
הנאמנה  היהדות  בחוגי  זעזוע 
שלראשונה  לאחר  בירושלים 
ראש  בראשות  ירושלים  עיריית 
העיר משה ליאון, בלחץ של סיעת 
הארצי,  כוחה  ובאי  התורה  דגל 
שניתנה  ההקצאה  לגזילת  הביאו 
כנסת  מבתי  לאחד  וכדין  כדת 

הוותיקים בירושלים.
ויז'ניץ  סערט  מדרש  בית 
בירושלים  משה  גבעת  בשכונת 
כמגדלור  שנים  עשרות  מזה  ידוע 
המונה  לקהילה  ולתפילה  לתורה 
מאות משפחות בעיה"ק ירושלים, 
לצד מאות מתושבי השכונה הקו־
במ־ ולימודם  תפילתם  את  בעים 

קום מדי יום יומו ושבת בשבתו.
קהילת  קיבלה  תשמ"ו  בשנת 
שנה  ל־50  הקצאה  ויז'ניץ  סערט 
להקמת בית המדרש, בשנת תש"נ 
של  בנין  לבניית  בניה  היתר  הוצא 
ארבע קומות, קומת מרתף, קומת 
וקומת  כנסת,  בית  קומת  מבואה, 
עזרת נשים, ושולמו אגרות כחוק 
וכנדרש, כאשר בשלב ראשון נבנו 
הכניסה  ומבואת  המרתף  קומת 
ששימשה באופן זמני לבית כנסת, 
בקשה  הוגשה  תשע"ד  בשנת 
לבניית  הבניה  היתר  לחידוש 
בית הכנסת אשר כל בני הקהילה 
ותושבי השכונה מייחלים ומצפים 

אך  ותוכנן,  שאושר  כפי  לבנייתו 
בקשה  פרסמה  ירושלים  עיריית 
להקצאת מקרקעין, דבר שלעצמו 

לא היה תקין. 
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היום יום השנה למרן הגאון 
רבי עובדיה יוסף זצוק"ל
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היום ערש"ק נח ג' חשון ימלאו 
לשמי  להסתלקותו  שנים  תשע 
עובדיה  רבי  הגאון  מרן  של  רום 
יהדות  עטרת  מחזיר  זצוק"ל,  יוסף 
של  ומנהיגם  רבם  ליושנה  המזרח 
אלפים ורבבות מבני עדות המזרח 
של  התורה  חכמי  מועצת  ונשיא 

ש"ס.
העליה  החלה  מאמש  החל 
החיים  שבבית  לציונו  הגדולה 
המו־ כאשר  בירושלים,  סנהדריה 

נים יגיעו למקום גם היום להעתיר 
מרובים  שמים  לרחמי  ולהתפלל 

לישועת הכלל והפרט. 
בהיכלי  נערכים  אלו  בימים 
עצרות  הכנסת  ובתי  הישיבות 
כשה־ הטהור,  לזכרו  התעוררות 

תרומתו  את  נס  על  מעלים  רבנים 
יוסף  הגר"ע  מרן  של  ההיסטורית 
זצוק"ל למען כלל ישראל, בהיותו 
ספרד,  יהדות  של  התווך  עמוד 
לתורה  בזכותו  התקרבו  ואלפים 
ישרים  דור  והעמידו  ויהדות 

מבורך.

אלעזר מנחם מנדל טייבר
בהרה"ח פנחס דוד שליט"א
ישיבת מכנובקא בעלזא ב"ב

ביתר עילית

מירי הניג
בהרה"ח אפרים פישל שליט"א
סמינר כלל חסידי (הישן) ביתר
ביתר עילית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום ד' ר"ח חשון תשפ"ג

יצחק זאב רוזנשטיין
בהר"ר יעקב צבי הי"ו

ישיבת פוניבז'
מתתיהו

תהילה פלס
בהר"ר נפתלי חיים הי"ו
סמינר לדעת חכמה
אלעד

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום וערש"ק, ג' במרחשון תשפ"ג

חיים אליהו וייסברג
ב"ר ישראל מרדכי הי"ו

ישיבת קארלין סטולין רמות
ירושלים

ברכה למברגר
ב"ר יהודה הי"ו
סמינר הישן ביתר
ביתר עילית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום וערש"ק, ג' בחשון תשפ"ג

כ"ק מרן אדמו"ר מרחמסטריווקא שליט"א מברך את אלפי נבחני ושננתם בירושלים

הידיעה
המלאה

3 בעמוד

השבת פרשת נח עולים קהל 
עדת חסידי נדבורנה להתוועדות 
השנתית באתרא קדישא מירון

כמדי שנה עם סיום חודש תש־
רי והימים הקדושים, עולים חסידי 
נדבורנה מכל רחבי ארה"ק לעשות 
האלוקי  התנא  בצל  השבת  את 
מרן  כ"ק  בראשות  במירון,  רשב"י 
המסור־ השבת  שליט"א.  אדמו"ר 
המיוחדת  ברוממותה  ידועה  תית 
ועד  מבואה  הנעלים  ובסדריה 
צאתה, והמוני החסידים מתכנסים 
והתרגשות,  בציפיה  לקראתה 
מתוך הכנת הלב והנפש. התפילות 
הטהורים  והשולחנות  היוקדות 
ייערכו במתחם הענק שע"י הציון, 
לסעודות  הקהל  יסב  אף  שם 
חברים.  ובדיבוק  בצוותא  השבת 

מיועדת  השנה  הקודש,  בפקודת 
לאברכים  הנוכחית  ההתוועדות 
ובעלי־בתים בלבד, ואילו לבחורים 

תיערך שבת נפרדת.
ידועה  נדבורנה  חסידי  בקרב 
הרבי  של  המפורסמת  האמרה 
נח  שבת  כי  זי"ע,  יעקב'  ה'באר 

 
  ג"תשפ מרחשוןחודש , ת"בעהי

  קריאת קודש
  אדירי התורה והחסידות, גדולי ומאורי ישראל, מאת מרנן ורבנן

  'אגודת ישראל דגל התורה שסימנה ג עבור רשימת יהדות התורה המאוחדת והשבת

  !מי להשם אלינו
,  הננו מבקשים בימים אלו,ק"רחבי ארהבאשר הם בכל ' אל כלל אחינו בני ישראל היראים והחרדים לדבר ה

  .ג"מרחשון התשפב' לקראת הבחירות הקרובות לכנסת האמורות להתקיים ביום שלישי ז
רחוקים מתורה ומצוות ולדאבוננו קמים עלינו , ק"הר באהתורה הקדושהמרחפת על קיום יסודות גדולה בהיות וסכנה 

ולבטל את כל הקדוש והיקר , מבקשים לעקור את יסודות הדתו, והמסורתשחרטו על דגלם בריש גלי את רדיפת הדת 

ולבטל , להצר צעדיהם של לומדי תורה, בייחודו של עם ישראללפגוע , לפגוע ולהפוך חלילה את השבת לחול, לישראל

למעמד הרבנות והכשרות ולטהרת ,  לחינוך הטהורלהתנכל, לפגוע בקוי הפאלפון הכשרים, את בני הישיבות מלימודם

  .ל"ר, לנוטרי מורשת ושומרי גחלת היהדות מדור לדור, ומדברים סרה על שיעשו, חסיןהיו

  

היא שעת חירום להצלת הזו כי השעה   למזורזין לזכורן ומזרזיקוראים לאחינו בית ישראלהננו  על כן

 צדיקי וגאוני תקיפי ,שליחותא דקמאי עבדינן ,ק" בארהולכל האידישקייט ועניני הדתעולם התורה 

חובה קדושה היא להצביע למען  כי אשר חיוו מכבר דעת תורה, א"זיע ארזי הלבנון קברניטי האומה ,רעא קדישאדא

 ונציגיה עומדים בעוז על ,אשר עומדת תחת מרות גדולי התורה והחסידות, רשימת יהדות התורה המאוחדת

  ".כל אשר יורוךועשית כ"דעת תורה בבחינת על פי , ק"לתקן את עניני הדת כאן בארה ,משמרתם

  

 ולצאת לעזרת , להיחלץ חושים,מכל העדות והחוגים, שלם עם השם קוראים אנו בקריאה קדושה אל כל אשר לבבו לכן

ולפעול ולהפעיל למען הצלחתה של רשימת יהדות התורה המאוחדת והשבת אגודת  , בגיבורים במלא ההתלהבותשםה

והיא הרשימה האחת והיחידה אשר אנו קוראים להצביע ,  להגדיל את נציגותה בכנסת',ישראל דגל התורה שסימנה ג

ומשה אמת , יהכרזה כי השם הוא האלוקים, ויש בזה קידוש שם שמים ברבים,  כי היא כוללת בתוכה הכל,בעבורה

  .ותורותו אמת

  

, ו טענות צודקות ככל שיהיוואף אם יש ל, אישית או ציבורית, מכל סיבה שהיא 'מחובת ההצבעה לגוכל המתרפה 

והוא חטא ',  הלולילחשיהיה שותף וחלילה ', י ההצבעה לרשימת ג"אין זה פוטרו מהחיוב הגדול לקדש שם שמים ע

  .חמור מאוד

  

מובטחים אנו שככל שירבו המצביעים למען רשימת יהדות התורה כן נצליח במערכה הקשה בה אנו נתונים למען 

  . ואיש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק,חוקיה וקדושת בית ישראלמצוותיה ו, תורתנו הקדושה

  

ת כי הפועלים והמצביעים למען רשימת יהדות התורה המאוחדת והשבת אגודת ישראל דגל התורה "הננו תפלה להשי

, לפעול כאיש אחד בלב אחד, ומלוכדת על כל חוגיה באהבה ואחוה שלום ורעות, ולתורתו' הנאמנת לה', שסימנה ג

ה רבידינו יצליח להגדיל תורה ולהאדי' וחפץ ה ,ברוחניות ובגשמיותולחיים טובים ומאושרים , יזכו לבני חיי ומזוני

  .ובמהרה ניוושע בתשועת עולמים

 ב-החתימות לפי סדר שמות א

  ם בן ציון רבינוביץ"בש

  ה"זצוקללר "בלאאמו

 מביאלא

  צ"חיים שאול בהרה

  ל"ד זצוק"מוהרי

 יץ'ממאדז

 אלתר' ב ארייעק

 
  א"צ מוהר"יעקב בהה

  ה"זצוקלל

 

  ישכר דב רוקח' הק

 
  צ"ישראל בהה

  ה"י זצוקלל"מוהרמ

 ניץ'מויז

  יצחק יהושע העשיל

ר ישראל "בן מוהר

 משה מסאדיגורא

  ד"יר בראמאיצחק 

   פלינטנשטיין

  

  צ"ישראל אליעזר בהה

  ה"ח זצללה"מוהרנ

 

  ישראל צבי יאיר

  ע"ר זי"ק אאמו"בן כ

  מאלכסנדר

  צ" בההלימנחם מנד

 י מויזניץ"מוהרמ
  ה"זצללה

משה נתן נטע 

  גולדמן

  

  ברייארנחום דב 

 
  נפתלי נוסבוים

 
  צבי אלימלך' הק

ר "ק אאמו"בן כ

  ה"זצללה

  רזובסקישמואל ב

 
   בנימין בקרתנחום

צ "נכד הגה

ין 'רוב חנצ'מאוז

  

בקריאת קודש נרגשת לרגל הבחירות הגורליות קובעים רבותינו שרי התורה והחסידות:

"‰˘ע‰ ‰זו ‰י‡ ˘ע˙ חירום ל‰ˆל˙ עולם ‰˙ור‰ ולכל ‰‡י„י˘˜ייט ועניני ‰„˙ ב‡ר‰"˜"
"כל המתרפה מחובת ההצבעה לג' מכל סיבה שהיא, אישית או ציבורית, ואף אם יש לו טענות צודקות ככל שיהיו, אין זה פוטרו מהחיוב הגדול לקדש שם שמים ע"י ההצבעה 

̂ "הפועלים והמצביעים למען רשימת יהדות התורה המאוחדת והשבת אגודת ישראל דגל התורה שסימנה ג', הנאמנת  לרשימת ג', וחלילה שיהיה שותף לחילול ה', והוא חטא" 
לה' ולתורתו, ומלוכדת על כל חוגיה באהבה ואחוה שלום ורעות, לפעול כאיש אחד בלב אחד, יזכו לבני חיי ומזוני, ולחיים טובים ומאושרים ברוחניות ובגשמיות"
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לרגל  נרגשת  קודש  בקריאת 
שיתקיימו  הגורליות  הבחירות 
מר־ מורים  הקרוב,  שלישי  ביום 
ישראל  ומאורי  גדולי  ורבנן  נן 
שאין  קדושה  חובה  זו  כי  שליט"א 

לפעול  ממנה,  להימנע  אפשרות 
יהדות  רשימת  להצלחת  ולהפעיל 

בנו־ ג.  והשבת  המאוחדת  התורה 
"הש־ כי  נחרצות  קובעים  לכך  סף 

להצלת  חירום  שעת  היא  הזו  עה 
האידישקייט  ולכל  התורה  עולם 

ועניני הדת בארה"ק".
מיוחדת  קודש'  ב'קריאת 
להשם  "מי  הכותרת  את  הנושאת 
ומאורי  גדולי  כותבים  אלינו!", 
כלל  אל  בזה  פונים  הם  כי  ישראל 
והחר־ היראים  ישראל  בני  אחינו 

שערוריה ומחטף חסר תקדים נגד כל הגיון הילכתי ואנושי

לראשונה בירושלים: סיעה חרדית בעיריה גזלה 
מבית כנסת של קהילה וותיקה הקצאה שניתנה 

כדת וכדין על ידי העיריה לפני עשרות שנים 
זעם חסר תקדים נגד סיעת דגל התורה בירושלים וראש עיריית ירושלים ששיתף פעולה עם העוול 

החמור ^ חברי עיריה חרדים העדיפו לגזול את כבשת הרש ולקחת בכוח הזרוע הקצאה שניתנה 
לקהילה קיימת ובכך למנוע את המשך בניית בית כנסת שמהווה מגדלור לכל תושבי השכונה 

למרות אפשרות להקצאה סמוכה גדולה פי כמה ^ יו"ר אגודת ישראל בירושלים חה"כ הרב מאיר 
פרוש: "נפל דבר בישראל, לראשונה חברי מועצה חרדים לוקחים הקצאת קרקע שניתנה כדת וכדין 

לפני עשרות שנים לקהילה אחרת. זו שערוריה שאין לעבור עליה לסדר היום"

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' יג

חברי הכנסת של אגודת ישראל עם מצע 
עמוד יב בחירות לפתרון מצוקות הציבור החרדי
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שליחותיהו דקמאי קא עבדינן
דקמאי,  מקמאי  יצא  בבחירות  ההשתתפות  של  הקודש  צו 
הם  הבא.  העולם  לחיי  לברכה  צדיקים  זכר  הקדושים  רבותינו 
להפטר  יכול  אדם  שאין  ומצוה  שמים  שם  קידוש  בכך  ראו 
ממנה. גם פנקסנות והתחשבנויות אינן סיבה שלא להצביע כדת 
רבותינו. שורו וראו מה כתב מרנא גאב"ד בריסק זצוק"ל לקראת 
הבחירות בשנת תש"ך, שהתקיימו לאחר סילוקו מעלמא הדין: 
בשביל  בוחר  הוא  שאין  זו,  בשאלה  הכרה  בעל  אחד  כל  "יהיה 
בשביל  הקדושה,  תורתנו  בשביל  אלא  אחר,  או  זה  מועמד 
מוסדות החינוך, בשביל שארית הפליטה של היהדות, ולכן חייב 
את  הפרטיות,  נגיעותיו  כל  את  הצדה  להסיר  זה  ברגע  אחד  כל 
כולה  התורה  ביקום  כי  אחר,  או  זה  כלפי  בקרתו  ואת  טענותיו 

הדברים אמורים, שהיא יקרה לנו מכל יקר".

במשך כשבעים וחמש שנים של בחירות שהתקיימו בארצנו, 
שמים  שם  לקדש  כדי  ההצבעה  בחובת  הדורות  גדולי  הרחיבו 
המצביע  של  זכותו  וכבירה  שגדולה  כשם  מזו,  יתירה  ברבים. 
מי  של  מנשוא  עוונו  גדול  כן  ה',  לדבר  החרדים  רשימת  עבור 
בריסק  גאב"ד  מרנא  ייחד  כך  על  וגם  הזה  כדבר  עושה  שאינו 
מי  כל  כי  לכל,  ברור  להיות  צריך  "הדבר  דבריו:  את  זצוק"ל 
שמצביע בשביל מועמדים, שתפקידם הוא להגן ולגונן על אופי 
התורתי של חיינו, הרי הוא נמנה בין מצדיקי הרבים, אשר כפי 
מי  כל  זה  לעומת  ועד,  לעולם  ככוכבים  יהיה  הנביאים  הבטחת 
שמצביע בעד אלה שמטרתם לערטל את חיי ישראל מצביונם 
התורתי, נמנה בין מחטיאי הרבים ר"ל. חשבון זה חייב כל יהודי 

לערוך לו טרם שהוא מוסר את קולו".

גאב"ד  מרנא  של  הברורה  תורה  ודעת  הצלול  קולו  והנה 
מערכת  לקראת  לפנינו,  הוא  אשר  במכתבו  זצוק"ל  טשעבין 
הברורים:  דבריו  הם  וכה  תשכ"א,  אלול  בחודש  הבחירות 
צד  מכל  בעוה"ר  כאשר  זו  בשעה  חובתו  יבין  לא  מי  "ובאמת 
שחובה  בודאי  כן  על  הקודש,  את  לבלע  הרוצים  אלו  גברו 
ולהגביר  בגבורים,  ה'  לעזרת  שיבוא  ואחד  אחד  כל  על  מוטלת 
זצוק"ל  מרנא  ישראל".  אגודת  של  ג'  רשימה  להצלחת  חיילים 
הנאמנים  שאחב"י  "מובטחני  קודש:  ובברכת  בתקוות  מסיים 
לה' ולתורתו יהיו מן העושים והמעשים למען הצלחת רשימה 
רוח  עלינו  השם  שיערה  רצון  יהי  התורה.  כבוד  חיזוק  למען  ג' 
טהרה ונזכה לראות בהרמת קרן התורה, אמן כן יהי רצון". יצו ה' 

ברכתו בזכות רבותינו ובזכות קיום ככל אשר יורוך.

זקני רבני ומשפיעי חב"ד בקביעה לקראת הבחירות ביום שלישי הקרוב
"הרשימה החרדית ביותר היא אך ורק יהדות התורה – ג'"

הכרזה בשם כ"ק מרן אדמו"ר מבאסטאן־ביתר שליט"אהכרזה בשם כ"ק מרן אדמו"ר מקאפיטשניץ שליט"א

הכרזה בבית המדרש המרכזי שיכון ו' בני ברק

הכרזה בבית המדרש היכל בנציון בני ברק

להצביע  יש  כי  קבע  מליובאוויטש  אדמו"ר  מרן  כ"ק  כידוע 
שלמות  למען  ויפעלו  פועלים  שנציגיה  ביותר  החרדית  לרשימה 

התורה, שלמות העם ושלמות הארץ. 
זקני  יוצאים  הקרוב  שלישי  ביום  שיתקיימו  הבחירות  לקראת 
החרדית  הרשימה  כי  משמעית  חד  בקביעה  חב"ד  משפיעי  וחשובי 
התורה  יהדות  ורק  אך  היא  אלו  שלמויות  על  השומרת  ביותר 

שסימנה– ג'.
"הוראתו  שליט"א:  בלוי  טוביה  הרב  הגה"ח  חב"ד,  רבני  זקן 
הקדושה להצביע לרשימה החרדית ביותר מתאימה אך ורק לרשימת 
התורה,  שלמות  למען  ויפעלו  פועלים  שנציגיה  ג'   – התורה  יהדות 

שלמות העם ושלמות הארץ".
שליט"א:  דייטש  שלום  חיים  הרב  הגה"ח  חב"ד,  חסידי  משפיע 
שאמר  הרבי  דברי  אלא  לנו  אין  אנו  לבחור,  במי  לשאלה  "במענה 

שצריך לבחור לרשימה החרדית ביותר, ואין ספק שזה רשימת אגודת 
ישראל שסימנה ג".

שניאור  הרב  הגה"ח  המרכזית,  תמימים  תומכי  ישיבת  משפיע 
לרשימה  להצביע  היא  הברורה  הרבי  "הוראת  שליט"א:  גופין  זלמן 

החרדית ביותר. ואני ובני ביתי נצביע לאגודת ישראל שסימנה ג".
טוביה  הרב  הגה"ח  בירושלים,  חב"ד  שיכון  קהילת  רב 
ג'  שסימנה  ישראל  שאגודת  מודים  "הכל  שליט"א:  זילברשטרום 
ביותר.  החרדים  הרבנים  ואת  ביותר  החרדית  הקהילה  את  מייצגת 

זו אפוא משמעות הוראת הרבי: להצביע לרשימה החרדית ביותר".
מענדל  מנחם  הרב  הגה"ח  ישראל',  'מעייני  של  הכוללים  ראש 
ותורתו  ה'  לדבר  החרדים  ישראל  בית  כל  עם  "יחד  שליט"א:  פויגל 
ומתפללי  באי  השיעורים,  משתתפי  הכוללים,  לומדי  לכל  בקריאה 

בתי המדרש לחזק את רשימת יהדות התורה והשבת שסימנה ג".

מקאפיטשניץ  אדמו"ר  מרן  רוזי'ן  בית  אדמור"י  זקן  של  קודש  קריאת 
שליט"א שהוכרזה אמש בסיום עריכת השולחן ליל' ג' חשון, ע"י הרה"ח ר' 

ליפא מינצר שליט"א:
היות ומתקרב ובא יום הבחירות ביום שלישי ז' חשון הקרוב, צריך כל 
ישראל,  אגודת  תנועת  עבור  ג'  אות  ורק  אך  להצביע  מאנ"ש  ואחד  אחד 
הצה"ק  זקני  דודי  רבוה"ק  של  קדשם  הוראת  את  גם  בזה  אנו  ומקיימים 
מקאפיטשניץ  אדמו"ר  הרה"ק  ואא"ז  מסאדיגורא  יעקב"  ה"אביר  בעל 
זצוקלל"ה שכך הורו להצביע ג' ופעלו למען אגודת ישראל, וציוו לבחור 

לרשימת אגודת ישראל.
ורואים אנו בחוש את מה שעבר עלינו במשך השנה האחרונה בגזירות 
אחרים  על  גם  ולהשפיע  להתחזק  עלינו  חובה  כך  על  ואיומות,  קשות 
אגודת  רשימת  למען  הקדושה  גבולות  את  ולהרחיב  העשיה  להרבות 

ישראל.
דעה  הארץ  ומלאה  ויהי'  צדקנו  משיח  לביאת  במהרה  שנזכה  וכיה"ר 

את ה', וזו תהיה הבחירה היחידה של כלל ישראל.

שליט"א  מבאסטאן  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  קודש  הכרזת 
בראשית  פרשת  בשב"ק  כ"ק  שנשא  דברים  מתוך  מביתר 
ביתר  בעיר  באסטאן  פינחס'  'קדושת  מדרשו  בית  בהיכל 

עילית.
כי  לאמרו,  צריך  שאין  שנראה  ביותר,  פשוט  "הדבר 
ג',  לאות  שמצביעים  בתנאי  רק  מותר  לבחירות  ההליכה 
לוי  רבי  אדמו"ר  זקיני  וכ"ק  ז"ל  אאמו"ר  שכ"ק  המפלגה  זו 
אחרת  למפלגה  ולהצביע  ללכת  אבל  בהם.  תמכו  ז"ל  יצחק 
שאינה חרדית לגמרי בגלל שיש אחד שעומד בראשה ומדבר 
בכלל  בוודאי  זה  בעיניו,  יקר  התורה  עולם  כאילו  דיבורים 
מאומה,  עמהם  לנו  אין  אלו  שאנשים  יודעים  וכולנו  איסור. 

ולא דרכם דרכינו.
ובני  אנחנו  לקרא.  ועוד  כיהודה  ובא  מורה  אני  "לכן 
קהילתנו הק' כפופים להוראות גדולי הדור שהורו בפה מלא 

ללכת ולהצביע אך ורק ל'יהדות התורה' אות ג'. 

הכרזה בביהמ"ד המרכזי שיכון ו' ב"ב בראשות המרא דאתרא 
הגאון רבי יואל טוביאס שליט"א:

ברשות רבינו הגאב"ד ומרא דאתרא שליט"א ובנו הרב הצעיר 
ימי  שמתקרבים  היות  שליט"א:  טוביאס]  מרדכי  חיים  [הג"ר 
החיוב  גודל  ושליט"א  זצ"ל  ישראל  גדולי  הורו  וכבר  הבחירות, 
כדי  הק'  בארצנו  החרדי  הייצוג  הצלחת  למען  ולהפעיל  לפעול 
שיוכלו לעמוד על המשמר, וכידוע שהרבה גופי תורה תלויים בזה, 
ובפרט כעת שמשנאי ה' נשאו ראש וזוממים לשנות את צביונה של 
מן  לפרוש  שלא  ואחד  אחד  כל  מתבקש  לכן  היל"ת,  ר"ל  היהדות 
התורה  יהדות  רשימת  עבור  ולהצביע  זו,  גורלית  בשעה  הציבור 
והשבת שסימנה האות ג', ובס"ד בכח ובזכות הרבים נזכה להרבות 

כבוד שמים ולרומם קרנם של שומרי תורה ומצוות.

בביהמ"ד היכל בנציון בני ברק נשא הגה"ח ר' משה דוד טאבאק 
שליט"א, בשבת בראשית לפני הוצאת הספר תורה, דברים מנהמת 
גדולי  להוראת  להישמע  הגדולה  המצוה   - השעה  חובת  על  הלב 
התורה  יהדות  לרשימת  ולהצביע  ושיבלחט"א,  זצוק"ל  ישראל 

והשבת אות ג'.
יודעים  החילוניים  המדינה  שמנהיגי  כך  על  עמד  בדבריו 
כנגד  גדול,  בקול  ולהפגין  לצאת  יודע  החרדי  שהציבור  היטב 
התורה  יהדות  לרשימת  והצבעה  והשבת.  הדת  בחומות  הפגיעות 
קרן  את  לרומם  שבכוחה  הפגנה  ומכובדת,  שקטה  כהפגנה  כמוה 
לעמוד  כוחם  בכל  הפועלים  נציגנו,  של  כוחם  הגברת  ע"י  היהדות 
הברירה  החרדי  הציבור  בידי  כי  יודעים  הם  ד'.  קדשי  משמר  על 
בשעתו  זי"ע  ישראל  גדולי  שהורו  וכפי  ולהפגין,  לרחובות  לצאת 
לפני שבעים שנה, כשהיתה הגזירה על גיוס בנות, אלא שעדיף לנו 
להביע את מחאתנו באופן מכובד יותר, דרך הטלת פתק ג' לקלפי.

החזקה  ההפגנה  היא  התורה  יהדות  רשימת  של  כוחה  הגברת 
כוחם  על  ומלואו  עולם  בפני  מהדהדת  הכרזה  מהווה  היא  ביותר, 
לקריאת  תשובה  היא  ההצבעה  ישראל,  אמוני  שלומי  של  הגדול 
הקודש ’מי לד' אלי', והיא מצוות קידוש שם שמים ברבים. ההצבעה 
לאות ג' מביעה בקול רם וצלול את כאבנו על הנהגת השלטון, את 
ולשמור  בארצנו  הפרהסיא  טהרת  על  לשמור  הגדולה  שאיפתנו 
גדולי  לקריאת  שיישמע  למי  חלקו  אשרי  הדת.  חומות  קדושת  על 

ישראל שליט"א.

"‰˘ע‰ ‰זו ‰י‡ ˘ע˙ חירום ל‰ˆל˙ עולם ‰˙ור‰ ולכל ‰‡י„י˘˜ייט ועניני ‰„˙ ב‡ר‰"˜"
דים לדבר ה' באשר הם בכל רחבי 

ארה"ק.
עוצ־ את  מביעים  הדור  גדולי 

מת החרדה: "בהיות וסכנה גדולה 
התורה  יסודות  קיום  על  מרחפת 
ולדאבוננו  בארה"ק,  הקדושה 
קמים עלינו רחוקים מתורה ומצ־

וות שחרטו על דגלם בריש גלי את 
ומבקשים  והמסורת,  הדת  רדיפת 
ולבטל  הדת,  יסודות  את  לעקור 
לישראל,  והיקר  הקדוש  כל  את 
השבת  את  חלילה  ולהפוך  לפגוע 
עם  של  בייחודו  לפגוע  לחול, 
ישראל, להצר צעדיהם של לומדי 
הישיבות  בני  את  ולבטל  תורה, 
הפאלפון  בקוי  לפגוע  מלימודם, 
הכשרים, להתנכל לחינוך הטהור, 
ולטה־ והכשרות  הרבנות  למעמד 

על  סרה  ומדברים  היוחסין,  רת 
ושומרי  מורשת  לנוטרי  שיעשו 

גחלת היהדות מדור לדור, ר"ל.
גדולי הדור שליט"א ממשיכים 
בזה את מסורת מרנן ורבנן קדושי 
וקוב־ הקודמים  מהדורות  עליון 
עים בצורה חסרת תקדים: "על כן 
ישראל  בית  לאחינו  קוראים  הננו 
השעה  כי  לזכור  למזורזין  ומזרזין 
הזו היא שעת חירום להצלת עולם 
ועניני  האידישקייט  ולכל  התורה 

הדת בארה"ק".
בקריאה  אנו  קוראים  "לכן 
שלם  לבבו  אשר  כל  אל  קדושה 
והחוגים,  העדות  מכל  השם,  עם 
לעזרת  ולצאת  חושים,  להיחלץ 

ההתלה־ במלא  בגיבורים  השם 
הצ־ למען  ולהפעיל  ולפעול  בות, 

התורה  יהדות  רשימת  של  לחתה 
ישראל  אגודת  והשבת  המאוחדת 
להגדיל  ג',  שסימנה  התורה  דגל 
הר־ והיא  בכנסת,  נציגותה  את 

אנו  אשר  והיחידה  האחת  שימה 
קוראים להצביע בעבורה, כי היא 
קי־ בזה  ויש  הכל,  בתוכה  כוללת 

דוש שם שמים ברבים, והכרזה כי 
אמת  ומשה  האלוקים,  הוא  השם 

ותורתו אמת.
אנשים  יש  פן  החשש  נוכח 
לה־ העלולים  החרדי  בציבור 

כנדרש  לפעול  שלא  או  תרפות 
בקרב  לפעול  לא  או  להצביע  ולא 

מרנן  ומזהירים  מתריעים  אחרים, 
בחומרה יתרה:

ההצב־ מחובת  המתרפה  וכל 
אישית  שהיא,  סיבה  מכל  לג'  עה 
או ציבורית, ואף אם יש לו טענות 
צודקות ככל שיהיו, אין זה פוטרו 
שמים  שם  לקדש  הגדול  מהחיוב 
ע"י ההצבעה לרשימת ג', וחלילה 
והוא  ה',  לחילול  שותף  שיהיה 

חטא חמור מאוד.
מאידך, אומרים גדולי ישראל 
שירבו  שככל  אנו  "מובטחים  כי 
יהדות  רשימת  למען  המצביעים 
התורה כן נצליח במערכה הקשה 
בה אנו נתונים למען קיום תורתנו 
וקדו־ וחוקיה  מצוותיה  הקדושה, 

שת בית ישראל – ואיש את רעהו 
יעזורו ולאחיו יאמר חזק". 

מסיימים  הקורא  קול  את 
תפלה  "הננו  הקודש  בברכת  הם 
והמצבי־ הפועלים  כי  להשי"ת 

התורה  יהדות  רשימת  למען  עים 
ישראל  אגודת  והשבת  המאוחדת 
הנאמנת  ג',  שסימנה  התורה  דגל 
לה' ולתורתו, ומלוכדת על כל חו־

ורעות,  שלום  ואחוה  באהבה  גיה 
יזכו  אחד  בלב  אחד  כאיש  לפעול 
טובים  ולחיים  ומזוני,  חיי  לבני 
ובגשמיות,  ברוחניות  ומאושרים 
להגדיל  יצליח  בידינו  ה'  וחפץ 
ניוושע  ובמהרה  ולהאדירה  תורה 

בתשועת עולמים".

לקראת הבחירות – קידוש ה' באשדוד וביישובי הסביבה 

אשדוד התורנית מובילה את הדרום כולו בהתלהבות 
קודש ובפעילות ענפה למען ההצלחה בבחירות

לאורך השבוע האחרון הוקמו מטות ייעודיות למען הצלחת המערכה. בין היתר הוקמו מטות שבת, 
מטות קהילות, מטות נשים, מטה יום הבחירות, וכולם מתאחדים תחת מטרת העל: להרבות כבוד שמים

מאת כתב 'המבשר'

זר כי יקלע למטה אגודת ישראל 
לחדר  נקלע  שהוא  יחשוב  באשדוד 
במטות  ישובים  אברכים  מלחמה. 
את  לזכות  במטרה  בעיניים  אש  עם 
עם ישראל להיות שותפים במערכה 
לברכת  ולזכות  ישראל  קדשי  למען 
ראשם,  על  שהורעפה  הצדיקים 
בעת כינוס מאורי הדור שרי התורה 
האחרון  שלישי  ביום  והחסידות 

בירושלים. 
בהתלה־ מפתיעים,  הפעילים 

ובלהט  פוסקת  הבלתי  בעשיה  בות, 
בבחירות  מדובר  כי  ונראה  הפנימי, 
הח־ בפעם  ולא  הראשונה  הפעם  זו 

אבל  שנים.  וחצי  שלש  תוך  מישית 
קול.  כל  על  היא  המלחמה  כאשר 
המטרה  אחד.  אף  על  מוותרים  לא 
שסומנה באשדוד: אין אדישים, אין 

שאננים. 
הוקמו  האחרון  השבוע  לאורך 
המ־ הצלחת  למען  ייעודיות  מטות 

ערכה. בין היתר הוקמו מטות שבת, 
מטה  נשים,  מטות  קהילות,  מטות 
מתאחדים  וכולם  הבחירות,  יום 
כבוד  להרבות  העל:  מטרת  תחת 

שמים.
הערים  אחת  גם  היא  אשדוד 
פוט־ קיים  בה  בישראל  המרכזיות 
המ־ מאגר  את  להגדיל  גדול  נציאל 

צביעים מקרב האוכלוסיה הכללית. 
בה  מעורבת  עיר  היותה  בשל  זאת, 
מסורתית  אוכלוסיה  מתגוררת 

גדולה.
היהודית  לפעילות  מעבר  וכך, 
הרבעים  בכל  הפעילים  של  הענפה 
בעיר, נשים יוצאות יום יום לאזורים 
וגם  מאורגנות  ביוזמות  מסורתיים 
אישיות דוגמת שולחנות שבת, הפ־

את  ומזכות  לבית  מבית  חלה  רשת 
לחיזוק  להצבעה  בהבטחה  הרבים 

היהדות הנאמנה. 
גם  זכו  האחרון,  השבוע  לאורך 
לביקורים של הפעילים בכל יישובי 
הסביבה, והם התקבלו בכל החוגים, 
לבוא  ובבקשות  ובשמחה  בחום 
יותר ולארגן שיעורי תורה. בשובם 
הפעילות  בתום  לביתם  עייפים 

בעיניים  אור  עם  הפעילים  חוזרים 
הצלחתם  על  למטות  ומדווחים 

להביא פרות בשליחותם. 
בשיחה עם סגן ראש העיר הרב 
לנו כי  אומר  הוא  ויינגרטן  יחיאל 
לא  והוא  בפעולה  שלנו  ניין'  "ה'די 
רואה שום פניה אחרת מלבד להיות 
הוא  בדרכו  האחת.  במטרה  דבק 
שיקל  הבאים  לדורות  דרך  סולל 
עליהם לצעוד בדרך העולה בית קל 

ובמטרה לעשות רצון צדיקים". 
חבר המועצה הרב אפרים וובר 
אומר כי כאחד המלווה את מערכות 
שנים,  מזה  ובארץ  בעיר  הבחירות 
בקרב  התלהבות  כזו  לי  זכורה  "לא 
קשה  כך  כל  שנה  אחרי  הפעילים. 
היהודי  בהיבט  קשות  גזירות  עם 
שדרות  בכל  שפגעו  והכלכלי 
מתפרץ  הכאב  הנאמנה,  היהדות 
בא־ מעשי  ביטוי  ומקבלת  החוצה 

מצעות פעילות קודש למען מימוש 
רשימת  וחיזוק  הצדיקים  רצון 

היהדות הנאמנה". 
חבר המועצה הרב שמואל שוק 
פעילות  את  בורקות  בעיניים  תיאר 
הקו־ קריאת  "לאור  במטה.  הקודש 

דש של האדמו"ר שליט"א מוויז'ניץ 
נוסף  קול  יבוא  חסיד  שכל  כך  על 
למען המטרה הקדושה, הוקם מטה 
ערב  מדי  יוצאים  שפעיליו  ייעודי 
המעורבים  באזורים  העיר,  לרחבי 
והמאופיינים באוכלוסיה מסורתיים 
באמצעות  שמים  שם  ומקדשים 
חיזוק  לטובת  קולות  גיוס  נסיונות 

רשימת יהדות התורה. 
בבתי  מתקיימת  הזו  "הפעילות 
במהלך  נוספים.  ובפורומים  כנסת 
עד  הפעילים  מסבירים  המפגשים 
התו־ ליהדות  להצביע  חשוב  כמה 
על  השמירה  חשובה  כמה  עד  רה, 
להם  ומעבירים  באשדוד  המסורת 
התורה  שרי  של  הקודש  ברכת  את 

והחסידות". 
הכלל־חסידי  ציבור  בקרב  גם 
לטובת  ענפה  פעילות  מתקיימת 
במטה  החדר  בתוככי  העל.  מטרת 
מכל  הפעילים  יושבים  המרכזי 
זה  ישובים  החסידיות,  הקהילות 
צב־ בתרשימים  אחוזים  זה  לצד 

העבודה  את  המתארים  עוניים 
תחת  שתויגו  קבוצות  על  הדרושה 
מהרובעים  ה'מתלבטים'  קטגוריית 
מרפים  ולא  להם  ומחוצה  החרדיים 
המט־ הושגה  כי  מוודאים  אשר  עד 

רה הנכספת ושם שמים יתקדש על 
ידיהם. 

יהושע  הרב  העיר  מועצת  חבר 
כל  בקרב  ההבנה  כי  מציין  טננהויז 
שהבחירות  היא  בעיר  חרדי  תושב 
הקרובות יכריע כיצד יעוצבו המס־
הנא־ היהדות  של  הארגוניות  גרות 

בקרב  מחלחלת  הזו  "ההבנה  מנה. 
כל הקהילות וכולם ערוכים ונכונים 
שמים  שם  לקדש  השלישי  ליום 
ולהביא להצלחת היהדות הנאמנה".
הב־ לקראת  הקודש  התלהבות 

חירות חוצה מגזרים וקהילות. ניתן 
בראש  היום  ניצבת  שאשדוד  לומר 
כל  על  ומקרינה  בדרום  המערכה 
ישובי האזור, וזאת, בזכות האחדות 
השנה  כל  במשך  הפעולה  ושיתוף 
ובזכות  בעיר  הקהילות  כלל  של 
הציבור שנאמן לגדולי הדור ומבקש 

לקדש שם שמים. 

כ"ק אדמו"ר הקוה"ט מויז'ניץ שליט"א בביקור במטה אגודת ישראל בערד:

"הקב"ה נתן לנו בז' חשוון הזדמנות 
לעשות בשביל כבוד שמו יתברך"

דברות קודש מלהבות אש אשר נשא כ"ק אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א בביקור מיוחד ונדיר 
במטה אגודת ישראל בערד בדי לחזק פעלים למען רשימת יהדות התורה שסימנה ג'

מויז'ניץ  הקוה"ט  אדמו"ר  כ"ק 
לביקור  אתמול  הגיע  שליט"א 
ישראל  אגודת  במטה  ונדיר  מיוחד 
בעיר ערד, בכדי לחזק את הנציגים 

בקודש  מלאכתם  העושים  החרדים 
הנ־ לחיזוק  שפועלים  והפעילים 
התורה  יהדות  רשימת  של  ציגות 
הנלה־ בדבריו  ג'  שסימנה  והשבת 

בים חיזק את ידי עסקני אגו"י.
דהילולא  יומא  יחול  "הלילה 
מרוז'ין  ישראל  ר'  הרה"ק  דזקה"ק 
  המשך בעמ' יג

הפעילים מגיעים עם ’אש בעיניים'

פעילות קדחתנית במטה אגודת ישראל 
בירושלים לקראת יום הבחירות 

היו"ר הרב יוסף דייטש: ”מדובר בימים גורליים, זה הזמן להתגייס למערכה בכל הכח, אנחנו חייבים להביא 
נצחון" ^ המנהל הרב יעקב ברגר: ”מוכנים ומזומנים לקראת יום הבחירות, לא נשאיר אף מצביע בבית"

מאת כתב ’המבשר' 

ומיוחדת  מרוממת  תחושה 
אגודת  במטה  אלו  בימים  נרשמת 
של  בראשותו  בירושלים,  ישראל 
של  ובניהולו  דייטש  יוסף  הרב 
שנפתח  לאחר  ברגר.  יעקב  הרב 
הפעילות  החלה  השבוע,  בראשית 
במטה לצבור תאוצה, ובימים אלו 
נראה שמבחינת הפעילים במקום, 
בנצחון  תסתיים  הפעם  המערכה 

ברור. 
את  לראות  תענוג  פשוט  ”זה 
זה", אומר יו"ר המטה הרב דייטש, 
רואה  ואני  במטה  מסתובב  ”אני 
’אש  עם  מגיעים  הפעילים  את 
ואמונה  שליחות  חדורי  בעיניים'. 
לא  הזאת  האוירה  הדרך.  בצדקת 
באה יש מאין, היא מגיעה מהרבה 
בהסב־ שהשקענו  השקעה  מאוד 

הברורים  מדבריהם  ובעיקר  רה, 
שרי  ורבנן  מרנן  של  והנחרצים 
את  שאמרו  והחסידות,  התורה 
מי  ונחרצת.  ברורה  בצורה  דברם 
שאינו מצביע ליהדות התורה הרי 

לחי־ וגורם  מהציבור,  פורש  הוא 
לול ה' גדול מאוד. 

בת־ כאן  שהיתה  ”האדישות 
מקומה  את  פינתה  הדרך  חילת 
אפילו  דחופה,  שליחות  לתחושת 
לנו  שיש  מבינים  כולם  בהולה. 
בסך הכל מספר ימים בודדים כדי 
וההבנה  המערכה,  את  להכריע 
היא  הצבעה  וכל  קובע  קול  שכל 
מדובר  לעצמות.  חודרת  קריטית, 
להת־ הזמן  זה  גורליים,  בימים 

אנחנו  הכח,  בכל  למערכה  גייס 
לא  אם  כי  נצחון,  להביא  חייבים 
שלנו  השונאים  ימשיכו  ננצח, 
לעשות כל שלאל ידם כדי למנוע 
כיהודים  כאן  קיומנו  המשך  את 

חרדיים".
מנהל המטה הרב יעקב ברגר, 
”ביום  ההתארגנות:  על  מוסיף 
הכשלון  או  ההצלחה  הבחירות, 
רבה  במידה  תלויים  התנועה  של 
ולכן  המטה,  של  התפקוד  ביכולת 
אדירים  כוחות  משקיעים  אנחנו 
הבחירות.  ליום  בהכנה  בעיקר 
הפעילות שעושים עכשיו חשובה 

הכנה  כולה  כל  היא  אבל  מאוד, 
יעמדו  אז  הבחירות,  יום  לקראת 
התכ־ וכל  הפילוחים  כל  למבחן 

ניות ומפות הדרכים ששרטטנו. 
רב  נסיון  לנו  יש  ”לשמחתי, 
שצברנו, בעיקר בשנים האחרונות 
עם מערכות בחירות שחוזרות על 
גבוהה,  מאוד  בתדירות  עצמם 
העבודה  את  יודעים  אנחנו  ולכן 
מאמין  אני  דשמיא  ובסייעתא 

בצורה  אותה  לעשות  נצליח  שגם 
מושלמת. הפעם הזאת כולם הול־

כים להצביע. אנחנו לא נשאיר אף 
יהיו  הסעות,  יהיו  בבית.  מצביע 
רכבי נכים, אמבולנסים, מעלונים, 
תירוצים,  אין  והנגשה.  הכוונה 
הפעם כולם מצביעים כאיש אחד 
הזה  הנצחון  הפעם  כי  אחד,  בלב 
הוא נצחון שאנחנו חייבים להשיג. 

אין לנו שום אופציה אחרת". 

  המשך מעמ' ראשון

לראשונה בירושלים: סיעה חרדית בעיריה גזלה מבית כנסת של קהילה 
וותיקה הקצאה שניתנה כדת וכדין על ידי העיריה לפני עשרות שנים

'קהילת אברכים' בגבעת משה 
זה,  למקום  דווקא  עיניים  לטשה 
ששייך  במבנה  שמדובר  למרות 
הת־ והגישה  אחרת  לקהילה  כדין 

המקום  את  לגזול  וביקשה  נגדות 
מוסרי  היגיון  כל  נגד  בעבורה, 
שהמ־ לאחר  זאת  וחוקי,  הלכתי 

סערט  לקהילת  הוקצה  כבר  קום 
כחוק  שנים  עשרות  לפני  ויז'ניץ 

וכדין.
חברי  של  מסועפת  בפעילות 
מול  ישראל  אגודת  של  העיריה 
שבמ־ להבנה  הגיעו  הגורמים,  כל 

גרש עירוני סמוך העומד ריק מזה 
לבתי  הקצאה  תהיה  רבות,  שנים 
כנסת  ובית  אשכנז,  בנוסח  כנסת 
בו  תקבל  האברכים  קהילת  של 
1000 מ"ר!!! בכדי שלא לגזול את 

בית הכנסת של סערט ויז'ניץ. 
האבר־ קהילת  זאת  למרות 

המקום  את  לגזול  העדיפו  כים 
סערט  של  הכנסת  בית  בניית  של 
ויז'ניץ שהושקעו בו עמל ויזע רב.

מועצה  חברי  החליטו  השבוע 
את  לבצע  התורה  דגל  מסיעת 
זממם ובמחטף בלתי יכופר הביאו 
במועצת  להצבעה  הנושא  את 
בכירי  בלחץ  ירושלים,  עיריית 
דגל התורה הארצי אף ראש העיר 
מר משה ליאון שיתף פעולה ונתן 
זה  מעוות  למעשה  במעל,  ידו 
ההלכתיים  הכללים  כל  את  הנוגד 

והאנושיים. 
יו"ר אגודת ישראל בירושלים 
דבר  פרוש "נפל  מאיר  הרב  חה"כ 
מועצה  חברי  לראשונה  בישראל, 

קרקע  הקצאת  לוקחים  חרדים 
עשרות  לפני  וכדין  כדת  שניתנה 
היה  לא  אחרת.  לקהילה  שנים 
ולמיטב  בירושלים,  כזה  תקדים 
אחר,  מקום  בשום  לא  זכרוני 
שניתנה  הקצאה  תבטל  שהעיריה 
שנים,  עשרות  לפני  כנסת  לבית 
אפשרות  כשעמדה  מכך,  ויתירה 
כמה,  פי  גדולה  צמודה  להקצאה 
עליה  לעבור  שאין  שערוריה  זו 

לסדר היום".
תמיהה  הביעו  ציבור  אישי 
שמגבים  הגורמים  נוכח  רבה 

שאין  היוזמה  מאחורי  ועומדים 
וחוקית,  מוסרית  הצדקה  שום  לה 
ואין לה אח ורע בשום מקום בעו־
לם החרדי. אף לא זכור בעסקנות 
החרדית שנעשה דבר מכוער ונב־
ולוק־ בקהילה  פוגעים  כאשר  זה, 

חים לה את המקום המיועד לבית 
הכנסת הכל בגלל שיכרון כח.

