
קצוות  מכל  תורמים  אלפי  עשרות  נים. 
התגייסו  הגוונים,  מכל  והעולם,  הארץ 
מפגן  להיות  שהפך  לקמפיין,  ותרמו 
אהבה והכרת הטוב למפעלו מציל החיים 

של הרב פירר.
את הקמפיין ניהלה במסירות ובמק־

צועיות חברת פרסומי ישראל, ההתרמה 
נעשתה באמצעות הפלטפורמה הגדולה 

והיעילה של חברת צ'רידיי.
לאורך הקמפיין עלה מדד התרומות 
רף  את  בהצלחה  וחצה  הפסקה  ללא 

הציפיות - מעל 10 מיליון שקלים!
אישי  רבים,  אומנים  תמכו  בקמפיין 
מהשורה  ומנכ"לים  חברות  מנהלי  ציבור, 
הראשונה שהביעו את הערכתם לרב פירר.

הת־ התבררה  ההתרמה  ימי  במשך 
מיכה הציבורית הרחבה וחסרת התקדים 
במפעל האדיר ובאישיות המופלאה של 

הרב פירר.

לקראת יום היארצייט ה-80 של בעל ה'ברכת שמואל', 
רבן ומאורן של ישראל מרן רבי ברוך בער ליבוביץ זצוק"ל:

הושלמה סדרת ספרי 'שיעורי רבנו 
חיים שלמה' על מסכת בבא קמא

80 שנה בדיוק לאחר פטירת מרן רבי 
ברוך בער ליבוביץ זצוק"ל, בעל ה'ברכת 
'שיעורי  ספרי  סדרת  הושלמה  שמואל', 
קמא,  בבא  מסכת  על  שלמה'  חיים  רבנו 
הבאים בין בתרי סברותיו הנוקבות ויסו־
דותיו העמוקים של בעל 'ברכת שמואל' 
הנאמרים  דבריו  את  כשמלה  ומבהירים 
צורבא  כל  יוכל  למען  האומר,  בקצירת 
ארץ  מני  הרחבה  בתורתו  לעסוק  מרבנן 

ועמוקה מיני ים.
לתלמידיו  שהעניק  בשיעוריו  בעוד 
בעל פה נודע מרן רבי ברוך בער זיע"א 
מתאפיינים  ספריו  ההסברה,  כאמן 
לרדת  שמקשה  ובנוסח  חריפה  בכתיבה 
כך  בשל  והייחודית.  העמוקה  לכוונתו 
הרבה נכדו חביבו מעתיק השמועה מרן 
הגאון רבי חיים שלמה ליבוביץ זצוק"ל 
התורה,  תופשי  להמוני  ולבאר  לברר 
העמוקה,  משנתו  את  ותלמידיהון,  רבנן 
ובשיעוריו הנודעים העמיק במשנתו של 
עבור  ולבארה  להרחיבה  הגדול,  זקנו 

המתאמצים לחוקרה.
בערב זמן אלול בא ממכבש הדפוס 
קמא,  בבא  מסכת  על  הראשון  החלק 
אשר כולל את שיעוריו על פרק ארבעה 
אצל  יסוד  לאבן  הפך  מהר  וחיש  אבות, 
מגידי  הישיבות,  ראשי  הלמדנים,  גדולי 
בית  ספסלי  חובשי  ושאר  השיעורים 
הבשורה  לגודל  נפעמו  אשר  המדרש, 
בהגלות אור היקרות, תורתו של ה'ברכת 

שנמסרו  כפי  עצומה,  בעמקות  שמואל' 
על ידו בפני תלמידיו הרבים לפני שנות 

דור בישיבתו בליטא.
וכעת, עם יציאת החלק השני לאור, 
אשר כולל את שאר שיעוריו על מסכת 
בית  ספסלי  חובש  כל  יכול  קמא,  בבא 
הנו־ חידושיו  שיטי  בין  להיכנס  המדרש 

של  ומאורן  רבן  הגדול,  הסב  של  קבים 
ולדלות  שמואל',  ה'ברכת  בעל  ישראל, 

מתורתו על כל מסכת בבא קמא.
שנדם  מיום  היא.  גדולה  הבשורה 
מרן  של  והמובהק  הגדול  תלמידו  לב 
התגל־ בווילנא  זצוק"ל  מבריסק  הגר"ח 

גלו שמועותיו של בעל ה'ברכת שמואל' 

אצל יחידים, והובנו רק למעמיקים יחידי 
מעתיקי  גדול  נכדו,  שבא  עד  סגולה, 
עבור  הסוגיות  את  והבהיר  שמועותיו, 
בני  הכוללים  ואברכי  הישיבות  תלמידי 
ימינו. דרך לימודו של רבנו ממשיכה את 
השיטה העמקנית ומעבירה אותה בצורה 
אומר:  הרואה  שכל  עד  ומובנת  ברורה 
באו מים עתיקים אל כלי חדש ומפואר.

שיעורי מרן הגאון רבי חיים שלמה 
התורה  בהיכלי  מכבר  זה  נודעו  זצוק"ל 
ובאמיתותם,  בעמקותם  ולתהילה  לשם 
ודבריו נלמדים בעיון ובשקיקה כאחד מן 
עולם  את  פרצה  אף  דמותו  הקדמונים. 
יסוד  כאבן  ונתקבלה  הקלאסי  הישיבות 
בארץ  אחרות  חשובות  קהילות  בקרב 
ובחו"ל. ועתה, ספרים מהודרים בכריכות 
ראשי  את  שילוו  שמובטח  מהודרות, 
הישיבות, מגידי השיעורים וכל המבקש 
להבין ולהשכיל בדבריו של הסב הגדול 

מרן בעל ה'ברכת שמואל' זיע"א.
ייחו־ מפתחות  נוספו  אלו  בספרים 
ה'ברכת  סימני  רוב  את  המפרטים  דיים, 
נכדו  בשיעורי  נתבארו  אשר  שמואל' 
ומראי  ציונים  מאות  בתוספת  הגדול, 
מרן  ביאר  שבהם  למקומות  מקומות 
הגאון רבי חיים שלמה זצוק"ל את דברי 

זקנו, לתועלת הלומדים והמעיינים.
'ספרי  רשת  סניפי  בעשרות  להשיג 
המובח־ הספרים  ובחנויות  החיים'  אור 

רות.

'בינינו' – שמחת בית השואבה באווירה 
מרנינה ומרוממת לילדים מכל רחבי הארץ

השמ־ על  שוקט  לא  'בינינו'  ארגון 
במועדים  נקרית,  הזדמנות  ובכל  רים, 
מחדש  ומשמח  מפתיע  הזמנים,  ובבין 
ונערות,  ילדות  והבחורים,  הילדים  את 
ע"י פעילויות אתגריות וטיולים מרתקים 

עשירים בתוכן יהודי איכותי. 
במידת  הידוע  'בינינו'  ארגון  את 
הרב  הקימו  בדורנו,  ונחיצותו  חשיבותו 
לא  תקופה  לפני  וב"ב  לפה  טוביה 
ארוכה, וכבר רושם לעצמו הארגון שורת 
אירועים מכובדת אליהם מוזמנים ילדים 
ונוער שרקע משפחתי זהה מקבץ אותם 
יחדיו תחת קורת גג אחת. ילדים מבתים 
אבל  נכון.  'לחוד',  חיים  הם  שהתפצלו. 

כאן הם חווים את ה'ביחד' המיוחד.
גדולי  מלווים  'בינינו'  ארגון  את 
הפ־ פרטי  שכל  שליט"א  הוראה  מאורי 

ובהכוונתם.  בהסכמתם  נעשים  עילויות 
ראשי הארגון נכנסו לפני חג הסוכות אל 

הקודש פנימה לקבל את ברכתם.
סוכות  המועד  דחול  ב'  ג'  ביום 
החמד  ילדי  את  לפה  טוביה  הרב  הזמין 
מכל רחבי הארץ להשתתף ב'שמחת בית 
השואבה' באולם מפואר ומרווח במרכז 

הארץ. 
ומרנינה  שמחה  הייתה  האווירה 
והילדים שפניהם קרנו מאושר לא פסקו 
מלצהול ולחייך. האירוע התחיל עם מו־
פע בובות ענק בו צפו הילדים ברתק, תוך 
באופן  שהועברו  החשובים  שהמסרים 
עמוק בליבם.  מקצועי ומעניין מופנמים 
במצווה  חשוב  פרק  עוד  בו  למדו  הם 

"בצדק תשפוט עמיתך".
כיבוד חלבי עשיר המתין להם בסו־

כה הסמוכה. הילדים השביעו את נפשם 
הפתעה  להם  המתינה  מכן  לאחר  ומיד 
מרנינה באולם כשהרב י. אייזנבאך מש־

פעילות  עם  אותם  מפתיע  הלבבות  מח 
מספר  במשך  במינה  מיוחדת  מרתקת 
בהנאה  מתמוגגים  כשהילדים  שעות, 
באומנות  הנשזרים  הומור  קטעי  לשמע 

בסיפוריו המרתקים.
עוצמתית  כשתזמורת  מכן,  לאחר 
בית  שמחת  החלה  ברקע,  מתנגנת 

ובמחו־ חסידיים  חג  שירי  עם  השואבה 
של  מתפתלים  מעגלים  תוססים.  לות 
ריקודי הילדים מילאו את רחבי האולם 
כשהרינה והצהלה ממלאים את האווירה 
מתפשטים  היהודית  והשמחה  והאושר 

בלבבות כולם. 
ייצרו  בעצמם  הילדים  כי  העובדה 
במרכז  הם  השואבה,  בית  שמחת  את 
והכל לכבודם, תרמה לתחושות העצמה, 
כבוד וערך עצמי, מה שהתבטא בארשת 

פניהם שהביעה אושר.
פעמים.  לשבע  התפצלו  הריקודים 
כל  ולפני  האושפיזין.  כנגד  פעם  כל 
ריקוד הקשיבו לשיחה המקדימה אודות 
האושפיזי עילאי. " ...זרעו האבות הקדו־
שים אורותיהם ומשפיעים טובה וברכה 
על כל העולם כולו: אברהם שופע מידת 
חלל  כל  ממלאים  ואהרן  משה  החסד.. 
וזה  בתורתו  זה  והוד,  בנצח  העולם 
בכהונתו ועושים מדבר לבאר מים חיים 

לכל דורו־ כל באי העולם  שמהם ישתו 
דוד  אף  אמת.  של  ועבודה  תורה  תיהם 
המלך נטע בעולם זרע אמת של מלכות 

שמים ומברכתם מתברך העולם כולו..."
בין ריקוד אחד למשנהו רומם הרב 
רוחנית  בתוכנית  רוחם  את  אייזנבאך 
'שיר  פרקי  מכר  בה  ומאתגרת  סוחפת 
הילדים  על  היה  הזכייה  בעד  המעלות'. 
לקבל על עצמם מחוייבות ללימוד מש־

ניות בע"פ או לימוד דפי גמרא, כל אחד 
בלימוד  שהתחייב  הילד  גילו.  רמת  לפי 
התכבד  ביותר  הגבוה  הדפים  מספר 
לפני  רם  בקול  המעלות'  'שיר  באמירת 
כולם. כך חזר על עצמו הטקס חמש עש־

רה פעם כשבכל שלב התחרות החיובית 
עולה רמה ומזרימה בנפשותיהם מוטיב־

ציה לעבודת ה' בשמחה. 
בסיום שמחת בית השואבה הייחו־
בנפשות  עז  רושם  הותירה  אשר  דית 
על  הגרלות  נערכו  היקרים  הילדים 
ולבסוף  ערך,  יקרי  חשמליים  פרסים 
הפעילות  על  להודות  הילדים  כל  ניגשו 
המרתקת, והרב לפה העניק בחום ובל־

בביות לכל ילד שי ערכי ומהנה במיוחד 
כמזכרת. 

של  אמונתו  בצל  הילדים  התענגו 
טהורה  אמת  בשמחת  ושמחו  הקב"ה 
ספק  וללא  החג  אורחי  העולם  באבות 
ושמחו  עליהם  כנפיה  שכינה  פרסה 
רבן,  בית  של  תינוקות  בבניהם,  האבות 
צאן קדושים שהולכים בעקבות הרועים 

ושמחים שמחה של מצוה. 

אשה יראת ה' היא תתהלל
לזכרה של הרבנית מרת שרה שיינדיל צוקר ע"ה, אשת הרב נחמן צוקר זצ"ל, ראש 
ישיבת כפר גנים – פתח תקוה • ליום השלושים לפטירתה • נלב"ע ט"ז תשרי תנצב"ה

ה ְגדוָֹלה ם ִאשָּׁ ְושָׁ
שורות זיכרון לדמותה של האשה החשובה מרת חיה וינברג ע"ה • במלאת 

השלושים לפטירתה • י"ז תשרי – י"ז חשוון תש"פ

ספר 'שערי ההשתלשלות'
הספר החדש 'שערי ההשתלשלות' הוא הספר הראשון שיו"ל שבא לבאר 

ספרי רבינו אהרן הלוי מסטראשעלע זי"ע

אין או"ר אלא תורה:

ספר 'המאיר לארץ' - בראשית
בהוצאת מכון לשבתך להוצאות ספרי יאזלאוויץ

ניו יארק. בחדוותא דקדושא ותענוג 
רוחני עילאי מברכים חובבי ושוחרי תורה 
הבשורה  את  תבל  רחבי  מכל  וחסידות 
תורה  לחידושי  מתוודעים  שלראשונה 
עמוקים  פלפולים  בלום  אוצר  בספר 
דרוש  וגם  ממש,  התורה  כל  היקף  עם 
ואגודה ופשוטו של מקרא של הגאון רבי 
אבד"ק  שליט"א,  מאיר לעדערמאן  משה 
ור"מ יאזלאוויץ, אשר נערך ע"י תלמידי 
ממעיינו  שליקטו  לקחו  שומעי  חכמים 
הפרשיות  סדר  על  תורה  דברי  הבהירה 
בו  ייהנו  למען  הדפוס  למכבש  והביאום 

רבים וטובים. 
הוצאתו לאור של ספר 'המאיר לא־

שרבים  לאחר  טובה  בשורה  מהווה  רץ' 
של  הגדול  ושמו  טוב,  יראנו  מי  אומרים 
הרב שליט"א ידוע כמקים עולה של עמל 
התורה בכל חלקי התורה ופה מפיק מר־
ואהלות  מר  נוטפות  ששפתותיו  גליות, 
החיים  ממעין  החכמה  במעיינות  וזורח 
ומבקשים,  חכמים  תלמידי  המוני  אשר 
נכבדים  בתים  ובעלי  אברכים  בחורים, 
נהנין ממדה גדושה במשך עשרות שנים.

הרב  של  המפורסמים  שיעוריו 
כאבן  רבות  שנים  ידועים  שליט"א 
שואבת לבני עלי' ושוחרי תורת העבודה, 
ה'  ועובדי  למבקשי  הדרך  את  ומאירים 
הנוהרים רכוש את קניני התורה והיראה 
עמקותו  בסגנון  הזהב  מפיו  היוצאים 
אשר מאיר עינים ומלהיב לבבות ישראל 
במסילה  לאמור  שבשמים  לאביהם 

נעלה. 
עד היום היה זה בחינת תורה שבעל 
לפ־ התנגד  שליט"א  שהרב  לאחר  פה, 

חוצות  עלי  בכתב  תורתו  חידושי  רסם 
מטעמים ונימוקים עמו, וההמונים אשר 
רעבים וצמאים לשמוע דבר ה' הסתפקו 
בעתים  השיעורים  שמיעת  ע"י  במועט 

בעיתותי  ובפרט  ומזדמנות  קבועות 
מועד ורצון.

המיוחלת  השעה  הגיעה  כעת  והנה 
תלמידי  חבורת  עצמם  על  לקחו  כאשר 
לערוך  וטרחו  עמלו  ובחבורה  חכמים 
משמיע  אשר  התורה  דברי  את  ולהדר 
הרב שליט"א מדי שבת בשבתו, והאירו 
אוצר  מאותו  שבמקצת  במקצת  העולם 
נראה  לא  כמעט  אשר  ערך,  ויקר  גדוש 

כבושם הזה. 
חזו מאן גברא דקא מסהיד 

- הסכמות נלהבות של גדולי ישראל
מתע־ לארץ'  'המאיר  החדש  הספר 

הרב  קיבל  אשר  נלהבות  בהסכמות  טר 
שליט"א עוד בנעוריו כאשר כבר אז פקע 
נועד  שלגדולות  מרבנן  כצורבא  שמו 
והמונים  רבים  ימתיק  עוד  פריו  ואשר 

מבני ישראל.
להתפעל  ניתן  בהסכמות  בעיון 
מהתארים המופלגים אשר רבני הדורות 

הרב  של  שמו  את  ומשבחים  מפארים 
אב"ד שליט"א. ביניהם הסכמתו הנלהבת 
של הגאון רבי מאיר סאלאוויטשיק זצ"ל 
ר"י בריסק, אשר מעיד על הרב שליט"א 
כידוע  כהרגלו  שלא  נדירות  בלשונות 
בבית בריסק אשר כל תיבה נשקלת ונ־

מדדת במדה במשקל ובמשורה. "הגאון 
סיני  ובקיאות  בחריפות  המצוין  הנעלה 

ועוקר הרים", כותב עליו הגר"מ זצ"ל.
רבי  הגדול  מהגאון  נוספת  הסכמה 
בנימין הצדיק זילבער זצ"ל, בעל אז נד־
ברו, אשר אחר שעמד על קנקנו מפליג 
שכנ־ ישראל  אלמן  לא  כי  ליבי  "ושמח 

ראה לגדולות נוצר גדול ממש" -וזה היה 
כשהיה בן שלושים שנה ועוד לשונות של 
רבי  הגאון  ומרנן  מרבנן  בהסכמות  זהב 
והגאון  מיר  ר"י  זצ"ל  בירנבוים  שמואל 

רבי משה שמואל שפירא זצ"ל. 
להאיר לארץ ולדרים

המ־ אוצרות  מלא  ערך  יקר  חיבור 
אשר  התורה  יגיעת  של  רב  עמל  קיפים 
צוות  ע"י  מחשבת  במלאכת  נעשתה 
תלמידי חכמים אשר יצרו בעבודה תמה 
ונקיה מערך נכבד של שילוב דברי תורה 
בלומדות ומחשבת היהדות במהלך מחו־

מדברי  הדורות  בסדר  ופרט,  בפרט  שב 
מו־ בקיאות  הראשונים.  גדולי  עד  חז"ל 
פלאה נחשפת בספר בתורתו של משנת 
המהר"ל ואחריו תלמידי מרן הבעל שם 
כל  את  המאחד  מופלא  בכח  הק'  טוב 

חלקי התורה.
הזה  הנהדר  הספר  ימצא  בוודאי 
ה',  מבקשי  בין  ושמחה  כבוד  של  מקום 
באורו הבהיר והזורח בסדר פרשיות הש־

בוע בחכמה ובתבונה בכלי מפואר למען 
הדעת  בהרחבת  ולהבין  להשכיל  ילמדו 

ובעמקות ההבנה.
קחו ברכה אל בתיכם. 

הגר"י זילברשטיין ליועצי בוני 
עולם: סומך ידיי על פעילותכם 

להם  יש  הדור  שגדולי  הדור  "זכה 
הזכויות  אלו.  בדברים  לסמוך  מי  על 
כן  מורה  שאני  ובוודאי  עצומות  שלכם 
אף לאחרים. בוני עולם המה המוסמכים 
בכל הנושאים הרלוונטיים והכול על דעת 
מפליאה",  מקצועיות  תוך  ישראל  גדולי 
בהתייעצות  זילברשטיין  הגר"י  אמר 

שקיימו יועצי הארגון בביתו. 
ארגון  ויועצי  רבני  נכנסו  השבוע 
נושאים  במגוון  להתייעצות  עולם'  'בוני 
להגר"י  הפרק,  על  העומדים  הלכתיים 
זילברשטיין, שקיבלם במאור פנים וברוב 

הערכה. 
בביקור השתתפו הרב אליקים לב־

נון מנהל הארגון בישראל, הרב אליעזר 
גרינבוים והרב שמעון ברונר והם ביקשו 
להיוועץ ברב זילברשטיין אודות מקרים 
של  שולחנם  על  ובאו  שעלו  מורכבים 
רבני ויועצי 'בוני עולם' הפועלים מסביב 

לשעון בסיוע ועזרה לאלפי משפחות. 
זילבר־ הגר"י  הביע  השיחה  במהלך 
את  וסמך  לפעילות  רבה  הערכה  שטיין 
ידו ללא עוררין על הפעילות. "אני סומך 

עליכם לא ב-99 אחוז אלא במאה אחוז", 
אמר והוסיף, "זכה הדור שגדולי הדור יש 
להם על מי לסמוך בדברים אלו. הזכויות 
כן  מורה  שאני  ובוודאי  עצומות  שלכם 
אף לאחרים. בוני עולם המה המוסמכים 
בכל הנושאים הרלוונטיים והכול על דעת 

גדולי ישראל תוך מקצועיות מפליאה". 
אלו  בימים  נערכים  עולם  בבוני 
שיתקיים  הקהל  קבלות  מרתון  לקראת 
הר־ מומחי  מיטב  עם  הקרובה  בתקופה 

ללא  זאת  וכל  בישראל  הגדולים  פואה 
כל תשלום. 

ההפניה  על  מקפידים  עולם  בבוני 
למומחי הרפואה הטובים בארץ. הארגון 
זוכה שכל גדולי הדור מכל החוגים והע־
על  ומפקחים  עליו  ידיהם  סומכים  דות 
פעילותו, ובחודשים האחרונים התקיימו 
הדור  גדולי  בבתי  היסטוריים  כינוסים 
הוראתם  דברי  את  העבירו  בהם  אשר 

הברורים ותשבחות על פעילות הארגון.

סדרת הספרים הייחודית 'פנים מסבירות 
לתורה' במהדורה חדשה ומאירת עיניים

"איך לא חשבנו על זה קודם?" – הקושיות, ההסברים והעיונים בפרשיות התורה 
שכל אחד מאיתנו שאל את עצמו וחיפש מענה

אנו  התורה,  מפרשיות  פרשה  בכל 
קרובות,  לעתים  עצמנו  את  מוצאים 
מי־ ש"בטח  חזקה  קושיה  לגבי  תוהים 
שברור  רעיון  אודות  עליה";  מדבר  שהו 
הוא  שכן  עליו,  לדבר  חייב  שמישהו  לנו 
חייב לפרש את הכתובים; בנוגע ליישוב 
בוודאי שהוא מסביר תמיהה מפורסמת. 
את  המביע  בספר  נתקלים  אנו  וכאשר 
אנו  הנפלא,  התירוץ  או  הוורט  הרעיון, 
תוהים בינינו ובין עצמנו: "איך לא חש־
בנו על זה קודם?" – הן זה כה ברור, כה 

מתבקש, כה נכון...
את  בדיוק,  הזה  הענין  את  ובכן, 
אותם  ציין  אחד  שכל  הללו,  הנושאים 
לעצמו בשלב מסויים, ככאלה הדורשים 
הנושאים  את  יותר;  מעמיק  ועיון  ליבון 
הללו – ריכז המחבר הגרב"צ פירר זצ"ל, 
חמשה  על  הייחודית  הספרים  בסדרת 
חומשי תורה, הנושאת את השם מסביר 

הפנים: 'פנים מסבירות לתורה'.
כשמו כן הוא, החיבור הענף – מס־
ביר פנים ומראה פנים מסבירות ללומד 
ברורה  בשפה  הקדושה.  תורתנו  את 
פרש־ רעיונות,  מגוון  מובעים  וקולחת, 

הנושאים  על  ותירוצים,  שאלות  נויות, 
המרכזיים בפרשיות התורה. כאלה, שכל 
אחד יזהה את עצמו ואת מקומו מיד עם 
תחילתה של הבעת הרעיון. אם בשאלה, 
אברהם  מדוע  למשל,  בראשית  מחומש 
בסדום,  צדיקים   50 עבור  מבקש  אבינו 

מדוע  השי"ת?  לתשובת  ממתין  ואינו 
בזמן  בדוקא,  כבשות   7 אברהם  העמיד 
כריתת הברית עם אבימלך? מה היה סדר 
הדברים כאשר פגש אליעזר את רבקה? 
ולא  עשיו,  את  לברך  יצחק  ביקש  מדוע 
מבעוד  לו  שאמר  שם  של  לדבריו  שעה 
צריך  מדוע  צעיר"?  יעבוד  "ורב  מועד 
שהגיע  עד  מיד-ליד  להימכר  יוסף  היה 

למצרים? ועוד רבות כהנה וכהנה.
שואל  מאיתנו  אחד  שכל  שאלות 
את עצמו במהלך קריאת פרשת השבוע, 
להרחיב  מבקש  אחד  שכל  רעיונות 
עליהם ופרשנויות ש"עושות סדר" במק־

ראות ובהבנת הנושאים. או כמו שהיטיב 

בהקדמה:  עצמו  המחבר  זאת  להגדיר 
"בהעמקה קצת בפסוקי התורה ובניתוח 
ותמיהות  קושיות  מתעוררות  הנושאים, 
שלא  בעינינו  שלפלא  עד  מאד,  רבות 
לנו  הניחו  שקדמונו.  אלה  עליהן  עמדו 
בהע־ רק  לא  בו,  להתגדר  מקום  אפוא 
אלא  עתיקות,  לתמיהות  תשובות  לאת 
חדשון  ותמיהות  קושיות  בהעלאת  גם 

וביישובן. 
מסכם  זה",  בספרי  "השתדלתי 
בכל  ההדורים  את  המחבר, "ליישר  הרב 
נושא הנידון בו, על ידי מתן הסבר מקיף 
הסבר  של  בכוחו  כולו.  לנושא  וממצה 
והתמיהות  הקושיות  כל  להסיר  טוב, 

במחי יד".
קצרות,  מערכות  בנוי  הספר  ואכן, 
לצד  רבים,  ועיון  בקיאות  המגלות 
והכי  בסיסיים  הכי  בנושאים  "טיפול" 
במערכות  השבוע.  בפרשיות  מדוברים 
המעיין  לצד  הקורא  חפץ  ימצא  אלה 
אבות  לצד  וילדים  מצווה  בני  המעמיק, 
בתרי  בין  חפצו  ימצא  אחד  כל  ובוגרים. 
הספר הנפלא, אשר מנגיש את פרשיות 
השבוע במלוא בהירותן וחיוניותן בלשון 
צחה וברורה, בעלת עומק מחשבתי תוך 
פריסת התובנות בבהירות ובארגון יוצא 

דופן.
ביתכם,  אל  זו  ברכה  נא  הביאו 
פנים  "מסבירים  להיות  אתם  גם  והפכו 

לתורה"...

לא נותנים לתקציב להשפיע על החינוך המיוחד

תקציב המדינה מעוכב - בית 
הספר 'פיתוחים' מתרחב

יו"ר 'פתחיה' הרב יצחק גולדקנופף: "לא ניתן לשיתוק של המדינה להשפיע על 
החינוך המיוחד"

השיתוק  תקועה:  ישראל  מדינת 
שאחז במערכת הפוליטית משפיע בראש 
הכוח  המדינה.  תקציב  על  ובראשונה 
לידי  הפוליטיקאים  של  מידיהם  עובר 
הפקידים ואלו מגלים יד קמוצה ופועלים 
לפי ספר התקציב בלי להתחשב בצרכים 
הגדלים בתחומי החינוך, הבריאות ועוד. 
רבים  מקשיים  שסובל  התחומים  אחד 
של  התפקודית  היכולת  חוסר  בשל 
הממשלה והכנסת, הוא החינוך המיוחד. 
מער־ של  שהתקצוב  העובדה  בשל 

כת החינוך המיוחד בכלל ובחינוך החרדי 
בפרט, בנוי על העברות תקציביות, הדבר 
מקשה עוד יותר על התפקוד של המע־

רכת שנאלצת להסתפק בבסיס התקציב 
המצומק. כל זה לא מונע מרשת 'פתחיה' 
לחינוך מיוחד לפתח את מוסדות החינוך 

שלה למרות הקושי התקציבי.
גולת הכותרת של פעילות 'פתחיה' 
במעו־ התרחבות  לצד  האחרונה,  בשנה 
נות היום, הייתה גם פתיחת בית הספר 
האח־ בחודשים  שמש.  בבית  'פיתוחים' 
רונים התרחבה מאוד פעילות בית הספר 
בהשקעה של מאות אלפי שקלים, זאת 

חרף הקיצוצים בתקציב שמעבירה המ־
דינה לרשת. ההתפתחות באה לידי ביטוי 
בילדים  לטיפול  נוספים  מומחים  בגיוס 
באמצעות בעלי חיים. הניסיון המקצועי 
צרכים  בעלי  ובפרט  ילדים  כי  מלמד 
לבעלי  מיוחד  באופן  נקשרים  מיוחדים 
בת־ הראשונה  מהשורה  מומחית  חיים. 

חום החלה לעבוד לאחרונה ב'פיתוחים' 
את  ויותר  יותר  לפתח  מהמגמה  כחלק 
טיפול  באמצעות  תקשורת  של  התחום 
עצומה  השקעה  לצד  זאת  חיים.  בבעלי 

באביזרים טיפוליים בעלות גבוהה לטי־
הצרכים  בעלי  הילדים  של  ולמידה  פול 
קשות  מבעיות  גם  הסובלים  המיוחדים 

ומורכבות נוספות.
את  ב'פיתוחים'  מפתחים  בבד  בד 
הקשר עם הקהילה ועם בתי הספר בא־
זור בית שמש. רק לאחרונה הגיעו לבית 
אבות'  'מגן  הספר  מבית  בנות  הספר 
הספר  בית  ילדי  עם  פעילות  יום  וקיימו 
ששמחו  יצירות  איתם  והכינו  'פיתוחים' 
מאוד את ילדי בית הספר, שנהנו מחד־

וות יצירה ושיתוף פעולה חברתי.
יו"ר 'פתחיה', הרב יצחק גולדקנופף: 
''אנחנו לא ניתן לשיתוק במדינה להש־

פיע על החינוך המיוחד. אנחנו נספוג את 
התקציבי,  הקושי  עם  ונתמודד  העלויות 
אבל לא נחסוך מאומה ככל שהדבר נוגע 
אני  המיוחדים.  הילדים  של  לטיפוחם 
על  האחראים  לכל  קריאה  מפה  מפנה 
את  לקבל  שנוכל  לדאוג  התקציב  נושא 
מלוא התקציב במהירות האפשרית כדי 
חלילה  נוכל  לא  שבו  למצב  נגיע  שלא 
האדירה  התקציבית  התוספת  את  לתת 

שאנחנו נושאים על הכתפיים שלנו''. 

מסטראשעלע  הלוי  אהרן  רבינו 
התניא  בעל  תלמידי  מגדולי  היה  זי"ע 
שבתלמידי  המיוחד  "האחד  היה  והוא 
יצק  אשר  התניא]  [בעל  הגדול  רבינו 
מים על ידו שלשים שנה, ולא זז מח־
חכמתו,  תעלומות  כל  שגילה  עד  בבו, 
דמיטמרן  וכל  ליה,  אניס  לא  רז  וכל 
שערי  ספרו  שער  [לשון  ליה"  אתגליין 
היחוד והאמונה דפוס ראשון, וכן בשם 

הגדולים החדש].
בעל  רבינו  של  ההסתלקות  אחר 
התניא זכה ונעשה להיות ממלא מקום 
בספר  בארוכה  שמסופר  וכמו  רבו 
רבינו  פטירת  אחר  "ויהי  הרב',  'שבחי 
מקומו  מלאו  התניא]  [בעל  הקדוש 
הרב  ה"ה  דדהבא,  צנתרי  תרי  הני 
במוה"ר  אהרן  מוה"ר  האלהי  הקדוש 
משה הלוי הורוויץ וכו', והשני היה בנו 
והם  זלה"ה,  בער  דוב  ר'  הקדוש  הרב 
חוצה,  החכמה  מעיינות  הפיצו  המה 
פי  על  הקדוש  רבינו  אמרות  וביארו 
על  בם  נוססה  אשר  האלקית  חכמת 

פי קבלותם מרבם הקדוש זי"ע".
ספרים  כמה  לחבר  זכה  והוא 
היחוד  'שערי  נדפסו  ומהם  קדושים 
היחוד  שער  על  ביאור  והאמונה', 
ועוד  התניא,  בעל  להגה"ק  והאמונה 
על  ביאור  העבודה',  'שערי  ספר  חיבר 

ספר ליקוטי אמרים תניא.
על  שנתגלה  היסודות  מעיקרי  א' 
ידי הבעל שם טוב זי"ע הוא האמונה 
זולתו  ואפס  מלבדו  עוד  אין  שבאמת 
כלל, דהיינו שבאמת אין מציאות חוץ 
מעצמותו יתברך, ועל יסוד זה בא בנוי 
כל ספרי החסידות שבא לבאר חידוש 
באריכות  הבעש"ט,  ע"י  שנתגלה  זה 

ובאופן שאפשר להבין אותו.
אהרן  רבינו  בספרי  שמיוחד  מה 

לבאר  בא  שספריו  הוא  זי"ע  הלוי 
שיסוד זה הוא באמת כל כוונת דברי 
בהקדמתו  שמבאר  כמו  האריז"ל, 
שעד  והאמונה',  היחוד  'שערי  לספרו 
שהגיע הבעל שם טוב לא היה אפשר 
האריז"ל,  דברי  כוונת  פנימיות  להבין 
לבאר  בא  האריז"ל  דברי  כל  ובאמת 
האמונה שאין עוד מלבדו ואפס זולתו 
כלל, ועל זה מיוסד ספרי רבינו אהרן 
הקבלה,  פנימיות  שמבאר  זי"ע,  הלוי 
והיאך כל כוונת דברי האריז"ל מבאר 
זולתו  ואפס  מלבדו  עוד  שאין  היחוד 

כלל.
ההשתלש־ 'שערי  החדש  הספר 

שערי  מספר  וביאור  ליקוט  הוא  לות' 
ההשתל־ סדר  פי  על  והאמונה  היחוד 

ובהסכמות  חיים,  בעץ  המבואר  שלות 
שספר  כתב גדולי המקובלים  להספר 
זה יביא תועלת גדול ללומדי הקבלה 
הקבלה  פנימיות  להבין  שצמאים 
נלווה  וגם  הבעש"ט,  ידי  על  שנתגלה 
'שערי  לספר  מפתחות  הוא  אליו 
היחוד והאמונה' והוא קיצור מכל פרק 
היחוד  'שערי  לספר  ענינים  ומפתח 
למי  גדול  תועלת  והוא  והאמונה', 
היחוד  שערי  בספר  להעמיק  שרוצה 
מאד  שקשה  ספר  שהוא  והאמונה' 

להבין אותו.

דחוה"מ  ב'  תשרי,  י"ז  רביעי  ביום 
סוכות, הילכו רבים, ובתוכם בני משפחה 
ומכרים, אחר מיטתה של האשה החשובה 
זעלדא  חיה  מרת  חיל,  אשת  והצדקנית, 
וינברג ע"ה, שהלכה לעולמה בחטף, עטו־
רה במצוות ומעש"ט, ובשם טוב העולה על 

גביהן, בהיותה בת פ"ו שנים.
המנוחה הדגולה נולדה בשנת תרצ"ג 
ירושלים  בעיה"ק  ראנד  בתי  בשכונת 
להוריה החשובים, אביה הרה"ח רבי חיים 
יוסף חן ז"ל, מחסידי חב"ד בעיה"ק ודור 
שישי להרה"ק אדמו"ר בעל התניא זי"ע, 
ולאמה מרת הענא ע"ה לבית משפ' שור 
שורשית  ירושלמית  משפחה  הידועה, 
ומוערכת. בבית זה ספגה לעומק נשמתה 
האצילית אהבת תורה, אהבת חסד ויראת 
שמים מופלגת, ובו רכשה קניני נצח אשר 

קנו שביתה בליבה עד סוף ימיה. 
ר'  הסבא  היה  הבית  פרנסת  לצורך 
על  היה  ועומד  כ'חלבן',  עובד  יוסף  חיים 
בימי  ירושלים  בני  את  לשרת  משמרתו 
צר ומצוק להביא לביתם חלב טרי, להם 
ורק  אך  הייתה  לא  עבודתו  ולילדיהם. 
ל'פרנסה' גרידא, אלא היה מנצלה למעשי 
חסד מופלגים, למשל - כשידע על יתומים 
מניח  היה  חברון,  בישיבת  לומדים  אשר 
ליד מיטתם את החלב כדי להכניס שמחה 
נערה  חיה  מרת  בהיותה  השבור.  בליבם 
צעירה הלכה רבות יחד עם אביה לסייע 
הייתה  בולטת  אז  וכבר  בעבודתו,  בידו 
במיוחד בטוב ליבה ובעזרה לזולת שלא 
עז,  ירושלמי  בקור  פרס.  לקבל  מנת  על 
מכתתת  הייתה  בוקר  לפנות  של  בשעות 
מן  טרי  חלב  להביא  מנת  על  רגליה  את 
הרפת בשכונת נחלאות ולסייע ביד אביה 
בחלוקה. היא לא נרתעה משום קושי, לא 
ולא  ארוכה  מדרך  לא  מחום,  ולא  מקור 
מ'מה יגידו', בראש מעיניה היה לסייע ביד 
אביה ולתת שירות לתושבי ירושלים. וגם 
לאחר שנים כשהוריה ז"ל נחלשו, הייתה 
וב־ בגוף  אותם  ומשרתת  לצידם  עומדת 

ממון, ולא בחלה בשום עבודה כדי להקל 
מהם את עול הפרנסה.
***

עם  ביתה  את  הקימה  תשי"ג  בשנת 
ז"ל,  וינברג  זעליג  אשר  ר'  הרה"ח  אבינו 
לאחר  סלונים.  חסידי  ויקירי  מחשובי 
החתונה שימש אבינו כאב רחמן לילדים 
שעלו מתימן ומטהרן במוסד בשכונת ימין 
במלא  כנגדו  עזר  שהייתה  ואמנו  משה, 
מורידה ממשכורתה  הייתה  המילה,  מובן 
שהרוויחה  מהכסף  חלק  ונותנת  הדלה 
שיקנה מיני מתיקה לילדים  כדי  לאבינו, 

היתומים, לשמח את ליבם.
כל חייה היו שווים לטובה, וגם בזמ־

שהכירוה  ורחוקים  קרובים  שאנשים  נים 
ניסו לשדלה לשנות מעט את אורח החיים 
למנוע  לנסות  או  יותר,  ו'מתירני'  ל'מקל' 
לשולחן  וילך  מהבית  שיעדר  מאבינו 
אדמו"ר זי"ע מידי שבת ומידי חג ומועד, 
וברוב  ותעצומות,  בעוז  כנגדם  עמדה 
ללא  אבותינו  במסורת  דבקה  צדקותה 
בחינוך  גם  'משהו'.  של  ואפילו  שינוי  כל 
ילדיה לא התפשרה, והעניקה את החינוך 
מול  אל  איתן  כצוק  ועמדה  ביותר  הטוב 
הרוחות הרעות שנשבו. ואכן זכתה לראות 
עולמה בחייה – צאצאים לרוב אשר כולם 
הולכים בדרך התורה והחסידות, המסבים 
לה נחת יהודית אמתית, כשאיפתה הזכה 

והטהורה.
למ־ ההורים  בית  שימש  השנים  כל 

בממדים  בזולת  ולהתחשבות  חסד  עשי 
אורחים   - חפצה  ונפש  ובלב  עצומים 
רבים היו נכנסים דרך קבע לביתה לאכול 
ולשתות: חברות של בנותיה שגרו במרחק 
וחיפשו אוכל חם ומשיב נפש, חברים של 
בניה מהישיבה שבדיוק הפסידו את שעת 
שהגיעו  סלונים  חסידי  בישיבה.  האוכל 
משאר ערי הארץ להסתופף בצל רבותינו 
מרנן האדמו"רים הברכת אברהם והנתי־
בות שלום זי"ע בימים שטרם הוקמה אכ־

שקשה  יום  קשיי  אנשים  מסודרת,  סניה 

היה לשהות בקרבתם, או כאלו שהקישו 
אלו  כל  יד,  מתת  לבקש  ביתה  דלת  על 
ועוד, כולם כאחד, היו מרגישים הכי טוב 
למעו־ גבוהה  בתדירות  ונכנסים  בביתה, 
ויו"ט,  ש"ק  בסעודות  להתארח  כדי  נה 
להנעים  שניתן  ככל  עושה  הייתה  והיא 
המאכלים  ממיטב  ומגישה  השהות,  את 
ולא  התעייפה,  לא  מעולם  ידיה.  ממעשי 
מן  יוצא  ללא  וכולם  מהי  בטלה  ידעה 
ואהובים,  רצויים  אמנו  אצל  היו  הכלל, 
כולם  את  ושירתה  פרט  לכל  דאגה  היא 
פנים  ובהארת  בשמחה  מושלמת,  בצורה 

מופלאה.
ידועים  היו  הברוכים  החסד  מעשי 
סלונים,  חסידי  כל  בקרב  ומפורסמים 
טרם  שנה  מידי  שדאגה  זו  שהיא  משום 
לילדי  פעקאלעך  להכין  ושמח"ת  ר"ה 
לאבינו  היה  נודעת  יתירה  חיבה  החמד. 
ז"ל לילדי אנ"ש, ומידי שנה לפני שנולדו 
ילדיהם היה קונה 'כל הנערים' בעצת הר־
בי הברכת אברהם זי"ע. גם לאחר שזכה 
המיוחד,  במנהגו  המשיך  בטן  לפרי  ב"ה 
הילדים,  עם  יחד  לתורה  שעלה  ולאחר 
היה מחלק להם מיני מתיקה עם כל הלב 
ובחיוך נלבב. אמנו ע"ה הייתה זו שדואגת 
של  ה'מפעל'  לכל  שנים  עשרות  במשך 
היו  מעייניה  וכל  הממתקים,  חלוקת 
נתונים לשמח את הילדים ולהעניק להם 
בשנה  גם  החג.  לכבוד  מכובד  פעקאלע 
פטירתה,  טרם  שבועות  שלוש  האחרונה 
הכינה בעזרת נכדותיה כאלפיים! שקיות 
הנוער  ארגון  ע"י  שיחולקו  כדי  ממתקים 
לאחר התפילה במניין הילדים בימי ראש 
כל  מתאספים  עת  הקודש,  בחצר  השנה 

קהל אנ"ש יחדיו בירושלים.
ככל שדאגה לכולם, היה בולט מאוד 
מסתפקת  שלעצמה  המיוחד  אופייה 
ולא  לכלום  זקוקה  לא  שבמועט,  במועט 
את  שיפצה  לא  מעולם  מאומה,  צריכה 
להיטיב  מותרות  שום  חיפשה  ולא  ביתה 
ולשפר את איכות החיים. רק טובת הזולת 
וטובת ילדיה היקרים היו חשובים לה ותו 
לא. היא הייתה 'גאון' במידות, ולכל אישה 
מקדמת  הייתה  ברחוב,  ידה  על  שעברה 
פניה בחיוך ובסבר פנים יפות, עד כדי כך, 
סיפרה  השבעה  שאחת מהמנחמות בימי 
שפעם הקדימה לה שלום כתמיד, ולאחר 
לקרבת  נוספת  פעם  ניגשה  רגעים  כמה 
התייחסה  שלא  שחששה  משום  מקום, 
אף  ועל  פעם.  כבכל  וכיאות  כראוי  אליה 
כל מעשיה הברוכים, בחכמתה ובעדינות 
נפשה מסתירה הייתה את שלל מעלותיה, 
ומטשטשת ביותר את כוונותיה הטובות. 

היקרים  לילדיה  תמיד  שידרה  כן 
וכל  האחדות,  וחשיבות  ערך  על  שיחיו 
פעם שנפגשה עמהם חזרה על החשיבות 
ובלב  אחד  כאיש  כולם  שיחיו  שבדבר, 
אחד. לאחרונה כשבנה ר' יצחק חיתן את 
לטוס  לה  עמד  לא  וכוחה  בארה"ב  בנו 
מכל  ביקשה  בשמחה,  להשתתף  לחו"ל 
כדי  הנישואין  בשמחת  להשתתף  ילדיה 
לחזק את האחדות במשפחה, ולא ויתרה 
ייסעו  שכולם  זה  על  עמדה  היא  ע"כ. 
ה'ביחד'  מחשיבות  יתחמק  לא  אחד  ואף 

ובפרט בעת שמחה. 
כל  בליבה  בערה  צדיקים  אמונת 
תשורה  לביתה  שהגיעה  פעם  וכל  חייה, 
האדמו"רים  מרנן  מבתי  החגים,  בערבי 
שליט"א  אהרן  ומתולדות  מסלונים 
ליבה  מתרחב  היה  לאלמנות,  הממוען 
והתרגשות מיוחדת מילאה את כל כולה, 
שזוכה  כך  על  המרנינה  המציאות  על 
ורוצים  האלמנות  על  חושבים  שצדיקים 
בנה  שסיפר  מה  נזכיר,  אגב  בטובתם. 
את  להדגיש  כשרצה  הי"ו  אהרן  הרב 
בערב  קיבלה  האחרונה  בשנה   - ישרותה 
מתו"א  האדמו"ר  של  מביתו  בעומר  ל"ג 
ומחמת  למירון,  נסיעה  כרטיס  שליט"א 
אך  לנסוע,  התכוונה  לא  המבוגר  גילה 
ישתמש  ולא  יוחזר  שהכרטיס  התעקשה 
אמרה,  ישרים",  להיות  "חשוב  נכדיה.  בו 
להחזיר  יש  לנסוע,  יכולה  לא  אני  "ואם 

את הכרטיס כמות שהוא ולא להתחכם". 
ספר תהילים היה עבורה מקור לחי־

זוק ולאמונה, ומידי יום, חוק ולא יעבור, 
הייתה אומרת את ספר התהילים השייך 
או  טרדות  של  בימים  וגם  היום,  לאותו 
שמחות לא ויתרה, ושפכה את ליבה אל 
זולגות  כשדמעות  המלך  דוד  שירי  מול 
על  מתפללת  הייתה  ובייחוד  מעיניה, 
ומעתירה  וניניה  נכדיה  בניה,   – צאצאיה 
בעדם בכל עת. מידי שבת בשבתו הייתה 
כש־ וגם  הכנסת,  בבית  להתפלל  הולכת 
כוחה לא עמד לה ללכת דרך כה ארוכה 
עם  סלונים,  של  הגדול  המדרש  בית  עד 
והייתה  ויתרה  לא  החגים  בימי  זאת  כל 
סמוך  בדירה  ילדיה  עם  יחד  מתארחת 
להשתתף  היא  גם  שתוכל  כדי  לביהמ"ד 
השנה  כל  ציפתה  אליהן  אשר  בתפילות, 
הייתה  בשנה  שנה  מידי  ר"ה  בימי  כולה. 
זו  בשנה  וגם  הילדים,  במניין  מתפללת 
תש"פ, כשבועיים וחצי טרם פטירתה, לא 
התרגשות  המיוחדת.  התפילה  על  ויתרה 
מיוחדת הייתה ממלאת את ליבה לשמוע 
בתפילתם  הטהורים  הילדים  מאות  את 

ובשירם, בימי הדין והרחמים.
פרק  האחרון.  הניסיון  היה  גדול 
וחמש  עשרים  לפני  החל  בחייה  מופלא 
האחרונות  שנותיו  עשרה  בשלוש  שנה, 
של אבינו ז"ל, מעת תקפה עליו מחלתו. 
את  ואספה  בתפארתה,  התגלתה  אמנו 
ולמען  כבודו  למען  למענו,  כוחותיה  כל 
אופן  בשום  הסכימה  לא  היא  בריאותו. 
הקושי  ולמרות  הורים,  למעון  להכניסו 
הנפשי והפיזי עמדה לימינו בצורה מופ־
לאה, ועשתה את כל אשר לאל ידה למ־

ענו, כאשר ילדיה היקרים מסייעים בעדה. 
לא ניתן לתאר עד כמה כוחות השקיעה 
שניתן  ככל  שייראה  כדי  השנים  באותן 
כדי  בתפילות  להשתתף  וילך  במיטבו, 
שאזניו ישמעו ויקלטו את מילות התפילה 
ועוד דברים שבקדושה. ובוודאי מתקיים 
י  כִּ יק  ַצדִּ י) "ִאְמרּו  ג  (ישעיהו  הפסוק  בה 
זו  וזכות  יֹאֵכלּו"  ַמַעְלֵליֶהם  ְפִרי  י  כִּ טוֹב 
כמו שאר זכויותיה יעמדו לימינה בעולם 
האמת כנאמר בנביא ישעיהו "ְוָהַלְך ְלָפֶניָך 

בוֹד ה' ַיַאְסֶפָך".  ִצְדֶקָך כְּ
גם בשנים הקשות לא שקעה בעצ־

בות והמשיכה בסדר יומה כבאמנה אתה, 
יוקדת  אמונה  תוך  אנושיים  על  בכוחות 
בהקב"ה שעושה את הטוב ביותר למענה. 
בכל התקופות המשיכה – כבכל שלושים 
וחמש השנים – לשמש כאם בית וכמנה־

לת משק בביתו של אחד מגדולי תלמידי 
החכמים בעיה"ק ירושלים, שנתן בה את 
בחינוך,  בכשרות  הבית,  בניהול  אמונו 
מסייעת  היא  כאשר  התחומים,  ובשאר 
ליראת  שיחיו  ילדיהם  את  לגדל  בידם 

שמים, בנועם בחן ובצניעות. 
לאחר ר"ה נחלשה ואושפזה בביה"ח, 
והשתחררה  כמעט  הכיפורים  יום  לפני 
ממנו  וגם  לב,  אירוע  קיבלה  ולפתע 
הסו־ חג  בתחילת  במהירות.  התאוששה 
כות חל שיפור במצבה, נכדיה באו לבק־

רה, ובבוקר זכתה ליטול ד' מינים ולומר 
את ההלל. ביום ד' י"ז תשרי ב' דחוה"מ 
השיבה את נשמתה לבוראה במעמד בני 
וקראו  למיטתה  סמוך  שעמדו  משפחתה 
ועם  ע"ה  אמנו  זכתה  ישראל'.  'שמע 
שקיעת החמה, זמן מועט לאחר פטירתה, 

הובאה למנוחות במרומי הר הזיתים. 
הרב  בניה  ברכה:  אחריה  השאירה 
אהרן מב"ב והרב יצחק מארה"ב. חתניה: 
ישעי'  הרב  ברק,  מבני  קאופמן  דוד  הרב 
פריד  חיים  הרב  מעמנואל,  קופלוביץ' 
מרמת  זינגר  שלמה  והרב  עילית  מביתר 
ברך  זרע  כולם  ונינים  נכדים  י-ם.  שלמה 
ה'. יהי"ר שתמליץ טוב על משפחתה ועל 
הפסוק:  בנו  יתקיים  עדי  ישראל  עם  כל 
ְמָעה ֵמַעל  ֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה ה' א' דִּ ע ַהמָּ לַּ "בִּ
ל ָהָאֶרץ  ת ַעּמוֹ ָיִסיר ֵמַעל כָּ ִנים ְוֶחְרפַּ ל פָּ כָּ

ר" בב"א. בֵּ י ה' דִּ כִּ

נכתב ונערך ע"י נ. דרקסלר

הרבנית שרה, אחותי היקרה!
ודואב,  אוהב  מלב  מילים  כמה 
ימים  ירח  ביעף  להם  חלפו  עברו  הנה 
ואת בליבנו חקוקה, עד כמה שחשבנו 
השבעה  בימי  רק  עמוקה,  שהכרותינו 
של  ראשון  מכלי  עדויות  כששמענו 
ומכרים  שכנים  הישיבה,  בוגרי  מאות 
ומידותיך  מעשייך  על  העידו  כולם 
שכל  נראה  המופלאים,  והליכותייך 

הכתובים נכתבו לכבודך יקירתי!
ידייך  כמותך,  חיל  אשת  ימצא  מי 
לביתך  פעלת  כמה  נחו,  לא  לרגע 
כנפיים  פרשת  איך  ולילדייך,  לאישך 
ועל  בשקט  בשקט  הומה  יונה  כאותה 
ובאו  שנקבצו  הנערים  כל  יעידו  זאת 
ונדכא,  נצרך  לכל  יד  הושטת  איך  לך, 
עד כמה עינייך היו רגישות כדי לקלוט 
ברבדים  שרק  אלו  את  מרחוק  ולזהות 
ולתמיכה,  לעזרה  זעקו  יותר  העמוקים 
זיהית  והחדים  הרגישים  בחושייך  את, 
אותם, היית שם עבורם, וגם זאת עשית 
ובנחישות  בתחכום  וברגישות,  בחכמה 

כדי שירגישו נוח לקבל את עזרתך.
ידיי רועדות ועיניי דומעות לחשוב 
איך הלכת אחרי אישך, הרב נחמן צוקר 
פיזית  לשממה  ממש,  למדבר  זצ"ל, 
ורוחנית גם יחד, לא מניע העושר היה 
ליישם  ומעש  אתגר  אלא  בפניכם, 
כפר  ישיבת  את  חיים,  מפעל  ולהקים 
גנים, להציל נפשות ישראל, ריח פרדסי 

באפי,  עולה  עדיין  המוריקים  התפוזים 
האדומים  התותים  שדות  של  צבעם 
את־ הרתיעו  לא  אלו  כל  בעיניי,  עדיין 
כם, מטרתכם היתה אחת, לסלול עבור 
התורה,  לעולם  מסלול  נערים  אותם 
לעולם המידות ודרך ארץ, לא חסכתם 
מאום כדי לבנות את אותם נערים, שמ־

תם את חייכם בצד, כשכל זוג בגילכם 
בונה את ביתו, דואג לרווחתו, אל מול 
עיניכם עמדה משימה אחת, הצלת נפ־

שות ילדי ישראל, מאות ואלפי הבוגרים 
יעידו על כך. 