דגל  מחברי  המתבקש  הדבר 
לתקן  ובארצי  בעיריה  התורה 
את  ולהשיב  העוולה,  את  מיידית 

הגזלה לבעליה.
התקבלה  הגליון  סגירת  עם 

"גור־ ירושלים:  עיריית  תגובת 
מדובר  הגיבו,  ספרא  בכיכר  מים 
השטח  שקריות.  טענות  בגיבוב 
מש־ למעלה  ריק  עומד  המדובר 

אברכים  מאות  בעוד  שנה  לושים 
בר־ להתפלל  נאלצים  בשכונה 
העו־ השיקולים  עיר.  של  חובה 

ענייניים  הם  העירייה  בפני  מדים 
פולי־ לא  אופן  ובשום  לחלוטין, 

יהיה  וכך  תמיד,  היה  כך  טיים. 
ירו־ תושבי  כל  לטובת  בהמשך 

הקהילות  כלל  על  הנמנים  שלים 
החשובות בעיר".

  המשך מעמ' ראשון

נוכח פעילות מואצת במטה החסידי מודיעין עילית מכריזים מנהלי המטה:

"בס"ד נמשיך להוביל בקידוש שם שמים ולהיות 
שוב מאגר הקולות השלישי ל'יהדות התורה'" 
בארבע מערכות בחירות קודמות, תושבי העיר העניקו את מספר הקולות הגדול ביותר ל'יהדות 

̂ בבחירות האחרונות מודיעין עילית היחידה שעלו במספר הקולות  התורה' אחרי ירושלים ובני ברק 
̂ "גם הפעם בס"ד נעשה מאמץ להוביל בקידוש שם שמים", אומרים פעילי המטה  ל'יהדות התורה' 

מאת כתב 'המבשר'

בימים אלו נכנסו פעילי המטה 
לישורת  עילית  מודיעין  החסידי 
הבחירות,  יום  לקראת  אחרונה 
להצביע.  באים  שכולם  לוודא  כדי 
32,933 ישנם  עילית  במודיעין 
בעלי זכות הצבעה. וכמו במערכות 
עילית  מודיעין  קודמות,  בחירות 
במאגר  השלישי  המקום  היתה 
 – התורה'  'יהדות  של  הקולות 
גם  כך  ברק.  ובני  ירושלים  לאחר 
יש־ 'אגודת  נציגי  מקווים  לעבוד הפעם  דגה"ת  נציגי  עם  יחד  ראל' 

הפוט־ את  ולמצות  ידיים  בשילוב 
המצביעים  במספר  הגדול  נציאל 

ליהדות התורה. 
יו"ר  החסידי:  המטה  צוות 
הרב  העיר  מועצת  חבר  המטה, 
המטה  מנהל  עם  יחד  ניימן;  נחמן 
יום  מטה  מנהל  גליק;  יחיאל  הרב 
ומ־ ברנט,  יהודה  הרב  הבחירות 

כהן,  נתן  הרב  קלפיות  איוש  נהל 
פועלים  הקהילות,  נציגי  עם  יחד 
שה־ כדי  רב,  במרץ  אלו  בימים 

בהמוניהם  להצביע  יגיע  ציבור 
שמית  עוברים  היום,  בתחילת 
החסידיות  הקריות  תושבי  כל  על 
במודיעין עילית לוודא שיש בידם 
לטובת  להתייצב  ומתכוונים  ת.ז 

המערכה לקדש שם שמים.
פילוח  ערך  החסידי  המטה 
החסידים,  משפחות  לכל  מדויק 
ועל  לקבוצות  חולקה  קהילה  וכל 
שיע־ מיוחד  רכז  מונה  קבוצה  כל 

ההצבעה  מגמות  אחר  מקרוב  קב 
לוודא שלא נפקד אף קול. המטה 
מטה  עם  בשת"פ  עובד  החסידי 
לפלח  העיר  בנייני  במיפוי  דגה"ת 

מונה  בנין  לכל  ומשפחה,  משפחה 
ביום  לוודא  אחראי  שיהיה  נציג 
ובמקביל  תקין,  שהכל  הבחירות 
  המשך בעמ' כב

   

אמש בסיום עריכת השוה"ט לרגל האי יומא רברבא ג' חשוון, הילולת הסבא קדישא מרוז'ין זי"ע 
התכנסו אלפי חסידי באיאן לכינוס לרגל הבחירות בראשות כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א. את המעמד 
פתח המשב"ק הרה"ח דוב בער רבינוביץ אשר הזכיר את קריאת הקודש שחוב קדוש הוא על כל 
אחד ואחד לצאת ולהצביע עבור אגודת ישראל, והזכיר את פעולותיו של מרן האדמו"ר מבאיאן 
זי"ע להקים את אגו"י בארה"ב. כן נשא דברים ראש הישיבה הגאון רבי צבי רבינוביץ שהזכיר את 
השנה האחרונה ואת התפקיד שלנו לשים סוף וקץ לממשלה זו, ודברים חוצבים להבות אש נשא 

מועמד הרשימה לכנסת הרב בנימין הרשלר אשר עורר את הציבור לצאת ולפעול בכל עת.
ידיעה נרחבת תבוא אי"ה ביום ראשון.

קריאת קודש בשולה"ט בחצר הקודש באיאן
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משאי הקודש ודברות ההוד של כ"ק מרנן ורבנן האדמו"רים שליט"א
במעמד כינוס הצדיקים על חובת השעה לקראת הבחירות הקרובות

משא קודש של כ"ק מרן 
אדמו"ר מביאלא שליט"א

”צריך לדעת ולהחדיר החשיבות של כל יהודי מה שהוא עושה ומה שהוא יכול להועיל 
למפלגות שלנו ושיצעקו בשם ה', ועכשיו ראו מה זה מלכות הרשעה, שכל מטרתם הוא 

ומה שרוצים, לעקור את הדת בארץ ישראל, זהו כל המטרה שלהם, וחייבים שיהיו לנו 
שליחים מציבור החרדי, שיצעקו ויעשו בשם ה'. שה' ישמור אם לא יהיו לנו כאלו..."

כבוד האדמו"רים החשובים, התאספנו פה, לא נאריך בדברים וחשבתי מה צריך בעיקר לדבר, ובמה 
צריך לחזק בעיקר, הנושא של האדישות, שכבר התבטאנו בנושא בבחירות הקודמות והאדישות התרבתה 

יותר ויותר, ונרחיב קצת ברעיון.
אנו מוציאים בשופטים (ה, כג) שדבורה הנביאה אומרת לתושבי מרוז: ’אורו מרוז אמר מלאך ה', ארו 
ארור יושביה כי לא באו לעזרת ה', לעזרת ה' בגבורים', ורש"י שם במקום: ’אמר ברק בשליחותו של הקדוש 
ברוך הוא, ’יושביה' – היושבים בארבע אמות שלו, בארבע מאות שפורי שמתיה ברק למרוז'. ומסביר רש"י 
דהכוונה שברק הגיע בשליחותו של הקב"ה, ליטול חרב על מרוז, בגלל שלא הגיעו לעזרת ה' בגיבורים, 
את  עוזר  שהוא  שמי  כביכול  ה' –  ’לעזרת  ואומר  ממשיך  שם  ורש"י  שופרות,  מאות  בארבע  ברק  שמתיה 
ישראל כעוזר את השכינה', דהיינו באם עוזרים לישראל עוזרים לרבש"ע. מקור הראיה בפסוק הנ"ל בשו־
פטים, מהמדרש תנחומא בפר' בשלח עה"פ ’וברוב גאונך' – כל הקם כנגד ישראל כאילו קם כנגד הקב"ה 
כנגד השכינה, כן הוא אומר ’אורו ארור יושביה כי לא באו לעזרת ה', שואל המדרש וכי הקב"ה צריך עזרתם 
כאלו  לישראל,  העוזר  שכל  ללמדך  ויבשו,  בהם  נשף  אלא  הרגם,  ולא  מלאך  בסנחריב  ושלח  אחרים,  של 
עוזר לשכינה, הלימוד הזה מובא שם ממקום אחר, ובמקור מובא שכל אחד שעוזר לישראל עוזר לשכינה.

רואים אנו את החשיבות מהו לבוא לעזרה, לעזור ליהודים, ישמור ה' העונש של אלו שלא הגיעו, היה 
שמתיה בארבע מאות שופרות, כך כתוב גם במדרש במשפטים, זהו שאמר הכתוב ’מלך במשפט יעמיד ארץ, 
ואיש תרומות יהרסנה' – ’מלכה' של תורה, ’במשפט' – על הארץ, ו'איש תרומות יהרסנה', מהו הכוונה ’ואיש 
זו המושלכת בזווית  אדם עצמו כתרומה  אחר ומשים  גאה שמתגאה ומשים עצמו בחלק  בעל  תרומות' – 
הבית, ואומר מה לי בתורת הציבור, מה לי בדיניהם, מה לי לשמוע קולם שלום עלי נפשי. יש שתי בחינות 
שהאדם אומר שלום עלי נפשי, זה נלקח לפעמים מגאות ולפעמים משפלות בזויה, הוא לא סובר האם אני 
יכול, ואומר מה לי בטורח הציבור, מה לי בדיניהם מה לי לשמוע בקולם, שלום עלי נפשי, ואומר שאינו 
בפר'  תנחומא  המדרש  אומר  עליהם  נפשי,  עלי  שלום  ואומר  צריך  שהציבור  מה  לציבור,  להצטרף  רוצה 
משפטים ’הרי זה מחריב את העולם', מי שאומר כך שאינו צריך מאיזו סיבה שתהיה או מגאות או מושלכת 

בזוית הבית, הוא מחריב את העולם.
וכתיב עוד בתנא דבי אליהו רבא, יצא החתן מחדרו וכלה מחופתה, זה נשיא ואב בית דין, מכאן אמרו 
שאפילו אחד חכם כמשה רבנו או חסיד כאהרן הכהן, לא יאמרו הואיל ואני יושב בביתי, שלום עלי נפשי, 
אלא יצא ויכנס עם הציבור ועליהם אומר יצא חתן מחדרו וכלה מחופתה. רואים מה זה נקרא לעזור לציבור, 
שאפילו אחד שהוא איש כמו משה רבנו או חשוב כאהרן הכהן לא יאמר שלום עלי נפשי, אני בסדר, רק 
לצאת. אפילו אחד שהוא חכם כמשה רבנו גם חייב, או חשוב, כאן הוא צריך לצאת ולעזור לציבור. רואים 
מהו החיוב לעזור לציבור, שאין פטור לאף בן אדם כמה גדול שהוא. ורואים גם את העונש לאחד שלא רוצה 
לעזור לציבור, כתוב ששימתו אותו בד' מאות שופרות, שימתו אותו בציווי ה', וכאן יש כאלה שמתחכמים 

ואומרים מה זה יעזור אם אני אלך, יהיה עוד קול, מה זה כבר יעזור, עדיף שאשב בביתי.
הגמרא במס' קידושין (דף מ') אומרת: ’לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי, עשה מצווה 
אחת אשרי לו שהכריע לכף זכות, עשה עבירה אחת אוי לו שהכריע לכף חובה', ההבדל הוא שאפילו יחיד 
לעולם יראה עצמו כאילו הוא חציו חייב וחציו זכאי והוא יכול להכריע, בגמרא מפורש שיחיד צריך לראות 
את עצמו חציו חייב וחציו זכאי ויכול להכריע את העולם לטובה, כל יחיד ויחיד, ולא שיהיה לו החשבון 
אני יחיד ומה אני יכול לעשות. רואים את החשיבות של כל יחיד ויחיד שצריך להכניס את זה לקהל, שידעו 
חשיבות של היחיד. ישנם כאלו הטוענים שצריך לפרט יותר ברור, ויש כאלו הטוענים מה ההבדל אם כן 

אצביע או לא אצביע, מה יכולים אלו שהולכים לכנסת להועיל, יש גם כזה נוסח.
לו  שהיו  בעיירה  רב  פעם  היה  כלום,  ישנה  שלא  חושב  שאדם  זה  ענין  על  סיפור  לכם  לספר  ברצוני 
סגולה  שהוא  ברמ"א  כתיב  שסנדקאות  אותו  לשאול  ובאו  שם,  סנדקאות  הרבה  עם  אותו  וכיבדו  כוללים 
לעשירות והוא היה עני ולא היה עשיר לדאבוננו, שאלו אותו: יש לך כל כך הרבה סנדקאות איפה העשירות 
שלכם? הוא ענה: אבל אינכם יכולים לדעת איך שהייתי נראה בלי הסנדקאות. זה צריכים לקחת בחשבון 
לבד, איך היינו נראים כשזה מלכות הרשעה. ואני יודע שהם משתדלים עם הכוחות שלהם להועיל לכלל, 
אבל עכ"פ צריך לדעת איך חלילה היינו נראים אם זה לא היה, אם לא היה אנשים חרדים שצועקים בשם 

ה' וזהו החיוב לדעת שכל מי שעושה יש לו. 
עושה  הוא  יכול  אינו  וזה  יכול  אינו  שזה  צ"ג)  (דף  שבת  במסכת  אומרת  שהגמרא  מובא  חיים'  ב'חפץ 
מלאכה, זה אינו יכול וזה אינו יכול שניהם חייבים, אבל זה אינו יכול וזה אינו יכול וביחד יכלו לעשות אזי 
הוא חייב. וכן איתא בצל"ח שאם רבים עשו מצווה והוא לא היה שם, הרי זה דבר שאי אפשר לתקן, ולמה? 
בגלל שכל מי שיש לו חלק בציבור מה שהוא עושה ומי שעושה לא שיש לו רק שכר לעשיה שלו למה שהוא 
עשה, אלא יש לו זכות הרבים, כל יחיד ויחיד עושה את הרבים, שכל יחיד עושה את הרבים יש לו שכר של 

רבים, וכן מובא בצל"ח במס' ברכות.
צריך לדעת ולהחדיר החשיבות של כל יהודי מה שהוא עושה ומה שהוא יכול להועיל במפלגות שלנו 
ושיצעקו בשם ה', ועכשיו ראו מה זה מלכות הרשעה, שכל מטרתם הוא ומה שרוצים, לעקור את הדת בארץ 
ישראל, זוהי כל המטרה שלהם, וחייבים שיהיו לנו שליחים מציבור החרדי, שיצעקו ויעשו בשם ה'. שה' 
ישמור אם לא יהיו לנו כאלו, מי יודע איך שנראה, כי זו המטרה שלהם וכל יחיד צריך לדעת את החשיבות 

שלו שיכול להכריע.
שיהיו  ולעשות,  לעזור  הרצון  את  להשפיע  שיוכלו  וליחידים,  לרבים  חיזוק  יצא  שמהכינוס  ה'  יעזור 
שליחים חרדים המדברים בשם ה' ודואגים רק לענין שיהיה קיום ליהדות החרדית, יעזור ה' שנבוא כבר 

לקיום של ביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.

משא קודש של מרן 
אדמו"ר מויזניץ שליט"א

”לדאבוננו הכופרים רוצים רק לעקור כל דבר טוב, ואנו צריכים לעמוד, כל הנציגים 
צריכים לעמוד על המשמר, לעזור ליהדות וליהודים, סתם לעזור ליהודים זוהי המטרה 

שלהם, אנשים אומרים שזה מפלגה כמו כל מפלגה, אגודת ישראל איננה מפלגה, אגודת 
ישראל העמידה גדולים לעמוד בכנסת ללחום על יהדות ובכלל לעזור לכלל ישראל, זאת 

לא מפלגה, אין לנו כלום עם מפלגות..."

היהדות  של  הכוח  את  לחזק  אחת –  למטרה  התאספנו  שהתאספו,  המנהיגים  האדמו"רים  כל  ברשות 
החרדית. ברצוני לספר לכם סיפור שהיה עם זקני הק' ה'אמרי חיים' זי"ע, בשנים הראשונות באר"י כשהיו 
בחירות לא היו אברכים שיעזרו ושלחו את הבחורים הגדולים מהישיבה לפעול מה שיכולים לפעול, הנהלת 
הישיבה נכנסה לזקני הק' ואמרו למה צריכים להפריע לבחורים מללמוד אולי רק שבוע אחד או יומיים, 
אבל אם תהיה איזו גזירה נלך אפילו לבית הסוהר, אבל לא צריך בשביל זה להפריע ללמוד, ענה זקני הק' 
כך: אמת, אתם תלכו לבית סוהר, אני מאמין לכם. אבל אנו אחראים, אני אומר כאן את המילים שאמר אז, 
אנו אחראים על היהודי הזרוק בכפר נידח בארץ, בדרום או בצפון, שאם תהיה ח"ו גזירה לא יוכל לעמוד 
בה וישלח את בתו לצבא או שאר דברים, אנו אחראים. ממילא אני מבקש למסור, אני מבין שכל רבי דואג 
לציבור שלו שיפעל, יש חסרון עצום שבציבור שלנו שוררת אדישות, ואומרים שיש בחירות ולא מעניין 

אותם, מה זה מעניין אותי הם אומרים, אבל צריכים לדעת שכל קול מכריע.
סוכות  לאחר  נוסע  תמיד  היה  ויזניץ,  מוסדות  כמנהל  שכיהן  ז"ל  ויזניצר  דוד'קה  רבי  הידוע  העסקן 
לארה"ב לאסוף כסף למוסדות, פעם בא להיפרד מזקני הק', אמר לו זקני: דוד'קה אתה נוסע עכשיו? הרי יש 
בחירות בעוד יומיים שלושה, וענה לרבי מה הקול שלי מכריע? אמר לו הרבי: כן כל קול מכריע, ולא הניח 
לו לנסוע לאסוף כסף שהיה נחוץ למוסדות, בגלל שבעוד כמה ימים יהיו בחירות, תחכה לאחר הבחירות 

ואז תיסע. רואים האחריות של גדולי ישראל.
זקני הק' התבטא פעם בשיחה על בחירות שמי שלא מכניס ג' בקלפי, סימן שאין לו חלק באחריות של 

יהודי – במילים האלו, מי שכן מכניס ג' עושה דבר עצום.
אתמול דיברתי עם חסיד גור, שאלתי אותו האם אתה עושה משהו לזעזע את הציבור, איזה פעולות הם 
עושים, ואמר שאצלנו בגור, החליטו שכל אחד לוקח אחריות שיביא עוד אחד שגם יבוא לבחור ג', תכפיל 

את חסידי גור שיש בארץ יהיה עוד יותר.
במוצאי שבת דיברתי מזה שצריך להביא את הציבור, ישנם הרבה אנשים בחוץ לארץ שיש להם זכות 
בתשלו־ להם  להלוות  שיוכלו  הכל  יעשו  גמחי"ם  יש  כסף,  לכם  אין  תאמרו  ואם  לכאן,  שיבואו   – בחירה 

מים. אני מבקש מכל האדמו"רים ומכל האחראים, שתהיה הבנה בעולם החסידות, שבוער כאן אש וכולם 
השפעה  לו  יש  קול  כל  קול,  כל  להביא  צריך  זה,  את  לעשות  מחוייב  אחד  כל  לכבותה,  לעזור  מחויבים 
גדולה. כמו שהאדמו"ר מביאלא הזכיר מקודם, אנו צריכים להגדיל את נציגות החרדית בכנסת. לדאבוננו 
אנו מוכרחים להגיע לכנסת, הלוואי ולא היינו מגיעים לשם, אבל חייבים להגיע לשם, לדאבוננו הכופרים 
שרוצים רק לעקור כל דבר טוב, ואנו צריכים לעמוד, כל הנציגים על המשמר, לעזור ליהדות וליהודים. 
סתם לעזור ליהודים זוהי המטרה שלהם. אנשים אומרים שזו מפלגה כמו כל מפלגה, אגודת ישראל איננה 
מפלגה, אגודת ישראל העמידה גדולים לעמוד בכנסת כדי ללחום על היהדות ובכלל לעזור לכלל ישראל, 
זאת לא מפלגה, אין לנו כלום עם מפלגות, אגודת ישראל אינה מפלגה, זה ארגון שגדולי ישראל העמידו 
אותו ביגיעה גדולה. על כן אנו מבקשים מכל האדמו"רים שיתנו את הטון לכל הציבור שלהם, כל המנהיגים 
אכן רוצים לעשות את זה, אבל הציבור צריך להפנים ולהבין מהאדמו"רים ששורר כאן מצב קשה ומוטלת 

אחריות על כל יהודי.
אני מבין שכל הרבי'ס יש להם אחריות אבל שיצא מכאן הד חזק לכל הציבור, שכל כלל ישראל ישמעו 
את ההד מכל הצדיקים עד כמה מחויבים לעשות לכל הדברים האלו, לעזוב את כל הדברים, נציג זה בכנסת 
לא נראה לי והוא לא נראה לי, אין כזה דבר, אנו צריכים לחשוב רק דבר אחד: יהדות, לחזק את היהדות. אבי 
הק' (ה'ישועות משה') זי"ע פירש את הפסוק שאומרים בקבלת התורה ’ויחן שם ישראל נגד ההר', וברש"י 
’כאיש אחד בלב אחד', מפרש אבי הק' כך, מתי יכול להיות כאיש אחד כשבלב הוא אחד רק האחד יחיד 

ומיוחד, בלב היום אנו כולנו אחד.
בראש השנה אנו אומרים בתפלה: ’ויעשו כולם אגודה אחת', מהי המטרה? ’לעשות רצונך בלבב שלם', 
מטרה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם, ולזה אנו הולכים לבחירות. עכ"פ מהלך זה של אברכי גור מאד נראה 

לי, שכל אברך מביא עוד אחד, וזה דורשים מכל כלל ישראל.
יעזור השי"ת שמכנסיה לשם שמים זו יצאו תוצאות טובות, צריך לבקש מה', בלי לבקש מה' לא הולך 

כלום, אבל צריך לבקש מה' כשעושים פעילות כמה שיותר להגביר, יעזור ה' שיהיה בהצלחה גדולה ושנזכה 
לגאולה שלימה במהרה בימינו אמן.

משא קודש של כ"ק מרן 
אדמו"ר מאלכסנדר שליט"א

”אכן יש גם זמן של ’ותומכיה מאושר', עת צרה ח"ו, שהתורה במצב ירוד, והיא נקרעת 
לקרעים, מחמת מעשה שטן, אזי צריך להיות מ'תומכיה' שהתורה לא תיפול. ומי 

שתומך בתורה שלא תיפול, מלבד מה שזוכה לחיים, זוכה גם לאושר, להיות מאושר. כל 
יהודי מוסיף חיזוק ליהדות התורה, לעמוד בחוזק כנגד המהרסים וכח הרע"

שלמה המלך ע"ה אומר (משלי ג, יח) עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר.
פירש בספר חוסן ישועות, שיש זמן שישראל נאחזים ב'עץ חיים', היינו שהתורה שהיא עץ החיים עו־
מדת כראוי, ואנו נאחזים בה, שהתורה משפיעה לנו חיות, וזהו הקיום שלנו. אכן יש גם זמן של ’ותומכיה 
להיות  צריך  אזי  שטן,  מעשה  מחמת  לקרעים,  נקרעת  והיא  ירוד,  במצב  שהתורה  ח"ו,  צרה  עת  מאושר', 
מ'תומכיה' שהתורה לא תיפול. ומי שתומך בתורה שלא תיפול, מלבד מה שזוכה לחיים, זוכה גם לאושר, 

להיות מאושר.
כל יהודי מוסיף חיזוק ליהדות התורה, לעמוד בחוזק כנגד המהרסים וכח הרע, כמבואר בפירוש רש"י 
ז"ל בתהלים, על הפסוק (י, טו) שבור זרוע רשע ורע תדרוש רשעו בל תמצא, ’שבור זרוע' של עמלק הרשע, 
’ורע תדרוש רשעו' משתשבר את זרוע הרשעים, אם תחפש את רשעו לא תמצא. כלומר הסיבה שנמצא 
חלק עמלק בתוך היהודים רח"ל, מחמת שרואים שדרך רשעים צלחה, לכן יש רשעים, וכאשר ה' יבער את 

עמלק, יתבטל הרשע.
באמת מצפים אנו לתקן העולם במלכות ש־די, לזכות שתתבטל הטומאה לגמרי, אבל לעת עתה צריך 
להיות כל אחד ’ותומכיה מאושר', לעזור שלא תיפול התורה, לרומם מה שיכולים להציל, לתורה ולתעודה.

כבר האריכו לפרט את מצב היהדות בדור הזה. יש חוסר במלמדים ראויים לתשב"ר, וכן במחנכי בנות 
ישראל כראוי, שהם מעמידי התורה והחינוך של הדור הבא, מחמת שאין הפרנסה מצויה בזה, ואילו בעבר 
היה המצב בזה לשם ולתפארת. וכן בשאר הענינים, יש לעזור לכלל ישראל. ב"ה יש לנו מעמד ומצב, אם 

נילחם כולנו יחד כנגד המהרסים.
לכן צריך כל אחד צריך להיות מ'תומכיה מאושר', לסייע שתהא הרמת ראש לקרן התורה, קרן ישראל 
ומלכות שמים, להוציא מן הכח אל הפועל, שהחרדים לדבר ה' יוכלו לעמוד על משמרתם, להעמיד שוב 
את כל צרכי התורה, החזקת עולם התורה, חיי תורה, ובזכות זה נזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו, לצאת 

מהגלות החל הזה לגאולה שלימה, בימים הבאים עלינו לטובה.

אמרות קודש בשם 
כ"ק מרן אדמו"ר מסלונים שליט"א 

”אמסור מאבי [כ"ק מרן אדמו"ר מסלונים] שליט"א, שביקש ממני למסור שמכינוס זה 
צריכה לצאת הקריאה, שכל הציבור החרדי יבין את גודל האחריות המונחת עליו, קודם 

כל לדאוג שכמה שציבור יותר גדול, שכמה שיכול להיות יצעקו את נאמנותם לבורא 
כל עולמים, נאמנותם לתורה, נאמנותם לגדולי ישראל, לבטא את רצונו שרוצה שכל 

ענייני הציבור יתנהגו רק עפ"י תורה ורצון הבורא. כמה שיותר יהודים שמכריזים שאנו 
רוצים שהכל יתנהג רק עפ"י תורה ורצון הבורא, זהו קידוש שם שמים גדול, ועם ריבוי 

המצביעים מתקדש שם שמים..."
את  להקריא  התכבד  שליט"א  מסלונים  אדמו"ר  מרן  כ"ק  בן  שליט"א  ברזובסקי  משה  רבי  הגה"צ 
ההחלטות של כינוס הצדיקים, בתחילה אמר כמה מילים בשם אביו שליט"א: ברשות כל גדולי ישראל, 
מרנן ורבנן מנהיגי הדור שליט"א, אמסור מאבי שליט"א, שביקש ממני למסור שמכינוס זה צריכה לצאת 
הקריאה, שכל הציבור החרדי יבין את גודל האחריות המונחת עליו, קודם כל לדאוג שכמה שציבור 
נאמנותם  לתורה,  נאמנותם  עולמים,  כל  לבורא  נאמנותם  את  יצעקו  להיות  שיכול  שכמה  גדול,  יותר 
לגדולי ישראל, לבטא את רצונו שרוצה שכל ענייני הציבור יתנהגו רק עפ"י תורה ורצון הבורא. כמה 
שיותר יהודים שמכריזים שאנו רוצים שהכל יתנהג רק עפ"י תורה ורצון הבורא, זהו קידוש שם שמים 

גדול, ועם ריבוי המצביעים מתקדש שם שמים.
לראות  התורה,  ענין  ישראל, לדוגמא  בארץ  זכות קיומנו  כל  שזהו  הפרק עניינם,  על  ועוד מונחים 
שיוכלו ללמוד תורה בארץ ישראל, וכפי שהנביא אומרת ’על מה אבדה הארץ על עזבם את תורתי', כל 
קיומנו בארץ ישראל, ’אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי', קיומנו בארץ ישראל 
ענין  וכן  הפרעות,  שום  בלי  תורה  ללמוד  יוכל  יהודי  שכל  שאפשר,  כמה  בתורה  נחזיק  באם  רק  הוא 
השבת כמו שכתוב בנביא נחמיה שכל סיבת הגלות היתה כיון שחללו שבת, לדאוג כמה שיותר שיכולים 
ח"ו  גרם  שזה  בנביא  שכתוב  כמו  הגאולה  לקרב  אנו  יכולים  עי"ז  ורק  ישראל  בארץ  תישמר  שהשבת 
לחורבן, ממילא מחויבים אנו לראות כמה שיותר שהשבת תשמר יותר בארץ ישראל עד כמה שבידינו.
גרים  כאלו  ישראל,  בעם  ושלום  חס  גרים  או  גויים  להכניס  הרצון  שהיה  מה  הוא  השלישי  והדבר 
את  המעכבים  הדברים  אחד  שהם  הגמרא  בהמשך  שכתוב  גרים  כאלו  ומצוות,  תורה  שומרים  שאין 
כוח  ולתת  להתאזר  לראות  צריך  הציבור  וכל  המשקל  על  כאן  מונחים  הדת  בעיקרי  יסודות  המשיח, 
לנציגים, שיוכלו לעמוד על המשמר שכל ענייני הדת שהם יסוד חיינו, יוכלו להמשיך באופן הכי טוב, 
וברכה והצלחה לכינוס לשם שמים זה, לזכות להגדיל כבוד שמים בריבוי גדול של אנשים המכריזים 

אנו רוצים בהרמת קרן התורה והדת.

דברי פתיחה של הגאון רבי ישראל ברגר 
שליט"א רב שכונת גני גאולה בירושלים

כינוס ופיזור הם שני מידות ואי אפשר לעולם בלעדיהם, כאשר צדיקים מתכנסים זה עצמו גורם 
שעדיין  מרמז  החודש  ששם  מצדיקים  ידוע  חשוון,  חודש  בראש  כעת  אנו  עומדים  לרשעים,  לפיזור 

מרחשין שפתיים מתפילות הימים הנוראים.
ביקשנו בימים הנוראים ’וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל 
אשר נשמה באפו, ה' אלוקי ישראל מלך', לדאבוננו בשנה האחרונה ראינו איך שהרשעה נלחמה נגד 
כל דבר שבקדושה. ידוע מה שה'חפץ חיים' אמר כמו שנר ודם שנכבה מתרבה האור, כן הוא כשמתק־
רבים הימים שבהם ’כל הרשעה כעשן תכלה', אזי הרשעה מנסה בכל כוחה לגרום להרס הדת ליהדות, 
ותפלתנו היא שבכוח כינוס צדיקים זה ירחם הקב"ה על שארית ישראל שאכן יהיה הנאה לעולם ונזכה 

שתראה ותגלה מלכותו עלינו במהרה.
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ָרִכים עוֵֹמד  ת דְּ ָרשַׁ ַעל פָּ
ת י ַכדָּ ְעתִּ דַּ חוֵֹכְך בְּ
ְלַות ֶנֶפׁש חוֵֹמד שַׁ

ַעת ָטרּוף ֲחַסר ִישּּׁוב דַּ

יפּוִני ְמאָֹרעוֹת ִהקִּ
י  טוְֹרדוֹת רּוִחי ְוַנְפשִׁ

ר ִלי ְסָבבּוִני צַּ בַּ
י  ּדוֵֹאב ְוכוֵֹאב ִאי ֶאְפשִׁ

ֵאיִני מוֵֹצא ָמנוַֹח
עוֹת ּתּוֵלי ְסַבְך ַמְלתְּ ִמפִּ

ָחלּוׁש ֲחַסר ּכוַֹח
ָלאוֹת ֵרי תְּ ֵמֶאְתגְּ

ף ָעַלי רּוִחי ִהְתַעטֵּ בְּ
יד ָצָרִתי מּוֲעָקִתי ַאגִּ
יִחי  ּפוְֹך ְלָפָניו שִׂ ֶאשְׁ
ְוַעת ַאְנָקִתי יַח שַׁ ָאשִׂ

ה ַתַחן לֹא ַאְרפֶּ בְּ
ה  ְתִפלָּ ָניו בִּ ה  פָּ ֲאַחלֶּ
ְסגֵּר ַהּסוֵֹגר ֵאָרֵפא ִממַּ
ֶדַמע ַאִפיָלה ְתִחנִָּתי בְּ

ֶלת  ִתי ְמֻקבֶּ ִפלָּ ְלָרצוֹן תְּ
ָבה א ֶאל ַהתֵּ ֵעת בָּ

ְלִאית ְמחוֶֹלֶלת ְיׁשּוָעה פִּ
ְקָוה ְלַאֲחִריִתי ֵיׁש תִּ

ים נּו ּפֹה ַחיִּ כֻּלָּ
ְלָקַחִים ין ַהמֶּ בֵּ
ים ה ְלַחיִּ תֶּ ִנשְׁ

ַמִים ם שָׁ ׁש שֵׁ ְלַקדֵּ

ַעם ְיָדעּוָך יַע כְּ ְלַהְצבִּ
ִנְסיוֹנוֹת ֶהֱעִמידּוָך בְּ

נּוָך י ְלָכאן ִזמְּ כִּ
ר יוֹרּוָך ָכל ֲאשֶׁ יָת כְּ ְוָעשִׂ

נּו ַחְרתָּ ה בְּ ַאתָּ
יָלנּו ִמן ַהּתוִֹעים ִהְבדִּ

יָלנּו ֵמֲהמוָֹנם ִהצִּ
ים ְיָקִרים ָלנּו ַהַחיִּ

ֶבת י יוֹשֶׁ תוְֹך ַעמִּ בְּ
ָלה ּכוֶֹאֶבת פָּ ַהשְׁ
יקוֹ ּדוֶֹאֶבת תֵּ

ְוָהַאְחָריּות ְמַחיֶֶּבת

י יִתי ְלֶנְגדִּ וִּ שִׁ
י מוִֹרי ְוַרבִּ
י ֶנֱאָמן ַעְבדִּ

קֶֹדם ּכֹל ֲחֵרִדי

אוֹת ִסּיּום כְּ
רּום ֲאבוֵֹתינּו ִספְּ

ֵאין ִאּיּום
ּיּום ְוָלנּו ְזכּות ַהקִּ

ָב‰ ≈ּ̇ ל ַ‰ ∆‡
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אסקופה נדרשת / מרדכי גולדמן

המתרחש  על  מאיתנו  ואחד  אחד  כל  של  ההשפעה  יכולת  ביום-יום 
במדינה קטנה מאוד. אבל הסיטואציה הפוליטית הנוכחית יצרה מצב שבו 
במאמץ  צורך  יש  והערבים  השמאל  מידי  השלטון  את  להפקיע  מנת  על 
קטן. האחריות מוטלת על כולנו, ואת המחיר נשלם כולנו. המאמץ קטן, 

והסיכוי גדול.

ליברמן מותיר אחריו תוהו ובוהו כלכלי. מעבר לניהול הרשלני של ענייני 
עשורים,  כמה  של  לשיאים  זינק  המחיה  יוקר  שלו  במשמרת  הכספים, 
והקושי לסגור את החודש רק התגבר. מלבד חמישה מנדטים דוברי רוסית 
שפשוט לא מכירים אופציה אחרת, נראה כי מעט מאוד ישראלים תומכים 

בו.

הפך  החרדים  עם  ממשלה  להקים  יכול  הוא  כי  לשכנע  גנץ  של  הניסיון 
להיות אחד המופעים המביכים ביותר במערכת הבחירות הזו. גנץ טוען כי 
הוא יכניס לממשלה אחת את יש עתיד, את מרצ, את החרדים, ואת ליברמן. 

מדובר בתרחיש עם הסיכויים הכי קלושים במערכת הבחירות הנוכחית.

1

2

3
האחריות על כולנו. שלטי יהדות התורה שסימנה ג', השבוע 

ממערכות הבחירות דמקדמת דנא תמהים אנו על קריאת 
הקודש של גדולי התורה וצדיקי הדור. וכי יהודי חרדי זקוק 
עד  האם  יורוך.  אשר  ככל  ועשית  לקיים  זו,  רוחנית  לכפייה 
אזניו  תנוכי  בשני  בחזקה  ואוחזים  היהודי  את  שמאלצים 
לרוץ  שעליו  מעצמו  מבין  אינו  הקלפי,  אל  אותו  וגוררים 
להורות  צריכים  ישראל  גדולי  האם  יכולתו.  ככל  ולהציל 
אדם  האם  מהשמד,  צאצאיו  נפשות  את  ולחלץ  ללכת  לאדם 
כדי  התורה,  לחכמי  השמיעה  ומצוות  הלכה  לפסק  זקוק 
להשתדל להציל את זכויות סדרי החיים וזכויות הממון שלו 

מידי מתחריו. אתמהה.
למציאות  אנו  מודעים  זקננו,  וגם  היינו  נערים  אולם 
האפקט  ישנו  והצדיקים  הרבנים  שלקריאת  הזאת  המוזרה 
והמתעצלים,  המהססים  כל  את  ביותר  והמחייב  ביותר  העז 
חרדים  יהודים  שכולנו  ב"ה,  נפלא  הוא  הדבר  עצם  ואכן 
הנשמעים לקול פסק ההלכה של רוב הרבנים המורים ללכת 
פצצת  לכזו  נזקקים  אנו  מדוע  היתה  רק  התמיהה  ולהצביע. 
כלל  הנהגת  על  להשפיע  אלמנטרית,  כה  חובה  עבור  אטום, 
שבת,  בחילול  למעט  יהודי  יותר  באופן  שתהיה  המדינה 
החזירים,  מגדלי  רגלי  להצר  הכשרות,  מעגלי  את  להרחיב 
להתחשבות  להביא  ובכוללים,  בישיבות  התמיכה  את  לחזק 
בדיור,  והרווחה,  החברה  תחומי  בכל  החרדי  היהודי  בצרכי 
דיירים  מרובה  קומות  רב  בבניין  האם  ובתחבורה.  בבריאות 
שמתנהל בו ויכוח כלשהו נניח אודות ההסקה או המעליות, 
זכויות  על  להילחם  כדי  הלכה  לפסק  הבריות  נזקקים  גם 

ההצבעה של כל דייר.

שהם  מתלבטים  של  סוגים  שני  שישנם  וראינו  שבנו 
למצביעי  משתייך  אחד  סוג  הרבנים,  מכתבי  את  הצריכים 
השני  הסוג  ודומיו,  גביר  בן  דוגמת  קיצוניות  ימין  מפלגות 
לאלו  הכוונה  ואין  "קנאים",  עצמם  שעשו  לאלו  משתייך 
החרדית"  לחוגי "העדה  משתייכת  דנא  מקדמת  שמשפחתם 
משפחות  לבני  אלא  בבחירות,  השתתפו  לא  שמעולם 
לעשות  זריזים  סביהם  היו  ומקדם  שמאז  ותיקות  חסידיות 
הצבעה  למען  והמעשים  העושים  מגדולי  והיו  צדיקים  רצון 
והם  יוסף,  את  ידע  לא  אשר  חדש  דור  שקם  אלא  בבחירות. 
להיות  אותם  המשכנעת  הקנאית  מהתעמולה  מושפעים 
יותר חכמים וצדיקים מהוריהם וסביהם וסבי סביהם, בחינת 

'איכשר דרא...'
מצביעי  בין  עושים  שאנו  הקשר  תמוה  לכם  נראה  אם 
ימין קיצוני לנמנעים מהצבעה בשל "קנאות" מדומה, נסביר 
שמלבד המאחד ביניהם שאינם מצביעים יחד כתף אחת עם 
והוא  פנימי,  משותף  מכנה  ביניהם  יש  והיראים,  החרדים  כל 

הנטייה לקיצוניות.
הפועלת  הזויה  ימין  למפלגת  המושך  הכח  מה  שהרי 
לפעמים כמו סוס באפילה עם הראש בקיר, מה מביא צעירים 
אך  פסיכולוגים,  איננו  זה.  מסוג  למפלגות  להימשך  חרדים 
משיכה  של  התופעה  את  מכיר  צעירים  בנפשות  העוסק  כל 
אידיאל,  איזה  בעד  הטפה  לנאום  מאזין  האדם  לקיצוניות. 
שאינו  עד  ומוחלטת,  גמורה  חובה  זו  הרי  כן,  אם  ומתלהב, 
איזון  בחוסר  כרוכה  זו  תופעה  שני,  צד  כל  לשמוע  מסוגל 
ושיקול דעת מתון. וזה מה שמביא לשתי התופעות ההפוכות 
לכאורה, בעוד ששניהם יונקים מאותו חוסר יכולת להכיל את 
גווני האפור, בעיניהם הכל או שחור או לבן. ישנם שבשל כך 
נדחפים לקיצוניות אחת של קנאות והימנעות מהצבעה, ויש 
שבשל כך נדחפים לקיצוניות ההפוכה של הליכה בדרך של 
התגרות באומות, ומאמצים סיסמאות מתלהמות המעריצות 

את האלימות. 
רבותי, לא זו הדרך ולא זו העיר, לא על הקיצוניות תהיה 
תפארתנו, ישנה דרך של מתינות ואיזון הנקראת "דעת תורה", 
הדעת  שיקול  של  מידה  ולחכמיה  ללומדיה  מעניקה  התורה 
שמגיעים  עד  הצדדים  כל  את  במתינות  שוקלים  ידה  שעל 
להכרעה שהיא בדרך כלל דרך ביניים - "שביל זהב" שאינה 
נוטה לשום צד בקיצוניות. חכמת התורה מיישבת את הדעת 
תסטה  לבל  הדרך  את  ומאזנת  הרוח  סערת  את  ומשקיטה 

לשום צד.
מזה  ורבותיהם  שאבותיהם  חסידיים  אברכים  מביא  מה 
החרדית  היהדות  מנהיגי  ראשוני  לקול  נשמעים  דורות 
השואה  לאחר  היהדות  מקוממי  האדמו"רים  בארה"ק 
הורו  אחד  פה  שכולם  מבעלזא  מהר"א  הרה"ק  ובראשם 
להצביע בעד הנציגות החרדית, ואילו הם צדקנים שכמותם 
להם  יאה  ואין  יתירה  קנאות  של  באיצטלא  מתעטפים 
להשתתף בבחירות. אין זאת אלא נטיית הקיצוניות המקננת 
חומרה  כל  ולבן,  בשחור  הכל  הרואה  החיים  השקפת  בלבם, 
במידה  הגיונית  בלתי  שתהא  ככל  לבם  אל  מדברת  קיצונית 
של "הפוך על הפוך". שכן בכך הם מרגישים את עצמם יותר 
למען  עצמם  את  קורעים  הם  שהרי  מיוחדים,  ויותר  צדיקים 
מקובלים.  ובלתי  קיצוניים  בגדרים  בהליכתם  הקדושה, 
ובזה  ובוטים,  חריפים  בסגנונות  בדיבורם  מלהט  אש  ויקוד 
הם נותנים ביטוי עצמי לאישיותם, שהרי אם ילכו בתלם הרי 

הם כמו כולם, ובמה הם מיוחדים.
אנשים  כאמור  דוחפת  הגמור  בהיפך  רק  מידה  אותה 
למפלגות מתלהמות זועקי מוות לערבים, דבר שנוגד כל דעת 
תורה, וכי זאת מלמדת אותנו התורה, להביא מלחמה ונקמה 
ומוות לעולם, או שהתורה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה 
שלום, ומאימתי כל הגויים חייבי מיתה המה. ורבותינו תיקנו 

כמה תקנות ביחס לגויים מפני דרכי שלום.
לכם  שיש  מאחר  אחד,  הוא  הפתרון  לאלו  וגם  לאלו 
של  תורה  לדעת  עצמכם  להכניע  עליכם  לקיצוניות  נטייה 
מי  בה,  שפתחנו  לתמיהה  התשובה  אפוא  זו  הדור,  חכמי 
זקוק לקריאת קודש, ובכן, זו נועדה למי שלבו מושכו לאחד 
הצדדים הקיצוניים, אם אין לו בעצמו את מידת האיזון, מוטל 

עליו לשמוע בקול ההלכה "ככל אשר יורוך".

שלמה דב הרשקוביץ

ככל אשר צוה אותו 
אלוקים כן עשה

חיים זאב לוריא

שמעו  יום.  בכל  כמו  ברחוב.  חלפו  הם 
והמשיכו  הפטישים,  של  הדפיקות  את 

הלאה. התעלמו.
ממש כמו היתוש של טיטוס שהתרגל 
הנפחים  של  והדפיקות  הנקישות  לקול 
את  שמעו  הם  גם  לידו.  להרעיש  שהובאו 
הקול דודי דופק והתרגלו לכך. זה כבר לא 

דיבר אליהם.
מתייאש.  לא  הוא  מרפה.  לא  נח  אבל 
לדפוק  ממשיך  ולנקוש.  לדפוק  ממשיך 
נסרים  לשייף  ברגים.  להשחיל  מסמרים. 
שעליה  תיבה  בונה  הוא  קורות.  ולהקציע 
תיבה  עד'.  עדי  'בנין  שהיא  לומר  ניתן 

נצחית שלא רואים את סופה.
ודופק,  דופק  הוא  שנה  ועשרים  מאה 

והיתושים התרגלו.
עברי אורח חולפים בשאננות לידו. הם 
ופעמיים  פעם  אותו  שאלו  התרגלו.  כבר 
למעשיו. קיבלו את ההסבר המוזר ששגור 
לו  ולנוד  בכתף  למשוך  והתרגלו  בפיו, 

ברחמים. 
מוכן  שרק  מי  לכל  לספר  ממשיך  נח 
נוראה  גזירה  על  מדבר  הוא  לו.  להקשיב 
המרחפת על היקום כולו, על חרון אף גדול 
שישנו על הדור שבחר בדרכים עקלקלות 
המינימום  את  מקיים  ואינו  עוונות  של 
של  המצוות  שבע  במסגרת  עליו  המוטל 

בני נח.
בדרכם.  ממשיכים  האדישים  אבל 

הפטישים דופקים והשיירה עוברת. 
מאה  לאחר  האמת,  רגע  כשמגיע 
מאוחר.  מדי  כבר  זה  שנה,  ועשרים 
אט  אט  ומתחזק  לרדת  מתחיל  כשהגשם 
השוצף  אימתני  למבול  הופך  שהוא  עד 
להתחרט  אפשר  אי  הכל  את  וקוצף 

ולהיזכר אז לצאת מהשאננות.
וכאן, בשלב זה, נכנסים לתמונה דובים 
נח  על  להגן  שנשלחו  טרף  חיות  ואריות, 
של  זועם  המון  מפני  לתיבה  כניסתו  בעת 
שהתרגלו  הדור,  בני  יתושים.  אדישים, 
מאה ועשרים שנה לזלזל בנח ולגחך נוכח 
למצוא  כעת  מנסים  המוזרה,  פעילותו 
ממנו  למנוע  לחילופין  או  בתיבתו,  מפלט 
לי  גם  בבחינת  לתיבה,  הכניסה  את  עצמו 
טרף  חיות  של  להקה  אך  יהיה,  לא  לך  גם 
מתנפלת עליהם ומרחיקה אותם מהתיבה 

בכוח.
במרחשון  ז'  הקרוב,  שלישי  ביום 
למה  דומה  די  סצנה  תתרחש  תשפ"ג, 

ארוכה  כזו  בפריסה  לא  כי  אם  אז,  שקרה 
של מאה ועשרים שנה.