הורינו  את  להזכיר  המקום  כאן 
חנה  ומרת  חיים  זלמן  הרב  היקרים 
ברכה הומינר ע"ה אנשי ירושלים, שהיו 
גם במשימה החשובה הזו נר לרגליכם, 
תמכו,  ושעל,  צעד  כל  על  אתכם  ליוו 
עודדו והיו גם לעזר בשנים הראשונות 
בהם ראו אתכם כחולמים, הם האמינו 

בהגשמתו של החלום שלכם.
אצבעותיכם  בעשר  הקמתם 
במשך  שהאירה  תורה  של  אימפריה 
עשרות שנים למרחקים, תורה עם דרך 
ארץ, אלו הכתרים ששמתם על ראשם 
של תלמידיכם, גם אם אלו היו נערים 
את  מגדירים  היום  קלים,  לא  מבתים 
אותם ילדים נוער נושר, אבל אצל הרב 
והרבנית צוקר ע"ה לא היה מושג כזה 
בשתי  נלקח  היה  ישר  הוא  נושר,  נוער 
הז־ לו  לתת  כדי  ואהוב  מחובק  ידיים, 

כל  כלו  כשלכאורה  גם  לצמוח.  דמנות 
הקיצין והר"מ היה מחליט שלבחור אין 
יותר מקום בישיבה, בית הרב והרבנית 
היה התחנה הבאה, ארוחה חמה ומזינה, 
שב  והנער  ותמיכה  עידוד  מילות  כמה 
לכיתתו כשהוא טעון באנרגיות חדשות 
כדי לפתוח דף חדש. לא פלא שתלמי־
דיכם ראו בכם הורים של ממש, כשהם 
הראשון  המקום  מחופשה,  שבים  היו 
אליו הם היו באים היה ביתם של הרב 
והרבנית, כי כאן, בביתכם, הם הרגישו 
שתמיד מחכים ומצפים לבואם! אז מה 
הפלא שבמהלך שנות עשייתכם הברו־
כות זכיתם לקבל פרסים על עשייתכם 

החינוכית הברוכה.
כשה־ הקשות  חייך  בשעות  גם 

תייסרת כל כך בשקט, בלי להוציא הגה, 
אך אני ראיתי בפנייך כשכאבת וכשמ־

חת, איך קיבלת אותנו בשמחה באושר 
פנייך ובשמחה אמיתית שאמרה את כל 

מה שלא יכולת להוציא מפיך.
כסא  אל  בסמיכות  כשאת  כעת, 
ברכה,  ובקשי  ישועה  בקשי  הכבוד, 
שכל  שיחי'  היקרים  ילדייך  על  בקשי 
אחייך  עבורנו  וגם  לך  ודאגו  אהבו  כך 
ידי  על  שחונכנו  וכפי  ני"ו,  ואחיותייך 
האמא ע"ה כל ימי חייה, בקשי גם על 
המתים  ותחיית  צדקנו  משיח  ביאת 

בב"א.
אחותך, אלה קליגר

בהצלחה  מסכמים  הצלה  באיחוד 
רבבות  אבטחת  מבצע  השלמת  את 
בימי  רחל  בקבר  להתפלל  העולים 
חמישי  מיום  התקיימו  אשר  ההילולה 
עד יום ראשון האחרון. האבטחה כללה 
של  רב  בתיאום  מוקדמת  היערכות 
ורגישות  מורכבות  עקב  הגורמים  כלל 
ביצעו  הצלה  איחוד  מתנדבי  האירוע. 
צוותי  בסיוע  האבטחה  מבצע  את 
אמבולנס ונט"ן של איחוד הצלה, החל 
בלילה  ראשון  ליום  ועד  חמישי  מיום 
איחוד  של  הרפואה  צוותי  ע"י  טופלו 

הצלה 40 מקרי חירום. 
של  מבצעים  סמנכ"ל  מייזל,  דב 
במקרים  "מדובר  סיפר:  הצלה,  איחוד 
של חבלות ופציעות קלות, בעיות נשי־

חלקם  נוספים.  רפואיים  ומקרים  מה, 
הצלה  איחוד  של  באמבולנסים  פונו 
בבתי  רפואי  טיפול  קבלת  להמשך 

החולים בירושלים במצב קל". 
הצלה,  איחוד  מנכ"ל  פולק,  אלי 
מסר: "צוותי הרפואה של איחוד הצלה 
הגיעו במיוחד מכל רחבי הארץ לרגל 
ההילולא ופעלו במשמרות סביב הש־

של  שלומם  את  רפואית  לאבטח  עון 
בירושלים  הסניפים  כן  כמו  הרבבות. 
תגברו את כלל המענה גם בכל הצי־

רים המובילים לקבר רחל ונתנו מענה 

מהיר ומקצועי גם בשעות העומס".
ירושלים  מרחב  מנהל  כהן,  מיקי 
של איחוד הצלה, סיפר: "אמבולנסים 
וניידות טיפול נמרץ של איחוד הצלה 
הפרמ־ הרופאים,  של  ותגבור  בסיוע 
במשמרות  פעלו  והחובשים  דיקים, 
סביב השעון ונתנו מענה רפואי מהיר 

ומיידי".
שחר  הרב  רחל,  קבר  אתר  מנהל 
עבורי  גדולה  זכות  "זו  מסר:  פיירמן, 
מידי שנה לסייע לרבבות העולים לק־
בר רחל ביום ההילולא, יחד עם צוותי 
הקדושים  המקומות  לפיתוח  המרכז 
איחוד  שווינגר,  יוסף  הרב  בראשות 
והביטחון  החירום  כוחות  וכלל  הצלה 

שלומם  את  להבטיח  כדי  הכל  עשינו 
של עשרות אלפי העולים".

סיור  נערך  ההילולא  לקראת 
באיחוד  האגפים  מנהלי  של  היערכות 
הארצי  המרכז  נציגי  עם  יחד  הצלה 
לפיתוח המקומות הקדושים בראשות 
קבר  אתר  ומנהל  שווינגר  יוסף  הרב 
רחל הרב שחר פיירמן לתיאום נהלים 
אבטחת  במבצע  פעולה  ושיתופי 
ההילולא.  בימי  הרבבות  של  שלומם 
ההיערכות המוקדמת תוך שיתוף פעו־

לה של אגפי המבצעים והלוגיסטיקה 
של איחוד הצלה מול הגורמים בשטח 
הביאו לסיומו המוצלח של מבצע אב־
טחת הרבבות במשך כל ימי ההילולה.

קרדיט צילום: דוד לף

חדש ב'שמיר': שאטלים מהחניון 
למחלקות והאגפים

שירות הסעות - שאטל חדש ומיוחד ברחבי המרכז הרפואי שמיר אסף הרופא 
לנוחות המטופלים, בני משפחותיהם והמבקרים

הרופא,  אסף  שמיר  הרפואי  המרכז 
המשתרע על פני 280 דונם בסמוך לרא־

והירוק  הכפרי  באופיו  ידוע  לציון,  שון 
הבדי־ האשפוז,  מבני  בפריסת  גם  כמו 
קות והמעבדות על פני שטח נרחב, עם 
שטחים ציבוריים רבים ושבילים לאורכו 

ולרוחבו.
עם  חדש  חניון  נפתח  לאחרונה 
לרשות  נוספים,  חנייה  מקומות   500
ומעתה  משפחותיהם,  ובני  המטופלים 
מעמיד המרכז הרפואי שמיר גם שירות 
הסעות - שאטל ייחודי אשר יסייע להם 
להגיע ליעדם בקלות ובבטיחות, תוך זמן 

קצר.
המ־ מנהלת  קורח,  לבציון  א'  ד"ר 

"אני  הרופא:  אסף  שמיר  הרפואי  רכז 
דרך  פורצת  אנושית  ברפואה  מאמינה 
ובשירות אישי לכל מטופל. עם תוכניות 
הרפואי  המרכז  של  הרבות  ההתרחבות 
החלטנו  המבקרים,  במספר  ועלייה 
להשיק שירות הסעות חדש עם תחילת 
השנה החדשה תש"ף, אשר יכלול שמונה 
תחנות העלאת והורדת נוסעים בנקודות 
חדר  החניונים,  את  הכוללות  חשובות 

המיון, בנייני האשפוז, מעבדות ומכונים, 
מרפאות חוץ, פנימיות ו' וח' במבנה הח־

דש שלהם ועוד. אני מאמינה כי שירות 
ההיסעים החדש יקל על רבים ממטופלנו 
זמני  את  ויקצר  במרחב  בהתמצאות 

ההגעה מאזורי החנייה למכונים ולמבני 
האשפוז".

"שילוט  כי  אומרים  החולים  בבית 
הקרובים  בימים  יוצבו  ייעודיים  והכוונה 

ברחבי המרכז הרפואי". 

סוכני תיירות מארה"ב מסיירים בישראל
מאת חיים מרגליות

מובילים  נסיעות  סוכני  כ־200 
בימים  עורכים  הברית  מארצות 
ישראל.  ברחבי  תיירותי  סיור  אלו 
לסוכני   ASTA כנס  נפתח  השבוע 
ביוזמת  מארה"ב  בכירים  תיירות 

משרד התיירות. 
שהספיקו  האורחים,  כ־200 
ישראלים  סוכנים  עם  להיפגש 
ולטייל בארץ, הופתעו מהאזעקות 
שנשמעו ברחבי גוש דן, אך הם לא 
לחוות  להם  להפריע  לענין  נתנו 
את המוצר התיירותי של תל אביב 

והמשיכו את הסיורים המתוכננים 
כסדרם. 

מהמטה  בכירים  כן,  כמו 
הבינלאומי של אמריקן אירליינס 
במטרה  בישראל  השבוע  נחתו 
תעשיית  עם  הקשרים  את  לחזק 
לקראת  הישראלית,  התיירות 
של  הראשונה  הטיסה  השקת 
בתחי־ לת"א,  מדאלאס  החברה 

בשוק  ביקורם  במהלך  לת 2020. 
הסוכנים  פגשו  יהודה  מחנה 
הלוי,  אמיר  את  האמריקאים 
שאמר:  התיירות  משרד  מנכ"ל 
התקיים  זה  וחשוב  מוצלח  "כנס 

מורכבת  בטחונית  מציאות  סביב 
פחות  כיום  שהתיירות  והוכיח 
מו־ למצבים  ומושפעת  רגישה 

קיים  שהטרור  מכיוון  רכבים 
התקיים  הכנס  מקומות.  בעוד 
מינוריות  התאמות  עם  כמתוכנן 
העורף.  פיקוד  להנחיות  בהתאם 
נדבך  מהווה  האמריקאי  השוק 
וקיימת  לישראל  בתיירות  מרכזי 
ישי־ בטיסות  גדולה  התפתחות 

מארה"ב  חדשים  מיעדים  רות 
להגברת  תרם  והכנס  לישראל 
אביב  תל  סביב  פעולה  השיתוף 

ומותגי התיירות הנוספים".



יום וערש"ק, י"ז במרחשון תש"פ | המבשר | עמוד יד

SALE מיוחד ברשת הצורפים:
מבצע 40% הנחה על כל החנות! 

לכלי  המובילה  הרשת  הצורפים -  למבצע:  אחרונים  ימים 
כסף ויודאיקה, נערכת לסיום ה-SALE המיוחד לרגל החלפת 
כל  על  הנחה  מ-40%  הלקוחות  נהנים  במסגרתו  הקולקציות, 
החנות! המבצע זכה להצלחה גדולה בכל סניפי הרשת בפריסה 

ארצית, והוא מסתיים בתאריך י"ט חשוון (17.11.19). 
מציינים  הצורפים  בהנהלת 
מעניק  המיוחד  המבצע  כי 
ולזוגות  למחותנים  הזדמנות 
הנישאים במהלך החורף לרכוש 
ממותג  איכותיים  כסף  כלי 
ימים  "נותרו  מוערך.  בינלאומי 
המאפשר  למבצע  ספורים 
המתנה  את  לבחור  ללקוחות 
האידיאלית ממגוון הקולקציות 
ובמחירים  מרהיבים  בעיצובים 
מציינים  במיוחד",  משתלמים 

בהנהלת הרשת. 
שמעניק  הלקוח,  בית  עד   VIP משירות  תיהנו  בהצורפים 
אפשרות לחידוש, תיקון וציפוי כלי הכסף בשכבת הגנה מבלי 
המצוידים  היחידים  הינם  הצורפים  מוצרי  מהבית.  לצאת 
ואותנטיות  איכות  על  המעידה   ISI מקורית  הערכה  בתעודת 

הפריטים. 
HSP – Hazorfim Silver Pro- :בלעדי ברשת הצורפים
tect - ציפוי שכבת הגנה למניעת השחרה, המעניק הגנה מלאה 

לכלי הכסף שלכם לאורך שנים. 
למעט  חדשים.  ולמצטרפים  מועדון  לחברי  המבצע 
קולקציית Y.M, פריטי פיקס פרייס, מחלקת ספרי תורה. אין 

כפל מבצעים והנחות. עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון. 

איקאה: עיצובים שיאירו אותם
לחדש  כמו  אין  מוקדם,  מחשיכים  הימים  בה  זו  בתקופה 
את חדר הילדים עם תאורה שתוסיף קסם, אור וצבע לשגרת 

איקאה  השינה. 
מנורות  מגוון  מציעה 
חלומיים  בעיצובים 
לילדים  שיגרמו 
לחכות לשעת השינה!
LED קיר  מנורת 

עלה   -  UPPLYST
מנורת  ש"ח.   75 ירוק. 
LED UPPLYST קיר

בהיר.  כחול  פרפר   -
ש"ח.   75 ורוד.  לב   -  LED UPPLYST קיר  מנורת  ש"ח.   75

מנורת תלייה TROLLBO - ירוק בהיר. 95 ש"ח.
אהיל  TIPPAKULL- כחול/דוגמת כדור פורח. 49 ש"ח.

1, אזה"ת  ישראל  גיבורי  רח'   - נתניה  הסניפים:  רשימת 
כביש  שורק  עסקים  1 מרכז  היוזמה  רח'   - ראשל"צ  פולג. 
חיפה 52 (דרך  ישראל  תפוצות  רחוב  אתא -  קריית  פלמחים. 

קריית אתא(. באר שבע - הירדן 24.

'רב-קו אונליין': עדכון 'פרופיל תלמיד' 
(סטודנט) באופן מיידי וללא תור! 

טעינת  מהפכת  את  המובילה  אונליין'  קו  'רב  חברת 
בנות  התלמידים,  לציבור  בבשורה  יוצאת  ה'רב-קו',  כרטיסי 

וסטודנטים:  הסמינרים 
'פרופיל  לכם  להתאים  כדי 
וליהנות  (סטודנט)  תלמיד' 
לכם,  המגיעות  מההטבות 
פשוטה  היא  הדרך  מהיום, 
אישור  מעלים   - ומהירה 
אונליין',  ל'רב-קו  לימודים 
סטודנט  פרופיל  טוענים 

לחוזה  בהתאם  הנחה   50% עד  הסטודנט!  מהטבות  ונהנים 
הנבחר! 

במוסדות  גם  לקבל  ניתן  הכרטיסים  וטעינת  ההנחות  את 
ומוסדות  סמינרים  כמו  אונליין,  רב-קו  שרותי  את  המספקים 

הלימוד (לגילאי 18 ומעלה).
חברת 'רב-קו אונליין', הידועה בשירותיה הרחבים בטעינת 
ה'רב-קו', מציעה לכם פתרונות טעינה מיידיים וקרובים אליכם 
פזורים  'כספונטים'  של  רבים  אלפים   – הכספונט'  ב'עמדות 
ברחבי הארץ ובריכוזים החרדיים, בעמדות 'נדרים' ו'קהילות' 
ובמאות בתי עסק – קיוסקים וחנויות. בנוסף ניתן להזמין חוזה 

טעינה גם דרך הטלפון. מספר הטלפון הוא: 03-7207406.
'רב-קו אונליין' פועלת ללא לאות בכל רחבי הארץ בכלל 
לטעינת  המיועדים  נקודות  באלפי  בפרט  הארץ  ובמרכזי 
כרטיסי ה'רב-קו', הכל במטרה לעזור לכם לטעון את ה'רב-קו' 

בקלות ולהביא אתכם מוכנים לנסיעה בתחבורה הציבורית.

ישראכרט 'מגיע לך יותר':
אירוח במלונות מהדרין במחיר מיוחד

לנפוש  יוכלו  ישראכרט  של  יותר'  לך  'מגיע  תכנית  חברי 
למהדרין  כשרים  מלון  בתי  במגוון 
לחברי  המיועדים  מיוחדים  במחירים 

התוכנית. 
ממחירים  ייהנו  התכנית  חברי 
נופש  באתרי  באירוח  במיוחד  מוזלים 
בכשרות מהדרין, האירוח לזוג באמצע 
וארוחת  לינה  בסיס  על  ללילה  שבוע 
בוקר 499 ש"ח או על בסיס חצי פנסיון 
מלון  המלונות:  בין  ש"ח.   649 במחיר 

ניר עציון, מלון לביא, מלון כינר, מלון אמירי גליל, טירת צבי, 
מלון המצודה בצפת, מלון עין כרם ומלון שערי ירושלים. בחלק 

מהמלונות האירוח הינו על בסיס לינה וארוחת בוקר בלבד. 
בנוסף נהנים חברי התכנית 'מגיע לך יותר' בין היתר מגוון 
הנחות הנעות בין 3% ל-5% במאות חנויות ובתי עסק בפריסה 

ארצית. 
לחברי  מוענקות  נוספות,  הטבות  מגוון  ועוד  אלו  הטבות 
החשבון  חיוב  במעמד  אוטומטי  באופן  יותר'  לך  'מגיע  תכנית 

החודשי ואין צורך לבקשן מבית העסק. פירוט ההנחה מופיע 
לבית  חודש  מידי  הנשלחת  החודשית  החיוב  הודעת  גבי  על 

הלקוח.
חייגו: -1-800-22-88 יותר  לך  מגיע  לתכנית  להצטרפות 
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מכירת חיסול ומבצעי ענק ברשת 'בר כל' 
סניף שלמה המלך בבני ברק

רשת 'בר כל' שמחה לבשר ללקוחותיה כי לרגל התרחבות 
והתפתחות מואצת של הרשת, מכריזה רשת 'בר כל' על מכירת 
חיסול מיוחדת בסניף שלמה המלך בבני ברק בלבד במחלקות 

ספרים  ביגוד,  בית,  כלי 
בסניף  וצעצועים 
על  יחזרו  שלא  במחירים 
יתקיימו  בנוסף,  עצמם. 
מבצעי ענק בכל מחלקות 
הסניף. בבר כל ממליצים 
ולנצל  להזדרז  ללקוחות 

את ההזדמנות המיוחדת שלא תחזור על עצמה. המבצע יימשך 
עד גמר המלאי.

המכירה המיוחדת בסניף שלמה המלך היא בנוסף למבצעים 
השבועיים המיוחדים שמנהיגה רשת 'בר כל' כבר שנים רבות 
שבת'  'לקראת  ומבצעי  ורביעי  שלישי  בימי  הלקוחות  לטובת 
במיוחד  ומפתיעים  זולים  במחירים  מוצרים   – שישי  יום  מדי 
הסחורה  את  תמצאו  כל  בר  מדפי  על  המלכה.  שבת  לקראת 
וטריות  באיכות  וכמובן  ביותר  והמהודרת  ביותר  הטובה 

מקסימלית. 
בבר כל מוסיפים בעקבות הביקוש הגבוה לירקות ופירות 
בכל  והירקות  הפירות  מחלקות  שודרגו  כל',  'בר  בסניפי 
הסניפים ברחבי הארץ. במחלקות המשודרגות נהנים הלקוחות 
פשרות  ללא  מהודרת  בכשרות  וירקות  פרות  של  רחב  ממגוון 
ומבלי להתפשר על טעם ואיכות. מחלקת הירקות של בר כל 
העדה  בד"צ  של  המהודרת  בכשרות  מתהדרת  הסניפים  בכל 

החרדית.

בלאק פריידי בחדד כסף טהור:
עד 50% הנחה

יוצאת  טהור'  כסף  'חדד  הוותיקה  הכסף  כלי  יצרנית 
ומציעה  נובמבר  מכירות  וחודש  פריידי  הבלאק  לרגל  במבצע 
וביניהם  טהור  כסף  כלי  על  הנחות  אקסטרה  בלבד  לשבועיים 
חנוכיות כסף טהור מעוצבות, פמוטים, 
גביעי קידוש, כלי הגשה ועוד בהנחות 
תקף  המבצע  הנחה.   50% עד  של 
על  המקוון  המכירות  באתר  באונליין 
22/11- בתאריכים  האתר  מוצרי  כל 

6/12 על כלי כסף המעוצבים בעבודת 
יד ובמלאכת מחשבת. 

בחנוכייה  להתחדש  הזדמנות  זו 
עשרות  של  מגוון  מתוך  טהור  מכסף 
סגנונות  במבחר  מעוצבות  חנוכיות 
טהור  כסף  כלי  נובמבר:  במכירות  משתתפים  בנוסף  וגדלים. 
כלי   ,925SilverStrerling האיכות  בחותמת  החרוטים 
'מורשת' בציפוי שכבה עבה של כסף וכלים המשלבים כסף עם 

עץ, זכוכית או קריסטל. 
ההנחה תינתן בהקלדת קוד קופון המופיע באתר, אספקה 

לפני חג החנוכה.
כלי הכסף הטהור של 'חדד כסף טהור' מעוצבים ביד אמן, 
איכותיים ומוצעים עם אחריות לכל החיים בין הכלים חנוכיות, 
דיקנטר  קנדלברות,  נטלות,  מזוזות,  חנוכיות,  קידוש,  גביעי 
ובשבתות  בחגים  חלק  ייקחו  הכסף  כלי  ועוד.  הגשה  כלי  יין, 
מנהגים  חדשות,  משפחתיות  ממסורות  נפרד  בלתי  חלק  ויהיו 

מרגשים ורגעים טובים. 
ובהזמנות   www.hadadbros.com טהור:  כסף  חדד 

טלפוניות במספר: 054-4844103.

נעמן מציגה: סדרת כלי הגשה ובישול 
בעיצוב חורפי

כל מי שנתקל בסדרת כלי הבית 'ספוט' מבית 'נעמן', רשת 
חנויות כלי הבית הגדולה והמובילה בישראל, מתרחבת דעתו. 

בלתי אפשרי להישאר אדישים 
המיוחד  העיצוב  למראה 
סדרת  של  ונפש  לב  והמשובב 
הכלים. לא לחינם "כלים נאים" 
הדברים  משלשת  אחד  אלו 
אדם,  של  דעתו  המרחיבים 
עפ"י מאמר חז"ל בתלמוד בבלי 

ברכות נ"ז.
כלי הסדרה הייחודית 'ספוט' העשויים מקרמיקה, מנוקדים 
ומעוצבים להפליא בגוונים חמים ובהשראה עתיקה ומסורתית, 
מתאימים  הכלים  בחוץ.  וגשום  כשקר  מתוכם  לאכול  שכיף 
כפי  ולהגשה  ובמיקרוגל  קרמיות  בכיריים  בתנור,  לשימוש 
הסדרה  מהמחווה.  יופתעו  שבוודאי  הסועדים  לשולחן  שהם 
מורכבת מקעריות מרק עם מכסה וללא מכסה, תבניות אישיות 

וקסרול למרק, שיחממו לכם את ימי החורף הקרירים.
בשל החומר העבה במיוחד ממנו מיוצרים הכלים שבסדרה, 
כך  ואיכותי,  אחיד  לבישול  חום  לאגור  ביכולת  מאופיינים  הם 
שניתן לבשל בהם בישול ארוך השומר על טעם האוכל בארומה 

מיוחדת.
כתשורה  צעיר,  לזוג  כמתנה  להעניק  מתאימה  הסדרה 
גם  זאת  להעניק  להרשות  בסדר  וזה  להורים  תודה  וכאות 
צבעים  בשלשה  מנוקדות  בדוגמאות  להשיג  ניתן  לעצמכם. 
כלי  רשת  חנויות  בכל  עתיק,  וורוד  תכלת  צהוב,  אופנתיים: 

הבית 'נעמן' הפרושות ברחבי הארץ.

ממהרים? קפסולות ג'ל כביסה מרוכז של 
BIO סנו מקסימה

מציעים  בסנו  קשה,  משימה  בהכרח  לא  היא  כביסה 
הכביסה  ג'ל  קפסולות  את  עבורכם 
בתוספת  ג'ל   ,BIO מקסימה  של 
ולניקוי  כתמים  להסרת  אנזימים 
במיוחד.  ונוח  מהיר  לשימוש  יסודי 
מתאימות  סנו  של  הג'ל  קפסולות 
הטמפרטורות  בכל  לשימוש 
מכונות  סוגי  לכל  ומותאמות 
הכביסה. מארז הקפסולות של סנו מקסימה מגיע עם 28 יחידות 
מסיסות 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.

רגע לפני עליית מחירי ההיברידיות: היכנס 
לביגליס ונצל את מחירי 2019!

יתייקרו  בתאריך 1.1.2020  המיסים,  רשות  החלטת  פי  על 
אלפי  עשרות  עד  של  בשיעור  ההיברידיות  המכוניות  מחירי 
שקלים. רגע לפני עליית המחירים, אל תפספס את ההזדמנות 
וליהנות   2019 מחירי  את  לנצל  לביגליס,  להיכנס  הזמן  זה   -

מרכב היברידי חדש במחיר פיצוץ!
רק בביגליס תמצאו דגמי הייבריד בלעדיים ומגוון הצעות 

על  במיוחד  אטרקטיביות 
ההיברידיות  המכוניות  כלל 
יונדאי   –  !2019 מדגמי 
קורולה  טויוטה  איוניק, 
ועוד.  נירו  קיה  היברידית, 
המומחים של ביגליס יתאימו 
ההיברידי  הרכב  את  לכם 

או  פרטית  שטח,  או  כביש  מכונית  לצרכיכם,  בדיוק  המתאים 
לנוחות,  עבורכם  המושלמת  האבזור  חבילת  עם  משפחתית, 
צריכת דלק, וחיסכון וכמובן ביצועי מנוע איכותיים כפי שאתם 

צריכים.
ביותר  הגדול  הזמין  הרכבים  מגוון  את  תמצאו  בביגליס 
מנסיעה  שתיהנה  כדי  הכל,  בשבילך  יעשו  בביגליס  בישראל. 
לא  כבר  מהיום  שקט.  ראש  עם  חדש  ומרכב  ורגועה  נוחה 
צריך ללכת, לבוא, להתרוצץ, להמתין, למצוא מימון, להחתים 
טובה,  טרייד-אין  בעסקת  הישן  הרכב  את  למכור  טפסים, 
כדי  הדואר  לסניף  וללכת  ביותר  הזול  הביטוח  את  לחפש 
תיהנו  השירותים,  כל  את  תקבלו  בביגליס  בעלות.  להעביר 
כלל  במקדמה  צורך  ללא  במיוחד  אטרקטיבי  חודשי  מתשלום 
זמן  בתוך  אטרקטיביים  בתנאים  ובטיוח  חדש  רכב  עם  ותצאו 

קצר ומבלי שתקום מהכסא!
את  וקבלו  לביגליס  היכנסו  ותחסוך!  תשווה  בוא,  בקיצור, 
הטוב ביותר בשבילך. ביגליס – סוכנות משנה אלבר – ברחוב 
בטלפון  או  ירושלים  ירמיהו 39  וברחוב  ברק  בבני  כהנמן 106 

.1-700-550-650

מלכות וקסברגר: חידושים והפתעות 
בעולם היהודי

לקראת  אלו  בימים  מושקעים  מוקפד  ותכנון  משאבים 
השקת קולקציה חדשה של מוצרי שי, מתנות ומזכרות במבחר 
מאחורי  העבודה  את  חושפים  וקסברגר  מלכות  וחדשני.  ענק 
ליין  של  האסטרטגיה  בחידוש  ארוכה  תקופה  במשך  הקלעים 
ובחידוש  בהשקת  בקרוב  עולם  לאור  שייצא  החדש  המוצרים 
ורענן  ענק  במבחר  והמזכרות  המתנות  בעולם  הקונספט 
מקצועי  צוות  ובעבודת  שקלים,  אלפי  מאות  של  בהשקעה 
ברמה  המוצרים  הפקת  של  מוקפד  ותכנון  שלמות  על  העמל 

הגבוהה והייחודית כמיטב המסורת.
ומנהלי  בעלי  הקונספט,  ושינוי  החדש  הליין  השקת  לרגל 
מלכות וקסברגר ר' זאב וקסברגר ואחיו האמן והצייר העומד 
השינוי  על  מספרים  וקסברגר  יואל  ר'  הממלכה  בראש 
וההתחדשות שתביא בכנפיה הבשורה החדשה בעולם המתנות 
והמזכרות, ותהיה פתח להתחלת עונה חדשה ומפתיעה שתביא 
בכל  ויצירתיות  רעננות  עם  שגרתיים  בלתי  חידושים  לעולם 

תחום המזכרות והמתנות.
לקראת הכנסת הליין הענק הייחודי והחדש יצאו במלכות 
מרוויחים'  ואתם  'מתחדשים  של  הענק  במבצע  וקסברגר 
ובתוכנית  וכמויות,  סטוקים  במכירת  אלו  בימים  המתקיים 
ניקוי מדפים של מתנות ומזכרות ייחודיות שנשארו ממהדורות 

קודמות במחירים מוזלים חסרי תקדים.
מיוחדת  מכירה  הינה  המכירה  מרחוק'!  להגיע  'שווה 
לפרטיים,  מכירה  שנה,  ב-70  פעם  שקורה  מדפים  ניקוי  של 
לספקים, לסוכנים, למוסדות, לארגונים, לעמותות, לגני ילדים, 
ונמשך  ובבודדים  בכמויות  מתנות  מזכרות,  של  ענק  במבחר 
בטרקלין   14.11.2019 חשוון  ט"ז  חמישי  מיום  בלבד  לשבוע 
ברק  בבני   18 הלפרין  ברחוב  וקסברגר  מלכות  של  הראשי 
בלבד! החכם זוכה - והעצלן בוכה, למי שמבין – זה לא ספין, 
אין זמן להמתין רוצו להספיק את ההזדמנות הנדירה, ובקרוב 
ייחודיים  וחידושים  הפתעות  על  השם  בעזרת  תשמעו  עוד 

למזכרות ומתנות ומוצרים לכל עונות השנה.

מהפכת החורף כבר כאן: נגמרו התלונות 
על המים החמים

המוקדמת,  החשיכה  ושעת  החורף  לשעון  המעבר  עם 
מים  יש  לא?  או  בוילר  הדלקנו  הסיוט:  מתחיל  רבים  בבתים 
קרים  מים  שזרם  לפני  להתקלח  נספיק  התינוק?  את  לקלח 

יפתיע אותנו בדיוק באמצע החפיפה?
הגז  חברת  'פזגז',  מבית   Rinnai המים  מחמם  בזכות 
לחלוטין.  אחרים  קולות  נשמעים  השנה  בישראל,  הגדולה 
למחמם  מבוילר  בישראל  משפחות  אלפי  עשרות  של  המעבר 
מים מתקדם, שינה את חייהן וכן את רמת השיח בנושא המים 
אין  מפוארת,  כה  טכנולוגית  התפתחות  של  בשנים  החמים. 

בדיוק  מאחור.  להישאר  סיבה 
אלא  ביד  מכבסים  שלא  כמו 
למים  גם  במכונה,  משתמשים 
שעות  לחכות  סיבה  אין  חמים 
ייגמרו  שמא  בחרדות  להיות  או 

באמצע המקלחת. 
המים  במחמם  שימוש  עם 
אף  אתם  'פזגז',  מבית   Rinnai

פעם לא מחכים למים חמים, יש לכם מים חמים שלא נגמרים 
עובד  והמחמם  מאחר  החשמל,  בהוצאות  חוסכים  ואפילו 
רק  לפעולה  נכנס  המכשיר  השמש –  דוד  עם  מוחלט  בתיאום 
כאשר נגמרים המים החמים מהדוד, ומחמם רק את הכמות בה 
השתמשתם בפועל, לעומת חימום מיכל שלם בבוילר החשמלי.

בארצות הברית, אירופה ויפן הבינו כבר מזמן את היעילות 
ומחמם המים קיים כמעט בכל בית. בוילר הפך למוצר שוליים 
האחרונות  ובשנים  מפותחים,  ולא  ישנים  בבתים  רק  שקיים 
את  לטובה  משנה  המים  מחמם  בישראל.  גם  קורה  הדבר 
ההתנהלות השוטפת במהלך החורף ומוריד מכם דאגות, חוסך 
לכם זמן יקר ואת כל הבלבול והתסכול סביב נושא המקלחות 

בעונה הקרה.
בחורף הזה תהיו הרבה יותר רגועים!

חייגו כעת - כוכבית 'פזגז' (כוכבית 9636) ותתחילו ליהנות 
ממהפכת המים החמים!

ימי מכירות משתלמים באלדן
עם  משתלמים,  מכירות  ימי  של  בחודש  יוצאת  אלדן 
החל  מעולים,  מימון  בתנאי  מיוחדים  במחירים  רכבים  מגוון 
מחירים  ישנם  בנוסף  תשלומים.   100 עד  או  ש"ח  מ-25,000 
מ-499 החל  אוקטביה  סקודה  הבאים:  הדגמים  על  מיוחדים 

ש"ח לחודש, סובארו אימפרזה החל מ-199 ש"ח לחודש, קיה 
ספורטאז' החל מ-599 ש"ח לחודש ופולקסווגן ג'טה TSI החל 

מ-299 ש"ח לחודש.
הישראלית  וההשכרה  הליסינג  המכירה,  חברת  'אלדן', 
של  גבוה  נאמנות  לשיעור  פעם  אחר  פעם  זוכה  המובילה, 
המחקר  מכון  של  רצון  שביעות  סקר  פי  על   – הלקוחות 
אלדן,  על  ממליצים  אלדן  מלקוחות   90% כי  עולה  'שילוב' 
המימון  ותנאי  המחירים  בזכות  וגם  השירות  האמינות,  בזכות 

המשתלמים.
הבטוחה',  'הקניה  משיטת  גם  תיהנו  באלדן  רכב  ברכישת 
הכוללת תעודת זהות לרכב – שקיפות מלאה לפעולות שנעשו 
מבחן  וביקורות,  תיקונים  תקופתיים,  טיפולים  כולל  ברכב, 
אלדן – בדיקת קנייה במכון חיצוני, תיקון ליקויים בטיחותיים 
ועשרת  המנוע  על   – מורחבת  אחריות  כללי,  וניקיון  ומכניים 
כמו  עצמית,  השתתפות  כל  וללא  ברכב  העיקריים  המכלולים 
כן אלדן מציעה את שירות "לא מתאים לך? תחזיר!" שמאפשר 
לרכוש את הרכב, לנסוע ולהתנסות במשך מספר ימים ואם לא 
דמי  תשלום  (בקיזוז  להחזירו  ניתן  שהיא,  סיבה  מכל  מתאים, 

שכירות מינימליים בגין הימים שחלפו).
בתשלום  מותנית  חודשים  ל-36  בלון  הלוואת  עסקת 
ישיר  מקבוצת  ישיר  מימון  המלווה  לתנאי  בכפוף  מקדמה. 
ההלוואה  בפירעון  אי-עמידה  לתקנון.  בכפוף  בע"מ.   (2006)
או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי 

הוצאה לפועל. תקף לרכבים מיד ראשונה בלבד.
או   eldan.co.il אלדן  באתר  למצוא  ניתן  נוספים  פרטים 

בטלפון 3003*.

מסיבת הפתעות במשביר לצרכן
באירועי  השבוע  יוצאת  לצרכן  החדש  המשביר  רשת 
חברי  אלפי  למאות  המיועדת  הגדולה"  ההפתעות  "מסיבת 

מועדון קלאב 365.
המשביר  רשת  סניפי  בכל  שיערכו  האירועים  במסגרת 
בנובמבר  ה-20  עד  בנובמבר  התאריכים 13  בין  לצרכן  החדש 

יכללו מבצעים עד 50% הנחה במחלקות הרשת.
במשביר לצרכן, רשת בתי הכלבו המובילה בישראל, תוכלו 
במחירים  ומגוונים  שונים  ומוצרים  מחלקות  ממגוון  ליהנות 
קורת  תחת  זאת  וכל  השנה  כל  לאורך  במיוחד  אטרקטיביים 
גג אחת. המשביר לצרכן מונה כ-37 סניפים ברחבי הארץ. אנו 
מזמינים אתכם לבקר בסניפינו וליהנות ממבחר מותגי האופנה 
ים,  ובגדי  תחתונה  הלבשה  דגמי  ממגוון  המובילים,  והספורט 
תכשיטים,  הבית,  עולם  והקוסמטיקה,  הבישום  מותגי  מיטב 
טקסטיל וכלי בית, חשמל ועוד. בואו להתחדש במשביר לצרכן.

סנו אוקסיג'ן בייבי – מסיר כתמים לבגדי 
תינוקות ולבעלי עור עדין

להגנה  זקוק  תינוקכם  של  העדין  העור  החורף,  בימות 
שקדנו  לכן  מלטפת.  ולרכות  מירבית 
'מקסימה  סדרת  פיתוח  על  סנו,  במעבדות 
המבצעת  כביסה  מוצרי  סדרת   – בייבי' 
ביעילות את פעולת הניקיון, תוך התחשבות 

בעורו העדין של התינוק. 
אוקסיג'ן  את  עבורכם  מציעים  בסנו 
בייבי – מסיר כתמים לכביסת בגדי תינוקות 
ולבנה  צבעונית  לכביסה  עדין,  עור  ולבעלי 
לפני  בכתמים  לטיפול  אקונומיקה,  ללא 
כביסה או כתוסף כביסה. סנו אוקסיג'ן בייבי, 

אנטיבקטריאלי וקוטל 99.9% מהחיידקים.

ות
כנ

צר

בדרך לכתבה הבאה עצרו לרגע 
של נסקפה טייסטרס צ'ויס

קחו רגע של הפוגה מכל מה שמסביב, פרגנו לעצמכם רגע של קפה משובח עם 
ארומה מעולה • אתם חייבים את זה

אמצע יום מלא פעילות, חייבים לקחת 
נמס  קפה  עם  אותו  קחו  לעצמכם?  רגע 
איכותי של נסקפה טייסטרס צ'ויס. עצמו 
הפולים  ניחוח  את  ותשאפו  העיניים  את 
העשיר, כבר בלגימה הראשונה תחושו את 
טעמו העשיר של נסקפה טייסטרס צ'ויס, 
קפה עם ארומה ייחודית ש'מבינים' בקפה 

מזהים כבר מרחוק.
נסקפה טייסטרס צ'ויס הוא הרבה יותר 
מסתם ספל קפה, הוא מעצים עבורכם את 
בדקה  לעצמכם  שלקחתם  הרגע  איכות 
בבית.  או  בלימודים  בעבודה,  שקט  של 
של  רגע  מייצר  צ'ויס  טייסטרס  נסקפה 
הפוגה מלווה בטעם חווייתי מלא בארומה 

עשירה ומפנקת.
המותג  הינו  צ'ויס  טייסטרס  נסקפה 
המעניק  בישראל  הקפה  בשוק  המוביל 
פולי  מבחירת  החל  משובחת,  קפה  חווית 
מוקפד  תהליך  דרך  הקפה,  במטעי  הקפה 
לאיכות  הקפה  ומיצוי  טחינה  קלייה,  של 
ארומה  משובח,  טעם  של  מקסימלית 
ומכסה  צנצנת  ועד  עשיר,  ומרקם  מעולה 

הנאה  המאפשרים 
הקפה  מאיכויות 

לאורך זמן.
טוב  קפה   
אנשים  בין  מחבר 
תרבויות,  ובין 
אותו  לוגמים  כולם 
הפוגה  של  ברגע 
מהארומה  ונהנים 
שקשה  המשובחת 

לטעות בה.

תוכלו  המובילה  המוצרים  בסדרת 
למצוא:

 – אוריג'ינל  צ'ויס  טייסטרס  נסקפה   
קפה  אוהבי  ידי  על  ומועדף  מובחר  קפה 
שבוחרים ליהנות מחוויית קפה איכותית, 

משובחת ומענגת.
נסקפה טייסטרס צ'ויס בריסטה - עם 
תוספת ייחודית של פולי ערביקה בטחינה 
להנאה  משובחת  קפה  חוויית  דקה. 
או  עם  משובחת  קפה  תערובת  מושלמת. 

בלי חלב.
צ'ויס נטול קפאין -  נסקפה טייסטרס 
קפה נטול קפאין שעובר תהליך של נטילת 
למי  מצוין  פתרון  ומעניק  במים  הקפאין 
שמעוניין ליהנות מטעם הקפה ויתרונותיו 
ניטלים  שאינם  החמצון  נוגדי  כולל 

בתהליך נטילת הקפאין.
האדים  שמאחורי  הקטנות  הלגימות 
השיא  רגע  את  מהוות  המסתלסלים 
בואו  אז  המושלמת.  הקפה  חוויית  של 
ליהנות מרגע איכותי לעצמכם עם נסקפה 

טייסטרס צ'ויס.
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עיכוב בהחזרות ממסרים
בסניפים: ששרר  הביטחוני  המצב  בשל  כי  להודיעכם  הרינו 

יהודה הנשיא 740 ונתיבות 721 יחולו עיכובים בהחזרות ממסרים 
הצגה: לתאריכי  באשר  אלו  סניפים  על  המשוכים  ושיקים 

.11-12/11/2019

הודעה על עיכוב בהחזרות ממסרים ושיקים

:11/11/2019
 ,033 132 017 

.109 062
186 173 

355 349 318 312
397 363

.539 516 
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הארט נאכדעם וואס פייער שטילשטאנד גייט אריין אין קראפט:

ווארטזאגער פון מדינת ישראל מיליטער דעקלערט אז אפעראציע 'שווארצער 
פאסיק' איז געווען א קאלאסאלער סוקסעס דערגרייכנדיג אלע אירע צילן

מדינת ישראל מיליטער ליקווידירט 25 טעראריסטן פון די איסלאמישער דזשיהאד אינאיינעם מיט מערערע צילן פון דער דזשיהאד – הויפט גענעראל פון 
איסלאמישער דזשיהאד ראסמי אבו מאלכוס אויך פון די אומגעקומענע – פאלעסטינער קוועלער באריכטן איבער אקציעס קעגן טאנקען אין זייט פון מדינת 

ישראל – דיפלאמאטישע פארהאנדלונגען מיט דער פארמיטלונג פון עגיפטן ברענגט געווינטשענע רעזולטאטן

עס  וואס  מעלדונג  א  אין 
דארנעשטאג  פארשפרייט  האט 
מליטערישער  דער  אינדערפרי 
זילבערמאן  הדי  ווארטזאגער 
א  אז  באשטעטיגט  ער  האט 
אריין  איז  פייער  שטילשטאנד 
אין קראפט און אז די אפעראציע 
האט  פאסיק'  'שווארצע 

דערגרייכט אלע אירע צילן.
ביי זיין רעדע האט זילבערמאן 
מדינת  אז  באשטעטיגט  אויך 
ישראל האט געזוכט אויפצובויען 
כאמאס  די  צווישן  באלאנס  א 
איסלאמישער  דער  און  רעגירונג 
איידער  אז  אויך  און  דזשיהאד 
דער  ליקווידירט  האט  מען 
הויפט  דזשיהאד  איסלאמישער 
ישראל  מדינת  האט  באהאטי,  אל 

דורך  איינצושטילן  אים  געזוכט 
נאר  אז  און  וועגן  דיפלאמאטישע 
נאכדעם וואס זי איז נישט געווען 
געדארפט  מען  האט  סוקסעספול 
פאלגענדע  די  אונטערנעמען 

שריט.
די  פון  אנהייב  דער 
אנגעהויבן  זיך  האט  געשעענישן 
ווען  פארטאגס,  מאנטאג 
פליגערס פון מדינת ישראל האבן 
זיך אראפגעלאזט העכער עזה און 
ספעציפישן  א  זייער  אין  האבן 
די  פון  הויפט  דער  געצילט  וועג 
אל  דזשיהאד,  איסלאמישער 

באהאטי.
באריכטן  פאלעסטינער  לויט 
איידער  מינוטן  געציילטע  זענען 
פאסירט  האט  אטאקע  דער 

דראונס  ארט  אויפ'ן  אנגעקומען 
פארשוין  דער  אז  זיכערצומאכן 
ארט  אויפ'ן  דארט  ווירקליך  איז 
אן  נישט  איז  אטאקע  די  און 

אומזינסטער.
באריכט  פאלעסטינער  דער 
געווארן  באשטעטיגט  נישט  איז 
קוועלער,  ישראל  מדינת  דורך 
די  איז  יעדנפאלס  אין  אבער 
און  וועג  אין  ארויס  אטאקע 
מדינת  פון  כוחות  זיכערהייט 
באמבאדירט  האבן  ישראל 
זיך  האט  עס  וואו  הויז  דער 
באהאטי  אל  דער  אויפגעהאלטן 

און אים אפגערוימט פון וועג.
ישראל,  מדינת  אין  קוועלער 
דער  אויך  אריינגערעכנט 
נתניהו,  מיניסטער  פרעמיר 
פאלק  מיט'ן  מיטגעטיילט  האבן 
אל  דער  מאן  צרה  וואספארא 
זיי  לויט  געווען.  איז  באהאטי 
הויפט  דער  געווען  ער  איז 

זאל  ווינקל  דרום  דער  אז  שטער 
שטילשטאנד  א  צו  קומען  קענען 

צושטאנד.
אל  איבער  אקציע  דער 
באהאטי איז געווען דער טריגער 
אז פון עזה זאל אנהייבן רעגענען 
דרום  דער  אויף  סיי  מיסעלס, 
מער  אויך  און  ישראל  ארץ  טייל 
ווייטגרייכענד צו דער צענטער פון 
מדינת ישראל. טאקע, אנגעהויבן 
פון דינסטאג אינדערפרי ביז ווען 
אין  אריין  איז  שטילשטאנד  דער 
קראפט און אויך אביסל נאכדעם, 
געקומען  מיסעלס   450 זענען 
מדינת  פון  ריכטונג  אין  צופליען 

ישראל.
נישט  איז  שמים  בחסדי 
קיין  געווארן  באריכטעט 
קיין  פאר  שאדענס  ערנסטער 
בירגער מיט אן אויסנאם פון איין 
פאל ווען איין פרוי, אין די עלטער 
פון 70 יאר איז אטאקירט געווארן 

ליידענדיג שווערע וואונדן.
דאסמאל איז אויך באריכטעט 
פראוואונגען  איבער  געווארן 
מצד די דזשיהאדיסטן צו באשיסן 
מאשינען און טאנקען וואס זענען 
לויט  גרעניץ.  צום  נאנט  געקומען 
מצליח  זיי  האבן  קוואל  זייער 
אין  קוועלער  די  אבער  געווען, 
געלייקענט  האבן  ישראל  מדינת 

די באריכט.
צייט  גאנצער  דער  דורכאויס 
איינצושטעלן  באמיהונגען  זענען 
שטילשטאנד  פייער  א 
אומאויפהערליך.  אנגעגאנגען 
דער  מצד  סיי  ישראל  מדינת 
עגיפטער,  די  פון  פארהאנדלונג 
קאהיר  אין  באגעגענט  זיך  האבן 
א  אויסצוהאמערן  געזוכט  און 

שלום שטאנד.
דער  וואס  שמועס  א  אין 
איסלאמישער  די  פון  פארזיצער 
די  פאר  געגעבן  האט  דשיהאד 
פרעסע, האט ער קלארגעשטעלט 
פאדערונגען  זיינע  זענען  וואס 
ער  ווען  ישראל,  מדינת  מצד 
ישראל  מדינת  אויב  אז  באטאנט 
ער  איז  פאדערונג,  די  נאך  קומט 
פייער  דער  אפצושטעלן  גרייט 

זאפארט.
איז  פאדערונגען  די  צווישן 
זאל  ישראל  מדינת  אז  געווען 
כאמאס  אלע  די  נאכקומען 
זאל  זי  אז  אויך  און  פארלאנגען 
קעגן  אטאקעס  אירע  אפשטעלן 
די וואס קריכן ארויף אויפ'ן צוים, 
השיבה  זכות  די  פון  ראם  אין 

טענה.
לענגערער  א  נאך 
ענדליך  איז  פארהאנדלונג 
געשליכטעט געווארן דער סכסוך 
און ביידע זייטן זענען איינגאנגען 

אויף א שטילשטאנד.
מדינת  וואס  הכל  סך  א  אין 
זענען  פארשפרייט  האט  ישראל 
טעראריסטן   25 ווי  אזויפיל 
געווארן,  דערמארדערט 
איין  אויך  אריינגערעכענט 
איז  וועלכער  טעראריסט 
די  פאר  פאראנטווארטליך 
מדינת  פון  ריכטונג  צום  שיסעריי 

ישראל.
טעראריסטן  די  פון  רוב  דער 
אין  געווארן  דערשאסן  זענען 
אנגעגרייט  האבן  זיי  ווען  צייט 
ארויסצושיסן  געווער  זייער 
ישראל.  מדינת  קיין  מיסעלס 
פון  הכל  סך  דער  האט  אויך  אזוי 
זי  אז  באריכטעט  מיליטער  די 
פון  רייע  א  אראפגעשאסן  האט 
וואס  פעסטונגען  און  געביידעס 
די  אין  סטאנצירט  געווען  זענען 
אינטערעסן פון די איסלאמישער 

דזשיהאד.
איז  ישראל  מדינת  אין 
דאזיגע  די  אז  האפענונג  דער 
א  דערלאנגען  וועט  אפעראציע 
טויט קלאפ פאר די איסלאמישער 
נישט  מער  וועט  זי  אז  דזשיהאד, 
איז  צי  קאפ,  דער  הייבן  קענען 
עס אזוי טאקע אזוי, לאמיר האפן 
ווען כלל ישראל פאלאזט זיך אויף 

דעם שומר ישראל.

דער צייטונג פון דעם טרייער יודענטום

usa@hamevaser.co.il :בריעוו צום רעדאקציע צו אימייל
מיר וועלן זיך פרייען צו הערן פון אייך

 אין א וואך ווען אין מדינת ישראל טומעלט זיך אין דרום און אויך האט ירדן אנהייב וואך
געמאלדן אז זי נעמט צוריק די שליטה איבער די בקעת הירדן געגענט איז געמאלדן געווארן 

אז דער אמבאסאדאער פון ירדן וועט זיך אומקערן קיין מדינת ישראל.
דער מעלדונג איז איבערגעגעבן געווארן דורך דער אויסערן מיניסטער פון ירדן, איימאן 
אל ספאדי. דער מעלדונג קומט אין ליכט פון אנגייענדע פארהאנדלונגען צווישן מדינת ישראל 

און ירדן, אנגעפירט דורך דער פארזיצער מאיר בן שבת.
געזאגט  האט  וויכטיג".  קריטיש  אונז  איז  ירדן  און  ישראל  מדינת  צווישן  באציהונג  "דער 

דער קוואל און געמאלדן אז מדינת ישראל וועט נאכקומען די פאדערונגען פון ירדן.
דער לעצטער קאנפליקט וועבט זיך איבער צוויי ירדנער בירגער וואס זענען ארעסטירט 
אין  אומרוען  אנדרייען  נאך  געווארן  ארעסטירט  זענען  בירגער  צוויי  די  ישראל.  מדינת  אין 
דער הר הבית בארג. ווען ירדן האט זיך דערוואוסט אז אירע בירגער ווערן געהאלטן אין די 
די  איבערצורייסן  געדראאעט  און  וועלטן  איבערגעדריידט  זי  האט  טורמעס,  ישראל  מדינת 

דיפלאמאטישע באציהונג.
די דראאונג האט געהאלפן. מדינת ישראל האט זיך געבראכן. די רעגירונג האט באפרייט 
די בירגער און זיי איבערגעגעבן אין די הענט פון ירדן זאגענדיג אז פון היינט איז זי אונטער די 

פאראנטווארטליכקייט פון ירדן.
געווארן,  באנייעט  זענען  באציהונגען  די  און  סכסכוך  דער  געשלאסן  זיך  האט  דערמיט 

ווארשיינליך ביז צו דער נעקסטער שטאפל.

•••
 אמעריקאנער אן  אויך  איז  וואס  טעראריסט  אייסיס  אן  מיט  טון  אמעריקע  קען  וואס 

א  אין  האט  טערקיי  וואס  דעם  נאך  לענדער  אסאך  אריין  זענען  סיטואציע  די  אין  בירגער? 
פרעצענטדלאזער שריט באשלאסן אויסצוליפערן צענדליגע איייסיס טעראריסטן וועמען זי 

האט געהאלטן אונטער אירע שוץ, צו די לענדער פון וואו זיי שטאמען אלץ בירגער.
אמעריקע,  ווי  לענדער,  וועלט  מערב  די  פון  בירגער  זיי  פון  טייל  א  טעראריסטן,  אלע  די 
דייטשלאנד, זענען ארעסטירט געווארן אין טערקיי זייענדיג דארט אויף אקציעס אדער ווען 
טערקיי איז געווען אין סוריע און זענען געהאלטן געווארן אין טערקישע טורמעס, אבער יעצט 

וויל זיי שוין טערקיי נישט האלטן ביי זיך.
בלויז אין דער לעצטער וואך האט טערקיי ארויפגעזעצט איין טעראריסט אויפ'ן פליגער 
נישט  האבן  לענדער  וועלט  מערב  די  אז  איז  בראך  דער  אמעריקע.  קיין  אפגעשיקט  אים  און 

וואס צו טון מיט די טעראריסטן.
איבער רוב פון די ארעסטאנטן איז נישט דא קיין באווייזן איבער זייערע שריט און אויך 
לאנג,  האלטן  נישט  זיי  קען  מען  און  שוואך  באווייזן  די  זענען  דא,  יא  איז  עס  וואס  די  איבער 
אזוי אז עס קען זיין אן ערשיינונג אז איייסיס טעראריסטן זאלן זיך ארומדרייען אין אמעריקע 

פראנק און פריי, ווען מען זארגט אז זיי זאלן ווייטער אנגיין מיט זייערע טעראר אקטן.

•••
 נישט נאר אין מדינת ישראל ליידט מען שוין נאנט צו א יאר פון אומסטאבילער רעגירונג

דער  נאר  רעגירונג,  א  אויפצושטעלן  מצליח  נישט  איז  פראקציעס  די  פון  איינער  קיין  און 
זעלבער סיטואציע שפילט זיך אפ אין שפאניע.

שפאניע, אין די לעצטע צוויי יאר, האלט שוין ביי איר פערטער וואלן און דער אויסגאנג 
איז די זעלבע, ווען קיין איינער פון די זייטן קען נישט אויפשטעלן א קאאליציע.

דער שפאנישער פארלאמענט פארמאגט אזויפיל ווי 350 זיצן. דער יעצטיגער אמטירענדער 
פרעמיר מיניסטער האט אנגעצויגן אזויפיל ווי 120 זיצן און עס פעלט אים כאטש נאך 55 זיצן 
און ער קען דאס שווער טרעפן ווייל אינדערצייט וואס ער איז לינק געשטימט איז דא קעגן 
אים די רעכטע פארטייען וואס אויך זיי באטרעפן ווייניגער ווי אים און קענען זיך אנשליסן 

מיט אים.
ווען  דארט,  אויסקאכן  זיך  וועט  זאך  די  אזוי  ווי  זען  מען  וועט  טעג  קומענדיגע  די  אין 

דערווייל איז עס פארנעפעלט און אומקלאר.

•••
 פראטעסטן אין האנג קאנג קעגן די כינעזער רעגירונג ציט זיך שוין זייער לאנג. אין די

לעצטערע צייטן האבן זיי עטוואס נאכגעלאזט אבער אין די לעצטע טעג האבן זיי זיך ווידער 
אויפגעפלאמט.

צווישן די פראטעסטן האט זיך אין די וועלט ארומגעדריידט א ווידעאו טעיפ, וואו מען זעט 
א פאליציי ערשיסט א פראטעסטירער אין קאפ נאכדעם וואס ער האט ענטזאגט צו קאפערירן.

דער ווידעאו טעיפ האט ערשיטערט די געמיטער און וועט מעגליך צוברענגען אז די ביז 
יעצטיגע פראטעסטן זאלן זיך דראסטיש פארשארפן.

•••
 זייער זעלטן האט די אידישע וועלט א געלעגענהייט צו כאפן א נאנטע בליק צו די אידישע

קהילה אין איראן און צווישן די זעלטענע געלעגענהייטן איז באריכטעט געווארן די וואך איין 
אזא געלעגענהייט.

צערעמאניע  א  צו  ארויס  זענען  אידן  ארטיגע  די  ווען  געווען  איז  געלעגענהייט  דער 
אפצוצייכענען דער געדענקמאל פון די אידישע סאלדאטן וואס זענען דערמארדערט געווארן 

אין די בלוטיגע קריג צווישן איראן און איראק.
םארשטייער  רעגירונגס  אויך  אידן  די  אויסער  גענומען  אנטייל  האבן  צערעמאניע  די  ביי 
געלעגענהייט  די  אויסגענוצט  געווארן  אויך  איז  דערביי  מענשטן.  רעליגיע  מוסלמענער  און 

אויסצורייניגן די לאקאלע בית החיים אין עהרע פון די אומגעקומענע אידן.
געבנדיג  וועלט,  גארער  די  איבער  געווארן  פארשפרייט  איז  געשעעניש  די  פון  בילדער 
טעגליכער  טאג  זייער  און  לאנד  אין  קהילה  די  פון  לעבן  דער  איבער  בליק  אינערליכער  אן 

ווירטשאפט.

•••
 וואס עס האט זיך אנגעהויבן אין דרום אפריקע איז געווארן אוועלטליך און דאס מיינען

פון  אידן  טויזנטער  ווען  בשלימות  שבת  איין  אפ  היטן  אידן  מיליאנער  אז  געדאנק  דער  מיר 
די וועלט וואס זענען ליידער נישט קיין שומרי שבת מידי שבת בשבתו היטן אפ כאטש דעם 

איינער שבת.
אפריקאנער  דער  דורך  צוריק  יאר  פינף  מיט  וועג  אין  ארויס  איז  אונטערנעמונג  דער 
אידענטום און עס האבן אנטייל גענומען דערינען אזויפיל ווי 75 טויזנט אידן און פון דאן איז 
אנטייל  נעמען  גלאבוס  די אוועלטליכע  איבער  אידן  מיליאנער  ווען  געווארן אוועלטליך,  עס 

אין דער אינצאטיוו.
אין ליכט פון דעם שבת קומט ארויס א ספעציעלער אנווייזונג ווי אזוי מען היט אפ א שבת 

כדת וכדין און די אנטיילנעמער פירן זיך לויט דעם.
ווי עס זאגן עדות באטייליגער האט דער איין איינצעלער שבת צוגעברענגט אז פון איין 

שבת זאל ווערן מערערע און זיי זענען שוין געבליבן שטענדיגע שומרי שבת.