כאלו  בינינו  מתהלכים  כיום,  גם 
נבהלים  שאינם  כאלו  כבר...  שהתרגלו 
השבר  לקולות  מדי  נלהבים  ואינם 
הנשמעים במחננו. הם אינם מתרגשים יתר 
על המידה מקריאות הזעקה של מרנן ורבנן 
מאורי וגדולי ישראל שליט"א. מבחינתם, 
הכל בסדר, אפשר להמשיך הלאה לקולות 

הפטישים ושום דבר לא יקרה.
אלו   – ה'נח'  אנשי  את  יש  שני  מצד 
אלו  להם,  יקרים  וחכמיה'  ש'יבנה 
שמתאמצים ועושים הכל למען תיבות הנח 
מבצרי  הקדושות,  הישיבות   - דורנו  של 
התורה והיראה, הפרהסיה היהודית, העוגן 
עתיד  של  המגן  חומות  החוקתי-תורני, 

היהדות הנאמנה.
מול  בשתיקה  חולפים  אינם  אלו 
להציל.  שניתן  מה  להציל  פז  הזדמנות 
ועצלות  באדישות  מתעטפים  אינם  הם 
כאשר העיירה בוערת. לא ישתקו מול קול 
של  מצב  עם  ישלימו  לא  הזועק,  הפטיש 

קול ענות במחנה.
אל  ולהיכנס  לזנק  שיזכו  אלו  הם 
התיבה – החממה הרוחנית שמגינה עלינו 
מכל רוח סועה וזעף, הם אלו שעתיד עולם 
כדי  להתאמץ  שמוכנים  להם.  יקר  התורה 
לעשות את הצעד הנזקק למען חיזוק בדקי 

הבית הרוחני שלנו בשנים הבאות.
והאריות  הדובים  את  לנו  אין  לצערנו 
באויבים  מוקפים  אנו  נח,  למען  שלחמו 
שחיבלו  קטנים  שועלים  ומחוץ,  מבית 
סבא  ישראל  דרך  בכרמי  האחרונה  בשנה 
באופן חסר תקדים והרסו כל חלקה טובה 
בארץ  כאן  שהיה  קוו  הסטאטוס  משיירי 

הקודש.
הכוחות  כל  נגד  שיילחם  מי  לנו  אין 
שמנסים למנוע מאתנו את הערובה היקרה 
והקדושה של עולם התורה בארץ ישראל, 
בצורה  שיילחמו  הדובים  את  לנו  אין 
והמרכז  השמאל  מפלגות  נגד  שמימית 
החפצות בכינון ממשלת זדון שתתנכר לכל 

קדשי ישראל.
לפחות  האפשרות  את  כן  אבל  לנו  יש 
שחלפו  אותם  מתוך  חלק  להיות  לא 
התייחסו  ולא  נח  של  פניו  על  בשתיקה 
כן  שאנו  לוודא  עלינו  המעורר.  לקולו 
מי  את  וצולחים  התיבה  בתוך  ממוקמים 

המבול בבטחה כרצון ד' ויראיו. 

תחושת חירוםאדישים לקול הפטישים
.1

התגייסות חסרת תקדים מתוך תחושת חירום להצלחת רשימת יהדות התורה.

מי רואה אותם יוצאים והוא אינו יוצא? גם אם אתה קהה חושים ואינך מתרגש למקרא 
ולמשמע הכאב הניבט והנשמע מעיני הבדולח ומקולם הטהור של שרי התורה 

והחסידות שליט"א, אתה חי בארץ הזאת בשנה האחרונה? אתה לא חש ומרגיש מה 
הם כבר הספיקו לעולל לנו בשנה אחת? אתה לא קולט לאן הם ימשיכו מכאן הלאה אם 

רק תהיה בידם היכולת להקים ממשלת שמאל בתמיכת הערבים תוך הדרת החרדים 
והצרת צעדיהם בכל נושא ובכל תחום ובכל שעה?

.2
ישראל חתמה אתמול על ההסכם הימי עם לבנון.

היתה עוד ממשלה כלשהי, לא רק בארץ אלא גם בעולם הנאור כולו, שהעזה לקבוע 
עובדה כה רבת משמעות חמישה ימים בלבד לפני בחירות, תוך דילוג מוחלט על 

הכנסת, מבלי לנסות אפילו למראית עין לקיים על כך דיון כלשהו בכנסת, ותוך כדי 
אישור אוטומטי כמעט על ידי היועצת המשפטית לממשלה ובג"ץ בעקבותיה? היש לך 

דיקטטורה גדולה מזו?

.3
ועדת הכספים אישרה שינויים תקציביים בגובה כ-2.73 מיליארד שקל בתקציב המדינה.

וכמו לא היה די בכך, במהלך שאין חפוז ממנו, בצהרי יום חמישי השבוע, אישרה 
הממשלה היוצאת קיצוץ רוחבי בכל משרדי הממשלה. המחאות של השרים השונים 

נשמעו כקול ענות חלושה, הרוב תמך והקיצוץ הפך לעובדה. לאן נעלמו כל ההבטחות 
שבהן שווקה ממשלת הכזב כממשלה של ריפוי ושל שגשוג ושל צמיחה?

.4
רוסיה היהודית בגינוי חריף על דברי בכיר השלטון כנגד היהודים באשר הם: 

"אנטישמיות וולגרית".

מישהו יכול היה לצפות ולשרטט מראש כזה מפנה דרמטי בעלילה הבא לידי ביטוי 
בהשתלחות נטולת רסן בדמות התבטאות ארוכה, גורפת, בלתי מידתית ומחליאה מצד 

דמות מזוהה ובכירה ביותר בשלטון הרוסי כנגד היהודים? מה מלמדת ההסתעפות 
התקדימית הזו ומה ניתן להסיק ממנה באשר לעתיד מיליוני היהודים במדינת הענק 

הזו ביום המחר?

.5
פרשנים: לפיד בונה על הרשימות הערביות.

אם היו אומרים את זה אך לפני שנה מישהו היה מעלה בדעתו שבישראל יכהן ראש 
ממשלה שייחל בכל לבו לכך שרשימה ערבית, קיצונית ומתנגדת לישראל ככל שתהיה, 

תעבור את אחוז החסימה ותצליח להיבחר לכנסת כדי שיוכל להישען עליה על מנת 
להקים באמצעותה את הממשלה הבאה?

5 שאלות / יהודה לוברבום

ממשלת  עלינו  קמה  לאחר  בלבד  שנה  כי  מאמין  היה  מי 
בכל  לנו  שארבה  עבר,  מכל  צרות  עלינו  שהמיטה  רעה  כזב 
והיא  ישחק  בשמים  יושב  צורה,  בכל  לנו  שהתנכלה  פינה, 
מרחיבת  השמחה  ולצד  קלפים.  מגדל  כהימוט  תתמוטט 
גלים  עם  להתמודד  נצטרך  רשעים,  של  מפלתם  לנוכח  הלב 
ארב־ עבר.  מכל  אלינו  המופנים  תהומית  שנאה  של  סוערים 

עה ימים נותרו עדי מערכת בחירות המתרגשת ובאה עלינו. 
קודמותיה  מכל  יותר  גורלית  היא  כי  מודים  הכל  כבר  ועתה 

ליהדות התורנית ולעתידה. 
מדהים ומפליא הדבר. בהשגחה פרטית שיש לה הסבר 
שמימי בלבד יחול יום הבחירות הגורליות ביום ז' במרחש־

וון, יום שאלת מטר בארץ הקודש. מדן ועד אילת, מנער ועד 
זקן, בני תשחורת כברי שיבה, ישטחו צקון לחשם לפני בורא 
ברך  עולם,  של  ריבונו  ויאמרו:  די  לעולמו  שאמר  מי  עולם, 
עלינו את השנה הזאת, ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה.
אלפים  חמשת  במרחשוון,  ז'  ביום  הזה,  ביום  נבקש  ומה 
שבע מאות שמונים ושלוש לבריאה? על האדמה ועל הארץ 

ועל פירותיהן?
צאו וראו מה אומרים אנו מדי יום ביומו בפרשה שנייה 
יהיה  ארצנו  מטר  כי  תוה"ק  לנו  אומרת  כן  אמנם  שמע.  של 
בעתו יורה ומלקוש וכי נאסוף דגננו, תירושנו ויצהרנו; ונזכה 
ויהיה עשב בשדה לבהמות; ונאכל ונשבע. וברור לחלוטין כי 
אין מקרא יוצא מדי פשוטו. אבל מה המה הכתובים לכך, מהו 

התנאי לכל זאת:
מותנה  לכל  כאשר  הכל  כי  ואומרת  צווחת  הקודש  רוח 
ציוונו  אשר  שמו,  יתברך  מצוותיו  אל  נשמע  ששמוע  בכך 
נפ־ ובכל  לבבנו  בכל  ולעבדו  אותו  לאהבה  אותנו,  באהבתו 
כדי  עד  ומבהיל  מפורש  בלאו  תורה  אמרה  זאת  ועוד  שנו. 
הלשון "השמרו לכם", אם חלילה יפתה לבבנו ככל הדברים 
הנאמרים שם את הקורות את כל הסוטה מדרך התורה רח"ל.
אמור מעתה: על כך בדיוק אמרה השכינה הק' "אם לא 
בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי". תוה"ק היא 
הבסיס והתשתית לכל טל ולכל מטר. הנה כי כן, בזאת השנה 
אם  ונאדירה,  תורה  נגדיל  אם  בשרנו.  על  היטב  זאת  נחוש 
נסתער במוח ובכל הכוח על כל קלפי ועל כל בז"ב לשנע את 
כולם עם הפתק ג', או אז נזכה שיברך השי"ת את השנה הזאת 

ואת הבאות אחריה בס"ד לטובה ולברכה.

אוי לה לאדישות
אין לנו היכולת ולא הפנאי להתרפק בחדווה מחויכת עלי 
של  חלקם  מנת  היו  מניירות  ולא  פוזות  לא  שבו  אתמול  יום 

שלומי אמוני ישראל די בכל אתר ואתר.
אשר  את  אומרים  היו  הם,  כן  כשמם  יידן,  ירושליימע 

לנסות  או  המציאות  את  לייפות  לנסות  מבלי  חושבים  הם 
לשנותה למראית עין. בני תשחורת כברי שיבה היו גודשים 
את הבית הדו קומתי ברחוב פרס ונפשם בשאלתם: הבו לנו 

מדבקות. 
היה  שלא  מי  היה  שלא  העמל  כל  לאחר  היום,  וכצאת 
שותף מצווה לו, שוב מתכנסים היו באולם שאינו אלא חדר 
השוקקים  השונים  החדרים  דלתות  ישתרגו  שממנו  המבוא 
פעילות לטובת הכלל והפרט. היושבים ראשונה בהיררכיה 
יושבים היו סביב השולחן וכל השאר עומדים על גביהם מכל 

העברים, מטים אוזן לרשמקול הזעיר כמו לדברי הפרשנות 
של המסובים. 

ניבטת  ומשם  מפה  וכיום  שלהן  את  עשו  השנים  אבל 
תנועה שלא ידעוה אבותינו. כל דאלים, היינו כל הממלא פיו 
ולובשי  צורה  בעלי  יהודים  גבר.  אלם,  עצמו  על  וגוזר  מים 
ה'  לעזרת  היו  יוצאים  אבותיהם  ואבות  שאבותיהם  שיראין 
פתע  מחליטים  ג',  שסימנה  התורה  יהדות  לטובת  בגיבורים 

לעשות שבת לעצמם.
שר  סגן  זו  עוועים  מרוח  הנפש  שאט  את  לבטא  היטיב 
החינוך הרב מאיר פרוש, כבר אז, במערכת הבחירות הרא־

והתריע  לפנינו  אשר  את  לנכון  ידע  עת  חמש,  מתוך  שונה 
בקול גדול כהאי לישנא: "אני חושש דווקא מאלו שמעלים 
על דעתם שלא להצביע. יש לדעת שהיום ישנה חובה קדו־
גדולי  חתמו  מאז  ממנה.  להיפטר  אפשר  ואי  להצביע  שה 
ועמו  זי"ע  מבעלזא  מהר"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  האחרון,  הדור 
בפעם  שחתמו  זי"ע  מגור  ישראל'  ה'בית  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
הראשונה ואחר כך הם חזרו וקבעו שזו 'חובה קדושה' ללכת 

ולהצביע. 
ואת  זי"ע  מסטאמר  אדמו"ר  מרן  כ"ק  את  יש  "אמנם 
הבד"ץ של 'העדה החרדית' שהיתה להם את העמדה שלהם 
החר־ והעדה  סאטמר  חוגי  עם  נמנים  שאינם  אלו  אבל   –
מבינים  קדושה',  'חובה  של  המשמעות  מה  שיודעים  דית, 
קולא.  אלא  חומרה  אינה  בבחירות  מהצבעה  שההימנעות 
אי  שלנו  שלחוגים  כך  מקל.  הוא  מצביע  שלא  ומי  'חובה'  זו 
אפשר לומר ואסור לומר 'בחירות טמאות' כיוון שעבורנו זו 

ואיך  מעלה  שרפי  של  בקביעה  מדובר  שכן  קדושה'  'חובה 
ניתן לומר זאת לאלה ששומעים להם".

וכמו לא היה די בכך, קופצת ובאה עלינו גם לעת כזאת 
חטאת.  כל  כאם  בחירות  בימי  כמוה  אשר  האדישות  מחלת 
ואתה רואה את האדישים לנגד עיניך וכולך מתפלץ. מי הוא 
זה ואיזה הוא אשר יערבנו לבו להגיב באדישות לנוכח גלים 
קום  מאז  כנגדנו  סערו  לא  שכמותם  שנאה  של  גואים  כה 
תופעה  לנוכח  נפש  שווה  להיות  בכלל  אפשר  איך  המדינה. 
שאין לה תקדים בשום מקום ובשום זמן בהיסטוריה. ידענו 

מצבים שבהם מפלגה אחת קמה עלינו לכלותנו. ידענו מק־
רים שבהם פוליטיקאי אחד, צר ואויב, זומם להשמידנו. לא 
ישנא  מי  תחרות  מנהלות  מפלגות  שבו  במצב  מעולם  היינו 
בהסתה  יותר  יתלהם  מי  יותר,  נגדנו  ישניא  מי  יותר,  אותנו 

הפרועה כנגד מגזר שלם. 
שנאה  של  פרץ  לנוכח  אדיש  להיות  אפשר  ואי  אסור 
עזה כזו. אסור ואי אפשר שלא להטות כתף, לשנס מותניים 
ולהסתער בימים האחרונים שנותרו. כי אוי לנו ואבוי לנו אם 

ניזכר מאוחר מדי.

ברכה משולשת
זאת  אמרו  אחת  ולא  בתהילים.  נאמר  תחכמני  מאויבי 
דנפשיה.  אליבא  איניש  ידע  הנפש.  שבתוככי  האויב  כלפי 
מזדקרת  חכמים  בקול  לשמוע  המצווה  רק  לא  הפעם  בזאת 
ועולה בשיא חדותה לקראת יום שלישי הקרוב, ז' במרחשון, 
שהוכפל בו כי טוב, כי אם גם החדווה שיכולה ומותרת להיות 

לכל אחד להתנצח ולהשיב לאויב המר מנה אחת אפיים. 
אשר  הברכות  ובראשן  הברכות  כל  גלומות  זו  בבחירה 
העתירו תרשישי קודש, עיני העדה, מרנן שרי התורה והח־

סידות שליט"א, בהעניקם מאז ולתמיד ברכתם, ברכת קודש, 
לכל אשר יצביע ויפעל למען רשימת יהדות התורה שסימנה 
כי  הגדול  ובחסדו  ומזוני –  חיי  בני  המשולשת –  בברכה  ג', 

גבר עלינו, בכולם רוויחי.

בנימין ליפקין

בשלישי הקרוב נפיל תחינה: ותן טל ומטר לברכה

תורתנו הקדושה היא הבסיס והתשתית לכל טל 
ולכל מטר. אם נסתער במוח ובכוח על כל קלפי 
ונשנע כל בז"ב עם הפתק ג', או אז נזכה שיברך 

השי"ת את השנה הזאת לטובה ולברכה

חכמת התורה מיישבת את 
הדעת ומשקיטה את סערת 

הרוח ומאזנת את הדרך 
לבל תסטה לשום צד
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קרוב לרבבה במעמד כבוד התורה המרכזי שהתקיים בעיר הישיבות אלעד
בפעם השניה התקיים המבחן הפומבי המרכזי במסגרת המחזור הט"ו של מבחני ההלכה 'קול יעקב' ^ במהלך המעמד חולקו 40 אלף ש"ח לנבחנים והמצטיינים ^ 

אלעד נתנה כבוד לתורה
אלעד  העיר  תושבי  אלפי 
ההלכה  מבחן  במעמד  השתתפו 
קול  ההלכה  'מבחני  של  הפומבי 
פרנסי  רבנים,  בהשתתפות  יעקב', 
ידו־ מנגנים  ובעלי  רב  קהל  העיר, 

עים לכבודה של תורה.
הישי־ בני  של  יציאתם  טרם 
בות בעיר לבין הזמנים, חולקו ע"י 
העירייה למעלה מ-3000 חוברות 
בה־ הנלמדים  הסימנים  סדר  על 
למעוניינים  המזון,  ברכת  לכות 
להשתתף במחזור הט"ו של מבחני 

ההלכה 'קול יעקב'.
מס־ בשני  התקיים  המבחן 
האחרונה  הישורת  כאשר  לולים, 
שה־ ופומבי,  מסכם  במבחן  היתה 
לקראת  העירוני  בפארק  תקיים 
סיום בין הזמנים של ירח האיתנים 

תשפ"ג.
יותר  נרשמו  המבחן  לכור 
הת"תים  מכל  חמד  צעירי  מאלף 
וגדו־ (קטנות  הקדושות  והישיבות 

לקראת  לה.  ומחוצה  מהעיר  לות), 
המבחן המסכם נראו מאות בחורים 
משננים את סעיפי ההלכה בשימת 
ופרטיה,  לדקדוקיה  מיוחדת  לב 
המבחן  במהלך  כי  הידיעה  מתוך 
פרטי  בכל  רבה  לבקיאות  יידרשו 
ברורה  המשנה  שמביא  הפוסקים 
של  רב  במספר  מעמיקה  ולהבנה 
המזון.  ברכת  בהלכות  סעיפים 
בחורים,  מאות  לראות  היה  מרגש 
בלי־ עוסקים  הזמנים,  בן  בימי  גם 

בקו  ובהבנה.  בעומק  התורה  מוד 
עשרות  נרשמו   *9321 הטלמסר 
בשי־ היומי,  לשיעור  דקות  אלפי 
טעם  בטוב  יום  מידי  שנמסר  עור 
מפי  ושורשי,  קולח  בהסבר  ודעת, 

הרה"ג רבי משה פורייס שליט"א.
הייתה  האחרונה  הישורת 
המבחן המסכם, אליו הגיעו מאות 
את  לראות  היה  מרגש  בחורים. 
הישיבות,  בעיר  הקהילות  כל 
מגי־ וחסידים,  ליטאים  ספרדים, 

חזרה  לאחר  המסכם  למבחן  עים 
ויגיעה על החומר הנלמד.

שהתקיים  הפומבי,  המבחן 
כאמור  נערך  שלבים,  במספר 
בהשתתפות  העירוני,  בפארק 
תלמידי  תושבים,  לרבבת  קרוב 
במהלך  רבים.  ואורחים  ישיבות 
בכור  הנבחנים  עמדו  המבחן, 
שחלקן  הסבוכות,  השאלות 
מאירועים  למעשה  הלכות  גם 
בימים  המתקיימים  אקטואליים 
אלה. בחלקו הראשון נשאלו תש־
שאלות  הגמר  לשלב  העולים  עת 
מגלים  הנבחנים  כאשר  בבקיאות, 
הש־ ומעוררת  מרשימה  בקיאות 
רב,  בדיוק  משיבים  כשהם  תאות, 
והשיטות  הדעות  כל  את  מציינים 
בסוף  ומציינים  פרטים  לפרטי 
ההלכה  מקורות  את  תשובה  כל 
סימן,  של  מדויק  בציון  ופרטיהם, 
במשנה  קטנים'  ו'סעיפים  סעיף 
ברורה, ביאור הלכה ושער הציון.
בע־ המבחנים  שלבי  סיום  עם 
מבחנים  שני  שכללו  המעמד,  רב 
פומביים ומבחן אחד בכתב, נקבע 

במקום  כי  הרבנים  צוות  ידי  על 
הב־ נבחר  ההלכה  לחתן  הראשון 

מאדאר,  חיים  ניסים  החשוב  חור 
הלומד בישיבת מאור יוסף. למר־

השני,  במקום  גם  ההתרגשות,  בה 
נבחר  ההלכה,  חתן  של  כסגנו 
יקותיאל,  אביחי  החשוב  הבחור 
מאור  בישיבת  הוא  אף  שלומד 
שני  כסגן  השלישי,  במקום  יוסף. 
הבחור  נבחר  ההלכה,  חתן  של 
מי־ שמחי  שמעון  אריאל  החשוב 

שיבת כסא רחמים.
המבחן  של  השני  חלקו 
שאלות  לסדרת  הוקדש  הפומבי 
שהגיעו  למעשה  הלכה  מרתקות 
לבית ההוראה 'קול יעקב', כאשר 
אקראית  בצורה  שנבחר  נבחן,  כל 
בפרו־ השיב  הערב,  מנחה  ידי  על 
טרוט על נידון הלכתי, חילק אותו 
ההלכה  פסק  את  ופסק  לחלקיו 
מקורות  כל  ציון  כדי  תוך  הנכון, 
במע־ המשתתפים  אלפי  ההלכה. 

מד עצרו את נשימתם, למול מחזה 
צעירים,  חמד  בחורי  של  מופלא 
הלכתיות  שאלות  על  המשיבים 
מורכבות ומסובכות, כ'מורי צדק' 
מציינים  כשהם  ורגילים,  בקיאים 
דנים  ברהיטות,  מקורותיהם  את 
ונו־ שליט"א  הבוחנים  צוות  עם 

ה'  כיד  בהלכה  ונותנים  שאים 
הטובה עליהם.

צוות הבוחנים במעמד, הרה"ג 
יוזם  שליט"א  יעקב  ליאור  רבי 
קול יעקב,  ומקים הארגון החשוב 
גנוט  ברוך  שמואל  רבי  הרה"ג 
'משאת  ישיבת  מראשי  שליט"א, 
טל  גבריאל  רבי  הרה"ג  המלך', 
שליט"א, רב בית כנסת 'בית מאיר' 
יואל  רבי  והרה"ג  בעירנו,  ומו"צ 
החכמים  תלמידי  מחשובי  גלבר 
במבחן  השאלות  את  הציגו  בעיר, 
העולים  תשעת  לפני  הפומבי 
עם  בהרחבה  וטרו  שקלו  לגמר, 
בטוב  ושיקללו  העונים  הבחורים 
לתו־ עד  תשובותיהם,  את  טעם 

צאות הסופיות.

דברים  נשאו  הכביר  במעמד 
שליט"א  גפן  רפאל  רבי  הגאון 
בתפארתה,  תורה  ישיבת  מראשי 
שליט"א,  כהן  שמואל  רבי  והגאון 
חניכי  קהילת  ורב  הארגון  נשיא 
בד־ שעמדו   – באלעד  הישיבות 

לומדי  של  חשיבותם  על  בריהם 
במעמדים  הברכה  ועל  התורה, 
התורה  לומדי  את  הנושאים  אלו 
העיר  ראש  וברוממות.  בכבוד 
הרב ישראל פרוש נשא דברי בר־

הזכות  על  לקב"ה  הודה  בהם  כה 
הישיבות  בני  את  לרומם  הגדולה 
בהת־ התורה  לעסק  בהתמסרות 

מדה. ראש העיר הכריז על מבצע 
שמואל  הרב  עם  יחד  מיוחד, 
סטים  יימכרו  במסגרתו  הלפרין, 

היומי  הדף  כרכי  של  מפוארים 
תושבי  למתמידים  במשניות, 
להשלים  בל"נ  שישתדלו  העיר 
המשניות  סדרי  שישה  לימוד  את 
שהתברך  הסדר  כפי  שנה,  בתוך 

על ידי גדולי ישראל.
רגעים של התרגשות מיוחדת 
תיעוד  הובא  לנוכחים  כאשר  היו 
ראש  מרן  של  המרוממת  מברכתו 
גרשון  רבי  הגדול  הגאון  הישיבה 
את  ששיבח  שליט"א,  אדלשטיין 
שהשתתפו  החשובים  הבחורים 
בלימוד ההלכות בימי בין הזמנים, 
ולארגון קול יעקב על היוזמה ול־

ראש העיר הרב ישראל פרוש על 
התמיכה והליווי ללומדי התורה.

חברי  המעמד  את  הנעימו 

מקהלת ויזניץ ומיטיבי השיר הרב 
ויזל,  מוטי  והרב  שטיינמץ  מוטי 
שיין,  מוטי  הפלא  ילד  עם  יחד 
הרב  אחראי  התזמורת  כשעל 
מצ־ התקיימה  כן,  כמו  בנט.  רובי 

הכונס"  "יענקלה  של  מיוחדת  גת 
בליווי איורים בחול על ידי האמן 

הרב אהרן זאב ברנשטיין.
הת־ האדיר  המעמד  הפקת 

העיר  ראש  לשכת  ידי  על  קיימה 
הרב ישראל פרוש, ובראשם עוזרו 
מנהל  רוזנפלד,  מאיר  חיים  הרב 
ומנהל  הורביץ  מנחם  המתנ"ס 
שטיגליץ,  ברק  התרבות  מחלקת 
נתן.  שי  מר  העירייה  מנכ"ל  וכן 
העירייה  דובר  הנחה  הערב  את 

הרב חיים לוריא.

'שבת חיזוק' בקהילת "היכל יצחק" מודיעין עילית
בראשות המרא דאתרא הגר"מ קסלר שליט"א, אשר יישא שיעור מיוחד במסגרת השיעור 

הקבוע לע"נ אביו, המרא דאתרא הראשון של העיר הגאון רבי שמחה קסלר זצוק"ל

בקהילת  רבה  היערכות 
 - עילית  מודיעין  יצחק"  "היכל 
התורה  בעיר  המרכזית  הקהילה 
ימות  כל  מתפללים  אלפי  המונה 
תפילה  מנייני  בעשרות  השבוע 
לומדים  ומאות  יום  מדי  קבועים 
המתקיימים  התורה  בשיעורי 
בביהמ"ד  השיעורים  בחדרי 
הקרובה  השבת  לקראת   –
ברא־ חיזוק'  כ'שבת  שהוכרזה 
רבי  הגאון  דאתרא  המרא  שות 
אשר  שליט"א,  קסלר  מאיר 
בהיכל  מיוחד  שיעור  יישא  אף 

ביהמ"ד המרכזי בשבת בבוקר.
מתקיימת  החיזוק'  'שבת 
תורנית  התפתחות  של  בשיאה 
עניפה ומרשימה בקהילת "היכל 
הרב  על-ידי  שנוסדה  יצחק" 
לעילוי  שליט"א,  שלזינגר  משה 
נשמת אביו, המחנך הדגול הרב 
זצ"ל.  שלזינגר  יצחק  רבי  הגאון 
בשבת זו ייחנכו חדרי השטיבלך 
החדשים "היכל ישראל", על שם 
אליקים  ישראל  רבי  הגאון  הרב 
נסתלק  אשר  זצ"ל,  שלזינגר 
שנזדכך  לאחר  עולמו  לבית 
חודש  בראש  קשים  בייסורים 
במעמד  תשפ"ב.  חשוון  מר 
הנרגש ייערך סיום מסכת ברוב 

שנלמדה  מסכת כתובות  על  עם 
הקהילה  של  השיעורים  בחדר 

בהשתתפות עשרות לומדים.
יתקיימו  השבת  במהלך 
בראשית  חתן  של  הקידושים 
רבי  הגאון  הקהילה,  רב  על-ידי 
תורה  וחתן  שליט"א  גפני  מאיר 
'צרופות'  כולל  ראש  על-ידי 
הגאון  המתפללים,  ומחשובי 
רבי שמחה זיסל דסלר שליט"א. 
יפאר  הגדולה  השמחה  את 
מודיעין  של  דאתרא  המרא 
קסלר  מאיר  רבי  הגאון  עילית, 

לת־ יצטרף  אף  אשר  שליט"א, 
המרכזי  בהיכל  שחרית  פילת 
ויישא את השיעור הקבוע בהל־

כות לפני קריאת התורה, שיעור 
ולעילוי  הסתלקותו  עם  שנוסד 
נשמתו של אביו, המרא דאתרא 
קס־ שמחה  רבי  הגאון  הראשון 
המריץ  עודד,  אשר  זצוק"ל,  לר 
מקום  להקמת  רבות  וסייע 
תפילה ותורה גדול זה, המשמש 
מגדל  ומהווה  יום  מדי  אלפים 
התורה  לעיר  עצום  תורני  אור 

מודיעין עילית ולסביבה כולה.

מומחה מאוחדת ד"ר משה קינק: כך תשמרו על העיניים של ילדיכם
השמירה על בריאות העיניים חשובה בכל ימות השנה. ד"ר משה קינק, אחד מבכירי 

המומחים לרפואת עיניים, משתף את הקוראים מניסיונו הרב, כיצד ניתן להבחין שהילד 
סובל מפזילה, עין עצלה או כל בעיה אחרת בתחום בריאות העיניים

או  יותר  שכיחות  מסוימות  "מחלות 
אומר  השונות",  הגיל  באוכלוסיות  פחות 
"תופעות  הדברים.  בפתח  קינק  ד"ר 
של  גיל  שינויי  גלאוקומה,  קטרקט,  כמו 
בדרך  שייכות  וכיו"ב,   (AMD) הרשתית 
בעוד  המבוגרים,  הגילאים  לקבוצת  כלל 
שנושאי פזילה, עצלות ראיה, פגמים מו־
לדים וכיו"ב הינם מרבית העיסוק בקרב 
קבוצת הגיל הצעיר. אין זה אומר שבגיל 
הצעיר לא יתכן מצב של קטרקט, וההיפך 
ש"סוחבים"  המבוגר  הגיל  בני  לגבי  נכון 
איתם את מה שעברו בגיל הצעיר, לטוב 
בין  ההבדל  מהות  עיקר  ולרע. אולם 
תקין  שבאופן  העובדה  הינה  הגילאים 
בגיל  להתפתח  הראיה  מערכת  ממשיכה 
הילדות הן בהקשר העין עצמה, הן ביכולת 
הראיה הדו-עינית, הן בפונקציות המיקוד 
הינה  חשובה  פחות  ולא  וההתמקדות, 
למוח. למי  העיניים  בין  הקשר  ביצירת 
ההתפתחות  שלבי  את  בהצלחה  שעבר 
הללו בעשור הראשון לחייו, יש כבר את 
הפוטנציאל הראייתי הנדרש להמשך חייו. 
ראייתית  לחוות  צפוי  הוא  ואילך  מכאן 
זה.  בעשור  שאירע  מה  ע"פ  העולם  את 
את  עבר  שהילד  להבטיח  חשוב  לפיכך, 
על  שומר  כשהוא  לחייו  הראשון  העשור 

פוטנציאל ראיה מושלם". 
פזילה  "אמנם  כי  מציין  קינק  ד"ר 
הינה אחת מהסיבות הקלאסיות לעצלות 
ראיה, אבל קיימות סיבות רבות שכיחות 
כלל.  פוזל  אינו  הילד  כאשר  גם  אחרות 
("מגד־ ראיה  רוחק  כוללות:  אלו  סיבות 

לת" בשפת הרחוב), אסטיגמטיזם גבוה 
(הבדל  אנאיזומטרופיה  ("צילינדר"), 
גדול בין העיניים מבחינה אופטית) פגם 
וסיבות  קטרקט)  (כמו  מולד  אנטומי 

נוספות.
ראיה  עצלות  כי  מסביר  קינק  ד"ר 
אחת  כלשהי  מסיבה  כאשר  נובעת 

מהעיניים לא מקבלת את יכולת הראיה 
האינפורמציה  אזי  והתקינה,  המושלמת 
בצורה  תגיע  לא  זו  מעין  הראייתית 
נאותה אל המוח הראייתי, והמוח יתרגל 
וית־ התקינה  העין  דרך  רק  "להסתכל" 

שפוטנציאל  עד  הבעייתית  מהעין  עלם 
הראיה בה יפחת וילך.

"חייבים לנסות ולגלות את העצלות 
קינק.  ד"ר  מוסיף  מוקדם",  שיותר  כמה 
לבצע  ההורים  את  להנחות  "מקובל 
בדיקות פריודיות לעיני ילדם בגיל שנה 
שלוש  עד   3 בגיל  לאחמ"כ,  מעט  או 
יש  כאשר  זאת;  עם  יחד   .5 ובגיל  וחצי 
אינו  הילד  או  התינוק  כי  לחשוד  סיבה 
להקדים  וצריך  מותר  אזי  כשורה,  רואה 
את תאריכי הבדיקה ע"מ שבמידה ואכן 

קיימת בעיה, היא תטופל בהקדם".
ד"ר קינק משתף אותנו במושג נוסף 
לתי־ "למעשה,  רחב'.  אף  'גשר  הנקרא 
רחב"  אף  "גשר  של  רבים מבנה  נוקות 
שהתינוק  כדי  כך  נברא  לדעתו  אשר 
עלולה  זו  תופעה  "חמוד"....  לנו  יראה 
להטעות את המתבונן ולחשוב שמדובר 
בפזילה "פנימה". מבחן קל לביצוע במ־
קרה שכזה הינו צילום התינוק מקדימה 
נקודת  אם  ולבחון  פלאש  עם  במצלמה 
ההחזר של אור הפלאש ממוקמת כראוי 
במרכז האישון (רואים נקודה לבנה במ־
רכז העיגול השחור שבעין). במידה ואכן 
נקודת האור ממוקמת במרכז ה"שחור", 
יכול הדבר להרגיע במעט. יחד עם זאת; 

בכל ספק יש להפנות למומחה לרפואת 
עיניים בילדים.

גבוה,  ראיה  לקוצר  הקשור  בכל 
בליקוי  "מדובר  כי  קינק,  ד"ר  אומר 
התשבורתי הנפוץ בעולם, ושכיח גנטית 
באוכלוסיות מסוימות כאשר השיא קיים 
מה־ אחוז  מ-90  למעלה  שם  בקוריאה 

תושבים הינם קצרי ראיה, אך גם בקרב 
העם היהודי קיימת שכיחות לא מבוטלת 
מנסים  האחרונות  בשנים  ראיה.  לקוצר 
(למספרים  הראיה  קוצר  החמרת  למנוע 
במתן  התרכזו  שונים  ניסיונות  גבוהים). 
הניסיונות   2 שונים:  מסוגים  משקפיים 
שימוש  ועיקרם  כליל  נכשלו  הבסיסיים 
וההיפך;  "מלא",  תיקון  עם  במשקפיים 
בתיקון-חסר.  במשקפיים  מכוון  שימוש 
מאחר ונכשלו אין כאן המקום לפרט את 

הרציו שעמד מאחורי הניסיונות הללו.
לעיתים  שנמצא  היחידי  "הטיפול 
מול־ במשקפיים  שימוש  היה  כמועיל 

ארגון  של  ההמלצה  אולם  טיפוקאליים, 
 (AAO) האמריקאי  העיניים  רופאי 
שכן  זו,  בשיטה  להשתמש  לא  הינה 
המספר  את  לעצור  עשוי  שהדבר  נמצא 
רק לתקופה קצרה ורק למקסימום שני 
שליש דיופטר, בעוד בהמשך הדרך יחזור 
קוצר הראיה להתקדם בקצב זהה לאלו 

המרכיבים משקפיים "פשוטים".
של  שילוב  כי  נמצא  זאת  עם  "יחד 
עם  מולטיפוקאליים  משקפיים  ענידת 
 (0.01 (בריכוז  אטרופין  טיפות  הזלפת 
משולבת  השפעה  בעלת  להיות  עשוי 
במשק־ להשתמש  וההמלצה  מועילה, 
פיים אלו מותנית רק באמצעות השילוב 
עם הטיפות. בעבודות אחרונות מאמצע 
צ'אנג  (פרופ'  השיטה  ממציא  של   2022
ריכוז  את  להעלות  אף  הומלץ  מיפן) 
שאושרה  המלצה  ל-0.05,  האטרופין 

לאחרונה על ידי ה-FDA האמריקאי.
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במוצאי שבת: ישראל 
עוברת לשעון חורף

בשעה 02:00 לפנות בוקר יוזז השעון שעה אחת לאחור לשעה 01:00

מאת חיים מרגליות

ישראל עוברת לשעון חורף 
בלילה במוצאי שבת הקרוב, ד‘ 
ראשון  ליום  אור  תשפ"ג  חשון 
ה‘ חשוון. בשעה 02:00 לפנות 
אחת  שעה  השעון  יוזז  בוקר 
שעון   .01:00 לשעה  לאחור 
הקיץ יחל שוב אור ליום שישי, 

ב‘ ניסן תשפ"ג.
הזמן  קביעת  כי  יצויין 
על  כיום  מתבססת  בישראל 
לפיסיקה  הלאומית  המעבדה 
הקביעה  הכלכלה.  שבמשרד 
נעשית בעזרת מערכת מיוחדת 
בי־ פעמים   86,400 שמשווה 

ממה את תוצאות מדידת הזמן 
זמן  מדידת  תוצאות  עם  בארץ 
אחרות  לאומיות  מעבדות  של 

בעולם.
לפי־ הלאומית  המעבדה 

סיקה מהווה למעשה את הש־
עון של המדינה ואת הסטנדרט 
ישראל  זמן  לזמן.  הלאומי 
שנחקק  הזמן  חוק  לפי  נקבע 
קובעת  המעבדה  בתשנ"ב. 
והתדר  הזמן  את  ומודדת 
בטחוניים  לצרכים  המשמשים 
טל־ שיחות  כגון:  ואזרחיים 

ניווט  מכשירי  מחשבים,  פון, 
’כיפת  כמו:  צבאיות  ומערכות 

ו‘שרביט  ה‘חץ‘  מערכת  ברזל‘, 
קסמים‘. 

ישנם  הלאומית  במעבדה 
ארבעה שעונים אטומיים מסוג 
הבינ־ להשוואות  ציוד  צזיום, 

לאומיות, ציוד לביצוע מדידות 
תעשייתיות  ללקוחות  וכיולים 
אלביט,  רפאל,  כגון:  וצבאיות 
אויר,  חיל  האוירית,  התעשיה 

חברת חשמל.

פיגוע רצחני של דאע"ש באיראן: 
15 אזרחים נהרגו במסגד

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

המוסלמי־סוני  הטרור  ארגון 
חשוב  שיעי  מסגד  תקף  דאע"ש, 
במ־ מהשוהים  ורצח 15  באיראן, 

קום, בהם גם נשים וילדים. 
שלשום  התחולל  האירוע 
חשוב  במסגד  שיראז,  בעיר 
סברו  תחילה  השיעים.  בעיני 
ארבעה  בידי  בוצעה  שהמתקפה 
בהמשך  אבל  שונים,  מחבלים 
מפ־ של  רשמית  בהודעה  נמסר 

הפיגוע  כי  בעיר,  המשטרה  קד 
בוצע על ידי מחבל בודד, שחדר 
חוקי,  לא  באופן  דרך  לאיראן 

והגיע לשיראז במיוחד כדי לבצע 
בה את הפיגוע. 

חמוש  כשהוא  הגיע  המחבל 
בבגדים  קלצ‘ניקוב,  ברובה 
מי־ אמצעי  שום  ובלי  אזרחיים, 
מעשיו  של  בתיעוד  מצפיה  גון. 
בקי  אינו  גם  שהוא  לראות  ניתן 
ומת־ הנשק,  בתפעול  במיוחד 

לאחר  מחסנית  להחליף  קשה 
שבמחסנית  הכדורים  שאזלו 

הראשונה. 
המ־ הצליח  האמור  למרות 

המקום  מבאי  ב־15  לטבוח  חבל 
הדיווחים  לפי  נוספים.  ולפצוע 
בחיים,  בעודו  ונעצר  נוטרל  הוא 

על ידי כוחות הבטחון המקומיים. 
את  ניצל  האיראני  המשטר 
הפגיעות כדי לתלות את האשמה 
יום   40 כבר  המוחים  באזרחים 
של  מותה  בעקבות  ברציפות, 
אמיני,  מהסא  הכורדית  הצעירה 
’משטרת  של  אלים  מעצר  במהלך 

המוסר‘ של משמרות המהפכה. 
החו־ את  ניצלו  איראן  ”אויבי 
באיראן,  העם  של  הרגעית  לשה 
הבטחון  שכוחות  העובדה  ואת 
בהשלטת  עסוקים  האיראניים 
סדר ברחובות, כדי לתקוף אותנו 
בהודעה  נאמר  בכולנו",  ולפגוע 

שפרסם גורם איראני רשמי. 

נציגי ישראל ולבנון חתמו בנפרד על הסכם הגבול הימי
ההסכם ייכנס לתוקף לאחר אישור קבלת מתווה הגבול באו"ם ^ לפי המתווה, ישראל ולבנון הסכימו כי קו המים הכלכליים כולו נקבע לפי הדרישה הלבנונית, 

בהם שדה גז פוטנציאלי ^ מוקדם יותר אישרה הממשלה את ההסכם

מאת כתב ’המבשר‘

נציגי ישראל ולבנון חתמו את־
ההסכמות  מתווה  סעיפי  על  מול 
הגבול  את  הקובע  המדינות  בין 

הימי הכלכלי. 
ההסכמות  בפרטי  מדובר 
הפ־ ובמכתבי  האמריקאי  בתיווך 

הימי  הגבול  לרישום  לאו"ם  ניה 
לדרי־ נעשתה  החתימה  הכלכלי. 
וללא  נפרדים  בחדרים  לבנון  שת 

מפגש בין המשלחות. 
לפי דיווחים בלבנון, המשלחת 
הלבנונית סירבה בתחילה להיכנס 
ספינות  כי  ודרשה  האו"ם  לבסיס 
הגבול  קו  את  יעברו  הים  חיל  של 

הימי דרומה לתוך שטח ישראל. 

מולאה  שדרישתם  אחרי  רק 
את  מסיימת  החתימה  נכנסו.  הם 
של  והמשפטי  הרשמי  המהלך 
מלא  לתוקף  יכנס  והוא  ההסכם 
הגבול  מתווה  קבלת  אישור  לאחר 

באו"ם.
בירך  ביידן  ג‘ו  ארה"ב  נשיא 
על הסכם הגבול הימי שנחתם בין 
ההסכם  לדבריו,  ולבנון.  ישראל 
ושגשוג  לייצוב  הקרקע  את  מכין 
יש־ את  לברך  גאה  ”אני  האזור. 

לפתרון  הסכמתן  על  ולבנון  ראל 
ארוך  הימיים  הגבולות  סכסוך 
נקטו  ”היום  מסר.  ביניהן",  השנים 
האחרונים  הצעדים  את  הצדדים 
להכנסת ההסכם לתוקף – והגישו 
בהש־ לאו"ם  הסופית  הניירת  את 

תתפות ארצות הברית".
חסן  חיזבללה  תנועת  מנהיג 
ההסכם  לחתימת  הגיב  נסרללה 
ללבנון,  גדול  נצחון  ”זהו  ואמר: 
כעם וכהתנגדות. המשא ומתן היה 
עקיף, לבנון לא ישבה לצד ישראל 
הל־ המסמך  גג.  קורת  אותה  תחת 

ישראלית  חתימה  מכיל  לא  בנוני 
לקראת  לפעול  נזהרה  והממשלה 
נורמלי־ כמו  אפילו  שיריח  משהו 

זציה. זה לא הסכם בינלאומי, זו לא 
נורמליזציה או הכרה בישראל ואין 

שום ערבויות בטחוניות".
אישרה  הממשלה  לכם  קודם 
לבנון.  עם  הימי  הגבול  הסכם  את 
מלבד  תמכו  הממשלה  חברי  כלל 
בלשכתה  שנמנעה.  שקד  השרה 

עמד־ על  עומדת  ”השרה  הבהירו: 
תה כי אם ההסכם לא יובא לאישור 
ההצבעה  לו.  תתנגד  היא  הכנסת 
שהתקיימה היום בקבינט לא היתה 
הצבעה על ההסכם עצמו, אלא על 
הודעת ראש הממשלה בסיום ישי־

הביעו  הקבינט  חברי  הקבינט.  בת 
אישור  הליכי  בקידום  תמיכה 

ההסכם על ידי הממשלה".
לפיד  יאיר  הממשלה  ראש 
ישיבת  בפתח  להישג  התייחס 
שהתכנסה  המיוחדת,  הממשלה 
לפ־ שמח  ”אני  ההסכם:  לאישור 

זו,  מיוחדת  ממשלה  ישיבת  תוח 
ההיסטורי  ההסכם  את  לאשר  כדי 
זהו  לבנון.  עם  הימי  הגבול  על 
הישג כביר למדינת ישראל, והישג 
שמ־ הסכם  זהו  ישראל.  לממשלת 

חזק ומבצר את בטחון ישראל ואת 
חופש הפעולה שלנו מול חיזבללה 

והאיומים מצפון. 
נדיר  קונצנזוס  ”יש  לדבריו, 
בכל מערכות הבטחון על החיוניות 
גנץ,  בני  הבטחון  שר  ההסכם.  של 
כולם  והמל"ל,  שב"כ  מוסד,  צה"ל, 
ועל  המהלך  על  חתומים  כאחד 
ולצרכים  ישראל  לבטחון  תרומתו 

המבצעיים שלנו".
עוד הוסיף כי ”זהו הישג מדיני, 
מכירה  אויב  מדינת  יום  כל  לא 
כתוב,  בהסכם  ישראל,  במדינת 
הבינלאומית.  הקהיליה  כל  למול 
וצרפת  הברית  ארצות  יום  כל  לא 
ומעניקות  מאחורינו  מתייצבות 
וכלכליות  בטחוניות  ערבויות 

להסכם". 
ההסכם  לאישור  במקביל 
קיצוץ  פה־אחד  אישרה  הממשלה 
משר־ מתקציב   7% בגובה  רוחבי 

עלות  את  לממן  כדי  הממשלה  די 

ההסכם שנחתם בשבוע שעבר עם 
המורים.

למעלה  יקוצצו  היתר  בין 
הבטחון,  ממשרד  שקל  ממיליארד 
177 מיליון שקל ממשרד הרווחה, 
מהמשרד  שקל  מיליארד  רבע 
שקל  מיליון   39 הפנים,  לבטחון 
שקל  מיליון   23 החוץ,  ממשרד 
מהמשטרה ובתי הסוהר, 14 מיליון 
מהתחבורה ועוד שורה ארוכה של 
בהתחייבות  לעמוד  כדי  קיצוצים 
למימון ההסכם עם המורים בגובה 
4.5 מיליארד שקל בשנה עד 2026. 
על  הקשה  הביקורת  למרות 
שיפגע  לקיצוץ  האוצר  מהלך 
מרצ  שרי  החברתיים,  בשירותים 
והעבודה, לא התנגדו לקיצוץ למ־

להצביע  הבטיחו  יממה  שרק  רות 
נגדו, ובמקום זה יצאו מהדיון בזמן 

ההצבעה.