•••
 רישטארד געריכט  צום  געברענגט  האבן  קאלערדא  שטאט  די  אין  כוחות  זיכערהייט 

דער  אויפצורייסן  געגרייט  זיך  האט  וועלכער  אנטיסעמיט  ווייסער  פאנאטישער  א  האלצער, 
שטאטישער שול אין פאבלא און אויך געפלאנט צו פאר'סמ'ן די וואסער רערן פון דער שול.

עס איז שוין א לענגערער צייט וואס האלצער איז אויף דער וואך פאזיציע פון די ארטיגע 
פאליציי, וויסענדיג זיינע מיינונגען און דיעות. די פאליציי איז אפילו געשטאנען מיט אים אין 
קאנטאקט א לענגערער צייט און אים סוקסעספול אריינגע'נאר'ט אין זאק אפפערנדיג פאר 

אים אויפרייס מאטריאל קעגן אידישע צילן.
האלצער האט זיך געלאזט נארן. ער האט מיטגעארבעט מיט די פאליציי, אן וואס ער זאל 
האבן די מינדעסטע אהונג אז ער שפילט אריין אין זייערע הענט. נאך א שטיק צייט האבן זיך 

געזאמלט קעגן אים באווייזן און ער איז אנגעקלאגט געווארן אין געריכט.
האלצער לייקענט נישט זיינע מיינונגען. ער רעדט אין די עפענטליכקייט איבער זיין האס 
קעגן אידן און אידענטום און דרוקט אויס זיין וואונטש זיי צו שעדיגן און האפענטליך מיט זיין 

באשולדיגונג, וועט מען אים שאדנלאז.

כל השומע יצחק לי
די וואכ'עדיגע פרשה - דער לימוד מוסר דערפון / וירא

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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דערציילנדיג  געבליבן  שטיין  זענען  מיר 
בנימין  ר'  רייזענדער  דעם  פון  רייזע  די  איבער 
פארטוגאל  און  שפאניע  לענדער  די  אין  מינץ 
נאכצוגיין די שפורן פון די פארלוירענע אנוסים 
און מיר גייען ווייטער מיט זיינע שילדערונג וואו 
טאלעדא  שטאט  די  דערגרייכט  האט  בנימין  ר' 
און באזוכט אין די אור אלטע ערטער פון לאנד.

פעדער,  גאלדענער  זיין  מיט  בנימין,  ר' 
שול,  דער  אין  שטייעענדיג  אזוי  ווי  שילדערט 
די  צו  צוריקגעפירט  פאנטאזיע  זיין  אים  האט 
געווען  נאך  איז  טאלעדא  ווען  יארן  אמאליגע 

בתפארתו, אלץ אן עיר ואם בישראל.
דאס  געשטאנען  איז  אויגן  מיינע  פאר 
אן  אויבן  רד"ק  הייליגער  דער  פון  געשטאלט 
אנדערע  נאך  און  תורה  שיעורי  זיינע  געבנדיג 
תורה,  מרביץ  זענען  זיי  ווי  תורה  וגדולי  גאוני 

אבער מיטאמאל טוישט זיך די סצענע.
זיך.  טוישט  שטאט  אין  מצב  אידישער  דער 
די קריסטן נעמען איבער דאס לאנד. זיי ווערן די 
אידן  די  צו באגרעניצן  אן  הייבן  און  בתים  בעלי 
אויף טריט און שריט. אידן דארפן וואוינען אין א 
באזונדערער קווארטאל, זיי ווערן אויסגעשלאסן 
פון די געזעלשאפטליכע לעבן און זייער האנדל 
רייכטום,  זייער  פארלירן  זיי  באגרעניצט.  איז 
אבער קענען נאך היטן אידישקייט און דער שול 
פון שטאט ווערט דער ארט וואו מען מוטיגט זיך 
און מען גיסט אויס דאס הארץ צו בעטן רחמים 

ביי השי"ת אז ער העלפן די אידן פון שטאט.
עס איז נאך א שרעקעדיגער שבת אין שול. 
טראכנדיג  אנגסט  און  ציטער  מיט  קומט  מען 
דאס  ערווארט  גזירה  פרישע  וועלכער 
מען  גוטס.  נישט  זאגט  הארץ  דאס  אידענטום. 
דאווענען  אינמיטן  ווען  כוונה  מיט  דאווענט 
ווערן די טירן אויפגעריסן און אין שפיץ פון די 
פמליא שטייט דער גלח  ווינעצענט פערער און 
פון  פויערן  צוהיצטע  די  שטייען  אים  אונטער 
אנגעהעצט  נארוואס  האט  ער  וועמען  שטאט, 

אין א רעדע.
העק,  שטיינער,  הענט  די  אין  האלטן  זיי 
דעם  פון  וואונק  אויפ'ן  און  שאוולען  אייזערנע 
גלח הייבט זיך אן א בלוטיגער פראגראם אויפ'ן 

שול און קיינער ווערט נישט אפגעשוינט.
אויס  עם  המון  דער  געט  צייט  לענגערע  א 
זייער כעס און אנגעהיצטקייט אויף די אידן און 
דער אידישער פאלק צאלט ווידער א טייערער 
און  אנטלויפן  צו  מצליח  זענען  אסאך  פרייז. 
דאס  אבער  ווידערשטאנד,  א  שטעלן  אנדערע 

רוב פאלט א קרבן.
מען לויפט אהיים אין די שטובער ראטעווען 
וואס מען קען ווען מען זעט איין אויף זיכער אז 
דאס איז עס. די גוטע צייטן זענען פארביי און פון 
היינט אן איז דער מצב פינסטער. עס פעלט נאר 
אויס א קליין שוועבעלע וואס זאל אונטערצינדן 
ברעכט  פראגראם  א  און  גוים  פארהאסטע  די 

אויס אין דער אידישער קווארטאל.
נאך דער ערשטער שרעקעדיגער געשעעניש 
פאלגן נאך עטליכע ביז דער טאג ווען די אידישע 
די  ביי  מאפע  די  פון  אפגעמעקט  ווערט  קהילה 

גזירת הגירוש.
הייליגע  די  איבער  נעמט  צייט  יענער  אין 
דעם  פון  ארט  אויפ'ן  קירכע.  טמא'נע  די  שול 
צלם  א  אוועקגעשטעלט  ווערט  הקודש  ארון 
בהיכל און די בימה וואו די הייליגע ספרי תורה 
ביכער  טמא'נע  די  יעצט  ליגט   – געלעגן  זענען 

און פרעפלעריי.
און  שול  אין  תפילה  קורצער  א  זאג  איך 
הענגט  וואס  שילד  דעם  לייענען  אויגן  מיינע 
וואס  שילד  דער  שול.  אין  אריינקומענדיג 
דערציילט אין געציילטע טרוקענע ווערטער די 

טראגעדיע פון דעם שול:
ביז צום יאר 1405 האט די געביידע געדינט 
קארדינאל  דער  האט  דאן  און  שול  א  אלץ 
סאליציו עס געטוישט צו א קירכע און דאס האט 
צוליב  ווען  יאר 1791  צום  ביז  אנגעהאלטן  אזוי 
ענגעשאפט אין פלאץ איז דאס ארט אריבער צו 
דינען פאר א וואוינונג פון די ארמיי ביז 1923 ווען 
דאס ארט איז ליידיג געווארן און די שטאטראט 
האט עס רענאווירט און צוריקגעשטעלט צו איר 

אלטן אויסזען.
געציילטע ווערטער אבער זאגן אסאך אין די 

אידישע טראגעדיע. 

אין בלויז 48 שעה:

450 ראקעטן מיסעלס ווערן ארויסגעשאסן אין ריכטונג פון דרום טייל 
ארץ ישראל און אין צענטער דורך דער איסלאמישער דזשיהאד גרופע

מיסעלס זענען ממשיך צופליען אויך נאכדעם וואס פייער אפשטעל איז אריין אין קראפט – 90 פראצענט פון די ראקעטן נייטרעלאזירט 
בחסדי שמים דורך כיפת הברזל דעפענעס סיסטעם – פרוי אין עלטער פון 70 יאר שטארק געשעדיגט אין שטאט אשקלון 

ראקעטן   450 ווי  אזויפיל 
ארויסגשאסן  איז  מיסעלס 
מדינת  פון  ריכטונג  אין  געווארן 
לעצטע  די  דורכאויס  ישראל 
אכט און פערציג שעה, זינט ווען 
'שווארצער  פון  אפעראציע  די 

פאסיק' איז אריין אין קראפט.
איז  לאנד  דאס  ווען 
מיסעל  די  צו  אומגעראכטן 
אויף  זיך  מען  וועקט  כאוואליע, 
א  צו  אינדערפרי  דינסטאג 
מציאות.  סארט  שרעקעדיגער 
סיסטעם,  דעפענעס  דער 
אלערטן  ארויס  געט  וועלכער 
האט  פאלק,  דאס  באשוצן  צו 
מעסעדזשעס  ארויסגעשיקט 
ישראל  ארץ  דרום  אין  שולע  אז 
אז  אויך  און  אפגעשפארט  זענען 
געגענט  אין  אפיסעס  פון  רייע  א 
שטעט  דרום  און  אביב  תל  פון 

וועלן זיין פארשלאסן, ביז ווען א 
אריינגיין  וועט  אפשטעל  פייער 
ענדגילטיג אין קראפט, אין ליכט 
וואס  ראקעטן  פלענדע  די  פון 

קומען צופליען פון עזה.
אטאקעס,  די  דורכאויס 
האט  ישראל  מדינת  ווי  לויט 
ווי  אזויפיל  זענען  פארשפרייט, 
מיסעלס  די  פון  פראצענט   90
דער  דורך  געווארן  פארטיידיגט 
דאס  און  סיסטעם  הברזל  כיפת 
פארמיטן  שמים  בחסדי  האט 
זיין  קענען  זאלן  מיסעלס  די  אז 

אקטיוו.
זענען  פעלער  געוויסע  אין 
אפענע  אין  געפאלן  מיסעלס  די 
פעלער  אזעלכע  אין  שטחים. 
סיסטעם  הברזל  כיפת  דער  האט 
נאר  נייטרעלאזירט  נישט  זיי 

געלאזט פאלן אין די שטחים.

יא  איז  פאל  איין  אין 
איין  איבער  געווארן  באריכטעט 
ראקעט וואס האט געטראפן אין 
האט  פאל  אויסנאם  דער  הויז.  א 
און  אשקלון  שטאט  אין  פאסירט 
האט צוגעברענגט אז א פרוי אין 
האט געליטן  יאר  פון 70  עלטער 
שאדענס  קערפערליכע  שווערע 
געצווינגען  געווען  איז  און 
אויף  שפיטאל  אין  אריינצוגיין 

באהאנדלונג.
כאוואליע  שארפער  דער 
זיך אנגעהויבן  האט  פון ראקעטן 
שעה'ן  פארטאגס  פריע  די  אין 
דינסטאג אינדערפרי און האט זיך 
לעצטערע  די  אין  אפגעשטעלט 
ווען  דינסטאג,  פון  שעות  נאכט 
מיטוואך  צוריק  זיך  באנייעט  עס 
זיך  ענדיגט  און  אינדערפרי 
אפשטעל  פייער  דער  מיט 

דארנערשטאג אינדערפרי.
דארנעשטאג  אויך 
באריכטעט  איז  אינדערפרי 
שיסעריי  איבער  געווארן 
די  אבער  געגענט,  דרום  אין 
און  געווען  איז  כאוואליע 
היבשליך ווייניגער אין פארגלייך 

צו די פריערדיגע צוויי טעג.
ווילאנג  קלאר  נישט  איז  עס 
וועט  שטילשטאנד  דער 
וועט  עס  צי  אויך  און  אנהאלטן 
איז  דערווייל  ווען  אנהאלטן, 
כלל ישראל ממשיך צו דאווענען 
אלע  די  אז  ישראל  של  לשלומם 
ווערן  צונישט  זאל  רעות  גזירות 
פון  סיי  ווערן  ניצול  זאל  מען  און 
א  פון  סיי  און  שאדן  פיזישער  א 
נעמט  וואס  שרעק  גייסטישער 
ארום אלעמען, ווען מען הערט א 

פייפעריי אין די לופטן.

חסד אין שטוב ערציילונג 

דערציילט  ווערט  פרשה  וואכעדיגע  די  אין 
באריכות און מיט דעטאלן ווי אזוי דער היילגער 
זיידע אברהם אבינו האט מקיים געווען די מצוה 
געסט  די  פאר  ברענגענדיג  אורחים  הכנסת  פון 

צו עסן און צוטרינקען.
אנטווערפן  אין  הויף  פשערוואסקער  דער 
א  אלץ  וועלט  די  אין  איבעראל  גע'שמ'ט  האט 
צענטער פון הכנסת אורחים. אידן פון די גארער 
וועלט זענען אהין געקומען הונגעריג און ארויס 
זאט, דורך די ברייטע סעודות וואס די הייליגע 

פשערוואסקער רביים פלעגן צושטעלן.
ווערט דערציילט א שיינער עובדא וואס עס 
האט זיך אפגעשפילט ביי דער פשערוואסקער 
אמאל  זיך  האט  עס  יענקעלע.  ר'  הרה"ק  רבי, 
געקומען  אים  איז  מען  אז  אים  ביי  געמאכט 
דערציילן איבער א איד, ביי וועמען עס הערשט 

נישט אין שטוב קיין שלום בית.
דער צדיק האט אים געלאזט רופן זאגענדיג 
אז ער וויל מיט אים רעדן. דער צדיק האט אים 
אים  האט  אבער  רעדן,  וויל  ער  אז  נאר געזאגט 
יעצט  אז  צוגעלייגט  נאר  וואס,  געזאגט  נישט 
בעט  ער  און  צורעדן  צייט  קיין  נישט  ער  האט 
שטוב  אין  אים  צו  ארויפקומען  זאל  ער  אים 

צומארגענס זיבן אזייגער אויפדערנאכט.
קען  וואס  געוואונדערט  זיך  האט  איד  דער 
דער רבי וועלן פון אים און צו דער באשטימטער 

צייט איז ער געווען דארט, ביים צדיק אין שטוב.
דער צדיק האט אים פארבעטן צוזיצן. דער 
אים  האט  צדיק  דער  און  זיך געזעצט  האט  איד 
האט  ער  וואס  מעשיות  דערציילן  אנגעהויבן 
הייליגער  דער  רבי'ן,  זיין  פון  געווען  מקבל 

קאלישיצער רב.
יאנקעלע,  ר'  אן  זיך  רופט  שמועסנדיג  אזוי 
עסן.  עפעס  גיין  לאמיר  הונגעריג,  דאך  בין  איך 
וועט  רבי  דער  אז  זיכער  געווען  איז  איד  דער 
צדיק  דער  אבער  גבאים,  די  פון  איינער  רופן 
האט  ער  כבוד,  קיין  אויף  געווארט  נישט  האט 
פארבעטן דעם איד ער זאל קומען עסן מיט אים 
ווען דער איד זעט צו ווי דער צדיק גייט אריין 
פרידזשער  דער  פון  ארויס  נעמט  און  קאך  אין 

א טאפ זופ.
גאז  אויפ'ן  ארויף  לייגט  אליינס  רבי  דער 
ארויס  נעמט  און  אונטער  עס  צינדט  טאפ,  דער 
ברויט פון שאפע, לייגט ארויף טעלערס אויפ'ן 
טיש און פארבעט דעם איד ער זאל קומען זיצן 

מיט אים ביים טיש און מיטעסן.
צוויי  קיין  געהאט  נישט  האט  איד  דער 
ער  מען.  פאלגט  בעט,  רבי  דער  אז  ברירות. 
זיין  איז  רבי  דער  ווען  אוועקגעזעצט,  זיך  האט 
צו  אים  סערווירט  און  משרת  פערזענליכער 

עסן. 
געענדיגט  זיך  האט  זופ  די  ווען  שפעטער 

איז דער רבי אריין אין קאך און ארויסגענומען 
עס  קארטאפל,  מיט  פלייש  פרידזשער  פון 
איד  פאר'ן  געברענגט  און  אנגעווארעמט 

צו עסן.
אבער אויב האט זיך פארדעם איד געדאכט 
אז ער האט שוין אלעס געזען, האט ער געגרייזט. 
די עסן האט זיך געענדיגט און צו זיין וואונדער 
זעט ער ווי דער רבי נעמט די טעלערס און לייגט 

זיי אריין אין שיסל.
קראן,  דעם  אנגענצינדן  האט  רבי  דער 
עס  געשיר,  די  אויף  זייף  ארויפגעגאסן 
דער  ווי  מער  געווען  שוין  איז  דאס  אפצוואשן. 
אנגערופן  זיך  און  דערהייבן  געקענט  האט  איד 

צו דעם רבי'ן.
"רבי, ביז דא".

איך  וואס  יאנקעלע:  ר'  צוריק  אים  פרעגט 
נישט  עס  קען  איך  אז  געזונט,  נישט  עפעס  בין 
איך  חסד,  גמילות  א  טון  וויל  איך  אדרבה,  טון? 

וויל העלפן מיין פרוי.
מינוט.  א  געבליבן  שטיין  איז  איד  דער 
יעצט האט ער שוין פארשטאנען גענוי די סיבה 
און  רופן  געלאזט  אים  האט  רבי  דער  פארוואס 
איינער  דעם  צוליב  בלויז  געווען  איז  אלעס  אז 
ציל, ער זאל זיך לערנען ווי אזוי מען דערגרייכט 
שלום ושלוה אין שטוב און זיך אפלערנען פון די 

וועגן וואס דער רבי נוצט עס איינצופעדימען.

והשם פקד את שרה – די תורה הק' דערציילט אז שרה 
און  זון  א  געהאט  האט  זי  און  געווארן  געהאלפן  איז  אמנו 
ווען זי האט געהאט א זון האט זי געזאגט אז אלע וואס האבן 

געהערט אז איך האב  געהאט א זון וועלן זיך פרייען.
רש"י אויפ'ן ארט ברענגט פון מדרש נאך א פשט אויף 
דער לשון פון צחוק אז דאס איז פרייד ווייל אין דערצייט 
אסאך  נאך  זענען  קינד,  א  געהאט  האט  אמנו  שרה  וואס 
עקרות פון די וועלט נפקד געווארן און האבן אויך געהאט 

קינדער.
אויף  בחינה  שיינער  א  זאגט  ריזשינער  הייליגער  דער 
און  אמנו  שרה  צו  פאסירט  דענסמאל  האט  וואס  ניסים  די 
יענער  אין  אז  אויסגעשטעלט  אזוי  הקב"ה  האט  פארוואס 
צייט זענען נפקד געווארן אסאך אנדערע אנדערע עקרות 

פון גוים. 
אזעלכע  געווען  דאך  זענען  שרה  און  אבינו  אברהם 
אמונה  דאס  פארשפרייטן  מיט  אפגעגעבן  זיך  האבן  וואס 
אין הקב"ה אז דער באשעפער איז דער איין איינציגסטער 
גאט און אויסער אים איז נישט דא נאך אזא באשעפער און 

דער געהאלפן ווערן מיט א קינד איז זיכער געווען א צייט 
ווען די אמונה אין השי"ת און אין זיינע ניסים איז געווארן 
זאל  עס  דאך  וויל  הקב"ה  אזויווי  נאר  איבעראל,  מפורסם 
אין  זיין  טועה  קענען  זיך  זאל  מענטש  דער  בחירה,   א  זיין 
ער  זאל  דעם ברייטן אויסוואל  פון  און  אנדערע אפגעטער 
עקרות  אסאך  אז  געמאכט  ער  האט  הקב"ה,  אויסוועהלן 

זאלן נפקד ווערן אין דער זעלבער צייט ווי שרה.
פון  נס  א  נישט  איז  עס   – געזאגט  אלע  האבן  יעצט 
בחירה  די  און  צייט  מזל'דיגער  א  געווען  איז  עס  השי"ת, 

צוקענען אויסוועהלן איז געבליבן.
מאכט  מאל  אסאך  אז  צולייגן  פלעגט  ריזשינער  דער 
צדיקים  ביי  נישט  און  מענטשן  פשוטע  ביי  ניסים  הקב"ה 
געזען  מענטש  א  וואלט  כוונה.  זעלבער  דער  איז  דאס  און 
נאר ניסים ביי א צדיק, וואלט ער פארלוירן די בחירה בין 
טוב ובין רע און נאכגעגאנען נאר דעם אמת, אבער אזויווי 
זאל  מענטש  דער  בחירה,  א  זיין  זאל  עס  דאך  וויל  השי"ת 
ניסים  זיין  זאל  עס  אז  ער  מאכט  בלאנדזשען,  קענען  אויך 

אויך ביי נישט ערליכע אידן און דער איד האט א בחירה.

אוירא דארץ ישראל
שווארצע פאסיק אפעראציע

וואך  די  זי  האבן  ישראל  מדינת  פון  איינוואוינער  די 
בייטאג  מיסעלס.  פון  האגלעריי  מיט  פארמאסטן  ווידעראמאל 
דער  ווען  שעלטערס,  די  אין  געלאפן  מען  איז  ביינאכט  און 
הארץ צאפלט פאר שרעק, אבער, אז מען לייענט זיך אן מיט די 
באמבאסטישע מעלדונגען פון די זיכערהייט כוחות, שטעלן זיי 

אהער א בילד אז דאסמאל איז עס ווערד געווען.
מ'שטיינסט  עס  דארף  דאסמאל  ווייל  געווען  ווערד  איז  עס 
א  צו  צוברענגען  וועט  וואס  אפעראציע  געלונגענער  א  זיין  צו 

לענגערער און דויערהאפטיגער שטילשטאנד.
דער  אנדערש  איז  וואס  מיט  פארשטיין  ערשט  לאמיר 

יעצטיגער סיטואציע פון די פריערדיגע.
עס דארף צו הייסן אז אין עזה איז דא א רעגירונג וואס ווערט 
געפירט דורך די כאמאס און זיי זוכן שלום. עס איז נישט אז זיי 
מדינת  פארניכטן  צו  פלענער  זייערע  אויף  אויפגעגעבן  האבן 
ישראל ה"י, אבער צייטווייליג איז די אינטערעסע פון אט דער 
ציל, אז מען זאל זיין שטיל און זיך לעבן גוט, ווייל נאר אין צייטן 

פון שלום קען מען זיך בויען און אהערשטעלן.
כאמאס איז אבער נישט מצליח צו צוברענגען די שלום, ווייל 
מעיקער  טראבל  דער  אינעווייניג,  מעיקער  טראבל  א  האט  זי 

הייסט די איסלאמישער דזשיהאד.
א  דא  איז  עס  און  רעגירונג  א  דא  איז  לבנון  אין  ווי  גענוי 
רעגירונג  א  דא  עזה  אין  איז  כעזבאללא,  הייסט  וואס  מיליציע 
דער  הייסט  וואס  מיליציע  א  און  כאמאס  די  דורך  געפירט 
איסלאמישער דזשיהאד און זי האט אסאך געווער און זיי רעגירן 
אויף זייער אייגענער האנט און די כאמאסניקעס געבן זיך נישט 

קיין עצה מיט זיי און דא קומט מדינת ישראל אריין אין בילד.
צוקומען  ישראל  מדינת  איינגעלאדענט  נישט  האט  כאמאס 
מאכן סדר אין עזה, אבער זי האט נישט געשטערט פאר מדינת 
ישראל צונוצן איר בעזים און אויסקערן די דזשיהאד גרופע. ווי 
מיט  אויסגעפירט  ישראל  מדינת  עס  האט  הייסן  צו  דארף  עס 
און  הויפט  דעם  אפגערוימט  האט  זי  סוקסעס,  קאלאסעלער  א 
חרוב  לייט,  אירע  פון   25 אומגעברענגט  אויך  אונטערוועגענס 
און  גרופע  דזשיאהד  די  פון  קאמפלעקסן  און  הייזער  געמאכט 

אזוי ארום וועט זי יעצט איינרוען.
צי זי וועט איינרוען איז א שאלה פאר זיך, אבער אויסערדעם 
איז אויך פארנעפעלט די פראגע ווי אזוי קען זיין אז כאמאס זאל 
ערלויבן אזא מיליציע ביי איר און טוען ככל העולה על רוחו און 

נאך פארמאגן ביי זיך גרויסע זאפאסן פון געווער.
סאלידע  אזעלכע  פאר  באקאנט  נישט  זענען  כאמאס  די 
מענטשן און דא זענען זיי פלוצלונג געווען אזוי וואויל לאזנדיג 

מדינת ישראל טון וואס זיי ווילן.
אין דעם הינזיכט איז יא אמת, אז דאמאל האט מדינת ישראל 
וויפיל  איז  שאלה  די  אבער  אטאקעס  אירע  אויסגעשפרייט 

השפעה האט דער מהלך?
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מרתון המשרות של כיוון:
תבוא, תצא עם עבודה!

מכירים את זה שאתם פותחים את 
לוחות הדרושים למיניהם, רואים כותרת 
ההתלבטות  מתחילה  ואז  משרה,  של 
זה  האם  לי?  מתאים  זה  האם  הקבועה; 
המ־ זאת  מה  בעצם,  מחפש?  שאני  מה 
שרה הזאת? אני עומד בדרישות? בדרך 
באמירה  מסתיימת  ההתלבטות  כלל 
ש"אני חייב למצוא פרנסה" ושליחה של 
ההתאמה  חוסר  למרות  החיים,  קורות 

לתפקיד.
מחזיר  המעסיק  הטוב,  במקרה 
איתך  "ניצור  אוטומטית;  לקונית  תגובה 
טוב,  הפחות  ובמקרה  בהקדם",  קשר 

אתם עדיין מחכים לתגובה... 
את  כיוון'  ב'מרכז  יזמו  כך  לצורך 
פתרון  שיעניק  הייחודי,  המשרות  מרתון 
אחד  מצד  העבודה  חיפוש  לתהליך 
למשרות  המועמדים  התאמת  ולתהליך 
יישא  המרתון  השני.  מהצד  הרלוונטיות 
משתתף  כל  יקבל  ובמהלכו  אישי,  אופי 

זמן אישי עם המעסיק הרלוונטי עבורו.
במרתון המשרות שייערך ביום רבי־

מעסיקים  ישתתפו   ,(20.11.19) הבא  עי 
ממגוון תחומים, שיציעו למועמדים מג־
וון משרות לגיוס מיידי, בתחום השירות, 

המכירה, לוגיסטיקה, טכני ועוד.
ולבצע  התהליך  את  לייעל  כדי 
המרתון,  בשעות  מושלמת  התאמה 
למועמדים  מיונים  עורכים  'כיוון'  נציגי 
המועמדים  אלה.  בימים  כבר  מתאימים 
יקבלו  המשרות,  במרתון  שישתתפו 
הכנה  יעברו  הם  שבה  מוקדמת  הדרכה 
של  ועריכה  העבודה  ראיון  לקראת 
הרל־ למשרה  שיתאימו  החיים  קורות 

את  ייפגשו  הם  עצמו  במרתון  וונטית. 
עבודה  ראיון  לבצע  ויוכלו  המעסיקים 
עצמם  את  משווקים  שהם  תוך  ממוקד 
בצורה האידיאלית כדי להיקלט בעבודה 

במהירות.
רק  לעשות?  צריכים  אתם  מה  אז 
המשרות.  למרתון  ולהירשם  להתקשר 

יעזור  כיוון  מרכז  של  מקצועי  יועץ 
התעסוקתי  התחום  את  לדייק  לכם 
המתאים לכם, תקבלו סיוע בהכנת קו"ח 
מתאימים, תדעו איך להציג את עצמכם 
ואת יכולותיכם בצורה נכונה ומשכנעת. 
המ־ עם  להיפגש  לכם  יישאר  רק  כעת 

עסיק הרלוונטי לך ולצאת עם עבודה!
כ"ב  רביעי,  ביום  יתקיים  המרתון 
חשוון, 20/11/19, בשעות הבוקר. מספר 

המקומות מוגבל.
072- המשרות:  למרתון  להרשמה 

.2643281

אשדוד עוברת לשפה חדשה
רבים  אשדודים  תשרי,  חגי  מאז 
המילים  צמד  את  לשונם  על  מגלגלים 

החדש שהופיע בעיר: 'רובע גני טל'.
שמורגש  הרב  הביקוש  בעקבות 
לדירות  שנים  מספר  כבר  באשדוד 
בפרויקטים חדשים מן היסוד, התבשרו 
תושבי העיר כי נשלמו ההכנות לקראת 
גני  'רובע  של  הבניה  עבודות  תחילת 
שיוקם  יוקרתי  מגורים  פרויקט  טל', 
של  ליבו  בלב  המבוקש  רשב"י  ברחוב 
לבנייה  הזמין  האחרון  בשטח  ז'  רובע 

בכל האזור.
ייחודית  בשורה  הוא  טל'  גני  'רובע 
טל'  'גני  חברת  שמביאה  ומרעננת 
חדשים,  ולרוכשים  ותיקים  לתושבים 
דירה  לרכוש  מאפשרות  ייהנו  שמעתה 
לכתחילה שבלכתחילה בפרויקט יוקרתי 
ואיכותי כמו שבנתה החברה בערים הג־

דולות כדוגמת 'מרום ירושלים' במתחם 
שנלר ושכונת 'גני טל' היוקרתית שבבני 
חיים  איכות  על  להתפשר  מבלי  ברק, 

ורמה גבוהה של פיתוח סביבתי. 
הפרויקט החדש עומד בסטנדרטים 
הקשור  בכל  בעיר  נראו  לא  שעדיין 
חיצונית  ונראות  אמיתית  חיים  לאיכות 
ות־ מרשימים  יוקרה  בנייני  הכוללים 

היה  לא  שעוד  מפוארות  לדירות  כנון 
גדולות  דירות  מגוון  באשדוד,  כדוגמתן 

אקסקלוסיבי,  פנימי  מפרט  ומרווחות, 
לובים  רחבות,  וסוכות  ענקיות  מרפסות 
בנין  בכל  מעליות  הכוללים 2  מפוארים 

וחניון מקורה.
הביצוע  התכנון,  לאיכות  בנוסף 
פיתוח  על  דגש  הושם  והמפרט, 
הכוללת  ומטופחת  ירוקה  סביבה 
המשות־ בשטחים  ייחודית  השקעה 

בלב  חדש  ירוק  פארק  הקמת  פים, 
לסביבה  תכנונית  וחשיבה  המתחם 

מסוגננת.

להישאר באשדוד, לעבור לאיכות חיים
תופעה  ניכרת  האחרונות  בשנים 
המעוניינים  רבים  תושבים  של  חדשה 
להישאר ברובע ז' אך גם להשתדרג בגו־

דל הדירה וברמת החיים, כאשר לא ניתנו 
מספיק אפשרויות למעוניינים בכך.

זו ההזדמנות שלכם, תושבי אשדוד 
מכל  דיור  משפרי  גם  כמו  הוותיקים, 
המ־ לבוא וליהנות מהעיר  הארץ,  רחבי 

פותחת בלי לוותר על יופיו ואיכותו של 
הבית החדש שאתם אוהבים.

באבינדב 3 חד 58 מטר + ממד בבניה 
1750.000ש"ח  רק  גדולה  ומרפסת 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20054143]

בבר גיורא 130 מטר מושקעת ביותר 
052-7658- 3450.000ש"ח  רק  חד   5

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20054141]

מטר   25 דיור  יחידת  צפניה  באיזור 
מושכרת  מטר   65 גג  מרפסת   +
052- 760.000ש"ח  רק  ב3300ש"ח 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20054140]

מציאה בעזרת תורה! 4 חד' מפוארת 
בבניה  מעלית  נוף  ק"ג  דיור,  יחידת   +
 052-7658-638 3290.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20054139]

בפולנסקי  תתחרטו!  שלא  עיסקה 
ק"ב  מחסן,   + מטר  כ-80  3.5חד 
 052-7658-638 רק2080.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20054138]

חד   4 ברוך  במקור  בשוק!  חדשה 
להתרלממד  התחיבות   + מטר  כ82 
ומרפסת ק"א רק 2290.000שח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20054137]

יחידה  צבי  בנווה  מזומן!!  לבעלי 
500.000שח  רק  חדשה  24מטר 
 052-7658-638 3200שח  תשואה 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20054136]

נוף  מצפה  מציאה!!אוליהב,  מציאה 
וחניה  מחסן   + ק"ד  מטר   88 חד   3
 052-7658-638 2310.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20054135]

114מטר  4חד  המלון  מול  בפינס 
לתיירים  מושכרת  חזית,  ק"ב  ברמה 
2400.000ש"ח  רק  בכ15000שח 
תיווך- 052-7658-638"היימשע 

הנדלס"
[20054134]

4חד  מתתיהו  בן  ביוסף  למהירים! 
חדיש  בנין  ק"א  מפואר  מטר   95
 052-7658-638 2380.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20054133]

הנביא  בשמואל  בוטיק!!  בפרוקיט 
מטר   115 חד   5 דירות  דושנסקי, 
 052-7658-638 2750.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20054132]

 95 -4חד  גרוסברג  באיזור  מציאה!! 
מושקעת  לחזית,  מרפסת   + מטר 
 052-7658-638 2800.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20054131]

בהזדמנות סורצקין!! 4 חד 95 מטר + 
שלד בנוי 32 מטר + אופציות, נוף ק"ג 
 052-7658-638 2790.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20054130]

-4חד'  ברוממה  לגמרי"  "חדשה 
רק  קטן"  "בנין  ק"ג  חניה   + מטר   95
 052-7658-638 2780.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20054129]

מטר  כ80  חד   3 ק"ק  זכרון-משה 
 + בחלל  נוספת  לקומה  אופציה   +
רק  קומה  לעוד  אפשרות  עם  גג 
 052-7658-638 2330.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20054128]

כ-75  ביואל 3.5חד  מיוחדת!!  עיסקה 
מטר ק"א משופצת רק1730.000ש"ח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20054127]

-5חד  גרשון  ברבינו  מציאה!!  ממש 
ק"כ  מטר  כ24  יחידה   + מטר   103
 052-7658-638 2360.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20054126]

מחו"ל  ללקוחות  בדחיפות!!  דרוש 
/נחמיה  שנלר  באיזור  דירה  לקניה 
מטר   100-160 לגור  קרוב  צפניה, 
תיווך- 052-7658-638"היימשע 

הנדלס"
[20054125]

 + מטר   160 ""המציאה""בסנהדריה! 
מחסן   + וגג-55מטר  מטר  יחידה25 
052-7658- רק3920.000ש"ח  גדול 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20054124]

משופצת,  חדרים   4 תורה,  בעזרת 
ת.ב.ע.  עם  בבעלות  גג  ק"ג +  חזית, 
מ"ר,  כ-58  של  לבניה  מאושרת 
052- נדל''ן  שוורץ  מיידית,  כניסה 

765-6888
[20054442]

בכדורי,  למבינים!  מיוחדת! 
מיוחד,  נוף  מ"ר,  ענק, 180  פנטהוז 
מ"ר)  (כ-100  ענקיות,  מרפסות 
נדל"ן  שוורץ  וחניה.  גדול  מחסן 

052-765-6888
[20054441]

גבוהה,  קומה  חדרים,   3 בכדורי, 
צמודים,  וחניה  מחסן  מדהים,  נוף 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20054440]

חדרים   3 ישראל,  בשרי  מיוחדת! 
 + נוחה,  קומה  מ"ר,   88 מיוחדת, 
 2,600,000 מ"ר,  כ-50  מרפסת 
052-765- נדל"ן  שוורץ  גמיש. 

6888
[20054439]

ענקית,  ברוך,  במקור  מיוחדת! 
מרפסות  אוויר,  כיווני   4 מ"ר,   155
(אפשרות  א',  קומה  גדולות, 
שוורץ  מניבה).  מחסנים  לקומת 

נדל''ן 052-765-6888
[20054438]

מ"ר,  כ-200  ענקית,  דירה  בתנובה, 
נוף מדהים ומיוחד, מרפסות, ללא 
חלוקה פנימית, שוורץ נדל"ן -052

765-6888
[20054437]

מפוארת ברמה! בתנובה, 4 חדרים 
נוחה,  קומה  מ"ר),  (כ-150  ענקית! 
 5,300,000 מיידית,  כניסה  סוכה, 
ש"ח. שוורץ נדל"ן 052-765-6888

[20054436]

מ"ר,   150 חדרים,   5 בתנובה 
מושקעת ומפוארת, מרפסת סוכה 
 4,200,000 וחניה,  מחסן  נוף,  יפה, 
ש"ח. שוורץ נדל"ן 052-765-6888

[20054435]

בתנובה 6 חדרים, קומה נוחה, 140 
כניסה  מ"ר,  כ-15  מרפסת  מ"ר, 
052-765- נדל"ן  שוורץ  מיידית. 

6888
[20054434]

בגוש 80, מפוארת, 200 מ"ר, + כ-100 
ק"ד,  אוויר,  כיווני   3 מרפסות!,  מ"ר 

מעלית. שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20054433]

שולל  ביצחק  מפתח  דמי  בגאולה 
גדולה  בגאולה   *   *   * שח   900000
בניין   *   *   * ש"ח  מר 3000000   100
למכירה מחיר מצויין אפותיקי נכסים 

0527176102
[20054430]

 + מרפסות   3 ב  קומה  חד   4 ביואל 
אופציה *  *  * 2 ליד כיכר השבת 55 
נכסים  אפותיקי  ש"ח   1500000 מר 

0527176102
[20054429]

צמוד  מחסן   + 115מטר  חד   4 בבלוי 
רק  ק"ב  -3כ"א  שח   1000 ב  מושכר 
 052-7658-638 2590.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20054172]

לשערי  (צמוד  רוממה  במשכנות 
חדש  נוף  ק"ד  מטר  חד 100  רווחה 4 
לגמרי רק 2540.000ש"ח -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20054170]

מטר   68 חד   3 מזומן  לבעלי  במא"ש 
משופצת רק 1340.000ש"ח ק"ג -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20054169]

מיקום  מטר   130 בגאולה  מסחרי 
מרכזי ביותר רק 4200.000ש"ח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20054168]

יחידות,   2 ל  מחולקת  חד   4 בגאולה 
בנין  חזית  ק"א  כ8000ש"ח  תשואה 
052- 2130.000ש"ח  רק  היימשע 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20054167]

כל  חדש  פרויקט  בק  בניסן 
מטר   96 דירות  בקומה  דייר 
חודש   15 כניסה  ב2980.000ש"ח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20054155]

חדשה  מטר  חד 104  משה 4  בגבעת 
לגמרי ק"ה מעלית רק 2640.000ש"ח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20054154]

ירושלים | מכירהֳ
קומת  חדרים,   5 בלוי,   - בסנהדריה 
 + מ"ר   115 קרקע).  (לא  כניסה 
אפשרות  מ"ר.   25 סוכה  מרפסת 
הרחבה, תמ"א חתום, 3,250,000 ש''ח 

052-7163121 02-5819067
[20054484]

 + נוחות  בקומות  דירות  ברוך  במקור 
מעלית, יחיד בקומה, 77 מ"ר, 2 כיווני 
ש''ח   25,000 שנה,  תוך  בבניה  אויר, 
הבניה  התקדמות  לפי  תשלום  למ"ר, 

. תיווך צביקה רוזן 052-763-4444
[20054481]

בבניה,  משה,  לזכרון  קרוב  מ"ר   115
כיווני   3 בקומה,  יחיד  נוחה,  קומה 
למ"ר.תשלומם  ש''ח   25,000 אויר, 
רוזן  צביקה  תיווך   . התקדמות  לפי 

052-763-4444
[20054480]

 7 בינה,  אמרי  ברחוב  מ"ר  כ138 
הורים  יחידת  נוחה,  קומה  חדרים, 
בקלות,  לחלוקה  ניתן  מרפסות,   2  +
24,000 ש''ח למ"ר. תיווך צביקה רוזן 

052-763-4444
[20054479]

פנטהוז  מ"ר   150 כ   ! ברוממה 
 + פנורמי  נוף  מאוד  מושקעת 
ריהוט  כולל  גדולה  סוכה  מרפסת 
מפוארים ברמה שלא רואים כולל כל 
השכלולים + מחסן + חניה, 5,300,000 
052-763- רוזן  צביקה  תיווך  ש''ח, 

4444
[20054478]

חד   3 ישראל  בבית  מפתח  דמי 
מטר   65 מרפסת   + מטר   70 כ 
 052-7658-638 760.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20054447]

 3 שערים  במאה  מזומן!  לבעלי 
רק  אופציות   + ק"ג  מטר   70 כ  חד 
 052-7658-638 1340.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20054446]

חדשה  חד   4 אלחנן  אור  ברוממה 
רק  גבוהה  הכי  רמה  ק"ג  לגמרי 
 052-7658-638 2750.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20054445]

מטר   58 חד   3 באבינדב"  "מציאה 
בבניה  גדול  ממד   + ביותר  משוקעת 
 052-7658-638 1730.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20054444]

כ60  חד   2.5 בתלמודי  זוכה!!  הקודם 
052- 1510.000ש"ח  רק  ק"ב  מטר 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20054443]

חורף - ליחה - חלב ומה (שאין) ביניהם...
רשמי.  ממש  כבר  זה  מעט  עוד 

החורף מתקרב. 
המטריות  הטיפות,  את  נראה  כולנו 
וכן, גם את התורים הארוכים אצל רופאי 

הילדים...
את  גייסנו  לאפצ'י,  טישו  בין 
שמואלי,  עטיה  ש'  הקלינית  הדיאטנית 
בנוגע  השגוי  המיתוס  הפרכת  לצורך 
אנחנו  בעצם  מה  על  אז  וליחה.  לחלב 

מדברים?
חלק מהציבור עדיין מאמין כי מוצרי 
על ידי מערכת  חלב מגבירים ייצור ריר 

הנשימה, ועל ידי כך מחמירים את חסי־
מת דרכי הנשימה ואת הסימפטומים של 

דלקות בדרכי הנשימה ואסטמה. 
תפיסה זו הינה חסרת כל בסיס או 
היגיון מדעי. מחקרים רבים לא הצליחו 
זו  תפיסה  המאמת  מדעי  קשר  למצוא 
מצריכת  להימנע  רבים  אנשים  הגוררת 
למנוע  לחילופין,  או  לשווא  חלב  מוצרי 

אותם מילדיהם.
האם  בדקו  רבים  קליניים  מחקרים 
על  השפעה  יש  ומוצריו  חלב  לצריכת 
או  אסתמטיים  סימפטומים  החרפת 

בקרב  נשימה  בתפקודי  כלשהיא  הרעה 
מבוגרים וילדים שלא סובלים מאלרגיה 
למוצרי חלב – במחקרים אלו לא נמצא 
לצריכת  הנ"ל  התופעות  בין  קשר  כל 

חלב. 
איך צמחה התפיסה?

מגביר  חלב  כי  העממית  האמונה 
יוצר ליחה היא עתיקת יומין. 

לטיפול  הספר  מחבר  ספוק,  ד"ר 
צריכת  להפחית  המליץ  ובילד,  בתינוק 
נשימה.  מחלות  בזמן  ילדים  בקרב  חלב 
לאמונה  התייחסות  יש  בעיתונות  גם 

עממית זו. אך כאמור קיימת ספרות מד־
עית רפואית בנושא ואף מחקר לא מצא 

קשר או תמיכה כלשהיא לאמונה זו.
ומ־ יתכן  כי  העלה  מעניין  מחקר 

האנשים.  באמונת  הוא  התפיסה  קור 
החוקרים ראיינו 169 אנשים. 70 מתוכם 
האמינו שחלב גורם לליחה. המשתתפים 
קיבלו חלב או משקה סויה בהרכב דומה 
בש־ תחושותיהם  את  בדקו  החוקרים 

סויה.  החלב/משקה  שתיית  לאחר  עות 
כי  שהאמינו  האנשים  בקרב  כי  נמצא 
יותר  דיווחו  לליחה  גורמים  חלב  מוצרי 
היו  שלא  (למרות  ליחה  של  הרגשה  על 
ממצאים בפועל) והתלוננו יותר על קשיי 

נשימה.
ראיה  מצאו  לא  נוספים  מחקרים 
להצרה בדרכי הנשימה או הגברת ייצור 
באנשים  פרה  חלב  שתיית  לאחר  ליחה 

בריאים ובאנשים עם אסטמה. 
למרות המידע הרפואי ושפע המח־

רבים  הורים  זו,  תפיסה  שסותרים  קרים 
לליחה.  גורם  חלב  כי  מאמינים  עדיין 
שהמתינו  הורים  בקרב  שנערך  בסקר 
 58% כי  נמצא  ילדים  ריאות  במרפאת 
לייצור  גורמת  חלב  שתיית  כי  האמינו 
ליחה. 30% מהם דיווחו כי מקור המידע 
כי  דיווחו  ו-28%  המשפחה  הוא  שלהם 

אלו הנחיות שקיבלו מרופא.
הז־ "חלון  מהווה  הילדות  תקופת 
להביא  חוזר  ובלתי  פעמי  חד  דמנויות" 
את העצמות שלנו לשיאן, לבנות עצמות 

בריאות יותר וחזקות יותר. 
העצמות  נבנות  הילדות,  בתקופת 
החיים.  כל  לאורך  הגוף  את  שישמשו 
היא  סידן  דל  בסיס  על  שנבנית  עצם 
עצם חלולה ושבירה שלא תצליח לשקם 

עצמה במלואה בשנים שיבואו.
והחשוב  החיוני  הבסיס  הוא  סידן 
ביותר לבניית עצמות והוא זה הקובע את 
חוזקן. גוף האדם אינו מסוגל לייצר אותו 
סידן  של  קבועה  אספקה  ולכן  בעצמו 
חשיבות  בעלת  היא  המזון  באמצעות 
הת־ הסידן  מקור  הם  חלב  מוצרי  רבה. 
זונתי העשיר ביותר והטוב ביותר שקיים.

מאוזן  בתפריט  חלב  מוצרי  שילוב 
כל יום עוזר לבניית עצמות חזקות יותר, 
ובריא  חזק  וגוף  יותר  בריאות  לשיניים 

יותר. 
סידן  לצריכת  להגיע  מאוד  קשה 
יומית מומלצת ללא מוצרי חלב בתפריט. 
ניתן למצוא סידן במזונות צמחיים, 
שומשום,  ירוקים,  עליים  ירקות  כמו 
(לקטוז)  החלב  סוכר  וסרדינים,  אגוזים 
הסידן  ספיגת  את  מגבירים   D וויטמין 
מחלב, לעומתם חומצה פיטית, הנמצאת 
ודגנים,  אגוזים  קטניות,  חיטה,  בסובין 
בקטניות,  הנמצאת  אוקסלית  וחומצה 
בספיגת  פוגעות  ועוד,  סויה  פולי  תרד, 

הסידן.

גונן אוסישקין, מנכ"ל אל על, באירוע לקראת השקת קו הטיסות הישירות לשיקגו:

"הקו החדש יהיה אטרקטיבי 
לישראלים ולתושבי שיקגו והאזור"
מושל אילינוי: פתיחת קו הטיסות לשיקגו משמעותית ביותר ותאפשר לחזק את 

הקשר הקיים בין המדינות
גונן אוסישקין, מנכ"ל אל על, אירח 
אילינוי,  מושל  פריצקר,  בי.  ג'יי.  את 
הטיסות  קו  השקת  לקראת  באירוע 
לשיקגו,  החברה  של  החדש  הישירות 
על  אל  מנכ"ל  אמר  בדבריו  ארה"ב. 
החדש  הקו  את  להשיק  נרגש  הוא  כי 
לשיקגו. "זאת עיר מרשימה עם קהילה 
מדהימה. אני סמוך ובטוח כי הקו החדש 
של החברה יהיה אטרקטיבי מאוד עבור 
שיקגו  תושבי  עבור  גם  כמו  ישראלים, 

והאזור".
באירוע החגיגי, שנערך בעיר שיקגו, 
השתתפו חברי ההנהלה הבכירה של אל 
סמנכ"ל  שטרסבורגר,  מיקי  ביניהם:  על, 
מסחר וקשרים תעופתיים באל על, יורם 
אלגרבלי, מנכ"ל אל על בצפון אמריקה, 
מועדון  חברי  מקומיים,  עסקים  אנשי 
נסיעות  סוכני  משיקגו,  המתמיד  הנוסע 
ארגונים  של  הנהלה  חברי  מקומיים, 
תשיק  על  אל  חברת  ועוד.  מקומיים 
חדש  ישיר  קו   (2020 (מרץ  אדר  בחודש 
פעילות  במסגרת  לשיקגו.  ישראל  בין 
טיסות   3 תפעיל  על  אל  החדש,  הקו 
הבינ־ התעופה  לנמל  ישירות  שבועיות 

 O'Hare International לאומי או'הייר
Airport בשיקגו. 

ג'יי. בי. פריצקר מושל אילינוי, ציין 
כי "פתיחת קו הטיסות החדש של אל על 
עבורנו  ביותר  משמעותית  היא  לשיקגו 
ותאפשר לשני הצדדים לחזק את הקשר 
הקיים בין המדינות. בכל פתיחת קו אנו 

פותחים דלת להזדמנויות חדשות. אילי־
נוי וישראל מחזיקות באינטרסים דומים 
בטכנולוגיה,  והייצוא,  הייבוא  בענפי 
להודות  רוצה  אני  ובתרבות.  באקדמיה 
לצוות של אל על ומזמין את כולכם לה־
זמין כרטיסים ולחנוך את הקו החדש".

אביב עזרא, הקונסול הכללי לאזור 
נשא  בארה"ב,   (Midwest) המידווסט 

אף הוא דברים והדגיש כי "מדובר ביום 
ואנשי  משקיעים  עסקים,  לאנשי  מרגש 
אפשר  כעת,  המדינות.  משתי  אקדמיה 
סוף סוף ליהנות מארוחת בוקר במישיגן 

אווניו ולנגב חומוס בירושלים".
אוסי־ גונן  העניק  האירוע,  במהלך 
מטוס  של  דגמים  על,  אל  מנכ"ל  שקין, 

הדרימליינר של אל על למושל אלינוי.

לראשונה בישראל: טכנולוגיה 
שמונעת כריתת רגל

טיפול חדשני שבוצע בביה"ח אסף הרופא הצליח לרפא חולה שהתמודדה עם 
פגם גנטי נדיר בקרישיות הדם

הרופא  אסף  שמיר  הרפואי  המרכז 
בראשותו  פולשנית  לרדיולוגיה  ביחידה 
של ד"ר זלמן יצחקוב, ערך השבוע צנתור 
הסובלת   ,26 בת  באישה  מורכב  וורידי 
מפגם גנטי בקרישיות הדם, כזה המתב־
טא בסיכון מוגבר לייצור קריש דם וחסי־

מת כלי הדם בגופה. זו הפעם הראשונה 
בישראל בה מבוצע שימוש בטכנולוגיה 
מתקדמת זו במטופלת הסובלת מבעיה 

רפואית כזו.
 המטופלת עברה במהלך 7 השנים 
בהן:  פעולות,  של  רב  מספר  האחרונות 
בבטן  דם  בכלי  ניתוחים  קיסרי,  ניתוח 
הוורידי  ההחזר  הטיית  לצורך  והאגן 
את  לחדש  במטרה  וצנתור  מהרגליים 
בשנים  החסומים.  הדם  בכלי  הזרימה 
אז  רבין,  איגור  ד"ר  אותה  ליווה  אלו 
רופא בכיר וכיום מנהל מחלקת כלי דם 

במרכז הרפואי. 
הנבוב  לווריד  הוחדר   2012 בשנת 
שהוא  בבטן  המרכזי  הווריד   - התחתון 
מתנקז  אליו  בגוף  ביותר  הגדול  הווריד 
 - הלב  אל  עובר  ודרכו  מהרגליים  הדם 
את  לסנן  מטרתו  אשר  מתכתי  משתל 
הדם המגיע מהוורידים ברגליים ולמנוע 
אשר  חיים  מסכן  מצב  ריאתי,  תסחיף 

יכול לגרום למוות. 
לאור  נחסם  המשתל   2016 בשנת 
זרועותיו.  בין  שנצברו  הקרישים  ריבוי 
מצב זה עלול לקרות בכ-30% מהמקרים. 
במהלך השנים לאחר מכן החלה לסבול 
בוורידי  המסתמים  של  ספיקה  מאי 
הרגליים, בצקות קשות ברגליים וכאבים 
הש־ בשוק  הופיע  לאחרונה  שהתגברו. 
מאי- כתוצאה  נרפא  שאינו  פצע  מאלי 

מצב  הקשה,  והבצקת  וורידית  ספיקה 
זה עלול להוביל לזיהום ברגל שלא ניתן 

הרגל.  של  לכריתה  לעיתים  ואף  לריפוי 
הגישה הטיפולית עד לאחרונה לתופעות 
דם  במדללי  תרופתי  טיפול  הייתה  אלו 

וניתוח מעקפים וורידי. 
בשנים האחרונות חל מפנה בטיפול 
ניתן  כעת  הוורידיים,  הדם  בכלי  מחלות 
על מנת  אלו  לבצע צנתורים בכלים  גם 
מטופ־ לאותם  ולעזור  לנסות  זאת  בכל 

לים עם שיעורי הצלחה טובים למדי. 
בעזרת  למטופלת  לסייע  "החלטנו 
למדתי  אשר  הוורידי,  הצנתור  שיטת 
 Guy's and St Thomas בבית החולים
בלאק,  סטפן  סטיב  ד"ר  אצל  בלונדון 
הצנתורים  בתחום  בעולם  מהמובילים 
בהצלחה  אותה  המיישם  הוורידים 
של   IVUS מכשיר  בעזרת  במטופליו 
יצח־ זלמן  ד"ר  מדגיש  פיליפס",  חברת 
קוב, מנהל היחידה לרדיולוגיה פולשנית 

בשמיר. 
מע־ של  שילוב  הינו  כיום  "הפתרון 
עם  יחד  הצנתורים  בחדר  השיקוף  רכת 
בדיקה המכונה IVUS של פיליפס. בע־

זרת הפתרון המשולב אנו משפרים את 

התוצאה הקלינית לטווח ארוך, ובד בבד 
משיגים גם חסכון בקיצור זמן השיקוף 

וחיסכון בקרינה מייננת לגוף". 
בניגוד לאולטרסאונד החיצוני המו־

מחוץ  הדם  כלי  את  המתעד  לכולם  כר 
לגוף ומאפשר קבלת תמונה דו ממדית 
בלבד, שהמידע שניתן להפיק ממנה הוא 
בדיקת  היא   IVUS-ה בדיקת  חלקי, 
מתמר  יותר.  מתקדמת  אולטרסאונד 
האולטרסאונד של ה-IVUS מורכב על 
קצהו של קטטר ייחודי המוחדר אל כלי 
הדם ומאפשר את ביצוע ההדמיה מתוך 

כלי הדם עצמו.
מספקת   IVUS-ה הדמיית  לכן, 
הדם  כלי  את  המקיפה  תמונה  לרופא 
הזה  הפנימי'  ו'המידע  מעלות  ב-360 
ומדויקים  רבים  נתונים  קבלת  מאפשר 
מבנה,  ומיקומה,  ההיצרות  (מידת  יותר 
הפ־ ביצוע  כך  הדם).  כלי  ואורך  גודל 

יעיל  באופן  מתנהל  הרפואית  רוצדורה 
ומדויק יותר.

ניתן  הטכנולוגיה  באמצעות  בנוסף, 
להעריך את מידת הצלחת הטיפול מיד 
שניתן  כך  אמת,  בזמן  הפעולה  בסיום 
לכך,  צורך  ונתגלה  במידה  לתקן  תמיד 

ולא לגלות בדיעבד אזור שלא טופל.
הצנתור הוורידי בוצע השבוע בהרד־
מה מלאה, בסיוע צוות הרדמה מהמחל־

קה בראשות ד"ר זויה חאיטוב, וארך כ-6 
שעות. בזמן זה ד"ר זלמן יצחקוב וצוות 
הצליחו  פולשנית  לרדיולוגיה  היחידה 
החסום.  בווריד  הדם  זרימת  את  לחדש 
כבר למחרת חל שיפור ניכר בבצקת של 
ימים  ומספר  פחתו  הכאבים  הרגליים, 
לאחר הצנתור שוחררה לביתה המטופ־

תישאר  ומעתה  טוב  במצב  הצעירה  לת 
במעקב צמוד של ד"ר איגור רבין. 

עולה  מארה"ב  המגיעים  מנתונים 
משפיעות  הוורידיות  הבעיות  כל  סך  כי 
על כ-40% מהאוכלוסיה, כאשר קרישים 
עמוקים משפיעים על כמעט מיליון אנ־
שים בשנה בשוק הבריאות האמריקאי.