סקר: גוש המפלגות היהודיות באופוזיציה מגיע ל־61
מאת דוד שמואלי

מוחות'  'מאגר  מכון  שערך  סקר 
חמי־ היום',  'ישראל  העיתון  עבור 
מצביע  הבחירות,  לפני  ימים  שה 
היהודיות  המפלגות  לגוש  רוב  על 

באופוזיציה.
הב־ היו  לו  כי  עולה  מהנתונים 

הליכוד  היה  כיום  נערכות  חירות 
ב־25  עתיד  יש  מנדטים,  ב־30  זוכה 

הדתית־עוצמה  הציונות  ומפלגת 
יהודית ב־15.

הממלכתי  המחנה  מפלגת 
יהדות   ,9 ש"ס  מנדטים,   11 מקבלת 
יש־  ,6 העבודה  מפלגת   ,7 התורה 

חד"ש־תע"ל   ,4 מרצ   ,5 ביתנו  ראל 
4 ורע"ם 4.

את  עוברות  שלא  המפלגות  בין 
היהודי  הבית  זוכה  החסימה  אחוז 

ב־1.2% ובל"ד ב־1%.

ב־61  זוכה  הימין  גוש  כאמור, 
ב־55  השמאל־מרכז  גוש  מנדטים, 

ללא חד"ש־תע"ל.
לראשות  ההתאמה  בשאלת 
הממשלה חושבים 49% מהנשאלים 
שבנימין נתניהו הוא המתאים ביותר 

מול 36% שתומכים ביאיר לפיד.
כי  הצהירו  מהנשאלים   68%
הקרובות,  בבחירות  להצביע  יבואו 

במגזר הערבי מדובר בכ־40%.

לפיד לא שולל הישענות על הח"כים 
שתמכו במחבלי 'גוב האריות'

מאת מאיר ברגר

לפיד  יאיר  הממשלה  ראש 
סירב לשלול הקמת ממשלה שתי־
שען על קולות חד"ש תע"ל למרות 
'גוב  במחבלי  חד"ש  חברי  תמיכת 

האריות' שחוסלו בשכם.
מאוד  קשה  עובדים  "אנחנו 
המצביעים  את  להביא  בשביל 
ומ־60  המתלבטים  אלף  מ־300 
זה  לגוש.  גוש  בין  מתלבטים  אלף 
לח־ בראיון  אמר  דרמטי",  מספר 

דשות 12.
שמ־ רוצה  שהוא  סיפר  לפיד 
אך  גדולה  תהיה  עתיד  יש  פלגת 
בגוש  האחרות  לסיעות  גם  דואג 
השמאל: "אני עובד על הגוש, קו־
לתוך  להביא  מנסים  שאנחנו  לות 
שי־ אחד  כל  בעיה,  לי  אין  הגוש. 

וכמו  מבין  שהוא  כמו  בכלל  צביע 
שהוא רוצה".

ואחרי  בראיון,  נוסף  בקטע 
האחרו־ בימים  שפרצה  הסערה 

השי־ על  נשאל  לפיד  רה"מ  נים, 
"הייתי  והשיב:  שלו  הצבאי  רות 
כתב צבאי במחנה, שירתי 3 שנים 
מילואים  עשיתי  מלא.  שירות   –
בשריון  הייתי  לא  שנים,  הרבה 

דקה אחת מימיי".
סירב  לפיד  הממשלה  ראש 
קולות  על  יישען  שלא  להתחייב 
חד"ש־תע"ל, למרות התמיכה של 
ח"כ תומא סלימאן במחבלים מש־
כם. בראיון לכאן 11 הבהיר לפיד 
תהיה  לא  הערבית  המפלגה  כי 
מהשאלה  התעלם  אך  בממשלה, 

האם בכוונתו להישען עליה.
מגנה  ואני  איומים  דברים  "זה 
נסלח.  בלתי  זה  תוקף,  בכל  אותם 
היא דיברה נגדנו, נגד פעולות של 
אחליט  צריך  אם  שלנו.  הממשלה 
פעולות.  אותן  את  פעם  עוד  מחר 
תו־ בכל  שלה  הדברים  את  מגנה 

על  הממשלה  ראש  הוסיף  קף", 
דבריה של ח"כ תומא סלימאן.

לאחר  אמרה  סלימאן  כזכור, 

בשכם:  המחבלים  חמשת  חיסול 
מהשהידים  היום  נפרדה  "שכם 
שלנו. העם הפלסטיני שלנו נפרד 
שהכיבוש  ככל  שלו,  מהשהידים 
ההתנגדות  פשעיו  את  מגביר 
בהיסטוריה  חשוב  שיעור  עלתה 

של אנשים".
הערביה  הח"כ  של  דבריה 
שוב  הזהירו  ובימין  סערה.  עוררה 
מהקמת ממשלה שתישען על הר־

שימה המשותפת שבה היא חברת. 
"תקראו ותפיצו את דברי הפרידה 
מהטרוריסטים  סלימאן  תומא  של 
כל  זה  צה"ל.  ע"י  אתמול  שחוסלו 
בשביל  צריך  ישראל  שעם  מה 
להצביע נכון, להצביע לימין", אמר 

ח"כ מיקי זוהר מהליכוד.
ממשלה  "כל  כי  הדגיש  זוהר 
נבחרי  על  שתסמוך  ישראלית 
הערביות  הרשימות  של  הציבור 
חייב  היהודי  העם  לכשלון.  סופה 
כי  מדינתו  ועל  עצמו  על  לשמור 

לנו אין מדינה אחרת".
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שבעת הצעדים, כפול ארבע:

חברי הכנסת של אגודת ישראל עם מצע 
בחירות לפתרון מצוקות הציבור החרדי

באופן תקדימי הציגו במטה ההסברה של אגודת ישראל מצע בחירות בארבעה נושאים בוערים – יוקר המחיה, 
דיור, תחבורה וחינוך ^ כל ח"כ הציג שבעה צעדים שיקודמו בכל נושא כדי להביא ’עזרה ראשונה‘ לקראת 

פתרון כולל למצוקות הציבור החרדי ^ 28 דרישות קואליציוניות 
מאת כתב ’המבשר‘

יש־ אגודת  של  הכנסת  חברי 
ראל פרסמו השבוע מצע מתומצת 
בו גיבשו פתרונות למצוקות המר־
כזיות של הציבור החרדי, בראשם 
תק־ בדיור,  המחוסר  המחיה,  יוקר 

ציב החינוך ומצב התחבורה.
גם  שלווה  מיוחד,  בקמפיין 
במדיה חזותית לצד מתן אפשרות 
באמצ־ המצע  עיקרי  את  לשמוע 
של  אישיים  סלולר  מספרי  עות 
אגו־ מועמד  הציגו  הכנסת,  חברי 
דת ישראל לכנסת הבאה הרב יצ־

חק גולדקנופף, יו"ר סיעת יהדות 
פרוש,  מאיר  הרב  ח"כ  התורה 
הרב  וח"כ  טסלר  יעקב  הרב  ח"כ 
פתרונות  שורת  אייכלר  ישראל 

לנושאים שעל סדר היום.
המהלכים,  את  לפשט  כדי 
רא־ צעדים  שבעה  ח"כ  כל  הציג 
שונים בתחומו, אותן תדרוש המ־

הקואליציוני  ומתן  במשא  פלגה 
ויקודמו מיד עם הקמת הממשלה, 
ראשונה‘  ’עזרה  מעין  יהוו  כאשר 
לפתרון  בדרך  המצוקה,  להקלת 

ארוך טווח.

יוקר המחיה
לכנסת  ישראל  אגודת  מועמד 
הבאה הרב יצחק גולדקנופף חשף 
את שבעת הצעדים לשינוי המצב 

הקשה ביוקר המחיה: 
פעמי  החד  על  המס  ביטול   .1

והשתיה המתוקה
והח־ המים  מחירי  הורדת   .2  

שמל
של  ההתייקרות  את  למנוע   .3

תעריפי ארנונה
4.  חינוך חינם מגיל 0

5.  שוויון זכויות העובד והילד 
כמו בחינוך הממלכתי

הרגו־ של  דרסטי  צמצום    .6
לציה

7.  סיוע לעסקים קטנים
את  שנושא  גולדקנופף,  הרב 
זעקת יוקר מחיה מאז הצטרפותו 
אפ־ ”אי  כי  מציין  לפוליטיקה, 

הקשה  מהמצוקה  להתעלם  שר 
אליה.  הובילה  הרעה  שהממשלה 
שמאז  חברתית  כמפלגה  אנחנו, 
נוביל  אזרח,  לכל  דאגה  ומתמיד 
את הצעדים האלו כמהלך ראשון 

לטיפול ביוקר המחיה". 
שיש  מצב  להיות  יכול  ”לא 
החגים  את  שעברו  משפחות 
האחרונים ללא יכולת לממן סעו־
שהמק־ משפחות  בכבוד,  חג  דות 

חייב  זה  הכל  לפני  ריק,  בבית  רר 
לחיות  מגיע  ילד  לכל   – להיפסק 
לרדיפת  סוף  נשים  אנחנו  בכבוד. 
הרב  אומר  החרדים",  הילדים 

גולדקנופף.

דיור
ח"כ  התורה  יהדות  סיעת  יו"ר 
הרב מאיר פרוש חשף את שבעת 
שהמפלגה  הראשונים  הצעדים 
המ־ ופתרון  המצב  לשינוי  תעשה 

החרדי  הציבור  של  הקשה  צוקה 
למחיה  מכובדת  גג  קורת  בהשגת 

במחיר סביר: 
דירות  של  בפיצול  להכיר   .1
משכ־ לקבל  שיוכלו  כדי  גדולות 

נתא על כך
את  יקבלו  מאורסים  גם   .2
להגרלות  להירשם  האפשרות 

מחיר למשתכן
המ־ מימון  שיעור  הגדלת   .3

וזאת,  ל־90%,  מ־70%  שכנתא 
בערבות מדינה

בתשלומי  יותר  נוח  החזר   .4
ההח־ הגדלת  בדמות  המשכנתא 

המשכנתא  בתשלום  החדשי  זר 
החו־ ההכנסה  גובה  מסך  מ־30% 

דשית ל50% 
הנוראי  העוול  את  לתקן   .5
לציבור  שפיר  העיר  את  ולהחזיר 

החרדי
בפריפריה  לחרדים  בניה   .6

וגם ביהודה ושומרון
7. הסרת חסמים ובירוקרטיה, 
ומכוני  חדשים  כבישים  לבניית 

טיהור
עשרות  שבמשך  פרוש,  הרב 
וב־ הדיור  בנושא  עוסק  שנים 

לקח  השיכון  שר  כסגן  תפקידו 
יחי־ אלפי  עשרות  בבניית  חלק 

הקמת  כולל  החרדי,  למגזר  דות 
מסביר  חדשות,  חרדיות  ערים 
הללו,  הצעדים  שבעת  ביישום  כי 
עשרות  בניית  לקדם  יהיה  ניתן 
אלפי יחידות דיור לציבור החרדי 
יח"ד  אלפי  ומאות  הקרוב,  בטווח 

בטווח הרחוק.
בפיצול  להכרה  היוזמה  על 
דירות גדולות אומר הרב פרוש כי 
עם  בתיאום  יגבש  הפנים  ”משרד 
הרשויות המקומיות מסלול מהיר 
והכשרה  גדולות  דירות  לפיצול 
שפו־ דירות  של  רטרואקטיבית 

צלו, ככלי להגדלת היצע הדירות 
העומדות  האפשרויות  והגדלת 
די־ לרכישת  צעירים  זוגות  בפני 

רה".
הרב  אומר  המשכנתאות  לגבי 
ממשלה  החלטת  ידרוש  כי  פרוש 
למשכ־ מדינה  ערבות  מתן  על 

ראשונה  דירה  לרכישת  נתאות 
של  בשיעור  מימון  שתאפשר 
ותאפשר  הדירה  משווי  אחוז   90
דיור  ולמחוסרי  צעירים  לזוגות 
בעלי הון עצמי נמוך לרכוש דירה 
הלוואות  וללא  סבירים  בתנאים 

משלימות.
הרב פרוש הוסיף: ”אחרי שנה 
ככל  שעשתה  ממשלה  של  וחצי 
העולה על רוחה, כולל גזילת הפ־

תרון המינימלי והראשוני לציבור 
להתנצל.  נפסיק  בשפיר,  שלנו 
למדנו את הלקח, הפעם נעמוד על 
שלנו עד קוצו של יוד. בלי מימוש 
התכנית הזו, שהיא חובה בסיסית 
ידברו  שלא  שלנו,  הילדים  כלפי 

איתנו על קואליציה".

התחבורה
ח"כ הרב יעקב טסלר חשף את 
שהמ־ הראשונים  הצעדים  שבעת 

פלגה תעשה לשינוי המצב ופתרון 
המצוקה הקשה של הציבור החר־

די בנושא התחבורה: 
מי־ של  הרפורמה  ביטול   .1

כאלי
2. הורדת מחירי הנסיעות

התחבורה  ותיגבור  שיפור   .3
הציבורית בפריפריה

לח־ משמעותיות  קנסות   .4
ביצוע  ואי  איחורים  על  ברות 

נסיעות
5. הכנת תכנית חרום למחסור 

בנהגים
6.  תיעדוף והקצאת משאבים 

לפי קווים עמוסים
7. שמירת הסטטוס־קוו בשבת

הרב טסלר, במשך שנים עוסק 
כח־ מימיו  עוד  התחבורה,  בנושא 

ועד  אשדוד  בעיריית  מועצה  בר 
באלפי  שטיפל  כח"כ  לתפקידו 
בכל  אליו  שזרמו  פרטניות  פניות 

עת מנוסעי התחבורה הציבורית.
התחבורה  מצע  במסגרת 
שגיבש, הוא מציע להביא בשבעה 
שלמע־ בתחום,  למהפכה  צעדים 

שה אפילו תוכל לשים סוף למצב 
בו חברי הכנסת החרדיים הופכים 
בעקבות  מקביל  תחבורה  למשרד 

מחדלי הרשויות.
מסור  ”נתחיל  טסלר:  הרב 
הפוג־ הרפורמה  את  לבטל  מרע, 

שהרעה  התחברה  צרת  של  ענית 
גרוע.  היה  כך  שגם  המצב,  את 
נו־ צעדים  שישה  נקדם  זה  אחרי 

ספים, שיחדיו יביאו למהפכה של 
לאזרחי  התחבורה  בשירות  ממש 
ישראל בכלל, ובפרט לציבור הח־

רדי שהוא צרכן התחבורה הגדול 
בישראל".

החינוך
ח"כ הרב ישראל אייכלר חשף 
הראשונים  הצעדים  שבעת  את 
המצב  לשינוי  תעשה  שהמפלגה 
מוס־ של  הקשה  המצוקה  ופתרון 

דות החינוך החרדיים: 
1.  הכפלת שכר המלמדים

למוסדות  תקציב   50%  .2
מתוך  למוכש"ר,  ו־75%  הפטור 
מוסד  שמקבל  האמיתי  התקציב 

חילוני
לב־ החינוך  תקציב  הכנסת   .3

סיס התקציב
מהסכם  שכר  תוספות    .4
ברשתות  למורים  גם  המורים 

החינוך החרדיות
5. הורדת שכר הלימוד

ההסעות  תקציב  שיפור   .6
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מצב  ייתכן  ”לא  אייכלר:  הרב 
מקבל  תורה  בתלמוד  מלמד  שבו 
כמעט  לפעמים  מחצי,  פחות 
החינוך.  ברשתות  ממלמד  שליש, 
הרא־ הדרישה  להתנצל,  הפסקנו 

שונה שלנו, עוד לפני המשא ומתן 
אנחנו  שוויון,  הוא  הקואליציוני, 
דורשים  רק  יותר,  מבקשים  לא 

שיפסיקו לדרוס אותנו".

קחו חלק
מתפרסם  המרובע  המצע 
כחלק מ‘קמפיין חברי הכנסת‘ של 
אגודת ישראל, במסגרתו כל אחד 
הרא־ הצעדים  שבעת  את  הציג 

מיד  ינקטו  בהן  והמיידים  שונים 
מצו־ לפתרון  לקואליציה  בכניסה 

יוקר  בנושא  החרדי  הציבור  קות 
המחיה, דיור, חינוך, ותחבורה.

לבוח־ המצע  את  להנגיש  כדי 
פורסמה  הקמפיין  במסגרת  רים, 
את  מזמין  הח"כ  בה  מודעה  בכל 
הציבור להתקשר למספר סלולרי 
הרא־ הצעדים  את  ולשמוע  אישי 

התורה  ביהדות  שינקטו  שונים 
בכדי להילחם במצוקות

הרב  ידי  על  הוצג  הדיור  מצע 
052-765- במספר  גולדקנופף 

ידי  על  הוצג  הדיור  מצע   ,1700
052- במספר  פרוש  הרב  ח"כ 
הוצג  התחבורה  מצע   ,765-7901
במספר  טסלר  הרב  ח"כ  ידי  על 
החינוך  מצע   ,052-711-5091
אייכלר  הרב  ח"כ  ידי  על  הוצג 

במספר 052-765-9549.
האחרונים  הימים  במהלך 
מצביעים  אלפי  מאות  קיבלו 
התורה  יהדות  של  פוטנציאלים 
האפ־ את  להם  והיתה  צלצול 
המצעים.  את  לשמוע  שרות 
וניתן  זמינים  עדיין  המספרים 
הרחבה  לשמוע  בכדי  להתקשר 

בנושאים.
אגודת  של  ההסברה  במטה 
ישראל שיזמו את הקמפיין מדגי־
שים כי ”ההצבעה ליהדות התורה 
שראינו  כפי  קדושה,  חובה  היא 
התו־ שרי  ורבנן  מרנן  את  השבוע 

מתכנסים  שליט"א  והחסידות  רה 
החובה  על  ליבם  מדם  וזועקים 

לחזק את אגודת ישראל".
עם זאת הם מוספים כי ”כתו־

יהיה  נכון  כי  חשבנו  כוח  ספת 
חשובה  כמה  עד  לציבור  להציג 
נציגות חרדית חזקה גם בנושאים 
הגשמיים, עליהם יילחמו הנציגים 
כתף אל כתף בכדי לקדם את הצ־

חיי  את  וישפרו  שהובטחו  עדים 
האזרח החרדי".

רוסיה: התנצלות פומבית על פרסום מאמר אנטישמי נגד חסידות חב"ד
בעקבות מחאתו הנמרצת של רבה הראשי של רוסיה ^ ראש המל"ל הרוסי פרסם שהמאמר לא מייצג את העמדה שלהם 

מאת א. למל

של  המאמר  פרסום  אחרי 
אלכסיי  הרוסי,  המל"ל  ראש  עוזר 
אנטיש־ אמירות  שכלל  פבלוב, 
חסידות  כינוי  כולל  חמורות,  מיות 
חב"ד כ"כת ניאו פגנית" – פורסם 
אתמול במקום בו פורסם המאמר, 
הרוסי  המל"ל  ראש  של  מכתבו 
מתנער  הוא  בו  פטרושב,  ניקולאי 

לחלוטין מדברי עוזרו. 
אתמול  קיבלו   AiF עורכי 
הבטחון  מועצת  ממזכיר  מכתב 
בו  פטרושב,  ניקולאי  רוסיה,  של 
הדברים  השאר  בין  אומר  הוא 

מזכיר  עוזר  של  ”המאמר  הבאים: 
הפדרציה  של  הבטחון  מועצת 
שפורסם,  פבלוב,  א.א.  הרוסית 
חסידי  על  שגויות  שורות  הכיל 
בפני  מתנצל  אני  ליובאוויטש. 
כי  לציין  וברצוני  הפרסום  קוראי 
נקודת  את  משקפת  זו  פרשנות 
פבלוב  א.א.  של  האישית  המבט 
ואופן  פנים  בשום  מהווה  ואינה 
מועצת  של  הרשמית  העמדה 
הרוסית".  הפדרציה  של  הבטחון 
”נע־ כותב:  הוא  המכתב  ובסיום 

כותב  עם  רלוונטית  עבודה  שתה 
המאמר".

כזכור, עם היוודע דברי הבלע 

של  הראשי  רבה  פרסם  שנכתבו, 
לאזאר  בערל  רבי  הגאון  רוסיה, 
בו  חריף,  תגובה  מכתב  שליט"א 
כתב: ”מה באמת קורה בחיי הדת 
לא יודע  אני  של המדינה השכנה, 
המאמר  לצערי,  אבל,   – בוודאות 
מכיל עמדה שקשה לתפוס אחרת 
יהודים  למיליוני  עלבון  מאשר   –
מאמינים, כולל הרוב המכריע של 
החיים  ’עיקרון  ברוסיה.  היהודים 
ליובאוויטש,  חסידי  של  העיקרי 
הכת  תומכי  של  עליונותם  הוא 
פבלוב  מר  טוען  העמים‘  כל  על 
ללא בסיס". את מכתבו סיים הרב 
”אפשר  אלו:  נוקבים  בדברים 

פבלוב  מר  של  ההיגיון  את  לכנות 
וולגריות  אנטישמיות  שטויות, 
סוג  זהו  אבל  פניו,  על  וחולפות 
חדש של השמצות ישנות עקובות 
ידי  על  נאמרות  הם  ואם  מדם 
הרוסית,  הבטחון  במועצת  חבר 
ולכן,  עצומה,  סכנה  מהווה  הדבר 
וחד  מיידית  תגובה  דורשים  אנו 
ושלטונות  החברה  מצד  משמעית 

המדינה"!
שה־ זה  מכתב  בעקבות  אכן 
גדולה  התעניינות  ועורר  תפרסם 
ברוסיה  התקשורת  אמצעי  בכל 
ההתנצלות  הגיעה  לה,  ומחוצה 

הברורה.
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השבת פרשת נח עולים קהל עדת חסידי נדבורנה להתוועדות השנתית באתרא קדישא מירון

האית־ ירח  של  ה'מפטיר'  היא 
'בנוהג  אומר:  הרבי  היה  כך  נים. 
ל'מפטיר'  שמכבדים  שבעולם 
כן,  עושים  אנו  אף  חשוב,  אדם 
כל  של  ה'מפטיר'  את  נותנים 
והנעלה  הקדוש  תשרי  חודש 
יותר  חשוב  לנו  ומי  חשוב.  לאדם 
שנאמר  רשב"י,  האלוקי  מהתנא 
בעבורך'"...  נאמר  אדם  'נעשה  בו 
בכך היה נותן טעם לשבח למנהגו 
קהלו  בראשות  מירונה  לעלות 

בפרשת נח.
נקבע  תשל"ט  שנת  מאז  ואכן, 
נדבורנה  לחסידי  לחוק  הדבר 
להתקבץ  הזה,  היום  עצם  עד 
והתלמידים  החסידים  כלל  יחד 
הציון  על  תשרי  חודש  בסיום 
הקדוש של התנא האלוקי רשב"י, 
ועדן  הרוחות  עונג  שכולה  לשבת 
מניחים  בה  שבת  זו  הנפשות. 
ועוסקים  שעה  חיי  החסידים 
ענייני  כל  את  זונחים  עולם,  בחיי 
ומש־ בתורתו  ומתייחדים  החולין 

השבת  כל  במשך  רשב"י.  של  נתו 
שוהים החסידים בצוותא ובדיבוק 
בתפילות  יחדיו  ועוסקים  חברים, 
ובשירות ותשבחות, תוך התעלות 
השבת.  בקדושת  והתרוממות 
נערכות  המיוחדות  הסעודות 
ובמהלכן  הקהל,  כל  בהשתתפות 
מפי  מלהיבים  דברים  נשמעים 
הכות־ גולת  ומשפיעים.  מגידים 
היא  אלה  נעלות  שבתות  של  רת 
של  הטהורים  השולחנות  עריכת 
הנמשכות  שליט"א,  אדמו"ר  מרן 
אל תוך השעות הקטנות של הלי־
המסתופפים  זוכים  ובמהלכן  לה 
מעל  וטפחיים  טפח  להתעלות 

הקרקע.
מת־ זו  קודש  שבת  לקראת 
החסידים  עדת  אפוא  קבצים 
המקום  בקדושת  יחד  להתוועד 
לשימור  כלים  להם  ולהכין  והזמן, 
האיתנים  ירח  של  ההשפעות 

לאורך זמן.
שו־ מיוחדת  עסקנים  ועדת 
הכנת  על  שבועות  כמה  מזה  קדת 

היותר  צד  על  השבת  סדרי  כל 
מתחמים  שכירת  כולל  טוב, 
המו־ סעודות  הכנת  לאש"ל, 

מערך  והעמדת  המלך  כיד  ניות 
החסידים  ריכוזי  מכל  תחבורה 
בארץ. נמסר כי התפילות במהלך 
הישיבה  במתחם  ייערכו  השבת 
תפילת  מלבד  ההר,  שבמעלה 
ית־ אותה  ליל־שבת,  של  ערבית 

בראשות  בצוותא  החסידים  פללו 
הציון.  ע"י  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
אף  ייערכו  והשולחנות  הסעודות 
הן באולמות המרווחים שבמתחם 
עמלים  העסקנים  כאשר  הישיבה, 
הקהל  צרכי  את  להכין  הרף  ללא 

הענק בהרחבה לבל יחסר המזג.
פורסמה  החסידים  בריכוזי 
שבת  כי  ההוראה,  מועד  מבעוד 
זו מיועדת לאברכים ובעלי־בתים 
ילדים  לצרף  ניתן  אליהם  בלבד, 
הח־ בחורי  עבור  בלבד.  גדולים 

אי"ה  להתקיים  מיועדת  סידות 
שבת נפרדת במיוחד עבורם, ועוד 

חזון למועד.

  המשך מעמ' ראשון

ה"צמח  בעל  זקה"ק  אשר  זיע"א, 
ומתאמרא  חתנו.  היה  זיע"א  צדיק" 
איקרי  מרחשוון  דחודש  בשמיה, 
מר־ 'רחושי  שעדיין  שם  על  הכי 

הנוראים  מהימים  שפוותן'  חשוון 
שעעל"ט בס"ד", פתח כ"ק האדמו"ר 

מויניץ שליט"א את דבריו.
חיים'  ה'אמרי  בעל  "זקה"ק 
אשר  למאוורר,  זאת  המשיל  זיע"א 
לשקע  הינו  מחובר  שעדיין  זמן  כל 
החשמל – הינו פועל, אך גם לאחר 
 – מהשקע  התקע  את  שמוציאים 
מה,  זמן  להסתובב  ממשיך  עדיין 
בכל  אשר  דידן –  בעניינא  הוא  וכן 
כמחוב־ להיות  זכינו  תשרי  חודש 

כאשר  כעת –  גם  אך  לחשמל,  רים 
יוצאים לשנה חדשה – עדיין 'רחו־

שי מרחשוון' וכו'".
הנאמר  בביאור  מה'טור'  "מובא 
'ובכן'  הקדושים  הימים  בתפילות 
יתקדש  ('ובכן  רבות  פעמים  ובכן' 
צדי־ 'ובכן  כבוד',  תן  'ובכן  שמך', 

קים', ועוד כהנה וכהנה), אשר הוא 
כפי שאמרה אסתר המלכה – 'ובכן 
אבוא אל המלך אשר לא כדת', ואף 
אנו בימים אלו כבאים לפני המלך־

מלכו של עולם".
אלו  ה'טור'  דברי  "ובביאור 
זאת,  להמשיל  בקדמונים  מובא 
לבקש  חפץ  אשר  השורה  מן  לאדם 
הדבר  ברור  אשר  מהמלך,  מה  דבר 
מאיש  ממנו  ימנעו  המלך  ששומרי 
זר להתקרב למלך, אשר לכשעצמו 
יושב בארמונו ובחדר לפנים מחדר, 
אך אם יבוא ויאמר אשר באמתחתו 
תכנית לטובת המדינה, או הינו בעל 
מה  דבר  לתקן  בא  אשר  מלאכה 
בארמון המלוכה, אין ספק שכניסתו 
בבואנו  אשר  אנו  גם  כן  תתאפשר; 
הנוראים  בימים  הגדול  המלך  לפני 
עבורו  כל  קודם  אנו  מבקשים 
'ובכן  שמך',  יתקדש  'ובכן  כביכול, 
כבודו  על  לבקש  באנו  פחדך',  תן 
כביכול, ואז כאשר כבר אפשרו לנו 
להכנס – הננו כהבעל מלאכה אשר 
הוא  אף  יכול  מה  דבר  לתקן  בבואו 

לבקש מהמלך מאי דבעי".

השייכות  לבאר  נבוא  "ומכאן 
כל  במהלך  אשר  דיומא,  לעניינא 
ביקשנו  שעעל"ט  הנוראים  הימים 
על כבוד שמים 'ובכן יתקדש שמך', 
אדם  חושב  אם  פחדך',  תן  'ובכן 
תצא  הנאה  מה  עצמו  על  אך  בכך 
אלו  בקשותיו  בזכות  האם  מכך,  לו 
אף  אחר,  או  זה  מעסקן  עזרה  יקבל 
הספרים  את  בשמים  יפתחו  כנגדו 
בקשותיו  בכל  אשר  כנגדו  ויוכיחו 
אם  אך  ח"ו;  עצמו  את  רק  התכוון 
יתברך  שמו  כבוד  למען  כעת  פועל 
ועושה ומעשה לטובת הענין – יוכל 
אף הוא כבדרך אגב לזכות למלאות 

משאלותיו אף הן לטובה".
השי"ת  נתן  דשמיא  "בסייעתא 
יום  את  לקבוע  המדינה  שרי  בלב 
הבחירות ליום ז' במרחשוון אשר בו 
ביום מתחילין לשאול את הגשמים, 
התחלת  טעם  אשר  בגמ'  וכדאי' 
'כדי  הינה  זה  ביום  הגשמים  שאלת 
לנהר  שבישראל  אחרון  שיגיע 
לרגל  מעלותו  ששב  לאחר  פרת' 
לאדם  אומרים  וכביכול  לביהמ"ק, 
כעת  פועל  הנך  אם   – שמיא  מן 
צדיקים'  'ובכן  בפיך  שדיברת  כפי 
– לקיים את הוראת צדיקי הדור – 
תקבל אף אתה כל מה שתחפוץ, אך 
מה   – חשבונות  בעשיית  תחל  אם 
מכך –  ארוויח  ומה  מהענין  לי  יצא 

אזי ח"ו..."
הרה"ק  אמר  ענין  "ובאותו 
אותיות  חמש  ישנן  אשר  מרוז'ין, 
בשני  הפוכות  הינן  אשר  בתורה 
מקומות ובשתי משמעויות הפוכות 
פסל",  לך  יהיה  ו"לא  לך"  "פסל   –
לרמז אשר אם מתכוון האדם במע־

שיו לכבוד שמו ית' הרי ש'פסל לך', 
ואף  פסל'.  'לך  הינו  ח"ו  לאו  ואם 
לכאן הדברים אמורים, אם מסתפק 
האדם בכך שהצביע אין בכך גדולה 
כ"כ, אך באם עושה ומעשה בפועל 
להרבות כבוד שמים ככל הניתן על 
החרדית,  היהדות  כח  לחזק  מנת 

ודאי שיזכה לכל הטובות".
למנו־ בערד  כעת  שוהה  "הנני 

חת הנפש, אך כבר ביקשתי מאנשי 
קהילתנו הק' במוצאי שמחת תורה 

מהם  שוב  כעת  ומבקש  אני  וחוזר 
ומכל העסקנים ומי שיכול – לפעול 
בגדר  וזהו  האפשר,  ככל  ולהפעיל 
קידוש השם ממש, הרי אם יגזרו – 
רק  אינו  כבר  הדבר  ליבנו  ולדאבון 
את  לשמור  שאסור   – "אם"  בגדר 
הקודש,  בארץ  כאן  קדשינו  שבת 
שניסו  לעולמים  היה  כבר  היה  הרי 
יצאו  ואז  היהדות,  על  גזרות  לגזור 
רבבות אלפי ישראל במחאה, האם 
מאן דהו התכוון להנאת עצמו? ובכן 
כעת הוא אותו הענין – לפעול למען 

כבוד שמים".
עיר  בערד  יושבים  אנו  "כאשר 
האבות, מן הראוי להזכיר את אשר 
מגור  אדמו"ר  מרן  לכ"ק  אמרתי 
אשר  השיחים,  אחד  תחת  שליט"א 
ערד  העיר  של  הראשון  העיר  ראש 
בעירו,  מזוזה  תהיה  שלא  התחייב 
מעשר  יותר  מעט  ישנן  ב"ה  וכעת 
דק־ עזות  מעט  שעם  כיון  מזוזות... 
המפ־ כל  נגד  לפעול  יכולים  דושה 

ריעים, וכן אף כאן – עם מעט עזות 
דקדושה נוכל אף אנו להתגבר, ואף 
אנו  אך  מדינה,  נגד  לעמוד  שקשה 
יגמור  וה'  שביכולתינו  את  נעשה 

בעדינו". 
כאשר  המידה,  היא  תמיד  "וכן 
מכך  ויותר  שביכולתנו  מה  נעשה 
על  ית'  הוא  ,יסייענו  ית'  שמו  למען 

דבר כבוד שמו".
נזכה  שאכן  השי"ת  "יעזור 
לעשות  אחת  אגודה  כולם  ש"יעשו 
שאמר  וכפי  שלם",  בלבב  רצונך 
'ישועות  בעל  הרה"ק  אאמו"ר 
דהתיבות  הר"ת  אשר  זיע"א  משה' 
"ל'עשות ב'לבב ש'לם" הינן ש' ל' ב' 
– כגימ' דהר"ת של "ש'מע י'שראל 
ה' א'לוקינו ה' א'חד", ו"רצונך" הינו 
הוא  כי  ולהגלות  "להתוודע  כגימ' 
מלך על כל הארץ", שיראו כל עמי 
ויראו  אחד,  ושמו  אחד  שה'  הארץ 
לגזור  שמנסים  אף  אשר  הממשלה 
הדבר  יעלה  לא  היהדות  נגד  גזרות 
ושמו  אחד  ה'  ויהיה  בס"ד,  בידם 
אחד במהרה בימינו. בסיום ביקורו 
בירך את כל עסקני אגו"י ברוב בר־

כות, והצלחה בכל הענינים. 

כ"ק אדמו"ר הקוה"ט מויז'ניץ שליט"א בביקור במטה אגודת ישראל בערד:

"הקב"ה נתן לנו בז' חשוון הזדמנות לעשות בשביל כבוד שמו יתברך"
  המשך מעמוד ב
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רף חדש של הצלחה:

תאגיד המים 'מי ברק' השלים בסיפוק אספקת מים רציפה 
בהידור שבת לכל אורך תקופת החגים

מקצועיות והלכה כמקשה אחת: למרות צפיפות ימי החג והשבת הסמוכים זה לזה – בני ברק נהנתה מאספקת מים רציפה בהידור הלכתי מלא 
ללא חילול שבת וחג, באפס תקלות ב"ה • צוותי התפעול הסתייעו באיכונים לסילוק מהיר של מפגעי ביוב • כלל עבודות התשתית ברחבי העיר 

הושלמו עד ימי ערב החג • תכנון, מוכנות וביצוע מוצלח
והביוב  המים  תאגיד   – ברק'  'מי 
בסיפוק  מסכם  ברק,  בני  של  העירוני 
ובהצלחה כבירה רצף פעילות חסר תק־

דים של כל משך חודש החגים, במהלכו 
זכתה העיר לאספקת מים רציפה, מק־

צועית ואיכותית בהידור הלכתי מושלם. 
שבת-חג- מעברי   16 בוצעו  זו  בתקופה 
תקלות  כל  וללא  מרובה  בהצלחה  חול 
ל-4,000  שהגיעה  שיא  צריכת  ואספקת 

מטר קוב לשעה.
שמפעיל  המים  אספקת  מערך 
המים  במאגרי  שימוש  כולל  התאגיד 
ברחבי  הבארות  ובקידוחי  העירוניים 
מגע  ללא  טכנולוגית  בשליטה  העיר, 
ומחשוב  תקשוב  אמצעי  ע"י  אדם  יד 
מתקדמים. אמצעי הבקרה הינם גם על 
לשאיבה  עוצמה  רבי  גנרטורים  הפעלת 
ואספקת מים מקידוחי הבארות ותזמון 
הלכתי  ובהידור  מדויק  באופן  הפעלתם 

ללא חשש חילול שבת וחג ח"ו.
חודשים ארוכים לפני חודש החגים 
הוגדר היעד בהנהלת התאגיד: "אספקת 
מים רציפה ואיכותית בהידור שבת בכל 
באופן  ביוב  מפגעי  וסילוק  החג  ימי 
מפורטת  היערכות  פקודת  ואכן,  מיידי". 
הוכנה ע"י סמנכ"ל התפעול הר' פיני צב־

רי וכללה לו"ז מדויק, איכונים, פעילויות, 
הפעלת  ואופן  ואחריות  גבולות  חלוקת 

הקבלנים.
עדכן  ההיערכות,  תקופת  במהלך 
הרב  את  צלניק  דוד  התאגיד  מנכ"ל 
התאגיד  רב  ב"כ  שליט"א  פולק  אהרון 
רוזנבלט  צבי  שבח  רבי  הגאון  העיר  רב 
המורכב  התכנון  שלבי  בכל  שליט"א, 
החג  כניסת  לפני  ואכן  אישורו  וקבלת 
מלאה  מוכנות  ברמת  עמדה  המערכת 
תצרוכת  מלוא  את  מספקת  כשהיא 
המים לעיר בהידור שבת, בהיקף שימוש 

נרחב ומשמעותי.
מאמץ מיוחד בכוננות הוקדש לפרי־
צות מים וביוב ברחבי העיר, כאשר בשל 
רצף החגים טופלו כלל הפניות שהועברו 
למוקד באופן מהיר סביב השעון, כשב־
נוסף נעשה שימוש באמצעים מקצועיים 
וביוב  מים  פריצות  איכון  של  חדשניים 
שהגיע  מידע  העיר,  ברחבי  בודדות 
לתאגיד באופן מיידי וזכה למענה מהיר 

ורציף בכל שעה. 
 ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין 

שיבח את פעילות התאגיד שהפך למע־
צמה טכנולוגית ומצפן מקצועי: "תאגיד 
מי ברק הפך את המצוינות לדרך עבודה 
חיים.  לדרך  ההלכתית  המחויבות  ואת 
אותו  מתפשר  הבלתי  המקצועי  החזון 
ביד  צלניק  דוד  התאגיד  מנכ"ל  מוביל 
מוחלטת,  הלכתית  מחויבות  לצד  רמה 
המעניקה  להצלחה  התאגיד  את  הביאו 
הגבוהה  באיכות  מים  ברק  בני  לתושבי 

ביותר מכל הבחינות".
סיכם  צלניק  דוד  התאגיד  מנכ"ל 

באומרו  המוצלחת  הפעילות  חודש  את 
ועצומה  גדולה  סיפוק  תחושת  "ב"ה  כי 
לתאגיד. תכנון קפדני, היערכות הנדסית 
משאבים  הקצאת  מקדימה,  ותפעולית 
באמונה  שירות  מתן   - מכל  והחשוב 
ואהבה ואחריות - הביאו לתוצאה ראויה 
השזו־ והלכתי  מקצועי  מידה  קנה  בכל 
ולהעריך  להוקיר  המקום  זה  יחדיו.  רים 
מהכלל,  יוצא  ללא  העובדים,  כלל  את 
כימים  לילות  שעושים  הפעולה  וצוותי 

למען ההצלחה".
ממשיכים  כבר  ברק'  'מי  בתאגיד 
לאתגר הבא של תקופת החורף הבעל"ט, 
שאיבה  מרכז  התאגיד  יחנוך  במהלכו 
ראשי ומאגר מים גדול ומשמעותי מסוגו 
הקורם עור וגידים בצפון העיר בנפח של 
רב  יזומה  לפעילות  ובנוסף  מ"ק   18,000
תשתיות  החלפת  פרויקט  כמו  תחומית 
המים והביוב לאורך רחוב עזרא, בנוסף 
יזמות  לצד  ח"ו  חירום  מצבי  לתרגול 
המציבה  וארגונית  הנדסית  טכנולוגית 
את 'מי ברק' בראש טבלת תאגידי המים 

המקצועיים והמתקדמים בישראל.

מעמד השמחה המרגש בהשתתפות גדולי ישראל 

מאות נערים עם צרכים מיוחדים, מתמודדי 
נפש ובני משפחותיהם ששו ורקדו בשמחת 

בית-השואבה של עזר-מציון
למעמד ביום חמישי ג' דחול המועד הגיעו מאות נערים עם צרכים מיוחדים, מתמודדי 
נפש ובני משפחותיהם מכל רחבי הארץ • מדריכים של עזר מציון הגיעו למעמד על 
מנת לשמוח יחד בשמחת החג • בשיאו של האירוע, הגר"ש גלאי הרקיד בעצמו את 

הנערים כשהוא מלכד אותם במעגל, מלהיב ומשמח אותם
נערים  מאות  יבשה:  נותרה  לא  עין 
עם צרכים מיוחדים, מתמודדי נפש ובני 
ג'  רביעי  ביום  השתתפו  משפחותיהם 
דחול המועד בשמחת בית השואבה של 
ארגון עזר מציון. באירוע השתתפו מרנן 
ורבנן גדולי הדור שליט"א שבאו לשמח 
נותרים  כשהם  והוריהם,  הנערים  את 
וששים  שמחים  ממושך  זמן  במקום 

בשמחת החג פורצת הגבולות.
בנוסף  השתתפו,  המרגש  במעמד 
חנניה  הרב  ובראשם  מציון  עזר  לראשי 
ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן  גם  צ'ולק, 
השמחה.  למעמד  ובאו  עצמם  שהטריחו 
בין היתר הגיעו למעמד, מרן הגאון רבי 
ברוך דוב פוברסקי שליט"א, ראש ישיבת 
פוניבז'. מרן הגאון רבי דוב לנדו שליט"א, 

ראש ישיבת סלבודקא.
הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א, 
ראש ישיבת סלבודקא. הגאון רבי שרגא 
שטיינמן שליט"א, ראש ישיבות אורחות 
גלאי  שמעון  רבי  הצדיק  הגאון  תורה. 
שליט"א, רב קהילת מתחם אוסם והגאון 
אדלשטיין  שלמה  מרדכי  רבי  הצדיק 

שליט"א, רב שכונת נאות יוסף.
שנה  מידי  מקפידים  ישראל  גדולי 
לכולם  זכור  המיוחד.  במעמד  להשתתף 
הסיפור שמלווה עד היום את ראשי עזר 
מציון. היה זה לאחר שמרן ראש הישיבה 
הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל השתתף במ־

יצא  וכאשר  השואבה  בית  שמחת  עמד 
מציון  עזר  ליו"ר  לקרוא  ביקש  לרכבו 
וביקש  ידו  את  אחז  צ'ולק,  חנניה  הרב 
ממנו "הבטח לי שאני שותף שלך בעולם 

הבא".

הנ־ של  המדריכים  הגיעו  למעמד 
להשתתף  ההזדמנות  על  ששמחו  ערים 
כל  לאורך  ומרגש.  משמח  כה  במעמד 
הנ־ עם  יחד  ורקדו  שמחו  הם  המעמד 

ערים, שרו והלהיבו אותם בשמחת בית 
השואבה, והצליחו לרגש את כל הנוכחים 
במקום. בשיאו של האירוע, הגר"ש גלאי 
מל־ כשהוא  הנערים  את  בעצמו  הרקיד 

כד אותם במעגל מלהיב ומשמח אותם. 
לראות  ניתן  היה  שבהם  רגעים  היו  אלו 
מנג־ המשפחות  בני  את  האולם  בשולי 

בים דמעות של התרגשות נוכח המחזה 
המרטיט.

שליט"א,  לנדו  דוב  רבי  הגאון  מרן 
מאוד  התרגש  סלבודקא,  ישיבת  ראש 
המ־ הנערים,  של  השמחה  מראות  נוכח 

פעמים  כמה  והתבטא  והוריהם,  דריכים 
לאורך הערב באוזני יו"ר עזר מציון הרב 
חנניה צ'ולק באומרו שוב ושוב: "אשרי־

כם שזכיתם לכך".
שמחת בית השואבה המרכזית של 
בשנים  נודעה  ברק  בבני  מציון'  'עזר 
שקשה  שמחה  של  כמעמד  האחרונות 
מכל  מגיעים  למעמד  במילים.  לתארו 
צרכים  עם  נערים  מאות  הארץ  רחבי 
מיוחדים והוריהם ששואבים כוח ועידוד 

ושמחה מהמעמד המיוחד והמרגש.
הנערכת  המסורתית  החג  שמחת 
המיוחדים,  הנערים  למען  רבות  שנים 
הינה חלק ממערך התמיכה הרחב למען 
מערך  את  גם  הכולל  אלה  אוכלוסיות 
הנופשונים ש'עזר מציון' עורך בחופשות 
להורים  ולהביא  להקל  במטרה  הקיץ, 

כל  נפשם  המוסרים  המשפחות  ולבני 
הקלה  מעט  להם  ולספק  השנה,  ימות 

ואפשרות לאיסוף כוחות מחודשים. 
הרבנים  גם  השתתפו  במעמד 
הגאונים שליט"א, הגאון רבי שבח רוזנ־
בלט שליט"א, אב"ד ורב העיר בני ברק. 
שליט"א,  שמעון  בן  מסעוד  רבי  הגאון 
שמואל  רבי  הגאון  ברק.  בני  העיר  רב 
העיר  מערב  רב  שליט"א,  שטרן  אליעזר 
ב"ב. הגאון רבי ישראל מרמרוש שליט"א, 
רב שיכון ג'. הגאון רבי יהודה אריה דינר 
שליט"א, רב 'דברי שיר'. הגאון רבי יחיאל 
אורחות  ישיבת  ראש  שליט"א,  קלרמן 
שליט"א.  פריד  עמרם  רבי  הגאון  תורה. 
זילברברג  בונם  מרדכי  רבי  הגאון 
שליט"א, רב שיכון ה'. הגאון רבי ישראל 
משכנות  שכונת  רב  שליט"א,  אולמן 
שליט"א,  שטיין  משה  רבי  הגאון  יעקב. 
פלמן  צבי  רבי  הגאון  יעקב.  קהילות  רב 

שליט"א, רב נחלת משה.
עם  הנערים  את  רואים  "כשאנחנו 
הנפש  ומתמודדי  המיוחדים  הצרכים 
הללו שמחים - גם אנחנו ההורים ואנשי 
חנניה  הרב  אומר  שמחים",  מציון  עזר 
צ'ולק יו"ר עזר מציון. "המראות משמחת 
השנה.  כל  אותנו  מלווים  השואבה  בית 
מדובר במעמד של שמחה אמיתית מכל 
בא־ וחיזוק  התחזקות  של  מעמד  הלב, 
הנוכחים.  כל  אצל  חותם  שמותיר  מונה 
ורבנן  מרנן  של  המרשימה  ההשתתפות 
מידי  שבוחרים  שליט"א  ישראל  גדולי 
כמה  עד  ממחישה  למעמד  להגיע  שנה 
מדובר במעמד מיוחד וחשוב גם עבורם".

הפנינג ענק בלב היער ע"י 'ארץ הקודש' למאות משפחות 
לילדים בעלי צרכים מיוחדים של ארגון 'בלב אחד'

עמנואל: רופא המשפחה של 
לאומית שירותי בריאות זכה 

באות "יקיר הישוב"
ד"ר אורי פינסקי המשמש כרופא המשפחה של לאומית 

שירותי בריאות בעמנואל זכה באות הכבוד "יקיר הישוב" • 
לאומית: "אנו מודים לו על פועלו הרב למען תושבי היישוב 

במסירות, ברגישות ובאכפתיות מעל ומעבר"
נח־ אשר  בריאות  שירותי  לאומית 

שבת לחלוצה של ממש בעמנואל זכתה 
רופאיה  מבכירי  אחד  כאשר  השבוע 
במקום זכה באות הכבוד "יקיר היישוב" 
וזאת בעקבות מסירותו הרבה למען תו־
שבי המקום, ובמקצועיות שאין שני לה.

רופא  פינסקי,  אורי  בד"ר  מדובר 
בריאות  שירותי  לאומית  של  המשפחה 
"יקיר  הכבוד  באות  זכה  אשר  בעמנואל 
היישוב". ד"ר פינסקי משמש מזה שנים 
לאומית  של  המסור  המשפחה  כרופא 
מעניק  הוא  כאשר  בריאות  שירותי 
פנים  במאור  מקצועיים  רפואה  שירותי 

ובסבלנות רבה.
הגיבו  בריאות  שירותי  בלאומית 
מודים  "אנו  כי  ואמרו  המרגשת  לזכייה 
מקרב לב לרופא המשפחה המסור ד"ר 
אורי פינסקי אשר זכה באות הכבוד 'יקיר 
היישוב'. ד"ר פינסקי משמש כדוגמא של 

והענקת  היישוב,  תושבי  למען  מסירות 
ובאכפתיות  ברגישות  רפואה  שירותי 

מעל ומעבר".

הכן עצמך לחורף
הקסם שטמון במרק העוף של סבתא, ויטמינים וצמחי-מרפא המסייעים 

למערכת החיסונית והקשר בין מערכות הגוף והנפש בוויסות ותפעול 
מערכת החיסון; החורף והגשמים בפתח ושוב ההיערכות מאתגרת. 

המומחים של 'מכבי' עם הטיפים שיישמרו עליכם בחורף הקרוב 
שי־ וסבון,  מים  עם  ידיים  שטיפת 

אין  (אם  המרפק  או  המסכה  לתוך  עול 
מסיכה) וריחוק חברתי, נכנסו לחיינו עם 
הקורונה, אבל למעשה מדובר בפעולות 
מומלצות אשר מפחיתות באופן דרמתי 
את הסיכון גם לתחלואה בשפעת. נוסף 
כי  לדעת  חשוב  היגיינה,  על  להקפדה 
שוויט־ כך  על  המעידים  מחקרים  ישנם 
למערכת  לסייע  עשויים   C-ו  D מין
ולהפחית  הנשימה  ולמערכת  החיסונית 
וירא־ במחלות  להידבקות  הסיכון  את 

מומלץ  ולכן  ושפעת,  קורונה  כגון  ליות 
להקפיד על תזונה נאותה שכוללת ויט־

מינים אלו וחשיפה של 10-20 דקות ביום 
לשמש. תחת המלצת איש מקצוע, ניתן 
מוגבר  באופן  אלו  ויטמינים  לצרוך  גם 

באמצעות כדורים או סירופ.
ומה לגבי מרק העוף של סבתא בע־

לת תכונות הקסם? בנוסף לחום ולאהבה 
שיש בכל כף מרק, נמצא כי המרק מכיל 
אנטי-דלקתיות  תכונות  עם  מרכיבים 
המסייעים לגוף כנגד שיעול וברונכיטיס, 
כדי  המומלצים  ומלחים  נוזלים  וכמובן 
ללוות  העלולה  מהתייבשות  להימנע 
שתיית  בדומה,  ותסמיניה.  השפעת  את 
מים  המכילים  "איזוטוניים"  משקאות 
ומלחים כפי ששותים רצי מרתון יכולה 
של  מצב  כל  דומים.  אלמנטים  לספק 
מחלה (כולל שפעת) הוא מצב של סט־
רס מוגבר עבור הגוף, ולכן רצוי להקשיב 
לגוף ולתת לו את המנוחה הנדרשת על 
ומשאבים  אנרגיה  להפנות  שיוכל  מנת 
למלחמה במחלה. "הסתבכות של שפעת 
נגרמת עקב דלקת ריאות חיידקית שמ־
תפתחת בגוף מוחלש מצינון ויראלי. מו־

מלץ לקחת גם צינון "קל" כזה ברצינות, 
השפעת  נגד  ולהתחסן  מעישון  להימנע 
ד"ר  מסביר   - סיכון"  בקבוצת  הנך  אם 
אורי שושן, פנימאי ורופא משפחה, מכבי 

שירותי בריאות מחוז צפון.
"הידע הרב שצברנו בנוגע לאופן בו 
מערכות הגוף והנפש שלנו פועלות, לא 
מותיר ספק באשר לקשר ביניהן", מסבי־
רה ד"ר ג' שטופמן, מנהלת אגף הרפואה 
גוף  בין  איזון  כי  ההבנה  טבעי.  במכבי 
בריא  חיים  אורח  על  והקפדה  לנפש 
נחלת  רק  אינה  מחלות  למניעת  יסייעו 
של  בבסיסן  ומצויה  המודרנית,  הרפואה 
המסורתית,  הרפואה  שיטות  מרבית 

במזרח ובמערב. 
לפי תפיסות אלו, הקפדה על תזונה 
איכותית, תרגול תנועה ונשימה ושמירה 
על אורח חיים מאוזן יסייעו בשימור הב־

במערכת  ויתמכו  מחלות  מניעת  ריאות, 
החיסונית . 

בשיטות  נעזרים  אנו  טבעי  במכבי 
צמחי  נטורופתיה,  דיקור,   - כגון  שונות 
וטוינה,  שיאצו  כמו  מגע  טיפולי  מרפא, 
תרגול מיינדפולנס וצ׳י קונג ועוד. שיטות 
אלו ואחרות, מסייעות לחיזוק המערכות 
הרג־ העצבי,  לוויסות  ותורמות  השונות, 

שי וההורמונלי. באמצעותן, ניתן לתמוך 
ביכולתו של כל מטופל, בכל גיל, לייצר 
תגובה חיסונית מיטבית, הנחוצה במיוחד 
זו  בדרך  הנוכחית.  המאתגרת  בתקופה 
להדבקות  הסיכון  את  מצמצמים  אנו 
להפחתת  ומסייעים  החורף  במחלות 

חומרתן ולהחלמה מהירה יותר.

הליווי הרפואי הכריע שנים של מאבק:

הביטוח הלאומי ישלם 44,400 שקלים 
בשנה לצעיר עם בעיות בריאותיות

לא מעט תביעות לקצבת נכות 
הלאומי  הביטוח  ידי  על  נדחות 
לעת  מעת  מוצדקות.  לא  מסיבות 

ער־ שהגישו  אנשים  על  שומעים 
הקצבה  את  לקבל  והצליחו  עור 
יום  בכל  לא  אך  להם.  המגיעה 

בסדר  הצלחה  סיפור  על  שומעים 
גודל כזה. 

מחלה  עם  המתמודד  צעיר, 
מש־ יציבה,  ולא  התקפית  כרונית 

פחתו ניסתה במשך שנות ילדותו 
נכות  קצבת  לקבל  פעמים  כמה 
גורמים  מספר  הצלחה.  ללא  אך 
המ־ ידי  על  שהתבקשו  חיצוניים 

אף  השנים,  במהלך  לסייע  שפחה 
הם לא הצליחו לשנות את החלטת 
בסירובו  שעמד  הלאומי,  הביטוח 

להעניק את הקצבה.
לחייו,  העשרים  בשנות 
נואשה  לא  הצעיר  של  משפחתו 
ופנתה  זכאותו  את  מלהוכיח 
למימוש  המרכזית  ל'חברה 
לה  שתסייע  מנת  על  זכויות', 
לרא־ ואז  הפלונטר,  את  לפתור 

הפעם  הייתה  זו  מהפך.  חל  שונה 
הלאומי  שהביטוח  הראשונה 
רפואית  מקצועית  סקירה  קיבל 
ההוכ־ כל  כולל  למצב,  מדויקת 

עוול  תוקן  וכך  הנדרשות,  חות 
של  לפעולותיה  הודות  שנים.  של 
קיבל  הצעיר  בתביעה,  החברה 
בנכות  ההכרה  את  סוף  כל  סוף 
קצבת  מעתה  ומקבל  לו,  המגיעה 
נכות בשיעור מאה אחוזים למשך 
של  שנתי  בסכום  מדובר  חייו,  כל 

44,400 שקלים. 
"סיפוק גדול, לצד ביקורת על 
שהובילו  וטעויות  מחדלים  שורת 
שנים",  במשך  קצבאות  להפסד 
החברה  יו"ר  שזירי,  הרב  אומר 
זכויות. "מלבד  למימוש  המרכזית 
שרק  וידועה,  קשה  מחלה  אותה 
קצבת  להעניק  יכלה  לבדה  היא 

ההפתעה  למרבה  גילינו  נכות, 
לא  תקשורתית  בעיה  שישנה 
שיחות  ידי  על  וזאת  מאובחנת, 
המ־ בשיתוף  והילד  ההורים  עם 

התיק  את  שהפנה  הרפואי,  ערך 
לאבחון מקצועי, שאכן אישש את 
תקשורת  בעיית  שקיימת  החשש 
ספק,  אין  ספק,  כשאין  מורכבת. 
הצעיר מקבל היום את המקסימום 

המגיע לו." 
שהדבר  אף  הלאומי,  הביטוח 
משמש  שאינו  ואף  תפקידו,  אינו 
לפנות  ההורים  בהחלטת  פקטור 
ממנו,  מצופה  שונים,  לאבחונים 
בוועדות,  היושבים  ומהרופאים 
לראות  וינסו  מקרה  כל  שיבחנו 
וימלי־ להם,  שניתן  למידע  מעבר 

כזו  ובדיקה  אבחון  על  להורים  צו 
ואחרת. 

במשך  כשל  הלאומי  הביטוח 
שנים כאשר התעלם ממצב הילד, 
ולאחר מכן מהאדם הצעיר שגדל 
קשה  כרונית  מחלה  לצד  להיות, 
שמ־ מורכבת,  תקשורת  ובעיית 
להש־ יכולתו  צמצום  על  שפיעה 

תכר ולהתנהל בכוחות עצמו ללא 
תיווך והכוונה קבועים.

אחרי  שהסתיים  זה  סיפור 
האטי־ את  מציג  בהצלחה,  שנים 

הבירוקרטיה  הממסדית,  מות 
נתקלים  שבה  הרבים  והקשיים 
לקצבאות,  הזכאים  אנשים  אותם 
שאינם מצליחים לקבל את המגיע 
ישנה  כי  מוכיח  שני,  מצד  להם. 
דרך שבה ניתן לגבור על המכשו־

לים, על ידי קבלת עזרה מקצועית 
וליווי רפואי.

בחול המועד סוכות התקיים הפ־
בן  ביער  מקסיקו  בפארק  מיוחד  נינג 
צרכים  בעלי  לילדים  למשפחות  שמן 
מיוחדים. ההפנינג התקיים בידי אנשי 
מתחם  שהקימו  בקק"ל  הקודש  ארץ 
בלב  ומשחקים  שעשועים  של  מיוחד 
ומרהיבה  מיוחדת  בהפקה  היער, 
לטובת הילדים ובני משפחותיהם של 

ארגון בלב אחד. 
המוקדמות  הבוקר  משעות  החל 
הגיעו מאות ילדים מיוחדים ובני מש־
פסטורלית  באווירה  ליער  פחותיהם 
בצל העצים, על מנת להשתחרר לכמה 
שעות מהמעגל המוכר להם של הסבל 
מיוחד  פעילות  מיום  וליהנות  והכאב 
המוקדש כולו רק להם. בני המשפחות 
עשו  שהמארגנים  היה  ניכר  כי  ציינו 
הכל כדי להפוך את היום הזה למהנה 

וחווייתי ככל האפשר עבורם.
במהלך כל שעות היום נהנו היל־
עשרות  שהכילו  ענק  ממתחמי  דים 
ומ־ תחרויות  של  חווייתיות  פעילויות 
שחקי שטח שונים, מתחמים נפרדים 
של מתנפחים גדולים וקטנים, פארק 

ומתחם  הגילאים,  לכל  ענק  חבלים 
רכיבת סוסים לילדים. 

מספר  הוקמו  במקום  בנוסף, 
וכיבוד  שתייה  ומתקני  כשרות  סוכות 
קל, כדי שבני המשפחות יוכלו לאכול 

ולפוש וליהנות ולהרגיש בבית.
אנ־ בידי  הוקם  הפעילות  מתחם 

שי תנועת 'ארץ הקודש' בקרן קיימת 
ארגון  עם  ובשיתוף  (קק"ל),  לישראל 
'בלב אחד'. מאות המשפחות שהגיעו 
הארגון  אנשי  בידי  התקבלו  למתחם 
ובידי הרב פסח לרנר יו"ר תנועת 'ארץ 

להשתתף  במיוחד  שהגיע  הקודש' 
מבני  נרגשות  לתודות  וזכה  באירוע 
המשפחות על הפעילות המיוחדת של 
לטובת  האירוע  את  שקיימה  התנועה 

הילדים ובני משפחותיהם. 
נערך  היום  סיום  לקראת  וכמובן 
עם  השואבה  בית  שמחת  במקום 
והזמר  נחשוני  אהרלה  של  תזמורתו 
ושמחו  שהרקידו  פליישמן  יהודה 
במקום יחד עם עשרות מתנדבי 'בלב 

אחד'.

צילום: קובי הר צבי
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בסוכת הגאון רבי יוסף יצחק בלינוב שליט"א – רב מרכז בני ברק:

שמחת חג עילאית בהתכנסות רבני ודייני בית דין צדק 
ובית ההוראה המרכזי 'מורשת משה' לרגל חג הסוכות

לא ניתנו ימים טובים לישראל אלא 
כדי שיעסקו בהם בתורה: במעמד תורני 
בית  ודייני  רבני  התכנסו  ומרשים  צנוע 
דין צדק ובית ההוראה המרכזי 'מורשת 
יצחק  יוסף  רבי  הגאון  בסוכת  משה' 
ברק  בני  מרכז  רב   – שליט"א  בלינוב 
וגאב"ד הביד"צ, לכבוד חג הסוכות תוך 

דיון הלכתי בענייני החג.
בית דין צדק 'מורשת משה' – אשר 
הוקם לזכרו של הגאון רבי משה יהודה 
לייב לנדא זצוק"ל – רב העיר בני ברק, 
הפך עד מהרה לתל תלפיות אשר רבים 
נעזרים בו בבירור דבר ה' זו הלכה. בראש 
בית הדין ניצב חדב"נ – הגאון רבי יוסף 
יצחק בלינוב שליט"א, רב מרכז העיר בני 
ברק וגאב"ד הביד"צ, הממשיך בכך את 

דרך חמיו הגדול להורות הלכה לרבים.
ובאו  התכנסו  הסוכות,  חג  לכבוד 
בסוכתו של הגאב"ד רבני בית הדין, לדיון 
המינים,  ארבעת  ובהלכות  החג  בענייני 
בשנה  שהתחדשו  חידושים  על  בדגש 
וההשלכות  שביעית,  מוצאי  שנת   – זו 
ארבעת  מצוות  קיום  על  מכך  הנוגעות 

המינים כהלכתה.
הגאונים  הרבנים  השתתפו  בכינוס 
פישל  רבי  הרה"ג  א-ב):  סדר  (לפי 

צבי  יוסף  רבי  הרה"ג  שליט"א,  בידרמן 
אריה  יהודה  רבי  הרה"ג  שליט"א,  בינט 
אהרן  רבי  הרה"ג  שליט"א,  הלברשטאם 
משה וייס שליט"א, הרה"ג רבי משה וייס 
שליט"א, הרה"ג רבי יוסף מאיר מושקו־

ביץ שליט"א, הרה"ג רבי ישעיהו פלדמן 
קורנבליט  יהודה  רבי  הרה"ג  שליט"א, 

שליט"א.
במהלך הכינוס, דנו הרבנים הגאונים 
המינים.  ארבעת  הלכות  אודות  שליט"א 
הסכך,  בשווקי  השינויים  אודות  כן  כמו 
כאשר מגוון חדש של מחצלות העשויות 

לסכך נכנסו לשוק הסכך, ויש מהן הדו־
רשות פיקוח כשרות מחמיר.

את  סיכם  שליט"א  הרבנים  אחד 
דשמיא  בסייעתא  כי  באומרו  הכינוס 
ומחבבי  במצוות  מדקדקים  ישראל 
מצוות הם, והדבר ניכר במגוון השאלות 
משה'  'מורשת  ההוראה  בית  עסק  בהן 
כי  ספק  אין  הסוכות.  חג  ובמהלך  לפני 
יעמדו  הנכבד  בכינוס  שלובנו  ההלכות 
השואלים  לכלל  ולהורות  רבים,  לימים 

את דבר ה' זו הלכה.

המונים השתתפו בשיעורי תורה בליל חיתום הדין – 
ליל הושענא רבה תשפ"ג

מטעם ארגון 'יד בן ציון וחיה' שע"י ד"ר מנחם חיים ברייר • השנה ה-31

כן  ה-31  לשנת  להגיע  זכינו  בס"ד 
כל  לאורך  התורה  שיעורי  לקיום  ירבו 
חיתום  ליל  רבה  הושענא  בליל  הלילה 
הדין במרכז אירועים 'אחוזת וגשל' בבני 

ברק ובחסותם האדיבה.
השיעורים התקיימו מטעם 'יד בן ציון 

וחיה' ע"י ד"ר מנחם חיים ברייר.
בכל  שונים  באמצעים  האזינו  רבים 
הציבור  כולל  ובעולם,  בארץ  ואתר  אתר 

על כל גווניו.
שליט"א  והדרשנים  הרבנים  גדולי 

דיברו בנושאים הבאים:
זילברשטיין  יצחק  רבי  הגדול  הגאון 
שליט"א – "רפואה והלכה" – הרחיב בענין 
המטופלים  כלפי  בתפקידו  הרופא  חובת 
מול חובת הרופא כלפי משפחתו ובמק־

לטיפול  הרופא  משפחת  חובת  מהי  ביל 
הרופא בחולי ישראל.

וולך  הכהן  מאיר  שלום  ר'  הרה"ג 
שליט"א – "יום החיתום" – אומות העולם 
מקריבים  ואנו  ישראל  בעם  וטבחו  הצרו 
כנגדם 70 פרים, מדוע? אנו מוותרים על 

כבודנו אנו למען כבודו יתברך.
קליין  שאול  משה  רבי  הגדול  הגאון 
שליט"א – "מעניני דיומא" – העמיק בכך 
שלמצוות ולעבירות יש השפעה בעולמות 
העליונים והוסיף בנושא ארבעת המינים 
כנגד השמירה על האיברים ובפרט בענין 
שמירת העיניים והלב בסכנת הטכנולוגיה 

ומכשיריה.
 – שליט"א  אלקריף  גואל  ר'  הרה"ג 
"השמחה בקיום המצוות" – העמיק בענין 
המצוות שאף אותן מצוות שנראות לאדם 

כערבה, בלי טעם ובלי ריח, ערכן עצום!
הרה"ג ר' ברוך רוזנבלום שליט"א – 
"חיתום הדין" – דיבר על כך שבהושענא 
ולכן  כבנים,  שאנו  הדין  מוכרע  רבה 
נא  והושיעה  "הושענא  בתפילה  אומרים 

אבינו אתה".
הרה"ג ר' מרדכי נויגרשל שליט"א – 
"האיזון בין דין לשמחה" - סוכת השמחה 
הקודש  ברוח  הסוכה  יסכה  שרה-  של 
והניצחון ביום הושענא רבה על ישמעאל.
 – שליט"א  שטין  מנחם  ר'  הרה"ג 

במלכות  עולם  לתקן  שביעית,  "מוצאי 
ש-ד-י" – תקופתנו, תקופת משיח. הביא 
שה־ הגר"א,  בשם  חיים  החפץ  דברי  את 
שהתקיים  אלו  אותם  הם  לגאולה  זוכים 
, ובעיקר הבדלה  בהם "ואבדיל אתכם..." 
תרבותית (קולטורה) כמו מוזיקה, מכשי־
שנגאלו  במצרים,  שהיה  כמו  ולבוש.  רים 

רק אלו שלא שינו לשונם וכו'.
שליט"א –  הופנונג  גדליה  ר'  הרה"ג 
"להתענג על ה'" – הביא את דברי הפלא 
יועץ בשם הארי הקדוש על סגולת הש־
מחה בחג הסוכות כהבטחה לשנה טובה 
עפ"י  וביאר  לעולם.  שתמשך  ולשמחה 
להגיע  הדרך  כי  דסלר  הרב  של  משנתו 
ונסיונות  קשיים  בהעדר  אינה  לשמחה 

אלא אדרבה מתוך הקשיים והנסיונות.
קרלינשטיין  יוסף  חזקיהו  ר'  הרה"ג 

בענין  –דיבר  ערבה"  "יום   – שליט"א 
"והשיאנו את ברכת שמחתך" וכו', המע־

לה הגדולה עם הסיעתא דשמיא שבצידה 
להביא את שמחת החג לכל תקופות חיינו 
להיות שמחים למרות גלי הים הסוערים, 

והחכמה של היהודי לשמוח ולא לצנוח.
הרה"ג ר' יעקב שיש שליט"א – "מבט 
דברי  את  הביא   – שונה"  ראיה  מזוית 
להמשך  האדם  בטבע  כי  סופר,  החתם 
ההתעניינות  שכאשר  ומדגיש,  לחדשות. 
מביא  זה  ה'  בעבודת  לחדשות  מופנית 
עריבות ומתיקות בעבודת ה', ברכה וסי־

עתא דשמיא. אך כשההתעניינות חלילה 
עריבות  מפחית  זה  חיצוניות  בחדשות 
הבחירות  ערב  כעת  ובפרט  זו.  ומתיקות 
לגנוב  אפשרות  כל  הרע  ליצר  לתת  לא 

את זמן החורף הבעל"ט. 

ִמיד ּתּוַקד ית ַיֲעקֹב-ֵאׁש תָּ בֵּ
ניצוצי אש לאורו של אבינו ומורינו המשפיע הרה"צ יעקב יצחק מושקוביץ זצ"ל • לרגל יומא דהילולא

בן ציון ברכר

ַהיַַּער  י  ַמֲעַמקֵּ בְּ ּוְסבּוִחים  ְנֻבִכים 
הוְֹלִכים, 

ָבר לֹא זוְֹרִחים,  ֶמׁש כְּ ַקְרֵני ַהשֶּׁ
ְיָלה,  קּום-ַהלַּ ָנָפיו ַעל ַהיְּ ּפוֵֹרס כְּ
ְך ַוֲאֵפָלה, ּוֵבינוֹת ַלֲעֵצי ַהיַַּער חֹשֶׁ

ֶטֶרף  ֵמַחּיוֹת  ְורוֲֹעִדים  זוֲֹחִלים 
ִפיַלת ּבוֹר,  ּוִמנְּ

ל אוֹר, ה ְלִניצוֹץ שֶׁ ַהְלַואי ְוִנְזכֶּ
ה/ ְמַקוֶּה/ְמַיֵחל/ְמַצפֶּ ֶאָחד  ל  כָּ

ָלֵאׁש
לֹא  הּוא  ִטְבעוֹ  ֵמֶהם  ֶאָחד  ֲאָבל 

ְלִהְתָיֵאׁש
ַחּיּות כמיֵמי ְנעּוִרים בְּ

ֵני ֲאָבִנים ֵמִרים ִמְתּכוֵֹפף ּושְׁ
ִמְת־ ְוָהֲאָבִנים  זוֹ  בָּ זוֹ  ָפן  ְפשְׁ ְמשַׁ

ִמים ַחמְּ
יצוֹצוֹת ֵאׁש ֵמֶהם יוְֹצִאים נִּ ַעד שֶׁ

ּוֵמִאיר  ץ  ַקפֵּ מְּ שֶׁ ָהָבה,  ַללֶּ יצוֹץ  ִמנִּ
ִדיָצה בְּ

ֲעַדִין  ְואוֵֹמר,  עוֵֹצר  ֵענּו  ְמֻידָּ ֲאָבל 
יִכים ִמן ַהיַַּער חּוָצה, לֹא ַמְמשִׁ

ח ִמן ָהֵאׁש ְוַיְדִליק  ל ֶאָחד ִיקַּ כָּ שֶׁ
ה, ִחלָּ תְּ

ֶבה ַהנֵּר ָחִליָלה, ִאם ִיכָּ שְׁ
ְוָיִאיר  ְוהוֵֹלְך,  מוִֹסיף  כְּ ְדִליקּו  תַּ

ר ֵנֶלְך, ֶרְך ֲאשֶׁ ֶאת ַהדֶּ
ֶלְך. יַע ְלֶדֶרְך ַהמֶּ ֲעֵדי ַנגִּ

ֶזה ָהָיה ָאִבינּו ּומוֵֹרינּו זצ"ל, כָּ
ְפָרט ּוִבְכָלל, ָכל ִעְנָין, בִּ בְּ

ֵאׁש  ּבוֹ  ַער  בָּ ָהַאֲחרוֹן  יוֹמוֹ  ַעד 
ָבחּור ָצִעיר, ֶלָהָבה כְּ

א, ְלָהִאיר. ָכל נוֹשֵׂ ה, בְּ אוֵֹמר ְועוֹשֶׂ
צריך  תמיד  ּתּוַקד:  ִמיד  תָּ ֵאׁש 
איש  בלב  התלהבות  נקודת  להיות 
ישראל. וע"ז נאמר 'אש תמיד תוקד' 

(שפת אמת - צו)

אש התפילה
חם לבי בקרבי בהגיגי תבער אש
שלהבת התפילה הוצתה בחייו כל 
איננו  באש  בוער  והסנה  מחדש,  יום 
אכל, מיט א פרישע ברען! והיה מרבה 
בפעולות שונות כדי להכניס התחדשות 
שבלב  בעבודה  חדשה  נעורים  ואש 
סידורים  אחר  חיפוש  כמו  תפילה  זהו 
חדשים עם פירושי מלות מגוונים. בכל 
מיוחדת,  התחדשות  מוצא  היה  סדור 
קמ"ץ  שהניקוד  נהנה  הסדורים  באחד 
מופיע כראוי כמובא בכתבי המקבלים, 

ועוד.
בוקר  לפנות  הוצתה  התפילה  אש 
וחוק  בשיעורים  הראשונים  כחסידים 
לימודים קבוע בל יעבורון לפני התפי־
לה, כשהאש גובהה ע"י גמרא, משניות, 
זוהר וספרי חסידות, עד שתהא כמדו־

רת אש.
דקה..."  דממה  קול  האש  "...ואחר 
באש  לא  אשר  בתפילתו,  פתח  אז  או 
ה' כי אם בקול דממה דקה, באש נצורה 
אך בהתלהבות גלויה, עמד על מקומו 
על  ועמד  לתפילה,  לו  שייחד  הקבוע, 
מקומו בדביקות לא נע ולא זע, כשכל 
כלו התייחדות והתקשרות עמו יתברך, 
הבערה במחיאת  פעם פורצת  כשמידי 
הלב...  ממעמקי  ובאנקה  כף,  אל  כף 
'להגיד  מבארדיטשוב  הרה"ק  כמאמר 
כל  שעם  שינה'  שלא  אהרן  של  שבחו 
לפני  עשה עבודתו כעומד  ההתלהבות 
דרך  אותו  על  ומסודר,  מדוד  המלך, 

היתה אשו לה'.
חזר  בעיניו,  שראה  הבא  הסיפור 
להבת  את  שיקף  רבות,  פעמים  וסיפר 
עבודתו לזכות לתפילה בכוונה שלמה, 
וכה סיפר: האדמו"ר מטאהש זי"ע בק־
נדה, היה נוהג להתכונן לתפילה במשך 
כל היום כולו, ולעת ערב היה מתפלל 
זה.  אחר  בזה  ומעריב  מנחה  שחרית 
פעם אחת אחר תפילת שחרית התחי־
ואחרי  מנחה,  תפילת  של  הקרבנות  לו 
שסיימו הקרבנות ופטום הקטורת פנה 
האדמו"ר מטאהש אל המתפללים, בלי 
שהתביש מחסידיו ומעריציו שהתפללו 
חפץ  בתחנונים, "אני  מהם  ובקש  עמו, 
להתחיל מחדש באמירת הקרבנות ופ־

טום הקטורת, כיון שראשי פנה לענינים 
אחרים, ולא כיוונתי כראוי...".

בכוונת  המרובה  ההשקעה  מלבד 
בתפילה, המשיכה אותה התלהבות גם 
לאחר התפילה, וכחסידים השוהים לא־
חר התפלה, נשאר עטור בטלית ותפילין 

שעה ארוכה.

אש התורה
הלוא כה דברי כאש נאם ה'

ר' יענק'ל היה משמש כדוגמא חיה 
להנאמר בספר הקדוש 'נועם אלימלך' 
יענק'ל  ר'  הגה  [שבו  שמיני)  (פרשת 
בדביקות דקדושה מדי יום ביומו ממש] 
וז"ל: "אמר הכתוב (בראשית א ו) 'יהי 
רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים 
למים', ויש לומר הפירוש, דהנה שמים 
פירש רש"י אש ומים, דהתורה נקראת 
מים, והשם יתברך ברא מדרגות והבדל 

האדם  שצריך  שפי'  למים,  מים  בין 
ללמוד עם אש התלהבות וחשק לשמו 

יתברך".
כה  "הלוא  כב.):  (ברכות  המאמר 
דברי כאש נאם ה', מה אש אינו מקבל 
מקבלין  אינן  תורה  דברי  אף  טומאה 
טומאה" קיבל משמעות מיוחדת אצלו, 
ויגיעת  בלימוד  השקיע  רבים  כוחות 
ברחימו  היה  תמיד  כשלימודו  התורה, 

ודחילו בקדושה וטהרה.
לאחר  בשבת  נעוריו,  משחר  עוד 
קודם  ומצוות,  תורה  לעול  שנכנס 
הבימה,  על  נעמד  התורה,  קריאת 
ובעזות דקדושה, אמר את דרשת הבר 
הד־ המתפללים.  קהל  כל  לפני  מצוה 

זמן  בענין  עצומה  מערכה  הייתה  רשה 
תפילין בשבת ויום טוב, ששמעה אביו 
מרבו הגה"צ בעל המעשי למלך זצ"ל, 
עשרה  שלוש  זו  בסוגיא  הקשה  אשר 
קשיות חמורות, ותרץ את כלם בתירוץ 
הקשיות  כל  את  שתירץ  גאוני,  אחד 

כאחת.
כ"ק  דודו  היה  לפעם  מפעם 
האדמו"ר מסטראפקוב נוסע לבקר את 
ובאותם  שבארה"ב,  סטראפקוב  חסידי 
האהוב,  דודו  סביב  כרוך  היה  ימים 
השלהבת  את  חפנים  מלוא  ינק  וממנו 
הקדושים.  מאבותיו  שקיבל  הקדושה 
ומעבר  מעל  הייתה  לדודו  מסירותו 
לכוחותיו, עד שהגה"צ האדמו"ר מדא־

מבראווא זצ"ל ביקש ממנו שיקפיד על 
סדרי לימודו לבל יפגעו.

מסט־ האדמו"ר  של  הגדולה  בתו 
ור'  משאץ,  לאדמו"ר  נישאה  ראפקוב 
הגיע  זצ"ל  יענקל  ר'  של  אביו  ישראל 
שה־ הנישואין  לשמחת  משפחתו  עם 
תקיימה בארה"ק. בעת החתונה שוחח 
האדמו"ר מסטראפקוב עם רבי יענק'ל, 
החסידי  לבבו  את  הכיר  שכבר  ומאחר 
הבוער, החל לבחון אותו בחלקים נכב־
דים בשלחן ערוך ארח חיים ויורה דעה, 
השאלות  כל  על  אתר  על  השיב  והוא 
בהתלהבות  מלא  דאורייתא.  בריתחא 
פנה האדמו"ר מסטראפקוב אל גיסו ר' 
ישראל מושקוביץ, והציע לו לשדך את 
בנו הבחור החשוב עם בתו שתחי', וכך 
נהיה לחתנו של האדמו"ר מסטראפקוב 

זצ"ל.
בסעודת ליל חג השבועות היה רבי 
יענק'ל מלהיט בילדיו את השמחה הע־

צומה על קבלת התורה מחדש, ולאחר 
הסעודה עמד לרקוד איתם בהתלהבות 
עם  הרקוד  לאחר  תורה,  של  לכבודה 
הילדים, המשיך רבי יענק'ל לרקוד לב־

דו את הנגון 'תורת ה' תמימה', במשך 
עשרים דקות ארוכות.

לרבנים,  מתקשר  היה  אחת  לא 
לגיסיו, לילדיו, ואפי' לנכדיו כדי לברר 

וללבן תוס' מסויים ...
עסק  לחייו,  האחרונים  בחודשים 
בלימוד עיון במסכת פסחים, יום אחד 
התקשר לנכדו, ותינה דאגתו שלפי הע־
הגמרא  לפירוש  מהערות  מסויימת  רה 
בסוגיא  לימודו  שדרך  יוצא  מתיבתא, 
שעה  הדברים  ליבון  ולאחר  נכון,  אינו 
ארוכה התברר, שבטעות דפוס הוכנסה 
הערה מהדף הבא. כך, כדרך האש, מה 
על  ויתר  לא  הוא  אף  הכל  שורף  אש 
מלה בתוה"ק, עד שהתבאר אצלו הדק 
בשאר  כך  ב'בבלי'  וכמעשהו  היטב, 
סדר  לפי  המשניות  כלימוד  לימודיו, 
מסויים של פרקים, בכל יום. ומה נאדר 
בירור  לאחר  נלהבים  פניו  מראה  היה 

וליבון הלימוד...

אש החסידות
רשפיה רשפי אש שלהבת

במעלליו יתנכר נער - מהיותו ילד 
החסידות,  אש  בליבו  התלקחה  קטן 
חיפוש  עם  מאירה  לשלהבת  והפכה 
עקשני ולוהט אחר דבקות בה' וצדיקיו.
בחסידים  הביט  תמימות  בעיניים 
הנעלים שישבו בדרך קבע בחצרו של 
את  לחקות  וניסה  מבאבוב,  האדמו"ר 
הליכותיהם בקודש. בשונה מיתר היל־

שלא  המלחמה,  אחרי  באמריקה  דים 
ההינו לגדל פאות חסידיות מסולסלות, 
שגידל  כמעט  היחיד  הילד  הוא  היה 

פאות חסידיות בהתלהבות ובשמחה.
ללבוש  חשק  שנים,  עשר  בגיל 
בשבת בעקיטשע, אך המציאות באותם 
היו  ובקושי  מאוד,  שונה  הייתה  ימים 
בשבת.  בעקיטשע  שלבשו  מבוגרים 
והחל  נרתע,  לא  חייו  בכל  כדרכו  אבל 
בעקיטשע,  לו  שיקנו  להוריו  להתחנן 
הסכינו  לא  ההם  כבימים  הוריו  אבל 
הכסופים  להבת  אבל  שכאלו,  לדברים 
גברה  אלא  כבתה,  לא  החסידי  ללבוש 
על  לעמוד  החל  והוא  ויותר.  יותר 
סליחות  ספרים,  ולמכור  ביהמ"ד  יד 
העלות  את  לממן  שיוכל  כדי  וסדקית, 

הגבוהה של הבעקיטשע החסידי...

אש ההתקשרות
ויושר יליצו בעדינו חיות אש

ישב  בו  לחדרו,  נכנס  שרק  מי 

והגה כל היום, היה תיכף מבחין בשתי 
אלו  היו  בקביעות,  שדלקו  אש  להבות 
שני נרות השמן שהיה מדליק יום יום, 
מנדל  מנחם  רבי  הרה"ק  לע"נ  האחד 
מרימנוב זי"ע, והשני לע"נ רבו האהוב 
הרה"ק רבי שלמה מבאבוב זי"ע, כי אכן 
נדלקה  אמת  לצדיקי  ההתקשרות  כך, 
האחרון  יומו  עד  מחדש,  יום  בכל  בו 

כבימי נעוריו.
בצדיקים  הדביקות  שלהבת  את 
מהר"ש  אשר  ישראל,  ר'  מאביו  קיבל 
מבאבוב העיד "כי זכה לאריכות ימים 
לצדיקי  התבטלותו  בזכות  מופלגת 

אמת".
לאחר  השבועות,  בחג  פעם 
ימים,  עול  עדיין  בהיותו  החג,  סעודת 
ברגל  והלכו  ישראל  אביו-ר'  נטלו 
לוויליאמסבורג  ארוכות  שעות  משך 
לבית מדרשו של האדמו"ר מסאטמאר 
עמדה  כבר  לביהמ"ד  כשהגיעו  זי"ע, 
האדמו"ר  אך  האילנות,  בראשי  החמה 
מסאטמאר עדיין עמד בתפילת שחרית 
הטהורות  פניו  רבה".  "אהבה  בברכת 
בערו כלפיד אש כשבוכה ומתחנן בניגון 
לבבנו  "ויחד...  רבה',  'אהבה  של  הידוע 
הקדוש  המחזה  וליראה...".  לאהבה 
חוזר  היה  חייו  וכל  הרך.  בליבו  נחקק 
ומספר על כך ליוצ"ח ובלשונו הציורית 
הקדוש  הקהל  היה  כיצד  מתאר  היה 
גדולה,  ובבכיה  בכיסופין  אחריו  עונה 

עד לב השמים. 
ואותה תבערה, גדלה והלכה בימי 
חיים'  'עץ  בישיבת  בלימודיו  בחרותו 
דבאבוב בלונדון, וזכה להתחמם לאורם 
לדו־ פשעווארסק  לבית  הצדיקים  של 

רותיהם וליהנות מזיוום.
במקוה,  בטבילה  מצוה,  כל  לפני 
בפה  אומר  היה  וכדו',  התפלה  לפני 
"הריני  ובהתקשרות:  בגעגועים  מלא, 
מקשר עצמי, נפשי, רוחי, ונשמתי, בנ־
פש רוח ונשמה של אדמו"ר רבי שלמה 

בן חיה פראדל".
רבו,  של  רוחו  את  נשם  רגע  בכל 
הרבי  היה  "כך  אומר,  היה  ענין  ובכל 

אומר / עושה... ".
כ"ק  לו  הראה  לפנים,  פנים  כמים 
יתירה  חיבה  השנים  כל  זי"ע  מהר"ש 

וקירבה ומיוחדת. 
ציין  תשרי  חודש  בסיום  פעם 
הוא  יענקל  "ר'  מבאבוב,  מוהר"ש 
אחד  טיש  אפילו  פספס  שלא  היחיד 

בירח האיתנים..." 
כ"ק  היה  לא  כבר  תשנ"ט,  בשנת 
זה  והיה  הבריאות,  בקו  זי"ע  מהר"ש 
הקדוש  לרבו  שנסע  האחרונה  הפעם 
לו  אמר  ממנו  שנפרד  בעת  מבאבוב. 
זיך  וועלן  "מיר  מבאבוב,  האדמו"ר 
לשדה  שיצא  לפני  געזעגענען...",  נאך 
התעופה התקשר אליו המשב"ק שיירד 
הגיע  שהאדמו"ר  כיון  למטה,  בזריזות 
המ־ זה  (ובמעמד  ממנו...  להפרד  אליו 
תיק לו סוד, שיש בשמו רמז לתפקידו 
בעוה"ז - 'להשפיע לאחרים', ואכמ"ל)

בשנות זקנה, יחד עם פרחי החסי־
דים שכוחם ואש נעוריהם בשיאם, היה 
נעורים  כבאש  כמוהם  וממתין  יושב 
שעות ארוכות לשולחנות הטהורים של 

אדמו"ר מלעלוב שליט"א.

אש השבת
"לכו נרננה...אש לפניו תלך 

ותלהט..."
כלפיד אש היו שבתותיו, הצרובות 
תל־ אלפי  אצל  וגם  יוצ"ח,  אצל  לעד 

מידיו כבניו.
השבתות היו מקשה אחת של ברען, 
חיות ורוממות הנפש, החל בספורי צדי־
קים ששפעו מפיו בסעודות השבת, וגם 
לאחר הסעודות היו הילדים מתיישבים 
במרפסת הבית, יושבים יחד עם אביהם 
אין  בהתלהבות  מספר  כשהוא  הגדול 
שיעור ומיטיב לתאר, לספר, ולהמחיש 
שהם  כביכול  שחשו  עד  העובדות,  את 
בנסיעה עם החבריא בדרך למעזריטש, 
שהתרוממה  בעגלה  הבעשה"ק  עם  או 
ונושמים  וכדו'...  הדרך  לקפיצת  באויר 

את רוחם של הצדיקים.
שלהבת  התלהטה  הסעודה  אחר 
השבת שבערה בו ופרץ בריקודין בהם 
גילה טפח מלבבו הבוער, ריקודים נע־
לים עם יוצ"ח, ולא רק, יהודי שעבר על 
יד חלון ביתו בליל שבת תיאר בהתרג־
שות מחזה מרומם שראה: "רבי יענק'ל 
דביקות  וכולו  החדר,  באמצע  עומד 
מוחלטת שאין בה שיור, רגליו מונפות 
לצד.  מצד  ומקפץ  רוקד  והוא  על  אל 
ידו האחת אוחזת בשטריימל לבל יפול 
באבנטו".  תקועה  השניה  וידו  מראשו, 
"היה נראה שיהודי זה הוא כאחד הצ־

דיקים הקדמונים, אין זה מראה השייך 
לדורנו בכלל. ומפיו ומליבו יוצא הניגון 
הברסלב'אי, 'עוז והדר לבושה, ותשחק 
בחדוה  ומנגן  חוזר  והוא  אחרון',  ליום 
הברה  "כל  יא..דידי..דידיי..",  עילאית, 
של הניגון מתעצמת ומלהיבה את ליבו 
אין  ובהתחדשות  בהתרגשות  הטהור 

קץ, שעה ארוכה נמשך הריקוד הקדוש 
הזה בליל שבת. 

עוז  שירת  כדי  תוך  התבטא  פעם 
כח  גרויסע  א  האט  ניגון  "די  והדר 

הקדושה". 
נסע  פטירתו  לפני  חדשים  מספר 
שמחה  לרגל  שמש,  בית  בעיר  לשבות 
את  עבורו  שסידר  הנכד  משפחתית. 
הדירה הגיע לפני שבת כשבידו נרונים 
הביט  יענק'ל  רבי  הנרות,  להדלקת 
בנרונים ואמר בלהט, "האם הנך סבור 
את  לכבד  בכדי  מתאימים  שנרונים 
דיבור  כדי  ותוך  נא",  הבט  השבת!? 
מכסף,  מהודרים  פמוטים  זוג  הוציא 
אני  לשבת  נוסע  שאני  מקום  "בכל 
כוסיות  עם  אלו,  פמוטים  עמי  נוטל 
זהו  שמן,  נרות  בהם  להדליק  זכוכית, 
כבוד שבת...", אכן די שבת איז טייער, 

ס'ברענט ווי א פייער...

אש ההשפעה
הבערה ללהב יוצאת...

את להבת רוחו החסידית הבוערת 
ללהב  הניח  אלא  לעצמו,  הניח  לא 
לצאת ולהבעיר עוד נשמות, והוא עצמו 
הגדיר את עבודתו באותן שנים בישי־

"השתדלתי  באבוב,  ציון  קדושת  בת 
לטעת בהם א חסידישע ברען". 

אשר  מחו"ל,  היו  הבחורים  רוב 
הגיע  בישיבה  הבוערת  הלהבה  שמע 
למקום  לגלות  ביכרו  והם  לאזניהם, 

תורה וחסידות.
עליו  העיד  מבאבוב  האדמו"ר 
לאחד ממקורביו ביטוי יוצא דופן שלא 
היה שגור על לשונו, "ער האט א הויכע 
נשמה, ער קען זעהן אין א חסידיש ספר 
די פנימיות ווי אזוי צו אויפ'לאכטן די 
מיט  ברענגען  ארויס  דאס  און  נשמה, 

ווארעמקייט..." 
את אור החסידות האיר לתלמידיו 
על ידי שיעורים עיוניים מלאי מח ולב 
ואומנות  הבעשה"ק.  תלמידי  בספרי 
מיוחדת וכח מפליא היה בידיו, לדלות 
מתוך דברי הצדיקים את דרך ההנהגה 
הנש־ את  בהם  ולהבעיר  ה',  בעבודת 
היו  שנמסרו,  השיעורים  מאלפי  מות. 
אף בספרי חסידות עמוקים, שכוללים 
הוא,  אך  להבנה,  הקשים  קבלה  קטעי 
עד  דבר  כל  ביאר  וב'ברען'  נרתע,  לא 
מומחה  והיה  ומאירים,  ברורים  שנעשו 

לרבים בדבר זה.
על  בערגה  מספרים  תלמידיו 
שיעוריו הרבים מלאי ההוד, ובפרט על 
בישיבה,  בשבתות  שמסר  השיעורים 

בהקף של חמש שעות בכל שבת!!
קודש  שבאש  הנלהבת,  עשייתו 
ומקיים,  מדבר  ועושה,  אומר  היה 
הבוער  מליבו  העביר  אותה  והחמימות 
ועל  שחת,  מרדת  רבות  נשמות  הצילה 

כך יעיד הסיפור הבא:
לצעי־ חבר  מהישיבה  תלמיד 
ולמד  אליהם  התחבר  פוחזים,  רים 
וכמעט  מטה,  מטה  ונגרר  ממעשיהם, 
אחד  יום  ר"ל.  תחתית  לשאול  שהגיע 
החליטו צעירים אלו לצאת לאתר בילוי 
מפוקפק, אשר כל באיו לא ישובון, ות־
למיד הישיבה סיכם להצטרף אליהם.

לאותו  לצאת  כשרצו  בבוקר 
הופיע,  לא  הישיבה  תלמיד  מקום, 
אך  אליו,  התקשרו  מה,  זמן  כשחלף 
הבחור השיב: "שמעתי אתמול שיעור 
מגדים,  בנועם  יענק'ל  רבי  של  נלהב 
הוא כל כך הבעיר את ליבי, איני רוצה 

ליפול יותר...".
מתשובתו,  נדהמו  העול  פורקי 
דר־ כעת,  מגיע  אינו  שאם  והזהירוהו 
כיהם ייפרדו לעד, אבל הניצוץ שנדלק 
והוא  גבר  יענק'ל  ר'  של  מהשיעור  בו 

נשאר בישיבה.
כשארע לפעמים שאחד הבחורים 
לש־ החליטו  ובישיבה  לקשיים,  נקלע 
יענק'ל  רבי  היה  הישיבה,  מכתלי  לחו 
את  להשאיר  ונלחם  מולם,  עומד 
צדקו  בהן  כשמבטיח  בישיבה,  הבחור 
דרך  על  יעלה  שהבחור  עד  ינוח  שלא 
המלך, והתלהבותו של ר' יענק'ל מכל 
להנהלה,  ברירות  השאירה  לא  נשמה, 
דורות  בישיבה.  נשארו  אכן  והבחורים 
רבים ההולכים בדרך ה' נזקפים לזכו־

תו, שאלמלא פועלו, היו נושרים רח"ל 
מדרך התורה לגמרי. 