בה  בישראל  הראשונה  הפעם  זו 
מבוצע שימוש בטכנולוגיה מתקדמת זו 

במטופלת הסובלת מבעיה רפואית כזו.

הדסה: המשפחה התקשתה לערוך ברית מילה, צוות 
בית החולים התנדב וגייס כספים, מוהל וכיבוד

השבוע בהדסה הר הצופים, אף עין 
המילה  ברית  חגיגת  יבשה.  נשארה  לא 
החולים  בית  כותלי  בין  שהתקיימה 
נרחבת  להתגייסות  הודות  התאפשרה 
הירתמות  יולדות,  במחלקת  הצוות  של 
המטבח  ושירותי  הרפואי  המרכז  רב 

בהדסה.
לפני  לארץ  עלתה  הצעירה  האם 
מש־ ללא  בעלה,  עם  יחד  שנים  מספר 
ילדה  שעבר  בשבוע  חברים.  וללא  פחה 
את בנה בבית החולים הדסה הר הצופים 
ראש  חמו,  בן  פ'  של  ערנותה  זו  והייתה 
מדור יולדות בהדסה הר הצופים, למצו־

קה בה נמצאת היולדת, שהביאה לסיום 
כה מרגש - כנגד כל הסיכויים נערך טקס 
ברית מילה חגיגי ומרגש בנוכחות עובדי 
בית החולים, צוות ההנהלה ועוברי אורח 

שביקשו להשתתף בשמחה.
פ' בן חמו מספרת: "כבכל יום עבודה 
רגיל אני מחלקת תעודות לידה ליולדות 
במחלקות ובאחד החדרים פגשתי יולדת 
שפניה עצובות. אני רואה יולדות כל יום 
כבר 30 שנה, העצבות שראיתי והעיניים 
הטרודות שלה לא נתנו לי מנוח. ניגשתי 
בסדר  הכל  אם  ושאלתי  בעדינות  אליה 
אצלה, התיישבתי כדי לדבר והיא שאלה 
עורכים  אנחנו  האם  דומעות,  בעיניים 

בבית החולים טקס ברית מילה. 
בבית  עורכים  לא  שאנחנו  ידעתי 
שבשגרה,  כדבר  מילה  ברית  החולים 
ממש  משך  שלה  בשאלה  משהו  אבל 
על  שתספר  וביקשתי  ליבי  תשומת  את 

עצמה. התברר לי שהמשפחה שלה חיה 
יחד  לארץ  לבד  עלתה  והיא  באתיופיה 
עם בעלה, אין לה מכרים או בני משפ־
חה כאן, איתם יכולה לחגוג ושישתתפו 
בשמחתה, והקושי הכלכלי מעיב אף הוא 

על השמחה. 
קליין,  משה  הרב  החולים,  בית  רב 
הוא  בהתנדבות.  מוהל  לאיתור  התגייס 
מוהל  למצוא  כדי  'בנועם'  לארגון  פנה 
שיסכים להגיע בשליחות מלאה ולערוך 

את ברית המילה לרך הנולד, והיה המום 
לידיי  קיבלתי  אחת  "בבת  התגובות.  מן 
שמות רבים של מוהלים המוכנים לבוא 
בשמחה ובהתנדבות מלאה", מספר הרב 
רודה,  עופר  הרב  נבחר  "וכאשר  קליין, 
הם  שלא  גדולה  אכזבה  חשו  האחרים 
והמיוחדת  הגדולה  בשמחה  ישתתפו 
אצלנו. זהו עם ישראל בתפארתו, המת־
גייס למען האחר, המבקש להעניק ולתת 
שום  וללא  הנתינה  לשם  פשוט  מעצמו 

תמורה". 
האירוע המרגש נערך בבית הכנסת 
החו־ בית  וצוותי  הצופים,  הר  שבהדסה 

המטבח  צוות  הטקס.  לאורחי  היו  לים 
דאג לכיבוד מרשים ואנשי התפעול לא 
לקשט  מסביב,  ולטרוח  מלעבוד  חדלו 
ניכרה  וההתרגשות  השמחה  ולארגן. 
לכולם  שהודו  הטריים,  ההורים  פני  על 

בעיניים נוצצות.
מספרת  מרגש",  מאוד  היה  "זה 
לראות  התרומה,  "האנושיות,  חמו.  בן 
הרבה מעבר למצב רפואי של המטופל, 
צוות  והכוח.  המרץ  בכל  התגייסו  כולם 
בכל  הזוג  את  ועטף  סייע  החולים  בית 
שמחה  תהיה  שהברית  מנת  על  הנדרש 
ומשפחתית. עובדים רבים הגיעו שימחו 

את הזוג והעניקו אהבה ואחווה". 
"מצוות  המוהל:  רודה,  עופר  הרב 
זכינו  ואנחנו  גדולה,  כה  היא  הברית 
אני  מהמצווה.  חלק  ולהיות  להשתתף 
זוהי  מהטקס  חלק  לקחת  שמח  מאוד 

זכות גדולה לנו ולכל המארגנים".

מועצה אזורית מטה בנימין 
למען תושבי הדרום וגוש דן

בעקבות המצב הביטחוני החליטה המועצה האזורית 
בנימין לאפשר כניסה חינם לאתר שילה הקדומה 

וליהנות על הדרך משלל אטרקציות באזור

הרגיש  הביטחוני  המצב  בעקבות 
ומרכזה,  הארץ  לדרום  הטילים  ושיגור 
בנימין  מטה  האזורית  המועצה  יוצאת 
המתגוררים  לתושבים  מיוחדת  במחווה 

באזורים אלו. 
המועצה מזמינה את התושבים בכל 
הקדומה  בשילה  ולסייר  לבוא  הגילאים 
ללא תשלום וליהנות מחוויה היסטורית־

ארצישראלית עוצרת נשימה. 
יוכלו  למקום  שיבואו  המטיילים 

ליהנות על הדרך משלל אטרקציות בא־
שבילי  מעיינות,  שילה,  נחל  ביניהן:  זור, 
ריינג'רים  טיולי  אופניים,  שבילי  הליכה, 

ועוד. 
המתבק־ לסולידריות  "מעבר 

אצלנו  למצוא  יוכלו  המטיילים  שת, 
למוסדות  הלכו  שלא  לילדים  פתרון 
והחרדה  מהמתח  מעט  להירגע  וגם 
מסבירים  האזעקות",  שגרת  שיוצרת 

במועצה.

למה חשוב לאכול חלבון? אילו סוגי חלבון 
מומלצים, ולמי החלבון חשוב במיוחד?

בשיתוף 'עוף טוב'
מה תפקיד החלבון בגוף האדם?

והשומנים  שהפחמימות  בעוד 
לגוף,  אנרגיה  לאספקת  מקור  מהווים 
הוא  בגוף  החלבון  של  העיקרי  תפקידו 
בניית רקמת השריר ותחזוקתה. החלבון 
דרוש לייצור אנזימים האחראים על תה־

ליכים רבים וחשובים בגוף וגם לבנייתה 
בשל  החיסון.  מערכת  של  ותחזוקתה 
היותו דרוש לבניית השריר, החלבון חיוני 

לגדילה והתפתחות תקינים. 
מדוע חשבון לאכול חלבון?

אבני הבניין המרכיבות את החלבון 
הן חומצות האמינו. ישנן חומצות אמינו 
הן  ולכן  בעצמו  לייצר  יכול  אינו  שהגוף 
הגוף  חיוניות'.  אמינו  'חומצות  נקראות 
חייב לקבל חומצות אמינו אלה מהמזון.

חומצות  כל  את  המכיל  חלבון 
האמינו החיוניות נקרא חלבון בעל ערך 
ביולוגי גבוה ונחשב חלבון איכותי. חלבון 

במוצרי  ומוצריו,  בשר  בעוף,  נמצא  כזה 
חלב ובביצים. 

טובים  מקורות  הם  מזונות  אילו 
לחלבון?

אך  מזונות  במגוון  נמצא  החלבון 
עוף,  בשר,  הם  בחלבון  ביותר  העשירים 

דגים, מוצרי חלב, טופו וקטניות.
כמה חלבון יש במזון?

ב-100 גר' חזה עוף אפוי בגריל יש 
לבנה  גבינה  גר'  ב-100  חלבון,  גר'  כ-23 
 7 יש  שלמה  בביצה  חלבון,  גר'  כ-9  יש 
מבושלים  עדשים  גר'  וב-100  חלבון  גר' 

יש כ-9 גר' חלבון.
למי מומלץ בעיקר לצרוך חלבון?

חשובה  חלבון  של  מספקת  צריכה 
של  בתקופות  זאת,  עם  יחד  גיל.  בכל 
ומ־ ילדים  אצל  כמו  והתפתחות  גדילה 

תבגרים ואצל נשים הרות צריכת חלבון 
חשובה במיוחד. 

ומתבג־ ילדים  צריכים  חלבון  כמה 
רים? 

לחלבון  המומלצת  היומית  הקצובה 
חלבון  של  יומית  הכמות  היא   RDA))
הת־ את הדרישות  למלא  כדי  שתספיק 

קצובה  הנוער.  בני  מרבית  של  זונתיות 
הקצובה   9-13 בגילאי  בגיל:  תלויה  זו 
היומית היא 34 גר' ליום לבנות ולבנים. 
בגילאי 14-18 ישנו הבדל בין ההמלצות 
לבנות ולבנים: הקצובה היא 46 גר' לב־

נות ו-52 גר' לבנים. 
חלבון  אכילת  בין  קשר  יש  האם 

לתחושת שובע?
כן, ארוחה המכילה שילוב של חלבון 
ופחמימות תורמת יותר לתחושת השובע 
מארוחה המבוססת על פחמימות בלבד 
(בעיקר פחמימות שאינן מכילות סיבים 
או  לבן  לחם  לבן,  אורז  כמו  תזונתיים, 

תפוחי אדמה). 

גונן אוסישקין, מנכ"ל אל על, מעניק לבי. ג'יי פריצקר, מושל אילי־
נוי, דגם של מטוס הדרימליינר של אל על. צילום: ברק גילור
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מיקום  בחשמונאים!  חדש  פרויקט 
מטר   95 חד   4 ביותר  אסטרטגי 
מטר  כ88  חד   3 2700.000ש"ח 
לפי  תשלום  2420.0000ש"ח  רק 
"היימשע   052-7658-638 התקדמות 

תיווך-הנדלס"
[20054123]

בתורה מציון 4 חד + יחידה גדולה של 
3 חד' + יחידה ענקית במחסנים סה'כ 
052- 3850.000ש"ח  רק  מטר  כ180 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053771]

ירושלים | השכרה
חדר  יחידה  דפנה  במעלות  להשכרה 
וחצי מתאים ליחיד או למשרד. 2000

ש"ח תיווך 0527600815
[20054493]

משופצת,  5ענקית,   * שמונים  בגוש 
3מרפסות, מיידית. * 4ענקית, מיידית 

תיווך 052-7667998
[20054492]

בבר אילן נוה צבי 2 חדרים משופצת 
קומפלט  וממוזגת  מרוהטת  כחדשה. 

052-7172022
[20054426]

לבוש מרדכי 3.5 חד' 90 מ"ר * עזרת 
 *  8,500 גבוהה  רמה  ק"כ  תורה 
02- תיווך  ש''ח  חד'   4 מרדכי  תכלת 

053-3179474 ,5379474
[20052389]

ירושלים | מבנים ומגרשים
שאפשר  מקום   / כנסת  בית  דרוש 
ליעד לכ- 100 איש בגוש 80 / גאולה 

/ מקור ברוך. 053-3199220
[20054495]

ירושלים | חנויות ומחסנים
150 כ  ישראל  בבית  חנות  להשכרה 
רק  מיר  ליד  מרכזי  מיקום  מטר 
"היימשע   052-7658-638 15000שח 

תיווך-הנדלס"
[20054448]

ירושלים | משרדים
מלכי  בי-ם  משרד  חנות/  להשכרה 
ישראל, 16 מ"ר + גלריה, לל"ת. -052

7699258
[20054494]

בני ברק | מכירה
טאבו  65מ"ר  3חד'  גלויות  בקיבוץ 
חדשה  מעלית,   + ק"ד  משותף, 

1,250,000ש"ח 054-8406600
[20054510]

צריך  ק"ק  102מ"ר  ריינס  באזור 
שיפוץ 1,750,000ש"ח "אפיק-נכסים" 

03-5791514
[20054507]

באזור קוטלר 4.5ח' 125מ"ר משופצת 
2,240,000ש"ח  3כ"א  חזית  ק"א 
053- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20054506]

כחדשה  125מ"ר  4.5ח'  הושע  באזור 
"אפיק- מעלית   + חזית  מ.שמש   +

053-3128884 נכסים" 03-5791514
[20054505]

 + ק"ב  יפהפיה  4ח'  רמח"ל  באזור 
"אפיק-נכסים"  חניה   + 3כ"א  מעלית 

053-3128884 03-5791514
[20054504]

באזור סוקולוב 6 ענקית ק"א + מעלית 
3,100,000ש"ח  א.חלוקה  חזית   +
03-5791514 "אפיק-נכסים"  מיידית 

054-2250000
[20054503]

מרפסת   + דופלקס 5ח'  דונולו  באזור 
"אפיק- 1,960,000ש"ח  רק  חזית  ק"ג 

053-3128884 נכסים" 03-5791514
[20054502]

מטבח- מפוארת!  ענקית   6 בפארדו 
מעלית   + ק"ג  ענקית!  סוכה   + פסח 
03- "אפיק-נכסים"  2,850,000ש"ח 

5791514
[20054501]

מרפסות   +  3 ק"א  ביונה-הנביא 
"אפיק-נכסים"  מיידי  1,680,000ש"ח 

03-5791514
[20054500]

ק"ב  3כ"א  ענקית  4ח'  גלויות  בקיבוץ 
חזית + מעלית 2,180,000ש"ח "אפיק-

053-3128884 נכסים" 03-5791514
[20054499]

דירות   2 נותרו  בפרוייקט-ברוריה 
חזית  וק"ד  ק"ב  -5חד'  אחרונות 
כ--120מ"ר 2,550,000 ש"ח "תיווך-ט.

זינגר" 03-619-0004
[20054497]

3חד'  בא.פרמישלאן,  מ-ו-ש-ל-מ-ת! 
 + משופצת  סוכה,   + כ-80מ"ר  גדולים 

054-8432665 אופציה. 1,500,000
[20054496]

בנין  סופר  בחתם  בשוק!  חדשה 
חדש 3חד' יפיפיה ק"ג נוף מרהיב. 

"לכוביצקי נכסים" 03-729-7690
[20054459]

3 קומה  מטר   75 העיר  במערב 
ואחרונה גג בטון אופציות על הגג 

לכוביצקי נכסים 03-729-7690
[20054458]

בגני טל המבוקש 5 חד' + מרפסת 
לכוביצקי  וחניה  מחסן   + לנוף 

נכסים 03-729-7690
[20054457]

רצפה   + 95מ"ר  4חד'  גלויות  בקיבוץ 
054- 2,100,000 ק"ד  35מ"ר  מוכנה 

8406600
[20054451]

ברח'  מפתח  דמי  דירה  למכירה 
מושקעת  נטו  מ"ר   70 גודל  מלצר 
ויפה 1,380,000 ש''ח ללא תיווך -052

03-5702533 7650708
[20054201]

חד'   4/5 דירות   63 עקיבא  ר'  ברח' 
בבנין חדש- שיינפלד 03-5785777

[20053763]

בני ברק | השכרה
בשמעיה היוקרתי! 2.5 חד' מושקעת 
03-619- "תיווך-ט.זינגר"  ש''ח   3750

0004
[20054486]

משופצת  ק"ב  חד'   4 ברסלב  ברח' 
לכוביצקי  כ"א   3 גבוהה  ברמה 

נכסים 03-729-7690
[20054460]

בבני ברק ליד רחוב מימון לזוג צעיר 
ענקית,  מרפסת  עם  ומרוהט  מושקע 

גנרטור, 2700 ש"ח, 0527640407
[20054306]

בני ברק | משרדים
להשכרה יחידת משרד מפוארת בית 
נועה/ מתחם ב.ס.ר בקומה מטופחת 
שרותים  מטבח  הכולללת  ביותר 
חרדית  נשית  עבודה  סביבת  כפול 
שח   2500 בלבד  לנשים  ההשכרה 

הקודם זוכה! 0527674262
[20054449]

ביתר עילית | מכירה
ליד  יצחק  חיי  מציאה!  בבלעדיות! 
מזריטש 3 חד 95 מטר + רצפה מוכנה 
ק"א  נוספת  ומרפסת  רביעי  לחדר 
1420.000ש"ח  רק  מעלית  מחסן,   +
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20054454]

קדושת  בשוק  חדשה  בבלעדיות! 
ומטופחת  מרווחת  חד   4 למעלה  לוי 
רק  מעלית  נוחה  קומה  מדהים  נוף 
052-7658-638 1640.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20054453]

150 מהריץ  לוי  קדושת  בבלעדיות! 
יחידת   + ענקים  ומטבח  סלון  מטר 
מושקעת  מדהים,  נוף  מטר   50 דיור 
יחידת  פנורמים,  חלונות  במיוחד, 
7658-638 2150.000ש"ח  רק  הורים 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20054452]

פנטנהוז  השטיבלעך  ליד  בברים 
נוף  מטר   120 גג   + מטר   180 חד   6
רק  ק"ג  מושקעת  המרחב  לכל 
052-7658-638 2340.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20054450]

לסלונים)  (קרוב  למטה  יצחק  בפחד 
 + מטר   45 יחידה   + מטר   130 חד   5
מדהים  נוף  מטר   90 חצר  מרפסת 
052- 2230.000ש"ח  רק  נוחה  קומב 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20054213]

110 חד   4 לשטיבלעך  קרוב   B1ב
טוב  הכי  בנין  מדהים  נוף  כ"א  מטר 3 
052-7658- 1650.000ש"ח  רק  בעיר 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20054212]

מטר   75 חד   3 בהתחלה  שך  בהרב 
טאבו  לגמרי  וחדשה  מפוארת 
לבעלי  760.000ש"ח  רק  משותף 
"היימשע   052-7658-638 מזומן 

תיווך-הנדלס"
[20054171]

4 ל  מחולק  מטר   240 שך  בהרב 
רק  11000שח  תשואה  יחידות 
052-7658-638 2650.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20054146]

בקדושת לוי שלד 75 מטר ק"ד טאבו 
לבעלי  590.000ש"ח  רק  משותף 
"היימשע   052-7658-638 מזומן 

תיווך-הנדלס"
[20054145]

140 חד   6 יצחק!  בפחד  בבלעדיות 
קומה- חלל   + ביותר  מושקעת  מטר 
052-7658-638 1790.000ש"ח  רק   2

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20054144]

אשדוד | מכירה
שמאי,  ברחוב  ענק,  דופלקס 
במיוחד,  מושקעת  לוילות,  חזית 
במיוחד,  מפוארים  ריהוט  כולל 
תיווך,  ללא  ענקיות,  מרפסות   +

0504152031
[20054490]

אלעד | מכירה
הגדול  המבחר   ! לאנ"ש  התיווך 
שרות   ! ליטאי   - בחסידי  לדירות 
054-  - קזן"  "תיווך   ! ואמינות 

8420522
[20036408]

בית שמש | מכירה
מאוד,  מושקעת  חדרים,   3 דירה 
1.300000 ב  רק  מדהים,  נוף  מרכזי, 

ש''ח 052-7662213
[20054488]

כניסה  דופלקס,  מ"ר,   160 אילן,  בבר 
אופציה  לחלוקה,  אופציה  פרטית, 
להרחבה,נוף, מיקום מרכזי 1660000

0527600724
[20054226]

בית שמש | השכרה
חדשה  ק"ד  4חד',  אברהם  ברמת 
2500 ש''ח גמיש לל"ת 052-7160997
[20054371]

קרית גת 
בקרייה   * למכירה:  הבית"  "תיווך 
מציאה   *  770,000 חד'   3 הישנה 
540,000 ב-  חד'   3.5 במתחרדים 
חד'   3 לקרייה  צמוד  מציאה   *
2 * ב-550,000   חד'   3 * ב660,00  
 * ב-540,000   ראשונה  קומה  חד' 
לשירותכם  דירות  מבחר  ועוד 

יהשע עבער 0504-126-124
[20048907]

צפת | מכירה
בלוחמי הגטאות (הדר) 3.5 חד' קומה 
רביעית ואחרונה, בלי מעלית, נוף גם 
בנין  משופצת,  אור,   + אויר   + לכינרת 
ש''ח   690,000 לצרכניות,  סמוך  טוב, 

052-7697014
[20054508]

טבריה | מכירה
מ"ר  כ60  ק"א  חד'   3 ד'  בשיכון 
ש''ח   530,000 אופציה   + משופצת 

058-3240458 לל"ת 08-9740458
[20054270]

עמנואל | מכירה
3-5 אופציה  עם  מרווחות  דירות 
הון עצמי 30 אחוז שכונה חסידית 
073-706- אש״ח.  מ-690  החל 

9406
[20053175]

ישירות  חדרים   3-5 דירות 
עוצר  נוף  בנקאי  ליווי  מהקבלן 
החל  נדירה  הזדמנות  נשימה. 

מ-670 אש״ח. 073-706-9396
[20053174]

עסקים 
יחידה  דגים  חנות  בלעדי!  בחיפה 
כל   + מ"ר   30 בשפע  פרנסה  באזר 
200,000 מסירה  דמי  מוניטין  הציוד 
תיווך  לחודש.  ש''ח  שכ"ד 2,500  ש''ח 

וילינגר 050-4141206/9
[20054474]

מול ֹ חלומית  במושבה  נופש  וילת 
שבתות  לקבוצות,  מתאים  הכינרת 
בריכת  השנה,  ולימות  וחתן  גיבוש 

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

צפת 
לעיר  סמוך  חרדי  באזור  צימר 
לרשב"י. -050 ומרפסת  נוף  העתיקה 

4180365
[20054482]

מיקום  יפה  חצר  עם  במתחם 
חדשות  אירוח  דירות   2 אטרקטיבי 
פרטית  חצר   + ומטופחות  יוקרתיות 
אחת,  בכל  מיטות   5 ג'קוזי   + יפה 
וכן  לשבת  ש''ח  ו700  ליום  ש''ח   500
052- ימים.  לכמה  מיוחדים  מבצעים 

7692834
[20054413]

מרפסת   + לזוג  צימר  ברסלב  בקרית 
מוארת,  נקיה,  לנוף,  צופה  גדולה, 
054-8433088 ממוזגת. 04-6922596
[20052313]

בצפת,  ומפוארת  גדולה  נופש  דירת 
ויפיפייה.  מטופחת  מאד,  נקייה 
העיר  אטרקטיבי,במרכז  ובמיקום 
וברמה  היטב  מצוידת  העתיקה, 
גן  מטבח  עם  ענקית  מרפסת  גבוהה. 
0548457686 מדהים.  פנורמי  ונוף 

ruty7686@gmail.com
[20048749]

וצימרים  דירות  בעתיקה, 
ג'קוזי,  וחדשים,  מפוארים 
052- סוכה   + וחצרות  מרפסות 

2840299
[20042205]

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 
חדשה.  נופש  דירת  לכינרת"  "נוף 
מרווחת, מרוהטת ומאובזרת ל 15
לכינרת  נוף  עם  ענקית  חצר  איש. 
052- 050-4199919 להזמנות 

7185215
[20054352]

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]

אצולת אירופה - מצפה 
האלה 

יוקרה,  ווילות  ת  סוויטו  חדש! 
בארץ  היוקרתי  הנופש  מתחם 
סמוך  החרדי.  לציבור  המתוכנן 
32 חדרים,   9 שמש,  לבית 
נוף  ענקיים,  סלונים   2 מיטות, 
גדולות  פסטורלי,מדשאות 
ישיבה ומתקני  פינות  עם  קסומות 
בריכה  מתחם  איכותיים,  חצר 
פרטי עם ג'קוזי ספא 04-6037370

[20054322]

בית מאיר 
נופש  דירות  מדהים,  נופש  מתחם 
בריכה   + חד'   8 מיטות)   12 ו-   15)
בנפרד),  גם  (להשכרה  וגדולה  חמה 
פרטיות מוחלטת, גן אירועים ובוסתן 
02- מאיר  בית  במושב  משחקים, 
1agamaim@gmail.  ,5344514

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

גליל מערבי 
חניתה  יער  בלב  היער  באחוזת 
ירוק  הלבנון!!  להרי  מטורף  נוף 
ג'קוזי!!   + מאסטר  חדרי   4 עד! 
ברביקיו  כושר!  ח.  סאונות!  ספא 
מקווה  מחומם!!  זרמים  בריכת 
הבנוי מאוצר ובאר מרים!! ביה"כ + 
ס.תורה, מערכת מים חמים בשבת, 
10,000 ערוב  בשרי  חלבי  מטבח 

ש''ח ליום. 04-6521111
[20053291]

מירון 
וסוויטה  צימרים  המלכות  חצר 
לזוגות ומשפחות באווירה מיוחד, 
04- טלפון:  הרשב"י.  לציון  קרוב 

6980507
[20054214]

למשפחות  במירון  ארוח  מילר 
קבוצות וזוגות + חדרי אוכל קרוב 
046989012 לרשב"י 0548594243

[20051879]

ירושלים 
בק. צאנז לשבתות וחגים דירה גדולה 

משופצת וממוזגת. 053-3145993
[20054461]

דירות  מבחר  גאולה"  "תיווך 
בשכונות מרכז ירושלים לשב"ק / 
וארוכות.  קצרות  ולתקופות  חגים 

052-7143111
[20050756]

בניה  לפני  ברק  בבני  למכירה 
חדים   .2.3.4.5.6 דירות  תיווך  ללא 

בשיכון ג 052-7683043
[20048022]

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]

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]

למשרה ַ חשבונות  מנהל  דרוש 
בית  באזור  רו"ח  למשרד  מלאה 
הנהלת  תעודת  דרישות:  שמש. 
יישומי  עם  היכרות  חשבונות, 
לבעל  עדיפות  ואופיס,  מחשב 
לפקס  שכר.קו"ח  חשב  תעודת 

153747408355
[20054498]

לת"ת חסידי ב"ב דרוש מלמד לכיתה 
לפקס:  קו"ח  קריאה)  (תחילת  מכינה 

073-7685296
[20054491]

חרדי  לחינוך-מיוחד  לבית-ספר 
מוחין  שיתוק  עם  לילדים  בירושלים 
מלאה  למשרה  סייעת  דרושה 
ל-  או   02-6236775 לפקס:  קו"ח 

rutikvah@gmail.com
[20054473]

זכיינים  דרושים  סטארטאפ  לחברת 
הכנסה  לעצמם  לייצר  המעונינים 
053- לפרטים:  קבועה.  חודשית 

3108180
[20054470]

דרושה  אילן,  בר  באזור  בירושלים, 
אחה"צ  לשעות  סיטר  מטפלת/בייבי 

. 052-7615218 .
[20054432]

המצליח  ההתרמה  למוקד  נציגות 
העסקית  למחלקה  בישראל, 
בודדים  מקומות  התפנו  המבוקשת 
הבוקר,  לשעות  בב"ב  למשרדינו 
הדרכה מקצועית, שכר בסיס 40ש"ח 
קידום  ואפשרויות  בונוסים  לשעה, 

077-9966840
[20054425]

(אין  הארץ  בכל  סוכנים/ות  דרושים 
בריאות  עוגיות  להפצת  ברכב)  צורך 
במגוון  גלוטן  ללא  וכן  כוסמין  מקמח 
למכירה  הבד"ץ  בהכשר  טעמים 
053- בחנויות  להפצה  ו/או  מהבית 

3106171
[20054369]

קייטנות  המארגן  רפואי  לארגון 
לעבודה  מזכיר/ה  חולים  לילדים 
ההרשמה  לניהול  מהבית, 
ש''ח    37 שעות,   2-3 לקייטנות. 
עוזר/ת  בי-ם  רפואי  לארגון   *
יומן,  לניהול  למנכ"ל,  אישי/ת 
לר"י   * צמוד.  רכב   + ש''ח   15,000
לניהול  אישי,  עוזר  ב"ב  באיזור 
הולם.  שכר  קהל,  וקבלת  יומן 