בשדה  אותו  פגש  מתלמידיו  אחד 
התעופה באנגליה, כשהוא מלווה בשני 
ילדיו עטורי פאות, ואמר לו בגילוי לב, 
"תדע לך, שהפאות האלו של הילדים, 

הם בזכותך, והם שלך...".
לאחר   - שבת  במוצאי  חמין 
ארוך  משא  נשא  בה  שלישית  סעודה 
לגחלי  מרותקים  יושבים  כשהבחורים 
האש הבוקעים מפיו וליבו, עלו לביתו 
להתחמם  שרצו  'מבקשים'  בחורים 
הח־ ובעת שתיית  עוד,  לאורו ולשמוע 

ממנו  דלו  מוצ"ש,  של  ה'קאווע'   - מין 
סיפורי צדיקים הגדושים בהדרכה לע־
בודת ה', עד שעת מלוה מלכה, בה ישב 
עם התלמידים שעות בסיפורי צדיקים 
שזכה לשמוע מכלי ראשון מהאדמו"ר 

מבאבוב ועוד.
לקירוב  לו  היתה  מיוחדת  בעירה 
בכדי  השקיע  רב  ועמל  כח  רחוקים, 
בשנים  הן  קונה.  אל  נשמה  כל  לקרב 
והן  בישיבה  רוחני  כמשפיע  כיהן  בהן 
ימיו.  סוף  עד  שניהל  הרבות  בחבורות 
שהן היו התגשמות מופלאה לחזונו של 
אביו עשרות שנים קודם, כשכתב עליו, 

"הוא עוד יהיה רבי קדוש...".
בב"ב  להתגורר  שעבר  לאחר  גם 
הנקודה  את  להבעיר  זו  בדרך  המשיך 
הפנימית, אשר ממנה ימצא את הדרך 

להתעלות.
הנהגת חייו בכמיהה לדלות מבאר 
עדרים  עדרים  סביבו  קיבצה  צדיקים, 
בשילוב  הבלום  מאוצרו  לשאוב  שבאו 
חשובים  ויסודות  והדרכה  השקפה 
לדורו־ צדיקים  בדרכי  הנהגות  לחיים, 

תיהם.
כחלק מההשפעה על אחרים, היה 
ושמע  וכשראה  האמת,  אש  בו  יוקד 
מוכיח  היה  התורה,  לדרך  המנוגד  דבר 
בחמימות והתלהבות שהשפיעה לכל...

אש החסד 
ולילה בעמוד אש להאיר להם

אין  יענק'ל  רבי  של  כמו  חם  "לב 
בהתפע־ התבטא  כולו...".  העולם  בכל 
שליט"א,  פלאור  חיים  ר'  הגה"צ  לות 
מדרשו  שבבית  מאנסי,  רבני  מגדולי 

התפלל ר' יענק'ל כששהה במאנסי. 
החסד היה נר לרגליו, וכאשר היה 
צורך לסייע, היתה הנהגתו כאש בשדה 

קוצים! אומר ועושה! 
אחד  שבן  כשנתבשר  פעם 
לרבי  ונסע  מיד  קם  חלה,  ממקורביו 

דוד אבוחצירא להזכירו לברכה.
שום דבר לא עצרו מעזרה לזולת, 
מחו"ל  צעיר  בחור  אצלו  שהה  פעם 
שלא חש בטוב, דאג ר' יענק'ל והתמ־

סר אליו בכל הנצרך, במאמצים הביאו 
מכיסו  והוזיל  לרופא,  בזריזות,  בעצמו 
אלפי שקלים!! ללא היסוס לרגע, וללא 
מחשבה אם יקבל את כספו מהורי הב־
חור, כזו הייתה אש ההתלהבות שיקד 

בנפשו להקל על אחרים ממכאוב.
בא"י  כשעדיין  הראשונות  בשנים 
פלא  את  ראה  נדיר,  מצרך  מזגן  היה 
המזגן באחד ממסעותיו לחו"ל, החליט 
שיגרם  חשב  אבל  לביתו.  מזגן  לקנות 
מזגן  אין  כשלו  דעת  חלישות  לשכנו 
לשכנו,  נוסף  מזגן  הזמין  לכן  בבית, 
כסף,  ללוות  נצרך  שלו  למזגן  כשגם 
והתבטא שלא היה עושה זאת לולי לי־

לות שבת החמים, שקשה מאד לשבת 
בסעודה כראוי בחום כבד, ולכבוד שבת 

התיר לעצמו ללוות...
לשום  תגרם  לבל  הרבה  מסירותו 
לביטוי  באה  דעת,  חלישות  יהודי 
כששהה  ממש.  האחרונים  בימיו  גם 
וכוחותיו  יורק,  שבניו  החולים  בבית 
ובני  מקורביו  הגיעו  לו.  עמדו  לא  כבר 
היה  הוא  אך  ולחזקו,  לסעדו  משפחתו 
טרוד בשאלה אחת, "איך הגעתם אלי? 
ברכבת?! חס ושלום, אל תטרחו, תקחו 
ולאחמ"כ  הכל...",  ישלם  ואני  מוניות 

טרח לברר שאכן שולמו המוניות.
ינק  לזולת  התמסרות  של  זו  דרך 
מאביו שקיבל מהרה"ק ר' ישעיה מק־

ערעסטיר זי"ע, ומרבו הגדול האדמו"ר 
בפומיה  מרגלא  היה  אשר  מבאבוב, 
לומר משמו על הנאמר בזמירות שבת, 
"בחמרא טבא דבה תחדי נפשא", 'כש־

חומר הגוף הוא בטוב, אזי שמחה הנפש 
ובכוחה לעבוד את ה'.

"די  בפיו:  שגור  היה  תמיד 
דארפסטו  אלעס,  פאר  וויכטיג'סטע 
זאלסט  און  גוט,  זיין  דיר  ס'זאל  זעהן 
זיין פריילעך", ברוח זו קיבל את הבאים 
אליו, מיד כשנכנסו הציע בהארת פנים 
ובהתלהבות  וכדו',  קפה  כוס  מופלאה 

שירת בעצמו את האורח.
לב  שמרי  העובדה  היה  מופלאה 
היה  וביתו  קשבת,  אוזן  אצלו  מצאו 
ומס"נ  פנים  בהארת  וליל.  יום  פתוח 
ממש. כשהבחין במצוקה כלשהוא, יקד 
ליבו ולא נח ולא שקט עד שרווח לשני, 
השני  של  "הגשמיות  לעצמו:  כשמשנן 

- הוא הרוחניות שלך..." ולשם כך היה 
שיחות  עולם,  חובקי  קשרים  מפעיל 
יחד  והלילה,  היום  שעות  בכל  טלפון 
לעזור  ע"מ  מכיסו  שפיזר  רב  הון  עם 

לנדכאי הלב. 
הגיע  באבוב  לקרית  בסמיכות 
בשם  מרוסיה  שעלה  יהודי  להתגורר 
ר' נפתלי גרייניץ ע"ה. שמס"נ על קיום 
בשליחה  כך  על  ונענש  ומצוות,  תורה 
כשעלה  רבות,  שנים  למשך  לסיביר 

לא"י היה בודד.
משפחה  כבן  אימצו  יענק'ל  רבי 
ממש. ומדי יום היה דואג לו לארוחות 
לעולמו,  נפתלי  ר'  וכשהסתלק  חמות, 
דאג לכל צרכי הקבורה, ואף את הטה־

רה ערך לו במו ידיו.
אליו  התקרבו  האחרונות  בשנותיו 
תלמידי ישיבת ברסלב מעדות המזרח 
ששכנה בסמיכות לביתו, ומצאו בו בית 
חם ולבבי. דאגתו לבחורים אלו הייתה 

כאל בניו ממש. 
כשזכה  לו  הייתה  עצומה  שמחה 
לגמור שידוך עבור אחד מבחורים אלו, 
מסויים  ששידוך  ראה  המקרים  באחד 
דרישות  מחמת  לפועל  ייצא  לא 
שיסייע  ההורים  את  שכנע  כספיות, 
לאחר  ואכן,  הדרוש.  הסכום  להשגת 
חדשים,  כמה  התעסק  השידוך  גמר 
הסכום.  את  להשלים  לחתן  לסייע 
כדי  תוך  נכדו,  חתונת  שבאמצע  לציין, 
הריקודים, ניגש אליו אחד ממקורביו - 
אישיות אמידה מחו"ל, לאחל לו מז"ט, 
שיש  הסכום  על  ראשון  דבר  לו  שח 
וכאשר  הנזקק...,  הבחור  למען  להשיג 
מקורבו אכן העניק תרומה נדיבה, גברה 
שמחתו בשמחת נכדו, מרצו והתלהבו־

תו הנדירה להשפיע ולהיטיב, השפיעה 
על בני שיחו....

תמיכותיו  על  נודע  פטירתו  לאחר 
הרבות לת"ח ולמשפחות שבורות, אשר 
שהם  בתחושה  בהם  תמך  רחבה,  ביד 

מטיבים עמו...
התבטאה  פוסקת,  הבלתי  עשייתו 
בעוז וביד רמה ליוצ"ח, שבכל זמן דאג 

לטובתם.
כשהתאספה  בארה"ב,  בהיותו 
המשפחה לסעודה באולם, ראה שניים 
ועוזרים,  מגישים,  הזמן  שכל  מנכדיו 
כדי שכולם ייהנו מאמרותיו. קם, וחיבק 
אותם, וקרא בקול: אה! כמה קורת רוח 
ופצח  מעשים,  שעושים  מאלו  לי  יש 
את  העריך  כך  עמם...  מיוחד  בריקוד 
אומרים  הזולת,  למען  שעושים  אלו 

מעט ועושים הרבה...

אש השמחה 
אש-רי עין ראתה בשמחתנו

א שמחה מיט ר' יענק'ל! א שמחה 
עצמו  על  חזר  זה  משפט  זיידי!  מיט 
כל  ובראש  השבעה,  בימי  ושוב  שוב 
אחד עובר התמיהה, איך עורכים שמחה 

בלעדיו?!
נוכחותו בשמחות צאצאיו ותלמי־
דיו כצאצאיו קובעת פרק מיוחד לעצ־
והשתתפותו  בשמחות,  קרנו  פניו  מה, 
היתה בלב ונפש, כל אורח התקבל על 
רק  כאילו  במיוחד,  מאירות  בפנים  ידו 
לו חיכה בכדי ששמחתו תהא שלימה, 
והיה נושא דברים מופלאים מתובלים 
שהיו  צדיקים  וסיפורי  חסידות  בדברי 

שייכים לשמחה, 
צעיר  כנער  נלהבים  בריקודים 
שכוחו במתניו, היה סוחף את כל הנוכ־

חים לטול חלק בשמחה.
המשתתפים  חשו  מיוחדת  הארה 
בשמחות, כשהיה מרקד לאחר המצוה 
כמ־ כאלוקינו",  הניגון "אין  את  טאנץ, 

האורחים  מבאבוב.  האדמו"ר  רבו  נהג 
בה־ וקיפץ  רקד  הוא  אך  עייפים,  היו 

תחדשות...
ויתר  לא  בחו"ל,  היו  כשהשמחות 
על השתתפותו, למרות הטרחה והעלות 

הגבוהה. 
ארה"ב  מלעלוב  כשהאדמו"ר 
'משתה ושמ־ שליט"א הו"ל את ספרו 

חה תמיד' על עבודת השמחה, נטל על 
עצמו את עבודת ההפצה, אלפי ספרים 
תצא  משם  כדי  לביתו,  הגיעו  לחלוקה 

אורה ושמחה וששון ויקר....

ִהְזִהיר ָהִאיׁש ֶאת  מוֹ שֶׁ ְוָאֵכן כְּ
ֲאֵפָלה,  הוְֹלֵכי ַהיַַּער בָּ

ל  ִהְדִליקּו ַההוְֹלִכים ִמנֵּרוֹ שֶׁ
ה,  ה ְוָכֵאלֶּ ים ֵאלֶּ ָהִאיׁש ֵנרוֹת ַרבִּ

ָבה,  ְוֵנר ֱאלִֹקים ֶטֶרם כָּ
ִאיִרים  מְּ דוֹרוֹת שֶׁ ָזָכה ְלָהִאיר בְּ

ִפי שֲאָבה, ֶאת ָהעוָֹלם כְּ
ָהָבה,  ְבָתה ַהלֶּ ָבה ַהנֵּר, כָּ ָאֵכן כָּ

ל ֵאֶבר ְוִגיד, ר ִלֲהָטה כָּ ֲאשֶׁ
ִאיר  ית ַיֲעקֹב ָאׁש, תָּ ַאְך בֵּ

ְלָתִמיד!
ָך, ָאִבינּו רוֵֹעינּו  ֵתנּו ִממְּ שָׁ קָּ בַּ

ֵמי ַעד, ִמשְּׁ
ִמיד ּתּוַקד! ית ַיֲעקֹב ֵאׁש תָּ בֵּ

סיום מסכת שביעית וסיום סדרת 
שיעורים בענייני השמיטה בביהמ"ד 
המרכזי קהל יראים ברובע ט' באשדוד

מסכת  סיום  נערך  מרומם  במעמד 
בענייני  שיעורים  סדרת  וסיום  שביעית 
בביהמ"ד  עם  ברוב  נערכה  השמיטה 
שנמסרו  ט'  ברובע  יראים  קהל  המרכזי 
ע"י  לערבית  מנחה  בין  שבוע  מידיי 
כח  גיבורי  מח"ס  מדינה  הגר"י  המג"ש 

על הל' שמיטה להרמב"ם.
יוסף  רבי  הגאון  המעמד  את  כיבד 

שיינין, רב העיר אשדוד, שאף נשא דברי 
המג"ש  את  ובירך  דיומא  בענינא  תורה 
שימשיכו  הקהילה  רב  הגר  הגר"ב  ואת 

להגדיל תורה ולהאדירה.
כמו"כ השתתפו הגר"ד מלכה רא"כ 
משכיל לדוד והגר"ש אבוחצירא שהביא 
רפאל  רבי  האדמו"ר  אביו  ברכת  את 

אבוחצירא שליט"א.
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במעמד שכולו ציפייה, מתח ודריכות

קדם-מבחן נערך ל-35 מצטייני 'דגל 
ירושלים' ו'פרחי הדגל' המעפילים 

למבחן העולמי המשולש 
המבחן העולמי הפומבי המשולש יתקיים ביום רביעי ט"ו בחשוון על דיני שביעית, דיני שבת וספר 

תהילים המשולב 

ל"ה בני נוער מצטיינים, מעידית חניכי 
ארגוני 'דגל ירושלים' ו'פרחי הדגל', זומנו 
ביום חמישי שעבר כ"ה בתשרי – בעוד רי־
שומי ההוד הקדושים של חג שמחת תורה 
בקדם־ להשתתף   - בלבבותיהם  חקוקים 

מבחן למבחן העולמי, הכולל שלושה סוגי 
השלם',  שביעית  'דיני  ספרי  על  מבחנים 
'מלאכות  ספר  ועל  שביעית',  דיני  ו'קיצור 

שבת' וספר 'תהילים המשולב'. 
קדם המבחן התקיים במרכז ההדרכה 
הדגל'  'פרחי  הארצי  הנוער  ארגון  של 
בירושלים, אליו נקבצו ובאו הנערים המ־
חבורה  שהם  ארה"ק,  חלקי  מכל  צטיינים 
והעפילה  זכתה  אשר  ומסולתת,  נבחרת 
ארבעה  של  סדרה  כתום  הגמר,  לשלבי 
המחו־ מבחן  ובתוכם  מקדימים,  מבחנים 

זות שהתקיים בעשרת ימי תשובה השתא, 
אותם הם עברו בהצלחה מוכחת ומעוררת 

השתאות.
וכיאה  מנחה,  בתפילת  החל  האירוע 
ובהלכה,  בתורה  גדולים  של  העתיד  לדור 
ספוגה  ראש,  בכובד  תפילה  זו  היתה 
המיית  וברגשי  קדושה  של  בלהט  בכוונה, 
לנותן  שבח  והבעת  עולם,  של  למלכו  לב 
וזיכה  בתורתו  חלק  להם  שנתן  התורה 

אותם להגיע הלום.
הרעיון לקיים את האירוע באולם מר־
כז ההדרכה של 'פרחי הדגל' לא היה מק־

רי. את ארבע רוחות האולם הקיפו ביתני 
תערוכת השמיטה הקבועה במקום, ואשר 

שימשה כמוקד עליה לרגל, למוסדות חי־
נוך מכל רחבי הארץ, אשר ביקשו להנחיל 
השמיטה,  תורת  יסודות  את  לתלמידיהם 
ובהדגמה.  בהמחשה  והלכותיה,  מושגיה 
העשירו  דהיום,  והנבחנים  המצטיינים  גם 
והחכימו מסיורם בתערוכה ובמוצגיה המי־
ניאטוריים, כי אינה דומה קריאה לראיה. 

את  פתח  טירנואר  אלימלך  הרב 
האירוע רב-המתח, ובדבריו ציין, כי המבחן 
מתקיים במקום הזה, כי מציון תצא תורה 
כנסת  מירושלים.   – הלכה  זו   – ד'  ודבר 
של  הרושם  תחת  עדיין  נתונה  ישראל 
עדיין  היא  כאן  ואצלנו  תורה,  שמחת  חג 

נמשכת בכל תוקפה.
הג"ר נפתלי צבי פרוש יו"ר הנשיאות 
נבחרת  את  חמה  בברכה  קידם  הרוחנית 
שבת  בהלכות  הן  המצטיינים  הנבחנים 
בביאורי  והן  הארץ  שבת  בהלכות  והן 
והז־ התהילים,  שבספר  הקשות  המילים 
שנים  לפני 4  הזה  בתאריך  בדיוק  כי  כיר, 
אדירים  מעמדים  שלושה  ב'ארנה'  נערכו 
מחניכי  אלף  כ-30  עבור  זה,  אחר  בזה 
הדור  גדולי  בראשות  הדגל',  'פרחי  ארגון 
שליט"א, ואשר במהלכם הוכרז על עידוד 
הטמעת לימודי הלכה למעשה בקרב הנו־

ער באמצעות מבחנים עולמיים. 
למי־ נחוצות  נקודות  העביר  בהמשך 

הנוכחי,  קדם-המבחן  הליך  על  ועדכון  דע 
הגמר,  לשלב  עד  אליו,  הנלווים  והשלבים 
בס"ד  שיתקיים  הפומבי,  העולמי  המעמד 

הדור  וצדיקי  גדולי  ורבנן  מרנן  במעמד 
תשפ"ג,  בחשון  ט"ו  רביעי  ביום  שליט"א 

באולם הענק ארנה בירושלים.
הבחי־ ועדת  חבר  פרוש,  יהודה  הג"ר 
המצ־ לחניכים  חיזוק  דברי  השמיע  נות, 

טיינים, וציין, כי תהיה התוצאה אשר תהיה, 
בנושאים  הרחבות,  הרבות  הידיעות  אולם 
הנלמדים, נשארות לרוכשיהם כקניין נצח 

לכל ימיהם, והיא-היא הזכייה האמיתית.
שקיפות  להביע  שנועד  בצעד 
בין  גורל  עתה  התקיים  ואובייקטיביות, 
המיקום  על  הנבחנים,  החניכים  ל"ה  כל 
השאלה  ועל  העולמיות,  בבמות  שלהם 
שתוגש בפניהם במבחן העולמי. בזה אחר 
כרטיס  את  לשלוף  החניכים  נקראו  זה 
במבחן,  מקומם  את  קבע  אשר  ההגרלה, 

באורח אקראי, וללא משוא פנים.
כמובן  היתה  במפגש  השיא  נקודת 
בקדם המבחן עצמו, בו הוגשה לכל אחד 
ואחד מ-35 הנערים, הנמנים על טובי תל־

בארה"ק,  החרדיות  החינוך  מערכות  מידי 
תיקיית השאלות. רחש לא נשמע באולם, 
שעה שהחניכים שקדו על פתרון השאלות. 
לב  פעימות  אולי  היו  היחידים  הרחשים 

האופייניות למבחן ייחודי כזה. 
נא־ להם,  שהוקצב  הזמן  פרק  בתום 

התפוגג.  לא  עדיין  והמתח  הטפסים,  ספו 
אולי גבר. כל נבחן נשאר במתח, האם צלח 
את השלב הזה, שיצעיד אותו אל אחד מן 
הכתרים העולמיים, או שמא לאחד הכת־

רים המשניים. מתח חיובי, רוחני ומתוק. 
ימים  עוד  אותם  ילווה  הזה,  והמתח 
בחשוון.  ט"ו  יום  של  מוצאו  עד  ספורים. 
יחד  וסגניהם,  העולמיים  החתנים  או-אז, 
אל  יינשאו  הנבחרים,  הנבחנים  שאר  עם 
בדיוק  אבל,  סופית.  יתפוגג  והמתח  על, 
הרב  העולמיים,  המבחנים  שמנחה  כפי 
טירנואר, משנן תמיד באוזני המתמודדים: 
כל מי שעוסק בתורה, מבלי קשר לתוצאה 

שקיבל, הוא חתן.
הנפלא  חלקו  על  מיוחדת  הערכה 
שלביו  כל  על  העולמי,  המבחן  בארגון 
של  המשרדי  הצוות  קיבל  המקדימים, 
וייכלדר,  חיים  הרב  וה"ה:  ירושלים',  'דגל 
מנהל המפעל להחדרת לימוד ההלכה, וכן 
הרב  שטרן,  אורי  הרב  רוזנטל,  חיים  הרב 
שמעון פריזנט, הרב יעקב וורטהיימר, הרב 
והרב  טורק  אלימלך  הרב  נייהוז,  אלימלך 

משה מוזס. 
החניכים  קיבלו  מהמעמד,  ביציאתם 
'שבת  ספר  אקטואלית  מתנה  הנבחנים 
על  המחשה  בתמונות  המלווה  שלום', 
בשבת,  והמותרות  האסורות  המלאכות 
העולמיים  מהמבחנים  עלונים  מקבץ  וכן 
שנערכו בעבר ע"י 'דגל ירושלים', במטרה 
ולהטעים  הקודש  למעמדי  אותם  לחבר 
ההוד  ורבת  המרוממת  מהאווירה  להם 
עמיתיהם,  לרבבות  גם  כמו  להם,  הצפויה 
האדיר  במעמד  חלק  הם  אף  שייטלו 

הממשמש ובא.

גם בירושלים: אלפים התקבצו ובאו למעמד הגדול 
של סיום שנת השמיטה שע"י קרן השביעית

 

בימי  שהתקיים  האדיר  המעמד  לאחר 
חול המועד סוכות בבני ברק לציון סיום שנת 
השמיטה ולכבודם של החקלאים גיבורי הכח, 
הארץ  רחבי  מכל  רבבות  רבבות  בהשתתפות 
ואשר הותיר רושם עז שנחקק בלבבות כולם, 
בעיר  גם  נוסף  מעמד  השביעית'  ב'קרן  קיימו 
הקודש ירושלים, שהרי במוצאי שביעית בן דוד 
נפש  במסירות  השמיטה  שמירת  ובזכות  בא, 
במהרה  בתפארתה  לראות  ירושלים  תזכה 

בימינו.
השבי־ ב'קרן  עמלו  הבוקר  משעות  כבר 

עית' על הכנת השטח לקראת המעמד הנדיר 
והמרגש, וכל אזור רחוב שמואל הנביא בירו־
שלים קושט בדגלים ובכרזות מאירות עיניים 
לכבודם ולהוקרתם של החקלאים גיבורי הכח.

לקראת האירוע נסגרו הרחובות הסמוכים, 
לה  ומחוצה  ירושלים  מבני  אלפים  ואלפים 
המ־ האירוע  מקום  לעבר  בהתרגשות  נהרו 

ובני  ילדיהם  את  איתם  מביאים  כשהם  תוכנן 
משפחותיהם מתוך ידיעה שאירוע נדיר שכזה 
מעמד  שיותיר  העז  והרושם  להחמיץ  אסור 
שכזה בלבבות המשתתפים לא יימחה במהרה.

בית  של  תינוקות  חמד,  בחורי  אברכים, 
של  לכניסתם  בהתרגשות  והמתינו  עמדו  רבן, 
אשר  את  להביע  חיכו  הכח,  גיבורי  החקלאים 
עזבו  האחרונה  בשנת  אשר  לגיבורים  בליבם 
בניסיונות  ועמדו  פרנסתם,  מקור  את  בגבורה 
קשים מאין כמותם כדי לקיים את ציווי התורה 

"ושבתה הארץ" בשמחה ובגבורה.
עמדה  הרחוב  לאורך  הכבוד  בימת  על 
פנחס  הרב  של  בניצוחו  'מלכות'  מקהלת 
ביכלר, והנעימה את המעמד בניגונים ושירים 
שירי  עם  יחד  ורגש,  אמונה  ומלאי  מרגשים 

שמחה והודאה.
כש־ הורגשה  גדולה  והתרגשות  תכונה 
בימת  אל  ועלו  הכח  גיבורי  החקלאים  נכסו 
אלפי  הרחוב.  פני  על  עבורם  שהוכנה  הכבוד 
המשתתפים במעמד קיבלו את פניהם, עמדו 
בריקוד  פוצחות  כשרגליהם  לכבודם  ושרו 
הכח  גיבורי  למראה  והתרגשות  שמחה  של 
והעלונים  מהסיפורים  רק  הכירו  הם  כה  שעד 

במהלך השנה, ובהבנה שמאחורי כל גיבור כח 
שקשה  גבורה  עומדת  בעיניהם,  רואים  שהם 
יום  ניסיונות,  של  שלמה  שנה  במילים,  לתאר 
וחברתיים  כלכליים  ניסיונות  שעה.  שעה  יום, 

שקשה לאדם העירוני לתאר.
על  במקומותיהם  התיישבו  החקלאים 
המש־ מצטופפים  עבר  כשמכל  הכבוד,  בימת 
תתפים בניסיון ללחוץ את ידיהם ולזכות לדבר 
ההוקרה  בתחושת  אותו  ולשתף  החקלאי  עם 

הגדולה שהם חשים כלפיהם.
קוגלר  ציון  בן  הרב  פתח  המעמד  את 
ובהתרגשות  השביעית,  קרן  יו"ר  שליט"א, 
גדולה בירך את החקלאים שהגיעו מכל רחבי 
הארץ ואת הקהל הגדול שהגיע למעמד הג־

דול והנדיר, והדגיש בדבריו את החיזוק הגדול 
ומאירוע  מהחקלאים  מקבל  ישראל  שכלל 

שכזה.
ראובן  צבי  הרב  את  הזמין  מכן  לאחר 
בש־ עוסק  רבות  ששנים  שליט"א,  דוידוביץ 

לעזרת  השביעית'  ב'קרן  מצווה  של  ליחות 
ההתרגשות  את  הביע  ובדבריו  החקלאים, 
הגדולה של הקהל הגדול ושל החקלאים הגי־
בורים במעמד שכזה, שבו זוכים לקבל זה מזה 
חיזוק עצום באמונה ושמחה לקיום כל מצוות 
התורה, ובזכות האמונה התמימה זכינו בשנת 
הקרקעות  רוב  להשבתת  האחרונה  השמיטה 
בארץ ישראל, דבר שלא קרה מאז חורבן בית 
שני אשר גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמ־
את  שליט"א  הרב  הדגיש  דבריו  בהמשך  תנו. 
הקשר החזק ואת השותפות של כלל הציבור 
עם  יחד  בעול  ובנשיאה  בתמיכה  שמשתתף 
אדמתם  את  בפועל  שמשביתים  החקלאים 
ומוסרים את הנפש על קיום מצווה זו, ובזכות 
המצווה  לשלמות  זכינו  הזה  והחיבור  הקשר 
שעברה  השמיטה  בשנת  והגדולה  הנדירה 

עלינו לטובה.
לאחר מכן צעד לעבר במת הכבוד הגאון 
רבי ישראל יצחק מנדלזון שליט"א, נשיא קרן 
וכשראו  ירושלים,  קוממיות  גאב"ד  השביעית 
בהתרגשות  מהבמה  ירדו  החקלאים,  אותו 
שהם  תוך  מרגש  בריקוד  איתו  ופצחו  גדולה 

מה־ והעומדים  ולהתברך,  לברך  אליו  ניגשים 
החקלאים  של  המיוחד  החיבור  את  ראו  צד 
שמיטה ומסירות  שליט"א למשפחת  והרבנים 
לבימת  הרב  עלה  מכן  לאחר  גדולה.  נפש 
המ־ החקלאים  את  בהתרגשות  ובירך  הכבוד 
שתתפים ואת כלל החקלאים שומרי השמיטה 
לתאר  שאין  נפש  ובמסירות  בגבורה  שעמדו 
מצוות  את  לקיים  כדי  קשים  ניסיונות  מול 
הפסוקים  את  ציטט  בדבריו  בשלמות.  הארץ 
שומרי  הכוח  שגיבורי  כתוב  שבהם  מיחזקאל 
השביעית, הם הם יזכו לקבל ראשונים את פני 

משיח צדקנו במהרה בימינו.
דברים קצרים אך מלאים בברכות לכבודם 
יהודה  משה  רבי  הגאון  נשא  הכוח  גיבורי  של 

שלזינגר שליט"א ראש ישיבת קול תורה.
משא מרגש ומעורר נשא מגיד המישרים 
הרב הגאון רבי שלמה מילר שליט"א, שבדבריו 
למצוות  סיני  הר  בין  הנצחי  הקשר  על  עמד 
בצורה  להכריז  מטרתו  אשר  קשר  השמיטה, 
ברורה וחדה "נעשה ונשמע", והכריז כי במעמד 
זה באנו לקחת כוח לכל השנה, לניסיונות של 
החיים, מגיבורי הכח האמיתיים! בהמשך דבריו 
מביקורים  ומפעימים  אישיים  רשמים  הביא 
החקלאים  באדמות  השנה  במהלך  שקיים 

שהשביתו את אדמתם בגבורה.
לאחר מכן הזמין הרב מילר שליט"א את 
החקלאי אלון גוטליב מהיישוב נווה, ששיתף 
מצד  הקשים  הניסיונות  על  האישי  בסיפורו 
להם  הטבע  מעל  והברכה  השפע  ועל  אחד, 
כשהקהל  השמיטה,  שמירת  בזכות  זכה 
ההבטחה  את  ולהרגיש  לשמוע  מתרגש  כולו 

"וציויתי את ברכתי" ממש.
לאורך כל המעמד המרגש ובין הפרקים 
של  לכבודה  ושיר  בזמר  המקהלה  הנעימה 
המצווה, לכבודם של החקלאים ולכבוד אלפי 
לגאולה  וציפייה  שמחה  ושירי  המשתתפים, 

נשמעו כל העת בהמייה ותקווה גדולה.
החקלאים  קיבלו  גדולה  בהתרגשות 
מתולדות  האדמו"ר  כ"ק  את  והמשתתפים 
אהרן שליט"א, שבחרדת קודש פתח בקבלת 
עול מלכות שמים, כשכל המשתתפים עונים 

אחריו בקול גדול, ולאחר מכן נשא דברי ברכה 
קצרים לכבודם של שומרי השמיטה במסירות 
נפש ולציבור הגדול שהגיע לכבוד ד' ותורתו 

לחזק ולהתחזק עם גיבורי הכוח עושי דברו.
מכתבו  התקבל  המעמד  סיום  לקראת 
של עמוד ההוראה הגאון רבי משה שטרנבוך 
והגדול,  המחזק  המעמד  לכבוד  שליט"א 
קהל  לכל  חיזוק  ודברי  בברכה  מלא  מכתב 

המשתתפים באירוע.
רגעים מרגשים במיוחד היו כאשר מנחה 
האירוע הזמין את החקלאים לרחבה הגדולה, 
אל  החקלאים  ירדו  ומרגשת  אדירה  ובשירה 
באהבה  החקלאים  את  שקיבל  הגדול  הקהל 
אחד  כשכל  מצווה,  של  ובריקודים  גדולה 
ואחד משתדל להתקרב לגיבורי הכוח ולהביע 
ניתנת  והבלתי  הגדולה  הערכה  את  באוזניו 
ניסיונות  מול  האיתנה  עמידתם  על  לתיאור 

קשים בקיום מצוות השמיטה.
תוך כדי ריקודי השמחה, עברו כל הקהל 
הקדוש, מנער ועד זקן, לברך ולהתברך אצל 
החקלאים גיבורי הכוח, לזכות לקבל גם הם 
כאשר  ברכתי",  את  "וציויתי  ברכת  משפע 
כל אחד ואחד מבטא בשפתו את רגשי ליבו 
בפניהם על עמידתם האיתנה לאורך כל שנת 

השמיטה.
הגדול  לקהל  הודו  הנרגשים  החקלאים 
הטוב  הכרת  את  והביעו  לכבודם,  שהגיע 
אשר  השביעית  קרן  הנהלת  בפני  הגדולה 
שאול  ר'  הגאון  הרב  באירוע,  השתתפו 
קרן  של  הפוסק  הרב  שליט"א  רייכנברג 
השביעית, וחברי הנהלת קרן השביעית הרב 
שלמה  יצחק  הרב  שליט"א,  בלום  שמואל 
שליט"א  כהן  בנימין  הרב  שליט"א,  בלויא 

והרב אפרים ליבוביץ שליט"א.
בסיום המעמד, הביעו הציבור הרחב את 
תודתם והערכתם בפני מארגני האירוע, שה־

תקיים כולו בשמירת כל כללי ההלכה וגדרי 
הצניעות, ועל הזכות להחדיר רושם נעלה שכ־
זה לדורות, כאשר הם שבים הביתה בתחושה 
כי בזכות המצווה הגדולה נזכה בקרוב ממש 

לדברי חז"ל "במוצאי שביעית בן דוד בא". 
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דירקטוריון אגד בישיבתו הראשונה:

גלעד ריקלין נבחר פה אחד למנכ"ל החברה
שני  ביום  התכנס  אגד  דירקטוריון 
השבוע לישיבתו הראשונה לאחר רכישת 
הדירקטוריון  קיסטון.  קרן  ע"י  החברה 
החברה.  למנכ"ל  ריקלין  בגלעד  בחר 
הצטרף  בהשכלתו,  וכלכלן  עו"ד  ריקלין 
סמנכ"ל  ושימש  שנים   8 לפני  לאגד 
יחליף  בתפקידו  הקבוצה.  של  הכספים 
ויו"ר  כמנכ"ל  ששימש  פרידמן  אבי  את 
פרידמן  האחרונות.  בשנים  הדירקטוריון 
החדשה.  החברה  דירקטוריון  יו"ר  יהיה 
בכירי קרן קיסטון יהיו חברי דירקטוריון 

באגד.
חמשת  גם  נבחרו  למנכ"ל  בנוסף 
ד"ר  קיסטון:  מטעם  הדירקטוריון  חברי 
דן  דויטש,  גיל  ד"ר  בירם,  רוני  בר,  נבות 
יו"ר  כמ"מ  ישמש  אשר  רביד  וירון  יורן 
השותפות  וכמנכ"ל  אגד  דירקטוריון 
שהוקמה ע"י קיסטון וקרן המורים והג־

ייצגו  אגד  את  אגד.  רכישת  לצורך  ננות 
בדירקטוריון בנוסף ליו"ר – חן סנדר, רונן 

חליפה, זוהר אריה ואיציק ז'טולני.
נחשב  שנבחר,  המנכ"ל  ריקלין, 

כאדריכל ההסכם של אגד עם הממשלה 
איתור  תהליך  את  באגד  שהוביל  וכמי 
קרן  עם  העיסקה  להשלמת  עד  השותף 

קיסטון. לפני שנתיים זכה בפרס "פורום 
סמנכ"לי הכספים בישראל", על הובלת 

תהליכי שינוי באגד.

בשורה טעימה מאל על
אל על במהלך קולינרי: לאחר חידוש ארוחת הבוקר במחלקות היוקרה עסקים 

ופרימיום, כעת מציעה החברה לרשות הטסים במחלקות אלו מגוון ארוחות 
נוספות בכשרות המהודרת של בד"צ העדה החרדית

על  אל  של  מהאסטרטגיה  כחלק 
לשיפור מתמיד של חוויית הלקוח בטי־

התפריט  זוכה  הקולינרי,  בהיבט  גם  סה 
המהודר במחלקות היוקרה לשדרוג של 
ממש בארוחה בשרית (בקר) חדשה, במ־

הבוקר  בארוחת  וכמובן  הדג  העוף,  נות 
החדשה והמהודרת!

הכו־ חדשה  בקר  ארוחת   - והפעם 
ויניגרט,  רוטב  עם  ירקות  סלט  ללת: 
קוביות  עם  עדשים  של  ראשונה  מנה 
סטייק  העיקרית  ולמנה  ובטטה,  סלמון 
אנטריקוט על מצע של בורגול ועדשים 

בתוספת בטטה וברוקולי.
גם מנת העוף במחלקות עסקים ופ־

רימיום מתחדשת: במנה העיקרית תוגש 
פרגית במרינדה בנוסח צ'אזה עם אורז 

לבן, שעועית ירוקה וחציל קלוי. 

הבשריות  בארוחות  שיוגש  הקינוח 
הוא מרקיז שוקולד בציפוי בייגלה מלוח.
אל על מחדשת גם את ארוחת הבו־

קר החלבית ומציעה לנוסעיה במחלקות 
היוקרה מגוון טאפסים, פריטטה ברוטב 
מוס  ולקינוח  בולגרית  וגבינה  שקשוקה 

גבינה וקרמל.
סמנכ"ל  בוטנסקי,  כהן  אורן  לדברי 
על:  באל  לקוח  וחווית  שירות  לקוחות, 

אפש־ את  ומשפרת  מרחיבה  על  "אל 
רויות הבחירה במגוון הארוחות הכשרות 
למהדרין, כחלק ממהלך אסטרטגי כולל 
של שיפור השירות באל על בכלל ומתוך 
שאיפה לייצר את חווית הטיסה הטובה, 
לקו־ למגוון  ביותר  והמהודרת  הטעימה 

חותינו".
טסים בקרוב? היכנסו לאתר אל על 
לאזור האישי, ועדכנו את הארוחה שלכם 

בטיסה הקרובה. 
בתיאבון!

הבקר  ארוחת  את  להזמין  מנת  על 
בהזמנתכם  שמוזן  לוודא  יש  החדשה, 
הארו־ הזמנת  במערכת   KBML הקוד

יש  דג  ארוחת  עבור  על,  אל  של  חות 
.KFML להזין את הקוד

סאן דור, מקבוצת אל על, משיקה 
טיסות לקזבלנקה 

מכירת הכרטיסים החלה היום, מחיר השקה לכרטיס הלוך וחזור החל מ-444 דולר
בשל הביקוש הגובר ליעד הססגוני 
והאותנטי, מרוקו, סאן דור, מקבוצת אל 

על, משיקה טיסות לקזבלנקה. 
שבו־ טיסות  שתי  תפעיל  דור  סאן 

עיות בימי שני ורביעי אשר יתווספו ל-6 
למ־ מפעילה  על  שאל  שבועיות  טיסות 

להמריא  צפויה  הראשונה  הטיסה  רקש. 
ביום רביעי כ' כסלו תשפ"ג 14.12.22. 

כרטיסים  לרכוש  ניתן  מהיום,  החל 
במחיר השקה לכרטיס במחלקת תיירים, 
החל   ,Lite)) והושבה  כבודה  כולל  לא 

המ־ הנוסע  מועדון  חברי  דולר.  מ-444 
ולממש  לצבור  יוכלו  על  אל  של  תמיד 
נקודות מועדון בטיסה בהתאם למדיניות 

אל על. 
דור:  סאן  מנכ"ל  גרשון,  גל  לדברי 
"אנחנו שמחים להגדיל את היצע הטי־
סות שלנו לעונת החורף הקרובה ולהציע 
המציעה  לקזבלנקה,  ישירות  טיסות 
אתרי  צדיקים,  קברי  תרבות,  של  חוויה 
ארכי־ וכן  יהודיים  והיסטוריה  מורשת 
הטיסות  ועוד.  שווקים  מגוון  טקטורה, 

של  הטיסות  לקו  מצטרפות  לקזבלנקה 
אל על למרקש ולנוחיות לקוחותינו ניתן 
לקזבלנקה  לטוס   - היעדים  בין  לשלב 
ליהנות  ובכך  ולהפך  ממרקש  ולחזור 
למבק־ מרוקו  שמציעה  החווית  ממגוון 

רים בה". 
ליעדי  מצטרף  לקזבלנקה  הקו 
החורף 2022-3 של סאן דור לשארם אל 

שייח, סלוניקי, טבילסי ולרנקה. 
על  אל  באתר  נמכרות  הטיסות 

ובאמצעות סוכני הנסיעות.

גולדיס מציגה: תפריט בטעם של חורף
מעדניית 'גולדיס' מוסיפה ללוות את מועדון לקוחותיה ומגישה תפריט חורף חם 

בניחוח עמוק של בית ולב
לנו  לגרום  החורף  עונת  כמו  אין 
נוקשות  בחוץ  בעולם.  בבית  הכי  לחוש 
טיפות על החלון ובבית מתכנסים כולם 
את  שממלא  ומרק  חמה  ארוחה  סביב 
המתקרב  בואה  לקראת  והנשמה.  הגוף 
של עונת החורף מציגה 'גולדיס' תפריט 
חורפי בקונספט מחמם ומתחדשת בת־

מרקים  סוגי  שישה  של  ייחודית  חלופה 
החורף  עונת  אורך  לכל  יום  מידי  שונים 

הארוכה.
תבשילי  מתאפיינים  החורף  לרגל 
הבית של 'גולדיס' בניחוח מחמם ומפנק 
מגוון  תמצאו  אמצ"ש  בתפריט  במיוחד. 
המס־ בשריות  ופיצות  בשריים  כריכים 

פקות מענה מושלם לימות החורף בהם 
פחמי־ הכוללות  ארוחות  מחפשים  אנו 

מות מלאות אך לא מכבידות התורמות 
הבשר  כריכי  לצד  הגוף.  חום  להעלאת 
תמצאו מצע רחב ומיוחד של מנות עי־

קריות ושפע תוספות לצד מגוון סלטים 
ומנות ראשונות, כמו גם ארוחות עסקיות 
ממחלקת  השלמה  המקבלות  מוכנות 

הקינוחים והמשקאות. 
ולכבודה  חמישי-שישי  ימי  לקראת 
יריד  את  גולדיס  מציגה  השבת  של 
ומציעה  בישראל  הגדול  המוכן  האוכל 
השבת  את  לכבד  אפשרויות  אינסוף 

לכם.  המתאימה  וברוח  בסגנון  בטעם, 
קולינריה  משלב  השבתי  האוכל  יריד 
את  ומספק  יהודית  ומסורת  יוקרתית 
מנצחת  בהפקה  השבת  מאכלי  מיטב 
משה  שף  המיתולוגי  הצוות  ידי  תחת 
קצ'וקי והרב משה גולדיס החתומים על 
יצירות קולינריות משובחות המתהדרות 
הבד"ץ  של  ביותר  המהודרת  בהשגחה 

העדה החרדית.

ליהנות  אתכם  מזמינה  'גולדיס' 
את  ולכבד  בשבוע  יום  בכל  חם  מחורף 
מעדני  במגוון  הקצרות  החורף  שבתות 

הבית כמיטב המסורת היהודית. 
במעדניה  חם  לביקור  מוזמנים 
רחוב  ירושלים,  של  בליבה  הממוקמת 
עזרת תורה 18 או להתרשמות והזמנות 
דרך האתר שלנו  goldys.co.ilאו בחיוג 

מהיר: 02-6200100.

הילד יאובחן עם צליאק? מהיום 
לא תהיו לבד

"בשורה של ממש": מנדי גפנר, בעלים ומנכ"ל של 'גפנר סוכנות לביטוח 
ופיננסים', מסביר על הפוליסה החדשה שמעניקה כיסוי ביטוחי לילדים 

המאובחנים עם מחלת הצליאק. 
ילדים המאובחנים עם מחלת הצ־

לחיים  לפתע  להסתגל  נאלצים  ליאק 
חדשים – שינויים משמעותיים בתפריט 
והת־ לתחום  מחוץ  מזון שיוצא  היומי, 

עכשיו,  לכך.  הנלווית  נפשית  מודדות 
הביטוחי  שהמענה  רבות  שנים  אחרי 
לכך לא היה קיים, חברת 'כלל' מאפש־

רת לאנשים כיסוי ביטוחי חדש הכולל 
במקרה  משמעותי  כספי  פיצוי  בתוכו 
צליאק.  עם  אובחן  הילדים  שאחד 
הפיצוי הכספי מחברת הביטוח יאפשר 
להסתגל לשינויים החדשים ולהקל על 

התקופה הראשונית שלאחר האבחון. 
של  ומנכ"ל  בעלים  גפנר,  מנדי 
מס־ ופיננסים',  לביטוח  סוכנות  'גפנר 
שמעניקה  החדשה  הפוליסה  על  ביר 
עם  המאובחנים  לילדים  ביטוחי  כיסוי 

ממש  של  בשורה  "זו  הצליאק:  מחלת 
מילדיהן  שאחד  רבות  משפחות  עבור 
יאובחן עם צליאק. התקופה הראשונית 
שלאחר האבחון נושאת עמה לא מעט 
וכלה  התזונה  מתכנון  החל  אתגרים, 
צורך  וישנו  ככל  ורגשי  מנטלי  בסיוע 
בכך. בדיוק על אתגרים אלה הפוליסה 

החדשה באה להקל". 
לצ־ המודעות  בישראל  לדבריו, 
מדינות  לעומת  בפיגור  נמצאת  ליאק 
שחברת  חשוב  ולכן  אחרות,  מפותחות 
ויצרה  הכפפות  את  הסירה  הביטוח 
בעלי  לילדים  הייעודית  הפוליסה  את 
צליאק. "הפוליסה החדשנית מאפשרת 
במקרה  משמעותי  כספי  פיצוי  לקבל 
סכרת  ואף  קשות  מחלות  אבחון  של 
נעורים, והיא כוללת את הכיסוי המיוחד 

לצליאק בקרב ילדים. זו פוליסה שתו־
כל לעזור ולסייע להרבה אנשים", הוא 

מסכם. 
להתעדכן  חשוב  כי  מוסיף  גפנר 
ולא  לעת,  מעת  החדשות  בפוליסות 
קיימות.  פוליסות  על  להסתמך  רק 
"לעיתים אנשים יודעים שיש להם פו־
ליסה ונשארים עמה לאורך זמן למרות 
שישנם עדכונים שיכולים להועיל להם 
לפנות  מאד  "חשוב  אומר.  הוא  מאד", 
שמ־ הביטוח  לסוכני  מקצוע,  לאנשי 
לעשות  ויכולים  החידושים  את  כירים 
ישנה  פוליסה  בין  עדכון  של  מעבר 
למש־ גם  לפנות  כמובן  ניתן  לחדשה. 
העדכונים  לרוב  בכך.  המתמחה  רדנו 
בין הפוליסות משדרגים ללקוחות את 

הכיסוי והמחיר".  

שיא מכירות בענף עיצוב הבית: רכישות בהיקף 
של 120 מיליון שקלים בחוה"מ סוכות בדי סיטי

ומב־ הטון,  את  נותן  המחייה  יוקר 
נראו  שטרם  אחוזים  עשרות  של  צעים 
אלף  מ-250  למעלה  הובילו  בישראל 
דיסיטי,  העיצוב,  בעיר  לבקר  ישראלים 
בחול  אדומים  מעלה  ישראל  בפארק 
הרכישות  בהיקף  מדובר  סוכות.  המועד 
מס־ אשר  בענף,  שנרשם  ביותר  הגבוה 
ביריד  יום  בכל  ש"ח  מיליון  בכ-30  תכם 

המכירות.
עו־ מתחמי  של  מטר  אלף  מעל 10 

דפים וחנויות שלאחרונה נפתחו, הוציאו 
את המוני בית ישראל להגיע מכל קצוות 
על  רבים,  חרדיים  ריכוזים  כולל  הארץ, 
המבצעים  לבית.  בקניות  לחסוך  מנת 
המועד  בחול  שנערך  המכירות  ביריד 
עשרות  מהלקוחות  חלק  חסכו  סוכות, 

אלפי שקלים. 
מאות חנויות הציגו השנה מבצעים 
ייחודים במתחם דיסיטי, ביניהם, מחסני 
כיסאות  מיליון  המעצבים,  בית  חשמל, 
לקחו  סה"כ,  נוספות.  מובילות  ורשתות 
חלק ביריד למעלה מ-200 מותגי עיצוב 
המשתלמים  מהירידים  באחד  הבית, 

ביותר שנראו בישראל.
במהלך  נערכה  ישראל  משטרת 
חול המועד סוכות עם כוחות מתוגברים 
ולמעלה  התנועה  את  להכווין  מנת  על 
מטעם  הוכשרו.  חנייה  מקומות  מ-4000 
התחבורה  גם  תוגברה   DCITY מתחם
הציבורית מירושלים על חשבון המתחם, 
מה שהוביל את ההגעה למתחם לנוחה 
יותר. התעלמות משרד התחבורה מהצ־

רכים של תושבי ישראל, לא מנעה מכ-
250 אלף ישראלים להגיע בכוחות עצמם 
ברכישות  חדש  שיא  ולשבור  היריד  אל 

ביריד בישראל.
מע־ הגיע  אשר  הרשקוביץ,  דוד 
פולה ונסע במשך כשעה וחצי, מספר: 
למעלה  לנו  חסכה  ליריד  "הנסיעה 
ראינו  הבית.  בריהוט  ש"ח  מ-17,000 
שהגיעו  המדינה  רחבי  מכל  לקוחות 
קנייה  חוויית  שמעניק  פתוח  למקום 
משתלמים  מבצעים  עם  בחו"ל  כמו 

במיוחד".
במקביל ללקוחות הקצה, בחודשים 
האחרונים הוקם מועדון אדריכלים ומע־
מק־ אנשי  מ-800  למעלה  המונה  צבים 

מקצוע  ונשי  אנשי  עשרות  ביניהם  צוע, 
לקוחותיהם  עם  מגיעים  אשר  חרדיים, 
של  סקר  פי  על  קבוע.  באופן  למתחם 
לאורך  במתחם  המבצעים   Channel22
שמגיעות  הנחות  משקפים  השנה 
בריהוט  שקלים  אלפי  לעשרות  לעיתים 
חנויות  כ-200  כיום  מונה  המתחם  דירה. 
של  סניפים  לצד  כאשר  הבית,  לעיצוב 
חנויות  מקבץ  גם  למצוא  ניתן  עודפים 
סיגמנט,  הכט,  פיטרו  ביניהן,  יוקרה, 
bnb וארקלינייה. בחנויות העודפים ניתן 
מ-1,200  החל  מעוצבות  ספות  למצוא 

ש"ח בלבד.
מתחילה  ומשתלמת  טובה  שנה 

בדיסיטי!

מומחי הפלסטיקה של 'הדסה': רפואה עם 
נשמה נותנים את ה-110% למטופלים 

פלסטית  לכירורגיה  המחלקה 
ואסתטית במרכז הרפואי הדסה מצוידת 
וצוות  ביותר,  המתקדמות  בטכנולוגיות 
מקצו־ על  מתפשר  לא  שלה  המומחים 

אלן  ד"ר  ואנושיות.  אמפתי  יחס  עיות, 
על  מספר  במחלקה,  בכיר  רופא  ביליג, 
היא  המחלקה  האתגרים.  ועל  המחלקה 
כיום אחת המחלקות שעומדת לתחרות 
במסגרת תחרות 'רפואה עם נשמה' של 
הצוות  לבחירת  'הדסה'  הרפואי  המרכז 

הטוב ביותר. 
ביליג  דוקטור  חזר  כשנתיים  לפני 
מתת-התמחות בטורונטו, שם התמקצע 
העין,  ארובת  של  שחזורית  בפלסטיקה 
''מדובר בת־ גולגולת, ופנים במבוגרים. 

חום מאוד מרתק שהקנה לי ידע ויכולת 
הפנים  באזור  לטיפול  מיוחדת  טכנית 
וגולגולת'', הוא מסביר, ''כמעט לכל תת-

במחלקה  יש  פלסטית  בכירורגיה  תחום 
רופא בכיר שעבר הכשרה מיוחדת בחו"ל 

כמו שאני עברתי''. 
מומ־ שיש  ''כמו  ביליג,  ד"ר  לדברי 

גם מו־ יש  של ילדים,  חים לפלסטיקה 
תת-התמחויות  עם  שמתעסקים  מחים 
ניתוח  לאחר  טיפולים  כגון  אחרות 
מומחיות  וכן  הסרטן,  מחלת  בעקבות 
(קיצורי  פוסט-בריאטריים  לניתוחים 
הניתוח  לאחר  כי  מסביר  הוא  קיבה)''. 
עור  שאריות  נשארות  במשקל  והירידה 
היום  בחיי  שמפריעות  הגוף  חלקי  בכל 

יום. 
ד"ר ביליג: ''אחד הטיפולים שאנחנו 
עושים בהדסה הוא שחזור איברים, כמו 
דבר  וזה  ועוד,  עין,  לחי,  אוזן,  אף,  לסת, 
מדהים. אנחנו בונים את התשתית מהע־
צם החוצה. אפשר לומר שאנחנו גם קצת 
הוא  בהדסה  שניתן  נוסף  טיפול  אמנים. 
מצריך  שלעיתים  קשות,  בכוויות  טיפול 
ניתוח, הטריה של הכווייה וכיסוי על ידי 
בניתוחי  צורך  יש  לפעמים  עור.  שתלי 
הרחבת  כגון  עור,  לשתלי  מעבר  שחזור 
שחצי  מטופל  יש  אם  לדוגמה,  רקמה. 
מהגב העליון שלו עם צלקות כווייה (או 
והחצי  קשה  ברמה  עור)  שתלי  צלקות 

השני תקין, אנחנו עושים שחזור של הגב 
רקמה  הרחבת  ידי  על  המצולק  העליון 
שאורך  תהליך  זה  הבריא.  החצי  של 

מספר חודשים''.
התגובות  על  מספר  ביליג  הד"ר 
מהמטופלים:  מקבלים  שהם  החמות 
את  ומחממות  חמות  מאוד  ''התגובות 
בני  כל  קודם  הם  שלנו  הצוותים  הלב. 
אדם ולאחר מכן אנשי מקצוע מהמעלה 
שלנו  הפלסטיקה  מחלקת  הראשונה. 
משלבת צוות של מקצוענים, שמדברים 
ונגישים.  רגישים  ומאוד  העיניים  בגובה 
אנחנו משתדלים לתת את ה-110 אחוז 
מא־ עושים  אנו  שלנו.  המטופלים  עבור 
שהמטופלים  לוודא  כדי  גדולים,  מצים 
לשאלות  התשובות  כל  את  מקבלים 
שלהם לפני ואחרי טיפול או ניתוח. לש־
מחתנו, יש לנו המון מכתבים ממטופלים 
ומטופלות ובני משפחותיהם, שבהם הם 
מביעים את ההערכה שלהם על החוויה 
רואים  ואנחנו  אצלנו,  שעברו  החיובית 

בזה ערך רב''.

החגים חלפו – התחושה 
הנפלאה נשארה

הנופשים במלון ספוטניק בטומי בגאורגיה, חזרו לשגרה רעננים ושמחים בזכות 
חופשת סוכות מהודרת ומיוחדת • בימים הקרובים תיפתח ההרשמה לסופי 

שבוע ייחודיים ומיוחדים במלון • יציאה בימי חמישי וחזרה בימי ראשון • מלון 
ספוטניק מהדרין כל השנה בכשרות הרה"ג רבי משה נחשוני שליט"א • במלון 

בריכה מחוממת • פרטים בקרוב, יש למה לחכות
ספו־ במלון  שהתארחו  הנופשים 
רגע  מכל  נהנו  בסוכות,  שבבטומי  טניק 
נבנתה  פרטית  סוכה  מרגיעה.  מחופשה 

לארוחות וסוכה נוספת לשינה.
את  הנופשים  בחרו  בכדי  לא 
ידעו  הם  שם.  דווקא  שלהם  החופשה 
שנשאר  טוב  טעם  יש  הזאת  שלחופשה 

לאורך זמן.
שהיו  המפנקות  מהארוחות  החל 
ובאטרקציות  בטיולים  וכלה  רב  בשפע 
שלא יישכחו, כמו ערב פולקלור מקומי 
מלאת  השואבה  בית  ושמחת  משובח 
שמחה. החופשה הזאת היא בדיוק הדרך 

לחזור לשגרה מלאי כוח.
המרת־ מהרצאותיו  נהנו  הנופשים 

יחד  ושמחו  שוורץ  מאיר  הרב  של  קות 
בשמחת בית השואבה עם הקלידן המ־

קצועי שמוליק וייס, שמחת חג אמיתית. 
אין דרך טובה יותר לחופשה מושלמת.

ההרשמה  תיפתח  הקרובים  בימים 
במלון  ומיוחדים  ייחודיים  שבוע  לסופי 
וחזרה  חמישי  בימי  טיסות  הכוללים 

בימי ראשון.
כשעתיים  אורכת  לבטומי  הטיסה 
למלון  מהשדה  הנסיעה  כאשר  ורבע, 
לנוחות  בלבד,  דקות  כעשרים  לוקחת 

הנופשים. 
נקי  מרווח,  חדר  תקבלו  בחופשה 
ידי  על  גבוהה  ברמה  ארוחות  ומטופח. 
שפים ובכשרות הרה"ג רבי משה נחשוני 
החופשה  במהלך  הארוחות  שליט"א. 
מוגשות בשפע רב ומבחר רחב של טע־

מים מגוונים, שהוכנו כולם על ידי מיטב 
אנשי המקצוע מחומרי הגלם האיכותיים 
ביותר מבלי להתפשר על טיב הכשרות, 

ההידור והטעם.
המוגשות  הגורמה  לארוחות  בנוסף 
ממאכלים  טעימות  בחינת  תתאפשר 
מקומיים משובחים. חוויה שלא במהרה 

תישכח. 
תיפ־ כאמור  הקרובים  בימים 
ייחודיים  שבוע  לסופי  ההרשמה  תח 

ומיוחדים במלון. 
כשר  מלון  הוא  ספוטניק  מלון 
להגעה  השנה  כל  פתוח  והוא  בבטומי 

של בודדים או קבוצות.

הטופס שכמעט לא נשלח הניב זכייה 
בפרס הראשון ע"ס 32 מיליון ש"ח

הזוכה המאושר ב-32 מיליון ש"ח שיתף את אנשי המפעל, שכמעט ויתר על 
שליחת הטופס שהפך אותו למיליונר.

ביום  שהתקיימה  הלוטו  בהגרלת 
שני  זכו   ,2022 באוקטובר  ה-18  שלישי, 
זוכים בפרס הראשון. האחד, בלוטו בסך 
16 מיליון ש"ח והשני בדאבל לוטו, בס־

כום של 32 מיליון ש"ח.
ביום חמישי, יומיים לאחר ההגרלה, 
הגדול  הזוכה  הפיס  מפעל  לבית  הגיע 

בדאבל לוטו לפדות את הפרס.
הזוכה, שחגג לא מכבר את יום הול־
דתו ה-60, הינו תושב אזור המרכז, נשוי 
ללא  גאה  וסב  ילדים  ל-3  אב  באושר, 
מעט נכדים, עוסק בתחום הלוגיסטיקה 
באחת מחברות הייצור הגדולות במשק.

משפחתו,  בני  בליווי  שהגיע  הזוכה, 
סיפר לאנשי מפעל הפיס: 

אני  האחרונות  השנתיים  "במהלך 
מעת  הלוטו  בהגרלת  להשתתף  נוהג 
לי  היה  למעשה  שבוע  לפני  עד  לעת. 
טופס אחד, המכיל ארבע טבלאות בלבד 
+ אקסטרה בעלות של 30 ש"ח. את המ־
לחלוטין  אקראי  באופן  בחרתי  ספרים 
ואין להם שום משמעות ייחודית עבורי".
בטן  תחושת  לי  היתה  שבוע  "לפני 
גבוה  היה  הפרס  מוסברת.  ולא  חזקה 

ובאופן חריג, בניגוד לפעמים הקודמות, 
לוטו  דאבל  טופס  גם  בנוסף  רכשתי 
קיבלתי  בליבי  טבלאות.  עשר  של  מלא 
הט־ ארבע  של  הטופס  שאם  החלטה – 
בהגרלה  כלשהי  זכייה  מניב  לא  בלאות 
לחלוטין  מפסיק  אני  הבאה  העוקבת 

לשלוח אותו".
בהגרלת הלוטו בה שלח הזוכה שני 
טפסים, הוא הצליח לנחש בטופס החדש 

4 מספרים, שהניבו לו את סכום הזכייה 
של 96 ש"ח". כשהזכיין עדכן אותי שיש 
לי זכייה בסך 96 ש"ח, זה נשמע לי כמו 
סימן מלמעלה. הרי העלות של שני הט־
פסים המקוריים היתה 96 ש"ח. ובניגוד 
להחלטה הקודמת שלי, להפסיק לשלוח 
מהזכיין  ביקשתי  הקודם,  הטופס  את 
החלטה  הייתה  זו  שניהם.  את  שישכפל 

שקיבלתי באותו רגע".

רשות החדשנות וזרוע העבודה יתמכו 
בתכנית להכשרת חרדים להייטק

רשות החדשנות וזרוע העבודה יספקו מענקים לתכנית מיגו ולתכניות נוספות 
להכשרת אלפי גברים חרדים לתעשיית ההייטק, זאת במטרה להתמודד עם 

המחסור החמור במתכנתים מקצועיים
כבר יותר מעשור שתעשיית ההייטק 
אדם  בכוח  חמור  מחסור  עם  מתמודדת 
מצביעים  הרשמיים  הנתונים  מיומן. 
גם  עובדים.  אלף   25-30 של  מחסור  על 
רשות  של  ההייטק 2022  מצב  דו"ח  לפי 
כ-30  של  פער  קיים   ,SNC-ו החדשנות 
אלף משרות פנויות בהייטק במקצועות 
ניסיונות  למרות  ועסקיים.  טכנולוגיים 
חרדים  עובדים  שילוב  לקדם  רבים 
תעסוקת  לאתגר  כפול  כפתרון  בהייטק 
בהייטק,  האדם  כוח  ובעיית  החרדים 
מספרם של העובדים החרדים בתעשיית 
ההייטק עדיין נמוך מאוד ביחס לחלקם 
מתוך   (1%) אחד  אחוז  רק  באוכלוסייה. 
הם  בישראל  הייטק  עובדי  כ-330,000 

גברים חרדים.
תהליכי  את  ולזרז  לשפר  במטרה 
שילוב החרדים בהיי-טק, צפויה להודיע 
העבודה  זרוע  עם  יחד  החדשנות  רשות 
בתכנית  השקעה  על  הכלכלה  במשרד 
מיגו ובתכניות נוספות בהיקף להכשרת 
להייטק  חדשים  חרדים  עובדים  אלפי 

בשנים הקרובות.
של  האנושי  ההון  פיתוח  במסגרת 
מענ־ הממשלה  תעניק  הייטק,  תעשיית 

קים לתכנית MeGo שמופעלת על ידי 

קרן קמ"ח, לשם פתיחת כיתות נוספות 
ברחבי הארץ. 

לפעול  החלה   ,MeGo תכנית 
בחודשים האחרונים בהובלה של משרד 
הכלכלה, חברות הייטק מובילות וקרנות 
פילנתרופיות, במטרה להכשיר כאלפיים 
לעבודה  שיצטרפו  חרדים  מתכנתים 
בהייטק בשנים הקרובות. במסגרת הת־
כשנה  במשך  לימודים  מתקיימים  כנית, 
וחצי (ימים מלאים) במודל הכשרה של 
מקצועית,  תמיכה  מעטפת  כולל   ,8200

מלא  מימון  לצד  ואישית,  לימודית 
ללימודים ומלגת קיום חודשית.

של  המתוכננת  ההודעה  לקראת 
נפתחה  העבודה,  וזרוע  החדשנות  רשות 
בימים האחרונים ההרשמה למחזור נוסף 
של התכנית, עם כיתות לימוד בירושלים, 
בני ברק, בית שמש, חיפה ואשדוד. המו־
עמדים שישלימו את תהליך המיון הק־

פדני וימצאו מתאימים לתכנית, יתחילו 
בסמוך לראש חודש אדר את הלימודים 

במחזור החדש של תוכנית מיגו.

חופשת 'אחרי החגים' בניר עציון 
RESORT

'אחרי החגים' כבר כאן. לאחר מסכת אירוח ארוכה וצפופה הגיע גם זמנם של 
המארחים לחופש ולאגור כוחות לקראת החורף. ניר עציון RESORT מזמינים 

אתכם לחופשה מרגיעה במורדות הרי הכרמל תוך הנאה מרמה מלונאית 
מוקפדת ומעטפת פינוקים מושלמת 

הע־ החגים  תקופת  של  סיומה  עם 
מוסה בה נעתם מהכנת החדר לאורחים 
במטבח  הזמן  מקסום  לבין  המתחלפים 
ותמרון המקומות החסרים בסוכה, מגיע 
את  מחדש  למלא  כמארחים  זמנכם  גם 
והנוף  הכרמל  הרי  מורדות  המצברים. 
לקחת  לכם  קוראים  שסביבם  המשכר 
בניר  כוחות  ואגירת  למנוחה  זמן  פסק 
מעטפת  המגישים   RESORT עציון 

מלונאית מושלמת לחופשה מעצימה.
מזמינים   RESORT עציון  ניר 
מושל־ מנוחה  ולחוות  להתארח  אתכם 
מת לגוף ולנפש. חדרי האירוח בניר עציון 
RESORT מגוונים ושונים ומאפשרים 
לחו־ המדויק  החדר  את  להתאים  לכם 

לבחור  תוכלו  עבורכם.  מפנקת  פשה 
ולהתארח  הטבע  בחיק  משהייה  ליהנות 
דשא  מרחבי  מוקפים  ציוריים  גן  בחדרי 
המלון  במבנה  להשתכן  או  מוריקים 
המרכזי וליהנות מחדרי אירוח מעוצבים 
חדרי  חמימה.  כפרית  אווירה  המשרים 
המלון כוללים מרפסת שמש הצופה אל 
הים  אל  או  המוריקים  הכרמל  הרי  נוף 
המוצרים  במיטב  ומאובזרים  התכול 

להשלמת החופשה.
הכנת  מסכת  של  תומה  לאחר 
שפרסתם  העוגות  וחיתוך  הארוחות 

מוז־ אתם  הרבים,  החגים  אורחי  עבור 
מנים ליהנות מארוחות גורמה ופינוקים 
בחדר  ישיבה  תוך  משובחים  קולינריים 
פנורמי  מבט  המעניק  המרווח  האוכל 
ציורית.  הררית  סביבה  אל  ומרהיב  ירוק 
המלון מספק חוויות פנאי, ביניהן בריכה 
חצי אולימפית מקורה ומחוממת, סאונה 
יבשה וחדר כושר מאובזר לצד שפע אט־

בליבו  הליכה  ומסלולי  אזוריות  רקציות 
של הטבע סביב למלון. לובי המלון הרחב 

אויר  נוף,  המספקים  מנוחה  רגעי  מזמן 
ואוירה ומרחיבים את הנשימה. ניר עציון 
מהודרת  בהשגחה  מתהדר   RESORT
משה  רבי  הרה"ג  של  פיקוחם  תחת 

נחשוני שליט"א והרב לוביץ' שליט"א.
לנשום  זמן,  פסק  לקחת  מוזמנים 
מחודשים  בכוחות  ולקדם  פסגות  אוויר 

את החורף המתקרב.
כעת:  התקשרו  והזמנות  לפרטים 

.04-9845555

מראש השנה ועד שמחת תורה: מאות 
נפשו במלון היוקרתי 'קינג דיויד' בפראג

מאות נופשים בחרו להעביר את הימים הנוראים וחגי תשרי באווירה הקסום של 
העיר פראג, כשהם נופשים במלון היוקרתי 'קינג דיויד' אשר מנגיש לתייר החרדי 

את כל מה שהוא זקוק לו • הנופשים נהנו מתפילות מרוממות, סעודות גורמה 
ואווירת חג קסומה ורגועה

למגזר  המשתייכים  נופשים  מאות 
הנוראים  הימים  במהלך  בחרו  החרדי 
מאווירה  ליהנות  האחרונים  תשרי  וחגי 
כשהם  פראג   - צ'כיה  בירת  של  הקסום 
דיויד'  'קינג  היוקרה  במלון  מתארחים 
שכבר קנה לעצמו שם של כבוד בכותל 

המזרח של עולם התיירות החרדי.
האחרון  השנה  ראש  בערב  כבר 
למלון  חרדיות  משפחות  עשרות  הגיעו 
בטבורה  הממוקם  דיויד'  'קינג  היוקרתי 
של העיר פראג, כשהם נהנים מסעודות 
בשפע  שהוגשו  במיוחד  יוקרתיות  חג 

וכיד המלך. 
יום  גם  כמו  השנה  ראש  אווירת 
ייחו־ היתה  המלון  כותלי  בין  הכיפורים 

לגוף  מרגוע  שנתן  דבר  במיוחד,  דית 
הדעת  יישוב  לנופשים  והעניק  ולנשמה, 
במרחק  הלב  מעומק  שנבעה  בתפילתם 
מרן  טמון  בו  מהמקום  ספורים  מטרים 
המהר"ל זיע"א, אשר מקום קבורתו הפך 
למוקד עלייה לרגל בעבור אלפי מבקשי 

הישועה, דורשי הברכה.
בהנהלת המלון היוקרתי נערכו עוד 
הנופשים  מאות  לקראת  מועד  מבעוד 
להעביר  הסוכות  חג  בערב  כבר  שהגיעו 
את ימי חג השמחה במלון היוקרתי אשר 
מנגיש את כל מה שהנופש החרדי - המ־

קפיד על קלה כבחמורה - זקוק לו.
מועד  מבעוד  הוצבה  ענק  סוכת 
בחזית המלון היוקרתי בפראג, שם הוג־

לאורך  חג  וסעודות  גורמה  ארוחות  שו 
מתארים  הנופשים  הסוכות.  חג  ימי  כל 

חוויית חג ייחודית, כזו שהם לא חוו באף 
אך  רבים,  במלונות  "הייתי  אחר:  מקום 
אחד  סיפר  הייתי",  לא  עוד  כזה  במקום 
הנופשים, "החדרים היוקרתיים, ארוחות 
כאן -  שיש  הייחודית  והאווירה  הגורמה 
זה משהו שלא ניתן למצוא באף מקום 

אחר".
במהלך הימים הנוראים, כמו גם ימי 
חג הסוכות, נהנו הנופשים מתפילות חג 
גורמה,  ארוחות  לצד  במיוחד,  מרוממות 
טהרה  ומקווה  ספא  שחייה,  בריכת 
מהודר. בתוככי מלון 'קינג דיויד' בפראג 
שם  ידיים  רחב  כנסת  בית  ממוקם  אף 
מרוממת  באווירה  החג  תפילות  נערכו 
מהיצע  ליהנות  ניתן  במקום  במיוחד. 
לימוד,  ספרי  תפילה,  סידורי  של  נרחב 

הגות ומחשבה.

בפראג  דיויד'  'קינג  מלון  כי,  יצוין 
קנה לעצמו בשנים האחרונות מקום של 
הנחשקים  הנופש  יעדי  ברשימת  כבוד 
כאשר  לים,  מעבר  החרדי  הציבור  של 
עצם קיומו של מלון הנמצא תחת הש־
גדרי  כל  פי  על  ומתנהל  מהודרת  גחה 
בעו־ המתויירות  הערים  באחת  ההלכה 
לם – אינו דבר מובן מאליו, מה שגורם 
לביקוש חסר תקדים מצד הציבור החרדי 

לנפוש במקום.
שלו־ גם  מתקיימים  במלון  בנוסף, 
לצד  זאת  יום,  בכל  תפילה  מנייני  שה 
קיומו של מקווה טהרה ע"פ כל דקדוקי 
היא  במלון  השוררת  האווירה  ההלכה. 
שתגרום  כזו  ויוקרתית,  ייחודית  אווירה 
שיותר  כמה  לשם  לחזור  לרצות  לכם 

מהר.

הבשורה של 'רייסדור' בבני ברק: דירת 
5 חדרים חדשה בכ-2.9 מיליון שקלים

מחירי הנדל"ן באזורי הביקוש רוש־
במ־ בייחוד  חדות,  עליות  העת  כל  מים 

רכז הארץ. על רקע זאת, קשה להישאר 
אלו  בימים  המתפרסמת  להצעה  אדיש 
הוותיקה  הנדל"ן  חברת  של  מטעמה 
בצפון  שלה  הבניה  בפרויקט  'רייסדור' 
בני ברק. מדובר על 20 דירות 5 חדרים, 
בניה  בסטנדרט  ומרווחות,  מפוארות 

גבוה, במחיר של 2,990,000 ש"ח בלבד. 
28,000 ש"ח למ"ר באזור המתחדש 
זו   – ברק  בני  העיר  בצפון  והמבוקש 
בשורה של ממש, לאור העובדה שאזורי 
על 10%  תמיד  עמדו  וגבעתיים  גן  רמת 
מסבי־ ברייסדור  ברק.  בני  מעל  במחיר 

רים כי המחיר המוזל ניתן ל-20 הדירות 
הראשונות בלבד, כמחווה לפתיחת הש־
כאשר  ברק,  בבני  צפון  פרויקט  של  ווק 
לאחר מכן מחירי הדירות יעמדו על 3.3 

מיליון שקלים. 
הוא  ברק'  בני  צפון   – 'רייסדור 
בהת־ לו,  ציפו  שרבים  מגורים  פרויקט 

חשב במיקום המעולה ובחברה היזמית 
גימור  וברמת  גבוהה  באיכות  הבונה 
היר־ ברח'  ממוקם  הפרויקט  מוקפדת. 
ובסמיכות  ושקט  אידיאלי  במיקום  קון, 
לקניון איילון ולצירי התנועה המרכזיים. 
הפרויקט כולל 4 בניינים בעלי 7 קומות, 
 5 דירות  מציע  המיזם  סה"כ.  יח"ד   114
חרדים גדולות ומתוכננות בקפידה, תוך 
פונק־ בצורה  הדירה  שטחי  תכנון  כדי 
על  דגש  הושם  הדירות  בכל  ציונאלית. 
גדול  מטבח  ומרווחים,  גדולים  חללים 
בנייה  וסטנדרט  ענק  מרפסות  ופרקטי, 

גבוה ואיכותי במיוחד.
יוקמו  המתחם  של  הקרקע  בקומת 
כ-550 מ"ר של שטחי מסחר שישרתו את 
בפרויקט  גם  והסביבה.  הפרויקט  דיירי 
זה, רייסדור מביאה את הניסיון ועוצמת 

הסטנדרטים  את  להבטיח  כדי  הבנייה 
מגורים  לחוויית  והגבוהים  המוקפדים 
מפארק  ייהנו  הפרויקט  דיירי  מושלמת. 
הכולל  אליו,  הצמוד  ידיים  ורחב  ירוק 
למרגוע  ציבוריים  ושטחים  פינות  שלל 

ושלווה.
פני  על  'רייסדור'  של  נוסף  יתרון 
הוא  במקום,  האחרים  הפרויקטים 
השכונות  שבין  בתפר  הייחודי  מיקומו 
בתי  הכוללות  ברק  בני  של  הוותיקות 
כנסת, ישיבות ושירותים קהילתיים, לצד 
בני ברק המתחדשת – אזור העסקים של 
ומרכזי  מסעדות  משרדים,  הכולל  העיר, 
לדיירים  המעניק  דבר  ותעסוקה,  מסחר 
מעין  העולמות.  מכל  ליהנות  אפשרות 
העיר  של  בליבה  וירוקה  שקטה  בועה 
הסואנת המשלבת חוויית מגורים ופנאי 

ברמה הגבוהה ביותר.
ברק'  בני  צפון   – 'רייסדור  פרויקט 
רייסדור  של  הקודמת  להצלחה  מצטרף 
שיר'  'מרום  שכונת  בבניית  ברק,  בבני 
לפרויקט  היום  עד  הנחשבת  העיר  בלב 
בחלוף  גם  ברק  בבני  ביותר  היוקרתי 
עשור שנים. חברת 'רייסדור' בבעלות יזם 
הנדל"ן יקי רייסנר הינה בעלת ניסיון של 
שכונות  בהקמת  שנים  מעשור  למעלה 
הארץ  רחבי  בכל  מסחר  ומרכזי  מגורים 
שקלים.  מיליוני  מאות  של  בהיקפים 
יח"ד  ל-2000  קרוב  היום  בונה  רייסדור 
משרדים  מגדלי  וכן  שונים  בפרויקטים 
ומחזיקה  שכונתיים  מסחר  ומרכזי 
עתודות קרקע. כמו כן, רייסדור הרחיבה 
את פעילותה לתחום התחדשות עירונית 

במספר פרויקטים ברחבי הארץ. 
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מעקעלענבורג  צבי  יעקב  רבי  מו"ה 
קעניגסברג  דק"ק  אב"ד  היה  אשר  זצ"ל, 
ותלמידו של מרן רבי עקיבא איגר זיע"א, 
משמעות  את  המאיר  יסוד  פירוש  חיבר 
המ־ ומופלאה  ייחודית  בדרך  המקרא 

והבנת  בפסוק  המילים  סדר  על  בוססת 
שורשי התיבות והטיותיהם, נתיב אשר בו 
בהבנת  ונשגבים  חדשים  עולמות  נגלים 

דברי התורה הקדושה. 
כנגד  נכתב  והקבלה  הכתב  פירוש 
הרפורמים, וכפי שנכתב בשער הספר היא 
"לפרש את המקראות על דרך הפשט לא־
חדם עם התורה שבעל פה". לפני הפירוש, 
'מאמר  בשם  הקדמה  מעין  המחבר  כתב 
אמרים  תישא  התורה  כאילו  ובו  התורה' 
מה  על  ברבים  קולה  להודיע  שפתיה  על 
זה מעטים דבריה עד מאוד במכתבה, ול־

וכדי  מפורשת  בצורה  נכתב  הכל  לא  מה 
להבין את דבריה יש לעיין בתורה שבעל 
נדמה  שבכתב  התורה  כי  "והנמשל:  פה. 
אינו  עצמותו  מצד  שהיין  כמו  ליין,  בזה 
אם  בלתי  חריפותו  מחזק  לשתיה  ראוי 
יוחלש על ידי מזיגת המים, ככה התורה 
מחו־ היא  שבה  המושג  מעומק  שבכתב 

יתמזגו  אם  בלתי  בעצמותה  השגה  סרת 
דבריה עם מימי התורה שבעל פה". 

בצורה  בנוי  והקבלה'  'הכתב  פירוש 
הלשוניים  ביסודות  מדייק  המחבר  שבה 

ובדקדוקיהם של דברי חז"ל, ועל ידי כך 
יחד  (הכתב)  שבכתב  התורה  מתחברות 
עם תורה שבעל פה ודברי חז"ל (הקבלה). 
חי  ציון  בן  הרב  המהדיר  כתב  וכך 
החדשה:  למהדורה  בהקדמתו  אברמוב 
ה'כתב  בעל  מפרש  הייחודית,  ''בדרכו 
בזיקה  הפסוקים  משמעות  את  והקבלה' 
הבחירה  הקודש.  לשון  לדקדוקי  ישירה 
המדויקת של התורה במילה זו ולא באח־

רת, דווקא בהטיה מסוימת ובסידור ייחודי 
המ־ את  מאירים   – בפסוק  המילים  של 

הלומד להתבוננות  את  שמעות ומכוונים 
יתירה ומיוחדת, שאינה מתקבלת מהבנת 
התורה  כי  דומה  לבדה.  הענין  משמעות 
מעמיקה  להבנה  מיוחד  צוהר  פותחת 
יותר של העניינים, ואל הצוהר הזה ניתן 
להגיע רק אם מביטים דרך מהות המילים 
בדרך  המחבר  חולק  פעם  לא  הקדושות. 
פירושו על ראשונים ואחרונים, הרמב"ם, 
רש"י, תוס', הרמב"ן, האבן עזרא, הרשב"ם 
ועוד, הוא מעלה קושיות עצומות ומיישב 
שו־ והבנת  ניתוח  כאשר  בשלמות,  אותן 

הוכחה  מהווים  והטיותיהם  המילים  רשי 
ניצחת לאמת שבפירושו. 

להוליך  מפליא  והקבלה  הכתב  בעל 
את הלומד במבואות הצרים והמתפתלים 
את  לראות  ניתן  ממנו  צוהר,  לאותו  עד 
משמעות העניינים באותו אור נשגב אליו 
הלימוד  כן,  ועל  הקדושה.  התורה  כיוונה 
רוחנית  חוויה  מעניק  הזה  הספר  מתוך 
ולהת־ להתפעמות  מביא  רגילה,  בלתי 

כאשר  צמרמורת,  עד  ולעיתים  רגשות, 
בהגלות  חידודין,  חידודין  חש  הלומד 
בדברי  חדשים  עולמות  פתאום  לפניו 

התורה הקדושה''. 
המהדיר  עמל  שנים  עשר  במשך 
ולקטנים.  לגדולים  הספר  את  להנגיש 
לקטעים,  חולק  והקבלה'  'הכתב  פירוש 
כאשר בצד העמוד הוסיף לו את כותרות 
ציטוטים  תוקנו,  טעויות  אלפי  העניינים. 
ראשי  ובמנוקד.  במדויק  ונכתבו  נאספו 
הפירוש.  במילות  והוטמעו  נפתחו  תיבות 
פירוש  הועמד  גם  לראשונה  כן,  כמו 
כדי  העמוד.  בשולי  אהרן'  ה'תולדות 
נוספו  ללומדים  וענין  תועלת  להוסיף 
הוספות  ועוד  נוספים  מקומות  מראי 

מועילות. 
שבה  תקצ"ט  שנת  מאז  לראשונה 
נכתב הפירוש 'הכתב והקבלה', כעת הוא 
יוצא לאור במהדורה מדוקדקת, מפוארת, 
בע־ נפש,  לכל  ומותאמת  עיניים  מאירת 

בצירוף  ומפוסקת  מפוארת  חדשה  ריכה 
מראי מקומת והשלמות. 

מופיע  החדשה  בהוצאה  החומש 
על  לעלות  וכיאות  כיאה  מפואר  בכלי 
נוחות,  באותיות  מלכים:  של  שולחנם 
גדולות וברורות, הכולל תרגום אונקלוס, 
בעל  חכמים,  שפתי  עיקר  רש"י,  פירוש 
בבחינת  והוא  אהרן,  ותולדות  הטורים, 

'תורה מפוארה בכלי מפואר'. 
במהדורה  והקבלה'  'הכתב  פירוש 
המחודשת של 'כלילת יופי' זכה להסכמ־

תו של מרן הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי 
והוא  פוניבז',  ישיבת  מראשי  שליט"א, 
האור  המלבי"ם,  של  לפירושם  מתווסף 
החיים, רבינו בחיי, הבעל שם טוב, הכלי 

יקר והבני יששכר. 
הוצאה לאור והפצה: 'יפה נוף'. 

חומש בראשית עם 'תרגום יונתן המפורש'
ידוע הוא קברו של התנא האלוקי 
יונתן בן עוזיאל כמקום המסוגל ביותר 
אשר  וכפי  הגון,  זיווג  הצריכים  לאלו 
ששמע  שליט"א  אחד  מזקן  שמענו 
רבי  הרה"ק  של  קדשו  מפי  בעצמו 
שמאחר  זצוק"ל,  מפשעווארסק  יעקב 
שנהגו כלל ישראל לבקש בציון התנא 
הקדוש יונתן בן עוזיאל בענין זיווגים, 
נתמנה על ידי כך התנא הק' לשלוחם 
זיווגים  מהקב"ה  לבקש  ישראל  של 
אין  אך  לכך.  הצריכים  לכל  הגונים 
רבים יודעים כי לתנא יונתן בן עוזיאל 
ידועה  היא  אשר  לו,  עיקרית  מורשת 

פחות. וכדלהלן.
כשמתחילים מחדש את התורה, יש 
אווירה של התחדשות באוויר, הזדמנות 
נפלאה היא להצטרף ולהבין מחדש את 

דברי תורתנו הקדושה. 
ההוגים  הם  ורבים  דרא  אכשר 
פירוש  עם  השבוע  בפרשת  שבוע  מידי 
שמעמיקים  המהדרין  אף  וישנם  רש"י, 
הראשונים  רבותינו  פירושי  עם  ללמוד 

והאחרונים. 
בית  ספסלי  שנתרבו  למרות  אך 
התורה,  על  אחד  פירוש  נותר  המדרש, 
פירוש טמיר ונעלם, פירוש אשר מוסיף 
כאוצר  הקדושה,  תורתנו  בהבנת  הרבה 

סתום שלא נתגלה. 
המדובר הוא בתרגום יונתן על התו־

(מגילה  מספרים  ז"ל  חכמינו  אשר  רה, 
בן  יונתן  תרגום  שנתגלה  בשעה  כי  ג.) 
יש־ ארץ  נזדעזעה  נביאים,  על  עוזיאל 
ראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות 
פרסה, יצתה בת קול ואמרה "מי הוא זה 

שגילה סתריי לבני אדם?". 
לעיתים  גם  מכונה  יונתן  תרגום 
כ'תלמוד  הראשונים  רבותינו  בכתבי 
ירושלמי', והוא מיוחס לתנא הקדוש רבי 
יונתן בן עוזיאל, שעליו נאמר בגמ' (סוכה 
כח.) שהיה "גדול שבכולן" מבין תלמידיו 

של הלל הזקן.
לפלא שדווקא פירוש נפלא זה על 
התורה, נותר סתום וחתום במשך אלפי 
מובנת  שאינה  ארמית  שפה  עם  שנים, 

כל  נסתרו  כן  ידי  ועל  כלל,  דורנו  לבני 
תרגום  כי  למודעי,  זאת  שכן  אוצרותיה, 
אינו  אונקלוס,  בתרגום  בשונה  יונתן, 
אלא  בלבד,  התורה  דברי  של  תרגום 
בדברי  בפשט,  התורה  דברי  את  מפרש 
נפלאים,  באופנים  ומוסר  מדרש  אגדה, 
שלמים  קטעים  מוסיף  הוא  ולעיתים 
המקור  שהוא  וחידוש  דרוש  דברי  של 

הבלעדי אליהם.
ייתכן  כיצד  מעצמה:  הזעקה  עולה 
התורה,  על  זה  קדוש  פירוש  שדווקא 
וטללי  רוח  באוצרות  מלא  הוא  אשר 
חידוש, אך נכתב בשפת הארמית באופן 
קשה להבנה, נותר ללא פירוש המבארו 

כראוי?

פירוש שווה לכל נפש, תלמידי 
חכמים מופלגים ובן חמש 

למקרא
שנים  אחרי  הבשורה:  באה  כאן 
בפירוש  יומיומי  עיסוק  של  ארוכות 
תלמיד  ע"י  התורה  על  יונתן  תרגום 
אלו  בעניינים  הבקי  מופלג  חכם 
לעולם  אלו  בימים  מוגש  היטב,  הדק 
חומש  ומכופלת,  כפולה  ברכה  התורה 
מפורש  יונתן  תרגום  עם  בראשית 

במקום  ביאור  בתוספת  הקודש,  ללשון 
ממקורות  והרחבות  הערות  ועם  הנצרך, 

שונים.
חומש  המלאכה:  דבר  היה  וזה 
בראשית עם תרגום יונתן המפורש נערך 
ראשית,  מזה.  למעלה  זה  רבדים  בשני 
שפת הארמית שבה נכתב התרגום קשה 
להבנה, לכן תורגם הפירוש לשפה בהירה 

ופשוטה ששווה לכל נפש.
בנוסף, נערכו בשולי הגיליון ציונים 
וביאורים נפלאים, פרפראות משמחי לב 
וחידושים מתוקים מדבש מדברי קדשם 
כלהבות אש של רבותינו מפרשי התורה 
אף  זה  במדור  והאחרונים.  הראשונים 
מלוקט בליקוט אחר ליקוט דברי המפ־

רשים המבארים את דבריו הטמירים של 
תרגום יונתן, ואף מובאים בו המקומות 
שבהם נראה כי דבריו חלוקים המה על 
התורה  ומפרשי  אונקלוס  תרגום  דברי 
השונים. ובסופו הם מיושבים באופן של 

קלורין לעיניים!
המעיין  דבר:  של  שבסיכומו  כך 
המ־ יונתן  תרגום  עם  בראשית  ב'חומש 

פורש' ימצא גם פירוש קדוש על התורה, 
פירוש שהיה נעלם מעין כל עד עתה, וגם 
לרוות  שיוכל  ובמדרש  בפשט  חידושים 
בהם את צמאון נפשו להבנת דברי התו־

רה על בורים.

צוללים אל ים החכמה
ללמוד  כשמתחילים  אלו  בימים 
את התורה הקדושה מחדש, מוזמן בזה 
נפ־ צמאון  לרוות  התורה  שוחרי  ציבור 
פרשת  את  וללמוד  התורה  בידיעת  שם 
השבוע עם תרגום יונתן המפורש, ובכך 
את  להרחיב  בתורה,  חדש  פשט  להבין 
משובבי  ומדרש  אגדה  בדברי  הידיעה 
נפש, להעמיק בדברי רבותינו הראשונים 
בדבריו  נפשם  את  ולרומם  והאחרונים 
יונתן  רבי  האלוקי  התנא  של  הקדושים 

בן עוזיאל.
את הספר חומש בראשית עם 'תר־

גום יונתן המפורש' ניתן להשיג בחנויות 
הספרים המובחרות.

"ברוך שלימדני מדרש" (קה"ר פרשה ט')

מדרש רבה במהדורה מבוארת 
ומפוארת מבית ממלכת התורה 

'עוז והדר'
ללמוד. להבין. להתענג. מתחילים מבראשית

התורה,  לשוחרי  משמחת  בשורה 
בהופעת שני כרכים חדשים של ה'מדרש 
מבית  רבה,  בראשית  על  המבואר'  רבה 
והדר'.  'עוז  התורה  ממלכת  של  היוצר 
שורותיה  בין  מצויה  רבת-שנים  מלאכה 

של מהדורה זו.
צוות  שוקדים  שנים  מספר  במשך 
על  והדר'  'עוז  ממכון  חכמים  תלמידי 
העצום  בפרויקט  הכבירה  המלאכה 
'מדרש רבה המבואר'. פרויקט זה כולל 
עשרות כרכים, האוצרים בתוכם רבבות 
ומקיף.  עשיר  בתוכן  גדושים  עמודים 
בהדפסה  ומוגים  מפוסקים  חז"ל  דברי 
חדשה ומאירת עיניים, בתוספת מדורים 
על  מושלם  ביאור  הנותנים  ייחודיים 
דברי המדרש. מדורים אלו נערכו לאחר 
עמל ויגיעה, מתוך עשרות חיבורים של 
במרוצת  לאור  שיצאו  המדרש  מפרשי 

הדורות.
והדר',  'עוז  התורה  ממלכת  זכתה 
ברא־ בדורנו,  הגדולה  התורה  אכסניית 

לייפער  יהושע  רבי  הצדיק  הגאון  שות 
משה'  'באר  דק"ק  אב"ד  שליט"א, 
במונסי, אשר משמיא קזכו ליה להרבות 
ולהפיץ תורה בכל תפוצות ומחנות יש־

בחוללו  בחייו  עולמו  לראות  וזכה  ראל, 
רבותינו  ספרי  וביאור  בההדרת  נפלאות 
ידו  לנטות  לבו  נשאו  ועתה  הקדושים. 
המבואר'.  רבה  'מדרש  כרכי  בעריכת 
הכבירות,  זכויותיו  ועצומים  חילו  רב 
כשמאות תלמידי חכמים מופלגי תורה 
ועמליה בידיעה, עושים מלאכת הקודש 
ותוצאות  ניצוחו,  לשרביט  בנאמנות 
הכבירה,  במלאכה  ניכרות  מלאכתם 
תחת עיניו הפקוחות של כ"ק הגה"ק מרן 
אדמו"ר רבי דוד חי אביחצירא שליט"א, 
ומשקיע  לחזקם  גבם  על  עומד  אשר 
הנכבד  המפעל  להצלחת  וכוחו  מזמנו 
של ההדרת ספרי הקודש וביאורם. יזכם 
הכבירים  בפועליהם  להמשיך  השי"ת 

להגדיל תורה ולהאדירה.
חברי  שצוות  רב  זמן  לאחר  ועתה, 
ורבני המכון שקדו על מלאכת הקודש, 
תלמידי  לומדים  בחבורת  שנעשתה 
הבקיאים  דווקנים  וסופרים  חכמים 
על  אנו  מתבשרים  העריכה,  במקצוע 
כרכים  שני  של  עולם  לאור  הופעתם 

מפוארים ומבוארים על בראשית רבה.
הפרויקט 'מדרש רבה המבואר' הינו 
פרי יגיעה ועמל מרובה של צוות תלמידי 
רבות  ועמלו  שטרחו  חשובים,  חכמים 
להוציא לאור יצירת פאר מתוקנת לאחר 
שנות יגיעה. חברי ורבני המכון עמלו לי־
לות כימים להשלים את המלאכה בטוב 
טעם ודעת, בהכוונתו של ריש מתיבתא 
'עוז והדר' הגאון החסיד רבי מנחם מנדל 
פומרנץ שליט"א, אשר ברוב תבונה פקד 
על מלאכת העריכה והדריך כל העת את 

העורכים במלאכתם.
דברי המדרש עברו מלאכה מורכבת 
מחוד־ ניקוד  והגהת  קיטוע  פיסוק,  של 

שת, על ידי רבני ועורכי ממלכת התורה, 
שישבו על המדוכה בכובד ראש, והעלו 
בידם סולת ברה ונקיה. עמל רב ויגיעה 
כבירה הושקעו במלאכת הביאור המשו־
והמורכבות  מהקשות  אחת  שהינה  לב, 
בתחום ביאורי התורה. מחד, היא דורשת 
המדרש,  מדברי  ותיבה  תיבה  כל  לבאר 
הלומדים.  לציבור  כוונתו  את  ולהסביר 
ומאידך, ראוי להשאיר את צורתו ותבני־

תו, ולא לשנות את שטף דבריו של בעל 
המדרש, אלא לשמר את מהלך המדרש 
ועורכים  חכמים  תלמידי  בתבניתו. 
מנוסים עמלו בכובד ראש ובדקדוק רב, 
אחרי  ביסודיות  וחקרו  נפה,  אחרי  נפה 
כשכל  ביותר,  והמדויק  הנכון  הפירוש 
חפצם ומטרתם היא להוציא מתחת ידם 

דבר נאה ומתוקן.
זו היתה המטרה העיקרית של רבני 
הקשה,  במשימתם  והדר'  'עוז  ועורכי 
לאות  ללא  עמלו  שנים  כמה  ובמשך 
המדרש,  כוונת  אחר  ולחקור  לדרוש 
ביאורו  את  ולשלב  בבהירות,  לנסחו 
באופן  המדרש,  בעל  של  למילים  בינות 
שישתלבו בהן בקלילות, ולא יפריעו את 

שטף הקריאה והלימוד.
של  הייחודיות  מעלותיה  הן  רבות 
מהדורת הפאר, כלילת השלימות וההוד, 
ונמנה  ביסודותיה,  יש  רב  עמל  אשר 

אותם אחת לאחת:
כאמור,  הוא,  הלא  המרכזי  המדור 
"ביאור המדרש" - ביאור משולב, מקיף 
וקלה  ברורה  בשפה  המפרש  ותמציתי, 
את דברי המדרש, את כוונתו ואת עומק 
המדרש  מלשון  ותיבה  תיבה  כל  הענין. 
ביותר,  והטובה  הברורה  בדרך  מבוארת 
לשון  בתוך  משתלב  הביאור  כאשר 
המדרש, ומאפשר קריאה רציפה והבנה 
'הביאור  וקלה.  ברורה  בשפה  נכונה, 
ללימוד  'חברותא'  מעין  הוא  המשולב' 

איכותי עם הבנה אמיתית.
הביאור נערך על פי מפרשי המדרש 
הידועים, כמו: יפה תואר, מהרז"ו, מתנות 
כהונה, נזר הקודש, אשד הנחלים, אמרי 
על  להקל  כדי  ועוד.  ציון  תפארת  יושר, 
הפירוש  כלל  בדרך  הובא  הלומדים, 
יכול  אשר  הפשט,  לדרך  ביותר  הקרוב 
בקלות להסביר את מילות המדרש. עם 
צורך  העורכים  שראו  מקומות  יש  זאת, 

הובאו  והם  נוספים,  פירושים  להביא 
במפרשים  לעיון  בהפניה  או  בהערה, 
אחרים, בהם ניתן יהיה למצוא ביאורים 
ובנוסף,  המדרש.  בדברי  יותר  מעמיקים 
המדרש  שהביא  המקומות  במרבית 
הובאו  הדרוש,  בדרך  בו  ודרש  פסוק, 
היה  מה  המבארים  המפרשים,  דברי 
שמצא  עד  הפשט,  בדרך  למדרש  קשה 
מקום לדרוש בו דרושים ורמזים אחרים.
וציונים,  הערות   - המדרש"  "עין 
זה  מדור  מקומות.  ומראי  נוסחאות 
המוצב בתחתית העמוד, משלים לביאור 
המשולב, המביא את המקורות לביאור, 
נוספים  פירושים  קושיות,  או  מחלוקות 
הביאור  את  להעמיד  גרסאות,  וחילופי 
אלו  כל  הבהירות.  בתכלית  דיוקו,  על 
מפרשי  עשרות  מבין  רב  בעמל  נאספו 
כאשר  והאחרונים,  הראשונים  המדרש, 

המטרה להקיף את כל עיקרי הדברים.
מדויק  נוסח   - המדרש"  "נוסח 
ומוגה, לאחר עבודת חקר מעמיקה, תוך 
ומהימנים,  קדומים  לדפוסים  השוואה 
ובעיקר למהדורה הידועה של דפוס 'ויל־

נא' [שנדפסה בין השנים תרי"א-תרמ"ז]. 
לכל  מעל  הוברר  כאשר  הצורך,  במקום 
או  טעות  המדרש  בדברי  שנפל  ספק 
ונחוצים  קלים  שינויים  נערכו  שיבוש, 
אחרות,  נוסחאות  או  יד  כתבי  פי  על 
עברו  המדרש  דברי  ובדוקות.  מהימנות 
קיטוע  פיסוק,  של  מורכבת  מלאכה  גם 
בעימוד  ונסדרו  מחודשת,  ניקוד  והגהת 

מקצועי במיוחד, לתועלת הלומדים.
חידוש נוסף וייחודי נעשה במהדורה 
זו, "אוצרות המדרש" - ליקוט נרחב וע־

שיר המאסף בתוכו מובאות של 'מדרש 
רבה' במקומות אחרים, או משאר מדר־

באותו  עוסקים  דבריהם  אשר  חז"ל  שי 
ליקוטים  שלפנינו.  המדרש  של  הענין 
המד־ דברי  להבנת  רבות  מסייעים  אלו 

המדרש  של  דומה  לשון  לעתים  כי  רש, 
במקום אחר, או תוספת של כמה מילים, 
יש בהם כדי להסביר טוב יותר את כוונת 
ר"ה  (ירושלמי  האמור  דרך  על  המדרש, 
במקום  עניים  תורה  "דברי  ה"ה):  פ"ג 
אלו  ויבואו  אחר",  במקום  ועשירים  זה, 
וילמדו על דברי המדרש, ויבינום על לב 

הלומדים.
לראשונה  נערך  זו,  במהדורה 
"תורה  המדרש  בצידי  ייחודי  מדור 
הפסו־ כל  את  בתוכו  המאסף   - אור" 
והם  המדרש,  דברי  בתוך  שהובאו  קים 
מקורותיהם,  עם  בשלימותם  מובאים 
יידעו  למען  הלומדים,  של  לתועלתם 
ויבינו על מה נסובים דברי המדרש ואל 
יוזכר  לעתים  כי  יען  דבריו,  ירמזון  מה 
רק  או  בחלקו,  המדרש  בדברי  הפסוק 

כמה מילים הימנו.
"כותרות ותוכן העניינים" - מלאכת 
אומן נעשתה בראשי הפרקים ובתחילת 
ענין לתועלת הלומדים, להביא את תק־

למען  ובבהירות,  בתמצית  הפרשה  ציר 
ידעו הלומדים מה תוכן הפרק הבא, ומה 
יבוא המדרש לבאר בקטע הבא. גם הכו־
תרות המפורטות בראש כל קטע יסייעו 
בתוך  מה  דבר  לחפש  הבאים  ללומדים 
הנושא  את  ימצאו  ובכך  ארוכה,  פרשה 

המבוקש בקלות רבה.
כך גם בתחילת כל כרך מובא 'ענייני 
המו־ העניינים  תקציר  והוא  המדרש', 
באים בכל פרשיות המדרש, עם מספרי 
העמוד, באופן שכל המחפש ענין מסוים 
בתוך דברי המדרש, יוכל בקלות לעיין בו 

ולמצוא את מבוקשו.
נעשתה  המשולב,  הביאור  עם  יחד 
גם מלאכה מקיפה סביב דברי המדרש 
מחודשת,  קטעים  חלוקת  כמו  עצמו, 
ובראש כל קטע נערכה כותרת מפורטת, 
המדגישה ללומד מה היא הנקודה שבה 
המפורטות  הכותרות  המדרש.  יעסוק 
ללומדים  יסייעו  קטע  כל  בראש  הללו 
לחפש דבר מה בתוך פרשה ארוכה, כדי 
המבוקש  הנושא  את  למצוא  שיוכלו 

בקלות רבה.
מלאכת אומן זו נעשתה גם בראשי 
מפרשיות  סימן  כל  ובתחילת  הפרקים 
הפרשה  תקציר  את  להביא  המדרש, 
בתמצית ובבהירות, למען ידעו הלומדים 
מה תוכן הפרק הבא, ומה יבוא המדרש 

לבאר במאמר זה.