קריירה 07
[20051813]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

לעבודה  רציניים  גברים  דרושים 
שנפתח  חדש  לסניף  השיווק  בתחום 
ניתן  לאומית  בין  לחברה  בירושלים, 
לשלב עבודה מהמשרדים או מהבית 
וניהול  לקידום  ואפשרות  בונוסים   +

פרויקטים. לפרטים: 050-4105890
[20047926]

ביקוש עבודה 

נסיון  עם  מקצועי  טבח  יתפנה 
לחנויות/  ומוקפד  עשיר  טעם 

מוסדות ופרטיים. 052-7634861
[20054462]

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]

בכתב ָ מזוזה   – נדירה  הזדמנות 
סופר  נחמן  ר'  הנודע  הסופר  יד 
זצוק"ל ב 1500 דולר 0527144275

[20054485]

בריאות ואסתטיקה 

האמתי  הפתרון   -  TerraCure
פריצת  גב,  כאבי  ברכיים,  לכאבי 
המשחות  לרגל.  הקרנה  עם  דיסק 
לפטריות,  הכפולה  העוצמה  עם 
053- ברגלים.  ויובש  פסוריאזיס 

3140806/052-7186120
[20054317]

אולמות 

"פריילעך"  אולמי   - ברק  בבני  חדש 
מצוות,  לבר  שמחה  של  יוקרה 
צומת  וכנסים.  ברכות  שבע  אירוסין, 
054- להזמנות:  השומר  עזרא 

8426765
[20051559]

תמלול 

רב,  ניסיון  עם  מקצועי  מתמלל 
052- בתחום.  עבודות  מקבל 

7637743
[20054175]

גמ"חים 

מוצרי  דרוש  נזקק  נכה  לחולה 
050- למצוות.  תזכו  בתרומה.  ספיגה 

4197172
[20054509]

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 

ציור  למסלולי  ההרשמה  החלה 

12 קצרים,  תחביביים  ואומנות 

03- 0504154152 טל'  מפגשים 

6168364
[20052703]

השבת אבידה 
נמצאה שרשרת זהב + מפתח בתחנת 
סוכות.  בחוה"מ  ב"ב  רש"י  עקיבא  ר' 

058-3258169
[20054483]

בירושלים נאבד פלאפון עם מדבקה 
'איבישטער תודה' 050-4130511

[20054477]

בחודש אייר אבדו טלית ותפילין בקו 
1/3 בחזור מהכותל. 055-6769813

[20054472]

תינוק  עגלת  נמצאה  אלול  בחודש 
בביתר עלית 055-6769813

[20054471]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 
 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 
1-599-500-  ! בהקדם  התקשר 

003
[20042291]

הלבבות: חובות  עג     שבת  ירושלמי:  היומי  דף  כג     נדה  בבלי:  היומי  דף 
הלכה  י-יא     ח,  זבחים  יומית:  משנה  (ההתבודדות)     הי"ז  הנפש  חשבון 
יומית: או"ח תרי, ב-ד    רמב"ם יומי: שחיטה ו-ח    שו"ע הרב - רב יומי:
קיד, ב-ג    דף היומי - זוהר: ויקרא, קצז-רי    חפץ חיים: לה"ר ד, יב - ה, א  

  העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קצד:

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
7:598:018:008:018:017:58סו"ז ק"ש מג"א

8:458:478:478:478:488:45סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:079:099:089:099:099:06סוף זמן תפלה מג"א

9:389:409:399:409:409:38סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
11:2311:2511:2411:2611:2611:22חצות היום

11:5311:5511:5411:5611:5611:52מנחה גדולה
16:4516:4016:4116:434:4316:39שקיעת החמה

זמנים למחר

4:344:364:364:374:374:34עלות השחר
5:145:165:165:175:165:14זמן ציצית ותפילין

6:056:156:076:096:096:05הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת

סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו  052-8057714 הרצוג 61     אשדוד מוצ"ש     ירושלים רשת BE ניות
משעה 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 6787820 לייב יפה 9 תורנות עד השעה 00:30    בני ברק ארנונה יום ו'    ירושלים
16:00-23:00  סופר  077-8882530 רח איינשטיין 7 סופר פארם נופי ים 8880100 אבא הלל 165, ר"ג    תל אביב
גורדון   077-8880730 גורדון פארם  סופר  08:00-16:00למחרת   המלך 4 שאול  שד'   077-8880390 מיניסטור פארם 
סופר פארם  077-8881615 שד' ויצמן 22    חיפה סופר פארם ויצמן 16:00-23:00    נתניה פינת דיזנגוף 129
077-8880720 077-8880130 חורב 15  סופר פארם ביג ק.אתא 077-8880820 הנביאים 18   סופר פארם חורב ארמון

077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 07:30 עד 01:30   סופרפארם ההסתדרות 248    רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו  077-8880660 גולדה מאיר 7 חולון    אשדוד סופר פארם קניון חולון חולון

משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233
אילון  קניון  סופרפארם  ברק בני  ג'ראח     שיך  רפואי  מרכז   5893797 ג'ראח שיך  מרפאת  ירושלים שבת    
077-8880080 איינשטיין 40 מהשעה  סופר פארם קניון רמת אביב 077-8880100 אבא הלל 165, ר"ג    תל אביב
077-8881090 רח' אבן גבירול 124 מהשעה 08:00 עד 20:00  סופר פארם  09:00 עד 20:00  סופר פארם אבן גבירול
אלנבי   077-8881140 אלנבי פארם  סופר  עד 20:00   מהשעה 08:00  דיזנגוף 129  פינת  גורדון   077-8880730 גורדון 
077-8882050 גני התערוכה 6  מהשעה 10:00 עד 20:00 115 מהשעה 08:00 עד 20:00  סופר פארם נמל תל אביב
077-8882610 יגאל אלון 94 מהשעה 10:00 עד 20:00  סופר פרם שרונה 077-8882340 רח'  סופר פארם מגדלי אלון
077-8881070 ויצמן 14 א' מהשעה 10:00 עד 20:00 קלמן מגן 3 מהשעה 09:30 עד 20:00  סופר  פארם איכילוב
077-8882530 רח איינשטיין 7 מהשעה 10:00 עד 20:00  סופר פארם ארלוזורוב  077-8882200 סופר פארם נופי ים
עד   08:00 מהשעה   49 ירושלים  שד'   077-8881300 יפו פארם  סופר    08:00 עד   10:00 מהשעה   208 דיזינגוף  רח' 
רמת  קניון  פארם  סופר  עד 20:00   מהשעה 08:00  רוזן 72  פנחס  דרך   077-8880650 דן שיכון  פארם  סופר    20:00
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה  20:00-24:00  סופר פארם מיניסטור אביב 077-8880080 איינשטיין 40
077-8880820 סופר פארם ארמון 7893383 המחקר 3    חיפה בי שופר סל 20:00 עד 08:00 למחרת    נתניה
077-8880720 ההסתדרות 248 077-8880130 חורב 15   סופר פארם ביג ק.אתא הנביאים 18   סופר פארם חורב
077-8880790 שד'  077-8880380 החרושת - חוצות המפרץ 6   סופר פארם סיטי סנטר סופר פארם חוצות המפרץ
077-8880200 077-8881700 בר יהודה 111   סופר פארם סינמול לב המפרץ בן גוריון 6   סופר פארם ביג צ'ק פוסט
077-8880200 077-8881110 הנשיא 134   סופר פארם רמת הנשיא שד ההסתדרות 55   סופר פארם האודיטוריום
סופרפארם 077-8880100 077-8880770/771 שמחה גולן 54    רמת גן ההסתדרות 248   סופר פארם גרנד קניון
קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 09:00 עד 01:00   077-8880960 בן גוריון 183 מהשעה 10:00 עד 23:30   -077
סופר פארם קניון חולון 077-8880660 גולדה מאיר  מרום סנטר לנדאו 7 מהשעה 09:30 עד 24:00    חולון 8880640
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה  7 חולון      אשדוד

22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.85-
אתמול: 211.845-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
21-14

תל אביב
25-18

חיפה
24-17

גולן
25-16

טבריה
28-18

גליל
20-13

באר שבע
26-14

אילת
31-18

היום - מעונן חלקית עד מעונן. תחול 
ירידה ניכרת בטמפרטורות. במהלך היום 

יחלו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ 
ובמרכזה ובהדרגה יתפשטו עד לצפון 

הנגב וייתכנו סופות רעמים בודדות. 
בנחלי המזרח קיים חשש קל משטפונות.

שבת - גשמים מקומיים יוסיפו לרדת 
מצפון הארץ ועד לנגב ועדיין ייתכנו 

סופות רעמים בודדות. קיים חשש 
משטפונות בנחלי הדרום והמזרח. 
הגשמים ייחלשו וייפסקו בהדרגה 

לקראת ערב. תחול ירידה קלה נוספת 
בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.

ראשון - בהיר עד מעונן חלקית. תחול 
עלייה קלה בטמפרטורות. ינשבו רוחות 

מזרחיות ערות.

שני - מעונן חלקית עד מעונן 
בעננות בגובה רב. תחול ירידה קלה 
בטמפרטורות. יוסיפו לנשב רוחות 

מזרחיות ערות.

מזג האויר
ירידה ניכרת בטמפרטורות

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 
הגר"מ  שע"י  ההוראה  מבית  ביממה  שעות   24 הלכה זצוק"ל 072-2152222  מענה  קרליץ  הגר"נ  מרן 
קוק  הגרב״צ  בראשות  ירושלים  הכללי  הוראה  בית  שע״י  ההלכה  שליט"א 073-7246000  מוקד  גרוס 

שליט״א 072-2133466

מנהל/ת לקוחות

רוצה להצטרף לנבחרת מנצחת?

למשרד הפרסום בולטון פוטנציאל דרוש/ה

דרישות ההתתתתפפפקקקקקידדד:::
ההחרדי םעעם ההמגממגזרזר בובוובההה תוות טט ההה הכרכרכר הול לקוחותתתניסיון בניהול 

לצלצליחייחרצו ווולהללה בבובוביליליל להללה צצרצרצוןוןון ע עעזזזז

boltondrushim@gmail.comboltondrushim@@gmmg קו״ח למייל:
תנאים טובים למתאימים | סודיות מובטחת!
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נשיא ארה"ב טראמפ החניף לעמיתו 
הטורקי וקומם עליו את חברי הקונגרס

הנשיא האמריקאי טען כי עמיתו הטורקי מתייחס בצורה נהדרת לכורדים ואפילו מעניק להם ביטוח 
בריאות ^ "אני מעריץ אותך", אמר טראמפ לארדואן

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

בלילה  שהתקיימה  בפגישה 
דונלד  ארה"ב  נשיא  בין  הקודם 
רג'פ  הטורקי  ועימתו  טראמפ 
טראמפ  הרעיף  ארדואן,  טאיפ 
של  ראשו  על  מחמאות  של  שפע 
הנשיא הטורקי, ואף הודיע לו "אני 

מעריץ אותך". 
טראמפ  אמר  הדברים  את 
שי־ לכן  קודם  קצר  שזמן  למרות 
כלפי  זלזול  של  מסר  ארדואן  דר 
שהוא  כשטען  האמריקאי,  הנשיא 
מחזיר עמו את המכתב ששיגר לו 
הטורקית  הפלישה  לפני  טראמפ 
של  המחיה  לאזורי  האחרונה 
הכורדים בסוריה: "אני מחזיר את 
אמר  אותו",  ששלח  למי  המכתב 

ארדואן. 
דיווחו  הטורקית  בתקשורת 
שלח  כשטראמפ  העת,  באותה 
נשיא  כי  לארדואן,  המכתב  את 
בין  לפח,  אותו  השליך  טורקיה 
היתר משום שטראמפ כתב לו "אל 
תהיה טיפש", כשניסה להפציר בו 
ולא  סוריה  לשטחי  יפלוש  שלא 

יפגע בכורדים המתגוררים שם. 
טען  טראמפ  האמור,  למרות 
עם  שקיים  המתוקשרת  בפגישה 
שלנשיא  חושב  "אני  כי  ארדואן, 
הכור־ עם  חם  קשר  יש  ארדואן 

דים". לדבריו "בטורקיה חיים הר־
בה כורדים והם נהנים מיחס הוגן, 
זכויות אזרח מלאות ואפילו ביטוח 
בריאות יש להם. הם שמחים שם". 
על  ארדואן  שנחת  לפני  עוד 
אדמת ארה"ב, כבר הבהירו רבים 
מהמפלגה  הן  הקונגרס,  מחברי 
הרפובלי־ מזו  והן  הדמוקרטית 

רצון  שבעי  אינם  הם  כי  קנית, 
אותו  הזמין  שטראמפ  מהעובדה 
שטורקיה  "בזמן  רשמי:  לביקור 
על  צודקת  לא  מלחמה  מנהלת 

אין  הכורדים,  כנגד  סוריה  אדמת 
יוזמן  שלה  שהנשיא  הראוי  מן  זה 
נטען  בוושינגטון",  רשמי  לביקור 

במכתב ששגרו חברי הקונגרס. 
דברי  נשמעו  הביקור  לאחר  גם 
והן  הביקור,  עצם  על  הן  ביקורת, 
חיבה  הפגין  שטראמפ  העובדה  על 
שלא  לאיש  מדי  גדולה  והערכה 
אווירית  הגנה  מערכת  רכש  מזמן 
דרשה  שארה"ב  למרות  מסוריה, 
ממנו במפגיע שלא יעשה זאת בשום 
כנגדו  בסנקציות  נקטה  ואף  אופן, 

בשל כך, כדוגמת ביטול השתתפות 
 .35-F-הטורקית בפרויקט ה

נשיאה זמנית בבוליביה; מוראלס 
לא יוכל להתמודד שוב על התפקיד 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

המאולצת  התפטרותו  לאחר 
מוראלס,  אבו  בוליביה  נשיא  של 

לבולי־ מונתה  למקסיקו,  ובריחתו 
סנאטורית   – זמנית  נשיאה  ביה 
מיוחד  בהליך  שהתמנתה  ותיקה 
משום  מינויה,  לצורף  נדרש  אשר 

בכי־ התפטרו  מוראלס  עם  שיחד 
רים נוספים ובהם גם סגנו, ולכן לא 

מונה נשיא זמני באופן אוטומטי. 
הנשיאה אנייס אמרה אתמול, 
כי  בתפקיד,  כהונתה  תחילת  עם 
יוכל  לא  מוראלס  המודח  הנשיא 
לנשיאות  בבחירות  להתמודד 
במדי־ בקרוב  להתקיים  שצפויות 

מלעשות  מנוע  הוא  לדבריה,  נה. 
העובדה  בשל  היתר  בין  זאת 
ברצי־ רביעית  בכהונה  שמדובר 

פות בה הוא רוצה לכהן בתפקיד, 
דבר המנוגד לחוקה הבוליביאנית, 

לטענתה. 
עוד הוסיפה אנייס, כי גם סגנו 
של מוראלס לא יתמודד על התפ־

קיד, וכי בשלב זה היא עדיין אינה 
יודעת לומר מתי ייערכו הבחירות 

לנשיאות.
הבי־ כוחות  מנסים  במקביל 

את  להחזיר  הבוליביאניים  טחון 
העיר  לרחובות  והביטחון  השגרה 
פורעי  שאזרחים  לאחר  פאס,  לה 
הרס,  של  ממושך  מסע  ניהלו  חוק 
בחנויות  ביזה  ומעשי  ונדליזם 
התפטרותו  בעקבות  עסק,  ובבתי 
של הנשיא, ואובדן היציבות הפו־

ליטית במדינה. 

ירושלים: ששה ילדים ופעוט 
נפגעו משאיפת עשן בשריפה

מאת חיים מרגליות

נפגעו  ופעוט  ילדים  ששה 
שריפה  בעקבות  עשן,  משאיפת 
ברחוב  מגורים  בדירת  שפרצה 
צוותי  בירושלים.  הנביא  שמואל 
כדי  במקום  פעלו  רבים  כיבוי 
פונו  הילדים  הלהבות.  את  לכבות 
בבית  רפואי  לטיפול  קל  במצב 

החולים.
ב'איחוד  חובש  כהן  חזקי 
רא־ סיוע  "הענקנו  סיפר:  הצלה' 

שוני לתינוק בן שנתיים, ולשישה 
שסבלו  עד 11  שש  בגילאי  ילדים 
מבעיות נשימה עקב שאיפת עשן. 
לאחר  במקום.  פעלו  כיבוי  צוותי 
הם  חמצן  ומתן  הראשוני  הסיוע 
רפואי  טיפול  קבלת  להמשך  פונו 
ובדיקות בבית החולים הדסה הר 

הצופים".
כי  נמסר  ירושלים  מכבאות 
בחדר  דיווח  התקבל   6:15 בשעה 
והצלה  כבאות  של  המבצעים 

עשן  על  ירושלים  מחוז  לישראל 
כבד היוצא מדירה ברחוב שמואל 

הנביא בירושלים.
מידי  באופן  הוזנקו  למקום 
וכן  והצלה  כיבוי  צוותי  חמישה 
מנוף כיבוי וחילוץ מתחנה אזורית 
הצוותים  העיר.  בצפון  'האומה' 
למ־ מאוד  קצר  זמן  תוך  שהגיעו 

ובה  בבנין  בוערת  דירה  זיהו  קום, 
לבדם  הנמצאים  קטנים  ילדים 
בע־ לכודים  כשהם  ההורים,  ללא 

שן ובלהבות.
הדירה  אל  חדרו  הכבאים 
הבוערת, חילצו מתוכה את שבעת 
הילדים שהועברו לטיפול רפואי. 
בד בבד עם פעולות צוותי החילוץ 
והסריקה, פעלו צוותי כיבוי והצ־

לה, לכיבוי מוקד הבעירה, לפינוי 
ולמניעת  מהבנין  הכבד  העשן 
הבנין.  לכלל  האש  התפשטות 
תחנת  לישראל  והצלה  בכבאות 
לבירור  חקירה  נפתחה  ירושלים 

נסיבות פרוץ השריפה.

מיום ראשון: שורת שיפורים במיזם 
'נתיב פלוס' לאורך כביש החוף

מאת חיים מרגליות

אחרי ביקורת רבה על הפעלת 
הנתיב לתחבורה שיתופית בכביש 
החוף, השלב השני של נתיב פלוס 
בצלאל  התחבורה  שר  לדרך.  יוצא 
סמוטריץ' אישר שורה של צעדים 
שגובשו  פלוס,  בנתיב  חדשים 
משרד  של  המקצוע  אנשי  ידי  על 
ישראל.  נתיבי  וחברת  התחבורה 
המעבר  את  לעודד  במטרה  זאת, 
ציבורית  לתחבורה  פרטי  מרכב 
הת־ עומסי  על  ולהקל  ושיתופית 

נועה באזור.
הנ־ הסדרי  ראשון  מיום  החל 
החוף  בכביש  פלוס  בנתיב  סיעה 
יונהגו  דרום,  לכיוון   (2 (כביש 
ועד  בבוקר   06:00 השעות  בין 
השעות,  בשאר  בלילה.  ל־22:00 
כלי  לכל  תותר  זה  בנתיב  הנסיעה 
הנו־ במספר  הגבלה  ללא  הרכב, 

מקצועי  ניתוח  לאחר  זאת,  סעים. 
לניצול  האפשרויות  כלל  ובחינת 
של הנתיבים בכביש,  מיטבי ונכון 
ציבו־ לתחבורה  העדפה  מתן  תוך 

רית ושיתופית.
חברת  החלה  חמישי,  אמש, 
התאמות  בביצוע  ישראל  נתיבי 
במקטע  גאומטריים,  ושיפורים 
פולג)  (אזור  אודים  גשר  שבין 
להקל  במטרה  וינגייט,  למחלף 
וב־ פלוס  בנתיב  ההשתלבות  על 

החדש,  ההסדר  הרגילים.  נתיבים 
שיחל לפעול ביום ראשון בבוקר, 
כולל הוספת נתיב באורך של קי־
לומטר אחד, על חשבון השוליים.

לתחבורה  הארצית  הרשות 
התחבורה  במשרד  ציבורית 
האוטובוסים  שירות  את  תתגבר 
מאזור השרון לתל אביב ובחזרה. 
לפעול  יחל  הקרוב,  ראשון  מיום 
הוילג'  ממתחם  (קו 704)  חדש  קו 
לה־ אולגה)  מחלף  (ליד  בחדרה 

יפעל  הקו  אביב.  ולתל  רצליה 
הש־ ועד  בבוקר   06:00 מהשעה 

ההפוך  ובכיוון  בערב,   19:00 עה 
מהשעה 07:00 בבוקר ועד לשעה 

20:00 בערב.
יפעל  הקו  השיא  בשעות 
ויעצור  דקות,   15 של  בתדירות 
חבצ־ נעורים,  הדסה   – בתחנות 

גלילות,  סיטי  סינמה  הסירה,  לת, 
וע־ ארלוזורוב  הקיבוצים,  סמינר 

לעשות  יוכלו  הקו  נוסעי  זריאלי. 
שימוש בחניון 'מול החוף וילג'', בן 

1,000 מקומות חניה.
לפעול  יחל  מכן  לאחר  שבוע 
חפר  מבת  (קו 635)  נוסף  חדש  קו 
אביב.  ולתל  להרצליה  יונה  וכפר 
בבוקר   06:00 מהשעה  יפעל  הקו 
ובכיוון  בערב,   18:15 השעה  ועד 
בבוקר   09:30 מהשעה  ההפוך 
בשעות  בערב.   20:00 השעה  ועד 
דקות.   20 בכל  הקו  יפעל  השיא 
בתחנות  היתר  בין  יעצור  הקו 
הסירה,  מחלף   ,57 כביש  לאורך 
עזריאלי  גלילות,  סיטי  סינמה 

וארלוזורוב.
הקרוב  ראשון  ביום  כן,  כמו 
ייפתח חניון חדש, מערבית לתח־

יכלול  החניון  בחדרה.  הרכבת  נת 
בו  ויופעלו  חניה,  מקומות  כ־400 

לתחנת  חינם  תדירים  שאטלים 
המז־ בצד  הממוקמת  הרכבת 

יפעלו  השאטלים  ובחזרה.  רחי 
בעוד  חצות.  ועד  בבוקר  מ־05:30 
גשר  הקמת  תושלם  משנה,  פחות 
הולכי רגל שיחבר בין החניון לת־

חנת הרכבת.
כי  אמר  התחבורה  שר 
שיפור  על  מלמדים  הנתונים 
והתייצבות הדרגתית של הנסיעה 
שעם  בטוח  "אני  פלוס.  בנתיב 
נוכל  החדשים,  השיפורים  יישום 
החיובית  המגמה  בהמשך  לצפות 
פתיחת  מאז  פלוס.  נתיב  של 
נתיב פלוס נשברו שיאים במספר 
עוד  והיד  השיתופיות,  הנסיעות 
כש־ רק  יגיע  אמיתי  שינוי  נטויה. 

נשנה את הרגלי הנסיעה שלנו. אני 
לסייע  מאמץ  כל  לעשות  מבטיח 
מירב  את  בפניכם  ולהעמיד  לכם 
האפשרויות לעשות זאת", הוסיף.

חשד: התחזתה לעורכת 
דין והונתה אזרחים

מאת חיים מרגליות

על  נעצר  נהריה  תושבת 
חקירה  בתום  המשטרה  ידי 
שהתחזתה  בחשד  סמויה, 
עשרות  והונתה  דין  לעורכת 

לקוחות במאות אלפי ש"ח.
בי־ ההונאה  מפלג  חוקרי 

משטרת  של  המרכזית  חידה 
סמויה  חקירה  ניהלו  ישראל 
בת מספר חודשים, במסגרתה 
נה־ תושבת  נגד  ראיות  אספו 
לעור־ שהתחזתה  בחשד  ריה 

שירותיה  פרסום  תוך  דין,  כת 
וגביית  החברתיות  ברשתות 
שכר טרחה מעשרות לקוחות, 
במט־ תמורה  כל  ללא  כאמור 

רה להונות.

שהתקבל  תלונות  צבר 
האחרו־ בחודשים  במשטרה 

הביא  לקוחות,  מעשרות  נים 
תחת  התלונות  כלל  לריכוז 
בחקי־ ופתיחה  אחת  גג  קורת 

ההונאה  במפלג  ממוקדת  רה 
החו־ אספו  במסגרתה  בימ"ר, 

לאורך  שונים  ממצאים  קרים 
החשדות  גיבוש  לשם  תקופה 
הבוקר  המעבר  את  שאיפשר 
עם  הגלוי,  החקירה  לשלב 

מעצרה.
בשיתוף  מנוהלת  החקירה 
וכו־ המס  רשויות  עם  פעולה 

ובהתאם  הרשמי  הנכסים  נס 
הח־ תובא  החקירה,  לצרכי 

בבקשה  המשפט  לבית  שודה 
להאריך את מעצרה.

ההצפות בוונציה נמשכות: 
"נזק של מאות מיליוני יורו"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

ג'וזפה  איטליה,  ממשלת  ראש 
קונטה, הגיע אתמול לביקור בעיר 
יעשה  כי  והודיע  ונציה,  התעלות, 
לתושבי  לסייע  כדי  שבידו  כל 
העיר. "ההצפות בוונציה הן פגיעה 
קונטה,  אמר  המדינה",  של  בלבה 

והכריז על מצב חירום. 
ראש העיר ונציה, שאירח את 
קונטה, אמר כי אמנם מוקדם מדי 
שנג־ הנזק  גדול  כמה  עד  לומר 
בוונציה  התרבות  לאוצרות  רם 
אך  העיר,  תושבי  של  ולרכושם 
באומדן ראשוני הוא מעריך אותו 

במאות מיליוני יורו. 
הגי־ בוונציה  שהגאות  לאחר 

הזמנים  כל  של  לשיא  כמעט  עה 
אחוז  כ־80  של  להצפה  וגרמה 
אמנם  נרשמה  העיר,  משטחי 
עדיין  אך  המים,  במפלס  ירידה 
כשהים  יום,  מדי  הצפות  נרשמות 

גואה. 
עמה  ישנה,  בבעיה  מדובר 
מתמודדת ונציה כבר שנים רבות, 
פוגעת  הגאות  כלל  שבדרך  אלא 
והנ־ יותר,  הנמוכים  במקומות  רק 

זק אינו גדול במיוחד. 
קידמה  שנים  כמה  במשך 
רחב  פרויקט  איטליה  ממשלת 
ממדים להגנה על העיר, במסגרתו 
בכניסות  רבים  מחסומים  הותקנו 
אמורים  ואלו  לעיר,  התעלות  של 
מדי  הסתיו,  בתקופת  להתרומם 

מפני  ונציה  על  להגן  כדי  ערב, 
נקלע  הפרויקט  זאת,  עם  הגאות. 
לפני  והופסק  גדולים  לקשיים 
פרשיות  בגלל  סיומו,  אל  שהגיע 
מה־ משמעותית  וחריגה  שחיתות 

תקציב שיועד למענו. 
באחרונה  שבדקו  מהנדסים 
הם  כי  טענו  המחסומים,  את 
אם  ברור  ולא  בינתיים,  החלידו 
אם  גם  בהם,  להשתמש  יהיה  ניתן 

הפרויקט יושלם לבסוף. 
אמ־ לענין  רלוונטיים  פקידים 

של  בסופו  יעלה  הפרויקט  כי  רו 
וההע־ יורו,  מיליארד  ששה  דבר 

רכה היא שהוא אכן יסייע לפתרון 
במידת  הפתיעה  שהשנה  הבעיה 

החריפות שלה. 

בני ברק: ילד נפל מגובה 
ונפצע באורח בינוי

מאת חיים מרגליות

מגובה  נפל  חמש  כבן  ילד 
צוותי  ברק.  בבני  מגורים  בבניין 
כי  זיהו  בו  לטפל  שהגיעו  רפואה 
הם טיפ־ הוא נפצע באורח בינוני. 
לו בו במקום ולאחר מכן הוא פונה 

להמשך טיפול בבית החולים. 
חובש  סלבוטיצקי  מנחם 

"לדברי  סיפר:  הצלה  באיחוד 
שלי־ מקומה  נפל  הילד  השכנים 

ונבלם  מדרגות  פיר  דרך  שית 
סיוע  לו  הענקנו  תינוק.  בעגלת 
הוא  מכן  ולאחר  ראשוני  רפואי 
פונה להמשך קבלת טיפול רפואי 
בבית החולים כשהוא סובל מחב־

גופו  ובפלג  בראשו  ופציעות  לות 
העליון".
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