"ילקוט  המדור  לעצמו  ברכה  קובע 
אמרים", ובו אמרות שפר מצדיקי הדו־

פרפראות  זי"ע,  הבעש"ט  תלמידי  רות 
על  והלכה,  חסידות  מספרי  ורעיונות 

דברי חז"ל ואגדותיהם.
המ־ כמיטב  ונסדרו  נערכו  אלו  כל 
מתפ־ שלא  והדר',  ב'עוז  הידועה  סורת 

מלבד  המקסימום.  מן  פחות  על  שרים 
ההשקעה המרובה בחיבור הביאור ושלל 
הושם  הספר,  את  המפארים  המדורים 
דגש מיוחד גם על עיצוב ייחודי, עימוד 
מקצועי ומושקע, נאה ומאיר עיניים, נוח 
עשרת  שמשביח  מה  ולימוד,  לקריאה 
ומי־ רבה',  ב'מדרש  הלימוד  את  מונים 

הלימוד  בשעת  והעונג  ההבנה  את  טיב 
את  המלווה  המסורת  נשמרה  ובכך  בו. 
'עוז והדר' בכל יצירותיה, 'תורה מפוארה 
מהדורת  זכתה  בכדי  לא  מפואר'.  בכלי 
תקדים  חסר  לביקוש  המבואר  המדרש 
ציבור  כלל  בקרב  רבה,  ולפופולאריות 

הלומדים.

* * *
של  וקדושתם  עמקותם  גדולתם, 
מהשגותינו.  נשגבו   - ז"ל  חכמינו  דברי 
אינם  דעתנו,  וקוצר  ערכנו  מיעוט 
בדרשותיהם,  ולהשכיל  להבין  מסוגלים 
העילאיים.  ובסודות  הנשגבים  ברמזים 
גם כאשר אנו הוגים בדברי חז"ל, במש־

ניות, במדרשים ובתלמוד, אין זאת אלא 
לטעום  התורה,  פרד"ס  אל  קלה  הצצה 
המתוקים,  הפירות  של  מטעמם  מעט 

ולהתבשם קמעא מריחם הטוב כלבנון.
והחו־ הזכות  ניתנה  כן,  פי  על  ואף 
חידושים,  בה  לחדש  ודור  דור  בכל  בה 
התורה.  מסודות  נוסף  טפח  ולחשוף 
בדברי  ויותר  יותר  שמעמיקים  ככל  כי 
של  תילים  תילי  בהם  מוצאים  חז"ל, 
נוקבים,  מוסר  ולקחי  גדולות  הלכות 
בחדרים  גנוזים  תורה  של  אוצרותיה  כי 
פנימה, דלת לפנים מדלת, ורק בעמל רב 
ובחקר אמת ניתן ללמוד ולהשיג חלקים 
נוספים ממנה. וכל מה שיוסיפו ויחדשו 
הרי  הדורות,  בכל  ותלמידיהם  חז"ל  בה 
המבארת  פה'  שבעל  'התורה  היא  זו 
ומשלימה את 'התורה שבכתב', שניתנה 

למשה רבינו ע"ה בסיני.
התורה  לומדי  מצאו  ודור  דור  בכל 
בקעה להתגדר בה, ולחדש בה חידושים 
אשר לא שזפתם העין מעולם, כי כך היא 
דרכה של תורה, שחלקים ממנה גנוזים, 
וממתינים לבני הדורות המאוחרים, שי־

גלו אותה ויוציאוה מאפילה לאור עולם. 
וכמו שכתב בדגל מחנה אפרים (פרשת 
הם  ודורשיו  דור  בכל  וז"ל:  בראשית) 
משלימין התורה, כי התורה נדרשת בכל 
דור ודור לפי מה שצריך לאותו דור, ולפי 
שורש נשמתן של אותו הדור, כך השי"ת 
בתורתו  ההוא  הדור  חכמי  עיני  מאיר 
הקדושה, והכופר בזה גם כן כאילו כופר 

בתורה חס ושלום". עכ"ל.
הדורות  ירידת  מפני  דוקא  ואולי 
האח־ בדורות  כאשר  הגלות,  וחשכת 

על  החומר  וגבר  ההסתר  נתרבה  רונים 
הרוח, חנן הקב"ה את עמו ישראל, והאיר 
להם קרן אורה בנסתרות התורה, להאיר 
הדרך  את  להם  ולהראות  חשכה,  מתוך 
להמליכו  יצליחו  ובכך  בה,  ילכון  אשר 
חז"ל,  שלימדונו  וכמו  בעולמו.  ולייחדו 
שלימוד הגדות התורה ומדרשי אגדה יש 
בהם כדי לקרב את הלומד אל השי"ת, 
ולהכיר את גדולתו, כמו שאמרו בספרי 
אומרים,  הגדות  "דורשי  מט):  (עקב 
רצונך להכיר את מי שאמר והיה העולם 
- ְלמוֹד הגדה, שמתוך כך אתה מכיר את 
מי שאמר והיה העולם ומדבק בדרכיו". 
וכעין זה כותב השו"ע הרב בהלכות ת"ת 
ויפנה  בחכמה  "וכשיגדיל  ב):  סי'  (פ"ב 
כל ימיו לעיון התלמוד, יתבונן בדרשות 

ההגדות מוסר השכל לידע את ה'".
ה'מדרש  היה  רבים  דורות  במשך 
רבה' מונח בקרן זווית, ורבים מהלומדים 
עם  להבנה,  הקשה  חתום  ספר  בו  ראו 
ביקשו  כאשר  גם  סתומים.  אגדה  דברי 
בוריים,  על  המדרש  דברי  את  להבין 
מחמת  גדול,  בקושי  הלומדים  נתקלו 
ביאור  העדר  מפני  או  הדפוס  שיבושי 
הולם להבנת דברי התנאים והאמוראים, 

ששפתם היתה שונה, ולשונם חתומה.
שדווקא  הדבר,  הוא  ראוי  וכמה 
ביאת  בטרם  האחרון  הדור  שלנו,  בדור 
ל'מדרש  ההבנה  שערי  ייפתחו  המשיח, 
לגשת  ה'  מבקשי  ציבור  ויוכלו  רבה', 
אל הקודש, ללמוד את המדרש בהבנה 
ביאור  מדורי  עם  ברורה,  ובשפה  נכונה 
הנחוצים להם להבין את כוונת המדרש 
ר'  הרה"ק  שאמר  דרך  ועל  בוריו.  על 
אהרן',  'בית  (ספר  זצ"ל  מקארלין  אהרן 
ליקוטים) בשם צדיקים: "בזוהר הקדוש 
כבר נפתח פתח על ידי האריז"ל, ובמ־

ביאת  עד  יפתח  לא  סגור  השער  דרש 
משיח במהרה בימינו".

נישא תפילה לפני בורא כל עולמים, 
שיעלו ויבואו מעשי ידינו אלו לרצון על 
שולחן מלכים, 'מאן מלכי - רבנן' (גיטין 
סב.), ויתקבלו בבתי המדרשות ובהיכלי 
עונג  יוסיפו  ובשמחה,  ברצון  התורה 
את  ישביחו  הלומדים,  לקהל  ודבקות 
בלימוד  הבנתם  את  וייטיבו  תלמודם 

אגדות חז"ל המשובבות לב ונפש.

עשרות מאמרי חסידות מראשוני רועי 
החסידות שלא שזפתם עין בקובץ 'שפתי 

צדיקים' – גליון ט"ז
התבשר  התורני  החסידי  העולם 
החשוב  הקובץ  הופעת  על  אלו  בימים 
לבמה  הנחשב  צדיקים  שפתי  קובץ   –

מרכזית למחקר בתחומי החסידות.
ובו  לפעם,  מפעם  מופיע  הקובץ 
ראשוניים  פרסומים  של  בלום  אוצר 
ומסמכים  אגרות  חסידות,  מאמרי  של 
חשובים ומשמעותיים למחקר של עולם 

החסידות.
הפעם  מתפרסמים  הקובץ  בראש 
מתוך  חסידות  מאמרי  ראשון  בפרסום 
כתב יד חסידי לא נודע, ספר חסידי שלא 
יצא לאור עולם עד עתה, מאחד מגדולי 
ממעזיבוז  ברוך  רבי  הרה"ק  תלמידי 
כתב  מאפטא.  ישראל  האוהב  והרה"ק 
היד נקרא 'דברי שלמה' והוא מתוך גנזי 
פורסמו  בקובץ  ליוובאוויטש,  ספריית 
מבחר של מאמרים מתוך כתב יד חשוב 

זה.
מאמרי  עשרות  מתפרסמים  כן  כמו 
אלקים  דברי  טהורות  אמרות  חסידות 
נדפסו  שלא  קדמונים  מצדיקים  חיים, 
מעולם, מתוך מספר כתבי יד נדירים. בי־
ניהם דברי תורה חדשים מהרה"ק החוזה 
ממעזיבוז,  ברוך  רבי  הרה"ק  מלובלין, 
בעל  הרה"ק  שרה'ס,  לייב  רבי  הרה"ק 
הדגל מחנה אפרים, הרה"ק האוהב יש־
הרה"ק  מסאוראן,  הרה"ק  מאפטא,  ראל 

מרוז'ין ועוד.

מתפרסם  המחקר  מאמרי  במדור 
פנקס קהילה נדיר של הפרבר פילווריק 
פרטים  ובו  פודולסק,  לקאמניץ  הסמוך 
באוקראינה,  הקהילות  הווי  על  ייחודיים 
של  ומעניינת  נדירה  חתימה  גם  ונוספה 
כמו  מז'ינקוב.  מאיר  יצחק  רבי  הרה"ק 
ומסמכים  אגרות  עוד  מתפרסמים  כן 
מידע  ובהם  החסידות  מרועי  חשובים 
חשו־ ומסמכים  וחשוב,  ייחודי  היסטורי 

בים הקשורים לראשית תולדות היישוב 
החסידי בירושלים.

שפתי  'קובץ  של  הבמה  זכתה 

מחקרים  של  שורה  לפרסם  צדיקים' 
הקדוש  הבעש"ט  סידור  אודות  חשובים 
מליובאוויטש  הרבי  גנזי  באוצר  הנמצא 
המ־ בעולם  שהדהדו  מחקרים  זצוק"ל, 
חקר החסידי, ועתה, מאמר נוסף הקשור 
לצבי  ד'  הצמח  משפחת  אודות  למידע 

מנאדבורנא שהוזכר בסידור זה.
הקודם  בגליון  שהחל  חשוב  מפעל 
תיעוד  הוא  הנוכחי,  בגליון  וממשיך 
צאצאי הרה"ק ה'אוהב ישראל' מאפטא, 
מתייחסות  בישראל  רבות  שמשפחות 
אליו, חלקן ידועות וחלקן עברו במסורת 
המשפחה, פרטים רבים חדשים מובאים 
כאן לראשונה, וזאת ברובו מתוך מפקדי 
רישום לידה ופטירה, שנמצאו בארכיונים 

שונים באוקראינה.
רשימה  הובאה  אף  זו  במסגרת 
קאבלינ־ משפחת  צאצאי  של  מפורטת 

ישראל  גדולי  עם  השתדכו  שמהם  סקי, 
במשך הדורות.

רבי  הגה"ח  היה  גדול  מספר  בעל 
ישראל מרדכי טייטלבוים, מי שהיה מז־

הראשי.  והגבאי  קאפיטשניץ  חסידי  קני 
לימים נכתבו בקצרה אותם סיפורים נא־
מנים שהיה מספר, סיפורי קודש מצדיקי 
קדמאי קדושי עליון רועי החסידות, והוא 
היה מקור להם, ועל כן חשיבותם גדולה 
מאוד, על אף שנכתבו בקיצור נמרץ. ולכן 

הובאו עם הערות והשוואות.

חומש עם פירוש הכתב והקבלה 
– ביאור בדרך הפשט

מאת מו"ה רבי יעקב צבי מעקעלענבורג זצ"ל 

פיליפ מוריס אינטרנשיונל (PMI) מחזירה לידיה את זכויות המסחר 
והשיווק של ה-IQOS ברחבי ארה"ב 

במסגרת ההסכם תשלם PMI סכום של 2.7 מיליארד דולר לחברת אלטריה, מתוכם כמיליארד דולר שולמו עם חתימת ההסכם ויתרה של כ-1.7
מיליארד, בתוספת ריבית, תשולם לא יאוחר מיולי 2023. נכון להיום, ישנם כ-19.5 מיליון לקוחות IQOS (אייקוס) ברחבי העולם.

Altria עם  להסכם  הגיעה  החברה 
Group, Inc על סיום ההתקשרות המ־
ותחזיק   ,IQOS-ל ביחס  ביניהן  סחרית 
באופן  המכשיר  והפצת  שיווק  בזכויות 
אפריל  מחודש  החל  בארה"ב,  בלעדי 
ולמוביל  לגדול  שנחשב  בשוק   ,2024
עשן  ללא  הטבק  מוצרי  בתחום  בעולם 

וחלופות לסיגריות בוערות.
מנכ"ל פיליפ מוריס העולמית, יאצק 
אולצ'אק, אמר בין היתר עם חתימת ההס־
דרך היס־ כי "היום אנו מציינים אבן  כם 

טורית במסע שלנו לעבר עתיד ללא עשן. 
הסכם זה מעניק לנו זכויות מסחר מלאות 
חודשים   18 תוך  לאייקוס  ביחס  בארה"ב 
בדרך למיצוי מלוא הפוטנציאל של המוצר 
עשן,  ללא  למוצרים  בעולם  הגדול  בשוק 
תוך מינוף המחויבות האסטרטגית והפי־
האייקוס". להצלחת  החברה  של  ננסית 
אייקוס הוא החלופה המובילה בעו־

טבק  חימום  על  המבוסס  לסיגריות  לם 
מוכחת  צמיחה  עם  הבערתו,  במקום 
שווקים  של  רחב  במגוון  ומשמעותית 
בינלאומיים באירופה וארה"ב, הפתוחים 
חשיפה  מפחיתי  טבק  מוצרי  לקידום 
ומבוססי מדע כחלופה לסיגריות רגילות 
מפסיקים  שאינם  בגירים  למעשנים 
לעשן סיגריות. מאז שנת 2008 השקיעה 

דולר  מיליארד  ל-9  מעל  מוריס  פיליפ 
עשן,  ללא  המוצרים  ופיתוח  במחקר 
מ-70 בלמעלה  זמינים  הם  להיום  ונכון 
שווקים בעולם, כאשר ההערכה היא שכ-
עברו  כבר  בגירים  מעשנים  מיליון   13.5
לאייקוס והפסיקו לעשן סיגריות וסך כל 
עומד  העולם  ברחבי  אייקוס  משתמשי 

על כ-19.5 מיליון*.

 ,2020 ביולי  וחצי,  כשנתיים  לפני 
פרסם מנהל המזון והתרופות האמריקני, 
אייקוס  את  לשווק  המתיר  צו   ,FDA-ה
(IQOS) ומכיר בו, למעשה, כמוצר טבק 
השונה באופן מובהק מסיגריות. ההחל־

טה הגיע לאחר בחינה מדעית מעמיקה 
הרא־ הפעם  זו  שנים.  כ-4  ארכה  אשר 
חלופה  לשווק  התיר   FDA-שה שונה 
חשיפה  מופחתת  למעשנים  חדשנית 
להמשך  בהשוואה  מזיקים  לחומרים 
עישון סיגריות. בחודש מרץ 2022 פרסם 
ה-FDA צו נוסף, במסגרתו הוא העניק 
היתר דומה גם לדור החדש של מערכת 
IQOS3, וקבע בין היתר כי "(1)מערכת 
(2) אותו;  שורפת  שאינה  טבק  מחממת 

בייצור  משמעותית  הפחתה  מספקת 
מדעיים  (3)מחקרים  מזיקים;  כימיקלים 
קונבנ־ מסיגריות  מוחלט  שמעבר  הראו 

משמעותית  מפחית   IQOS-ל ציונליות 

לכימיקלים  הגוף  של  החשיפה  את 
מזיקים". 

רועי  בישראל,  מוריס  פיליפ  מנכ"ל 
ברחבי  האייקוס  הצלחת  כי  אמר  עמית, 
העולם הינה עובדה מוגמרת וזו מהפכה 
של ממש. "פיליפ מוריס השיקה בישראל 
למעשנים  להנגישו  במטרה  המוצר  את 
לעשן.  מפסיקים  אינם  אשר  בגירים, 
עישון  להמשך  באלטרנטיבה  מדובר 
סיגריות בוערות, שנקבע לגביה בפירוש 
לכימיקלים  חשיפה  מפחיתה  היא  כי 
מזיקים. אנו מקווים שהרשויות בישראל 
הזדמנות  עשן  ללא  באלטרנטיבות  יראו 
לשיפור בריאות הציבור, בהקשר של שי־
עורי העישון הגבוהים בישראל שנותרים 
על  וזאת  האחרונות,  בשנים  שינוי  ללא 
פי הנתונים של משרד הבריאות עצמו".

* כולל מעשנים שלא הפסיקו עדיין 
לצרוך סיגריות.
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בחרתם? עכשיו איקאה

עושים  "מה  הקבועה  השאלה  ועמן  בפתח  כבר  הבחירות 
בילוי  של  ליום  אתכם  מזמינה  איקאה  הבחירות?"  של  ביום 

משפחתי וריהוט ואבזור הבית לקראת עונת החורף. 
בחנויות  הבית.  ואבזור  לשדרוג  הבחירות  יום  את  נצלו 
ספות  בתוכם:  המחלקות,  בכל  מוצרים  של  מגוון  איקאה 
לחורף,  טקסטיל  מוצרי  ומזרנים,  מיטות  מעוצבות,  וכורסאות 
אבזור הבית ועוד. כמו כן, ביום הבחירות, מסעדות החנות יהיו 

פתוחות כרגיל.
הבחירות,  יום   (1.11.22) תשפ"ג  בחשון  ז'  שלישי  ביום 
חנויות איקאה ברחבי הארץ יהיו פתוחות בין השעות -10:00

.20:00
אזה"ת   ,1 ישראל  גיבורי  רח'   - נתניה  הסניפים:  רשימת 
כביש  שורק  עסקים  מרכז   1 היוזמה  רח'   - ראשל"צ  פולג. 
52 חיפה  (דרך  ישראל  תפוצות  רח'   - אתא  קריית  פלמחים. 
 ,7 המלאכה   - אשתאול  הירדן 24.   - שבע  באר  אתא).  קריית 

אזה"ת הר טוב.

אלדן: מחממים מנועים לקראת החורף
עם 'חשמליס' 

מתניעים את החורף עם תכנית 'חשמליס' של חברת הרכב 
הוותיקה אלדן - מגוון רחב של דגמי רכב חשמליים מובילים 
שלה,  הרכב  מצי  כחלק  המתקרבת.  החורף  תקופת  לקראת 
במסלולים  המובילים  החשמליים  הדגמים  את  אלדן  מציעה 
לקראת  עכשיו,  ומכירה.  השכרה  ליסינג,   – לבחירה  מגוונים 
עם  להתחדש  מצוינת  הזדמנות  זו  שבפתח,  החורף  תקופת 
רכב חדש בתנאים אטרקטיביים לפי בחירה וליהנות מנסיעות 

שקטות ונעימות. 
תוכנית  את  ממשיכה  הוותיקה,  הרכב  חברת  אלדן, 
רכב  דגמי  של  רחב  מגוון  ללקוחותיה  ומציעה  'חשמליס' 
החורף  תקופת  לקראת  והשכרה  בליסינג  מובילים  חשמליים 
חשמליים  ברכבים  לבחור  מאפשרת  היא  זו  במסגרת  הקרבה. 
מהדגמים המובילים בעולם. בין הדגמים החשמליים החדשים 
AIWAYS, ג'ילי,  טסלה,  באלדן:  להתחדש  ניתן  שעימם 

בחברה  ולכן  תאוצה,  צוברים  החשמליים  הרכבים  ועוד.   JAC
מאפשרים לגעת בחדשנות המתקדמת ביותר של עולם הרכב 

במגוון מסלולים לבחירה. 
עכשיו, כאשר עומדים לקראת תקופת החורף, זו הזדמנות 
וכמובן  ביותר,  והחדשניים  המובילים  הדגמים  עם  להתחדש 
מושלמת,  נהיגה  חוויית  המספקים  החשמליים  הדגמים 
מהדגמים  ליהנות  ניתן  ירוקה.  וכמובן  שקטה  נעימה,  נוחה, 
מכירה  או  השכרה  ליסינג,  מהדרכים:  אחת  בכל  החשמליים 

לפי בחירה אישית. 
אלדן  של  הרחב  הרכבים  למגוון  מצטרפים  אלה  רכבים 
מושלמת  ובהתאמה  אישית  לבחירה  רחב  מנעד  המאפשרים 
לצרכים המשפחתיים. בנוסף, באלדן מציעים מגוון רכבים החל 
מעולים  מימון  תנאי  אחריות,  שנות  שלוש  שקלים,  מ-25,000 

וטרייד אין עתידי. 
הישראלית  וההשכרה  הליסינג  המכירה,  חברת  'אלדן', 
של  גבוה  נאמנות  לשיעור  פעם  אחר  פעם  זוכה  הוותיקה, 
הלקוחות – על פי סקר שביעות רצון של מכון המחקר 'תבונה 
אלדן,  על  ממליצים  אלדן  מלקוחות   90% כי  עולה  שיווקית' 
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 
שירות  את  מציעה  אלדן  כן  כמו  ברכב.  העיקריים  המכלולים 

"לא מתאים? מחזירים!"
פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 3003*.

המותג הפרטי של רמי לוי - הבחירה 
הנכונה בקניות לבית

גדל  בשוק,  לוי'  'רמי  של  הפרטי  שהמותג  שנים  שש  כבר 
וצמח למשפחת מוצרים ענקית של אלפי מוצרים. המותג נולד 
ביותר  האיכותי  ביותר,  המשובח  את  לצרכן  לתת  רצון  מתוך 

במחיר הזול ביותר.
של  קניות'  'סל  גדולות.  בכמויות  צורכת  חרדית  משפחה 
יכולה  משפחה  כל  ולא  השנים  עם  גדל  ממוצעת  משפחה 
להרשות לעצמה לרכוש את המוצרים של המותגים המובילים 
הפרטי  המותג  של  הנבחרים  המוצרים  מחירים.  שמפקיעים 
מעולה  איכות  מהודרות,  בכשרויות  מתהדרים  לוי'  'רמי 

והמחירים? ללא מתחרים.

המותג הפרטי חייב ורוצה לתת את הכי טוב לצרכן, איכות 
המוצרים מעולה ומגיעה מהמפעלים הגדולים בארץ ומהעולם 
והמחיר זול הרבה יותר כי הצרכן חוסך את פערי התיווך וקונה 

היישר מהספק ללא התיווך.
החל  לבית  שצריך  מה  כל  תמצאו  הפרטי  המותג  במוצרי 
ממוצרי בסיס, תוספות שיהפכו את ארוחות הצהריים לטעימות 

ללא עבודה רבה, ופינוקים שתמיד כיף לחזור איתם הביתה.
ומוצרי  חומרי  קמחים,  ומתוקות,  מלוחות  עוגיות  לחמים, 
תבלינים,  קטניות,  קפואים,  ירקות  חד-פעמיים.  כלים  ניקיון, 
לארוחה  סתם  או  שבת  לכבוד  זכוכית  במכלי  מוכנים  סלטים 
שתרצו  מצרכים  ועוד  הסוגים  מכל  חטיפים  שגרה,  שוברת 

להכניס לעגלה לפני שאתם נגשים לקופה.

י' אטיאס - לוי, סמנכל"ית השיווק ברשת משתפת: "חרטנו 
עלות',  בפחות  איכות  'יותר  שלנו:  המותג  מוצרי  על  דגל 
זמן,  משקיעים  אנחנו  מחדש.  פעם  כל  זה  את  מוכיחים  ואנחנו 
המוצרים  את  ללקוחות  למכור  פוסקת  בלתי  ומחשבה  מאמץ 
לא  המוצרים  של  הזול  המחיר  ביותר.  והטובים  האיכותיים 

מעיב כלל על האיכות המשובחת שלהם".
ושפע  אור  מכניסים  לוי  רמי  של  הפרטי  המותג  מוצרי 
הביתה ומאפשרים למשפחות לסגור את החודש בכבוד מבלי 

לוותר על איכות וטעם.
רמי לוי שיווק השקמה - סל הקניות החרדי הזול במדינה.

שפע של טוב מחכה לכם בברכל טוב

ובמחירים  ארצית  בפריסה  מזון  רשת  טוב,  ברכל  ברשת 
מעולים, תמצאו מגוון ענק של מוצרים במחירים טובים ביותר 

וזה עוד לפני שתשמעו על המבצעים.
מציעים  והמחודשים  המשופצים  טוב  ברכל  רשת  סניפי 
מוצרי  הכוללת  מזון  מחלקת  המחלקות:  בכל  ענק  מבחר  לכם 
ניקיון,  מחלקת  וירקות.  פירות  קפואים,  חלב,  מוצרי  מזון, 
החברות  ממיטב  ענק  מגוון  ומשחקים.  הבית  כלי  מחלקת 
הנבחרות מחכה לכם בכל הסניפים. בנוסף צוות עובדים אשר 

ישרת אתכם נאמנה ויעניק לכם חווית קניה מוזלת במיוחד. 
כל  לאורך  מבצעים  עם  לכם  מחכים  טוב  ברכל  ברשת 

השבוע.
מבצעי כאסח לאורך כל השבוע: מיץ ענבים תירוש 1 ליטר 
2 ב-30 ש"ח, ג'לי במגש מחולק ב-19.90 ש"ח, יין סלקטד/באזז 
2 ב-40 ש"ח, זוג משחת שיניים קולגייט ב-14.90 ש"ח שמן זית 

טעמן 750 מ"ל ב-19.90 ש"ח.
עשרות מוצרים בהנחות ענק בימים שלישי - רביעי ז'-ח' 
בחשון (1-2.11.22) לדוג': קפה רד מאג ב-17.90 ש"ח, שמן זית 
ב-9.90 טרה  גר'  לבנה 750  גבינה  ש"ח,  ב-45  מעולה 2  כתית 

שוקו/וניל  פתיבר  ש"ח,  ב-20  מעולה 3  אחסון  ש"ח,קופסאות 
בטעמים  סודה  רביעיית  ש"ח,  ב-10   5 מעולה  גר'   100-110
ב-10.90 ש"ח, צלחות גדולות 1 ק"ג מעולה ב-29.90 ש"ח, נוזל 

כלים מעולה 2 ב-10.90 ש"ח.
ניתן להשיג כרטיסי עולם ומלואו.

3-) בחשוון  ט'-י'  חמישי-שישי  בימים  שטרח  מי  מבצעי 
4.11.22): עוגות קראנץ/שמרים ב-10 ש"ח, מארז חטיפי אסם 
מרק  שקדי  ש"ח,  ב-6.90  שמיר  אסלי  חומוס  ש"ח,  ב-20   2

מעולה ב-6.90 ש"ח, פילה סלמון קפוא ב-69.90 ש"ח לק"ג.
מחכים לכם בסניפים!

Dyson Airwarp תמיד בראש 
מציגה   Dyson מבית  לשיער  הטיפוח  אביזרי  קולקציית 
Airwrap החדש  השיער  מעצב  של  מוגבלת  מתנה  מהדורת 

עם  המגיע  וינקה  כחול  בצבע   complete long Dyson
בטוחה  והעברה  נלווים  אביזרים  לאחסון  יוקרתי  נסיעות  תיק 
ממקום למקום. המעצב החדש מותאם עבור מגוון סוגי השיער 

ומאפשר לסלסל, לעצב ולהחליק את השיער. 
Dyson Airwrap complete long השיער  מעצב 

המאפשרת  ביותר  חדישה  בעל טכנולוגיה  וינקה  כחול  בצבעי 
בזכות  וביעילות  בקלות  השיער  את  ולהחליק  לעצב  לסלסל, 
השיער  את  ואוסף  האוויר  זרם  את  הרותם  קואנדה,  אפקט 
מסביב למסלסלים לעיצוב מהיר ונוח. המכשיר מנטרל חשמל 
סטטי ומאפשר עיצוב במראה אחיד, ללא שימוש בחום קיצוני 

הגורם לנזקי שיער. 
חדשני  בקו  נעשה   Dyson Airwrap ה-  של  עיצובו 
ויוקרתי וצבעו הכחול מעניק גוון וינקה מיוחד. ערכת המעצב 

ו-40  30 בקוטר   Airwrap מסלסלי  נלווים;  אביזרים  כוללת 
החלקה  מברשת  הרצוי.  הסלסול  לסוג  מרבית  להתאמה  ס"מ 
קואנדה.  אפקט  עם  מחליק  ומייבש  ארוכה  פאן  מברשת  רכה, 
שיניים  רחב  מסרק  סירוק,  מברשת  כוללת  המתנה  מהדורת 

להתרת קשרים, מארז אחסון 
ותיק נסיעות מהודר. 

Dy- השיער  מעצב 
son Airwrap complete

שימוש  חווית  מציע   long
קלילה  נוחה,  משתמש 
מתנה  ומהווה  ומושלמת 
מפנקת עבורכם כמו עבור מי 

שתרצו לפנק לטפח.
אביזרי  קולקציית 
Dys- מבית לשיער  הטיפוח 

on מזמנת אפשרויות טיפוח 
ייחודיות באיכות בינלאומית 
וכוללת גם את מייבש השיער 
Dyson Supersonic
Dy- השיער  מחליק  ואת 

השיער  ועיצוב  טיפוח  חוויית  את  המשלימים   son Corrale
לשימוש ביתי או מקצועי. אביזרי הטיפוח מתאימים לכל סוגי 
על  מרבית  שמירה  תוך  סגנון  בכל  עיצוב  ומאפשרים  השיער 
סגולות השיער הטבעי על ידי מנגנון ייחודי למניעת נזקי חום 

וצריבה בשיער. 
משלוח חינם לכל המכשירים באתר.

שנתיים אחריות ושירות בבית הלקוח לכל המכשירים על-
ידי ב.נ.ז.כ. ס"ח היבואן הרשמי.

ניתן להשיג בחנויות החשמל הנבחרות. 

נעלי הסניקרס הלבנות שינו צבען? וניש 
מולטי פאואר תחזיר אותן לקדמותן!

לנו  שקשה  האהובות  הסניקרס  נעלי  זוג  את  יש  לכולנו 
לשחרר מהן, גם כשהן כבר מזדקנות ונראות הרבה פחות לבנות 

מההתחלה. 
זה עדיין לא אומר שאנחנו צריכים לוותר עליהן ולהשליך 

אותן לפח. 
אבקת הקסמים של וניש תרענן את מראה הנעליים ותחזיר 

אותן לקדמותן. 
וניש  אבקת  בשילוב  חמימים  במים  הנעליים  את  השרו 
לכביסה לבנה, הכניסו לכביסה במכונה ללא סחיטה או סחיטה 
בהתאם  לבנה  לכביסה  וניש  אבקת  או  ג'ל  מוסיפים  עדינה, 
להוראות השימוש, מייבשים בשמש וזהו, הנעליים כמו ח-ד-

ש-ו-ת !
ובחנויות  השיווק  ברשתות  להשיג  ותתמכרו.  תנסו 

המובחרות. 

 חורף בריא ומבורך עם שוקולד 
שמרלינג'ס!

לכוס  ומזמין  חורפי  האוויר  מזג  עם  פה,  ממש  כבר  הסתיו 
קפה חם עם עיתון מעניין או סתם להירגעות מיום עמוס. 

אתכם  מזמין  שמרלינג'ס  היוקרתי  השוקולדים  מותג 
האהוב  בטעם  משובח  רוזמרי  שוקולד  קובית  לחגיגה  להוסיף 

עליכם ביותר. 
כי לרגע של איכות והנאה צרופה - אין מושלם משוקולד 

שמרלינג! 
המסורת  כמיטב  מיוצרים  המשובחים,  השוקולדים 
מרכיבי  לערבוב  הודות  האהוב  הנימוח  במרקם  השוויצרית, 

השוקולד במשך 72 שעות!
חלב  רוזמרי  מנצח:  טעמים  מגוון  מציעה  הרוזמרי  סדרת 
במילוי פרלין, קפוצ'ינו, אייס קפה, קרמל, שוקולד לבן במילוי 

פרלין ועוד.
ובחנויות  השיווק  ברשתות  להשיג  ציריך.  בד"צ  בהשגחת 

המובחרות.

מבצעי הבחירות של חשמל הקרן כל 
השבוע, כולל יום הבחירות

ברשת חשמל הקרן מבחר ענק של מוצרי חשמל מהחברות 
הטובות בעולם במחיר הכי זול שתמצאו. כנסו לאחת מחנויות 
והנאה  חסכון  לכם  מבטיחים  ואנחנו  הקרן  חשמל  של  הרשת 

מחגיגת המבצעים. 
לרגל הבחירות, רשת חשמל הקרן מכריזה על מבצעי ענק 
מובילים  מוצרים  מבחר  הרשת.  סניפי  בכל  השבוע  כל  לאורך 

במחירי מבצע שלא תמצאו בשום מקום.
לדוג' מייבש כביסה 8 ק"ג אלקטרה רק ב-1,100 ש"ח, מזגן 
ש"ח,  ב-,800  רק  והתקנה  הובלה  כולל  טורנדו  שינה  לחדר 
מכונת כביסה 8 ק"ג של חברת רוזיאר רק ב-999 ש"ח, מיקסר 
בוש 800 ואט +מכשיר פנקייק ב-850 ש"ח בלבד, תנור דו תאי 
מגהץ  ש"ח,  ב-1,699  בד"צ  בכשרות  ניופאן  חברת  של  קראון 
קיטור טפאל עוצמתי + קרש גיהוץ מקצועי בשווי 250 ש"ח רק 
ב-650 ש"ח בלבד ועוד מבחר ענק של מוצרי חשמל במחירים 

מפתיעים ומתנות מפנקות.
הרשת  היא  הישיבות)  בני  קרן  (מבית  הקרן  חשמל  רשת 
שנה.   15 מעל  כבר  חשמל  מוצרי  לרכישת  והזולה  המובילה 
את  ללקוחות  המביאה  חרדית  רשת  הינה  הקרן  חשמל  רשת 
הזולים  במחירים  החשמל  מותגי  ממיטב  החשמל  מוצרי  כל 
כל  לאורך  החרדי.  המגזר  לצרכי  מדויקת  ובהתאמה  ביותר 
השנים ולמרות עליית המחירים הבלתי אפשרית שתקפה את 
מחירים  על  מקפידים  הקרן  בחשמל  הכיוונים,  מכל  הצרכנים 
מוצרים  של  רחב  במגוון  שוק  שוברי  מבצעים  ועל  נמוכים 

ומחירים שלא רואים במקומות אחרים.
השישית  בפעם  קבע  אסקריא,  מכון  של  כהלכה  סקר 
בני  (קרן  הקרן  בחשמל  רק  קונים  חשמל  שמוצרי  ברציפות, 

הישיבות). בגלל המחיר, השירות ובגלל המתקינים המקצועיים.
ברק,  בני  הארץ:  רחבי  בכל  סניפים  הקרן  חשמל  לרשת 

ירושלים, ביתר, אשדוד, בית שמש וחיפה ובקרוב בנתיבות. 
הארץ!  רחבי  לכל  אספקה  תשלומים.   36 עד  לרכוש  ניתן 

מוקד הזמנות ארצי: 2757*
הישיבות  בני  קרן  של  החשמל  מוצרי  רשת  הקרן -  חשמל 

- עושים לכם מחיר!

כפפות ניטריל שחורות של סנו סושי - 
להגנה מושלמת על הידיים

או  בישול  הבית,  עבודות  במהלך  הידיים  על  להגן  רוצים 
ניקיון? מעוניינים בכפפות איכותיות שלא נקרעות? ועם זאת 

מאפשרות ליד לבצע כל פעולה בחופשיות?
תכירו את כפפות הניטריל השחורות של סנו סושי – כפפות 
העשויות  הידיים  עור  על  מקסימאלית  להגנה  שימושיות  רב 

מחומר ניטריל חזק ועמיד במיוחד.
ואיכותי  עבה  מחומר  ועשויות  אבקה  ללא  הינן  הכפפות 

המעניק להן עמידות גבוהה לצד גמישות ונוחות
S את סנו סושי כפפות ניטריל שחורות ניתן להשיג במידות
– קטן, M – בינוני ו-L – גדול, בכל אריזה 80 יחידות, בכשרות 

המהודרת של בד"ץ העדה החרדית לפסח ולכל ימות השנה
להשיג ברשתות השיווק

'אלקטרולוקס' מושיטים ידיים במטבח: 
מטבח נקי, נוצץ ובלי כלים בכיור

שיש נוצץ, שולחן נקי משאריות ארוחת הערב, רצפה לאחר 
טאטוא, רק מחכה לשטיפה שתותיר אותה מבריקה. ניקיון קצר 
הכירה  על  שנפלה  הביצה  שאריות  את  אוספים  הכיריים,  של 

בשעת ארוחת הערב. איזה יופי...
רק הכלים נשארו בכיור... (אוי, לא).

לסיים  עליכם  יקלו  'אלקטרולוקס'  של  הכלים  מדיחי 
הכלים  לשטיפת  מאוחרת  ליל  בשעת  לעמוד  בלי  עמוס  יום 
סדר  חסל  הערב),  ארוחת  כלי  (בתוספת  מהצהריים  שנדחתה 
תורנויות שטיפת כלים שלא מובילה (כמעט) לאף מקום. מדיחי 
הכלים מכילים בין 9-15 מערכות כלים, כך שתוכלו לבחור את 
של  הכלים  במדיחי  שלכם.  למשפחה  ביותר  המדויק  המדיח 
ההכנסה  לפני  הכלים  את  לשטוף  תצטרכו  לא  אלקטרולוקס 
שידיח  המדיח  לתוך  הישר  הכלים  את  להכניס  אפשר  למדיח, 

.C60° את הכלים במים חמים עד
כדאי לדעת: חסכוני - התוכנית הארוכה והטובה (לצלחות, 
לסירים שהשתמשתם בשבת...) צורכת 10 ליטרים מים לעומת 
איכות  מים.  של  ליטרים   60-120 בין  הלוקחת  ידנית  שטיפה 
הניקוי- מי השטיפה אינם ממוחזרים מהדחה להדחה לתוצאות 
נקיון אופטימליות. אינטגרלי ושקט- לא רואים אותו כי מדיח 
אינטגרלי מוטמע בתוך אחד הארונות המטבח ומשתלב כחלק 
את  עושה  שומעים---  שלא  ושקט,  במטבח.  נפרד  בלתי 
העבודה מבלי להפריע לכם להמשיך בסדר היום שלכם העמוס 

בלאו הכי.
לתוצאה  אופציות  מגוון  האינטגרליים  הכלים  במדיחי 
משולמת. בבחירה בפונקציית 'My Time' תבחרו את התוכנית 
וגם  שעות)   4 עד  דקות   30) הזמן  מבחינת  גם  לכם  המתאימה 
לניקוי  תכנית  היא   ''Machine Clean החיסכון.  מבחינת 
עצמי - 60 דקות של מדיח הכלים בעצמו למניעת התפתחות 

בקטריות ולשמירה על המדיח לאורך שנים. 
אמינים  והם  גבוהה  באיכות  מחומרים  עשויים  המדיחים 
בחלקים  גם  משקיעה  'אלקטרולקס'  חברת  שנים.  לאורך 
חוטים,  פילטרים,  גומיות,  כמו  שוליים  נראים  שלכאורה 
ואורך  העבודה  איכות  על  משפיעים  האלו  הקטנים  הפרטים 

חיי המוצר ללא תקלות.
על  וסמכו  הפעילו  למדיח,  הכלים  את  צ'ק  צ'יק  הכניסו 
בדיוק  נקיה  עבודה  לכם  שיעשה  'אלקטרולוקס'  של  המדיח 

כמו שאתם אוהבים...
להשיג  מיניליין.  הרשמית  היבואנית  של  ואחריות  שירות 
הסחר  ובאתרי  הנבחרות  החשמל  בחנויות  החשמל,  ברשתות 

המורשים.
'אלקטרולוקס' לחיים טובים יותר בבית. 

נופשים מצביעים או מצביעים ונופשים. לא 
RESORT משנה הסדר: בוחרים בניר עציון

ולוותר,  להתפשר  פעמים  אינספור  אותנו  מלמדים  החיים 
עציון  ניר  ביותר.  הטוב  את  בוחרים  לחופשה  כשיוצאים  אך 
לבחור  הבחירות,  שבוע  את  לנצל  אתכם  מזמינים   RESORT

בטוב ביותר ולצאת לחופשה מושלמת של פינוק ומרגוע.
מותאם  אירוח  מחדר  תיהנו   ,RESORT עציון  בניר 
כפרית  באווירה  המעוצבים  המלון  חדרי  מבין  לבחירתכם 
לחוויה  הפינוקים  במיטב  מאובזרים  המלון  חדרי  כלל  נעימה. 
RESORT עציון  ניר  של  הנודעת  הקולינריה  רמת  מושלמת. 

להתאים  לכם  המאפשרות  גורמה  ארוחות  הפקת  על  אמונה 
ותפריט  מגוון  היצע  מתוך  האישי  לטעמכם  הארוחות  את 
רבי  הרה"ג  של  המהודרת  ההשגחה  תחת  במיוחד  עשיר 
במלון  החופשה  שליט"א.  לוביץ'  והרב  שליט"א  נחשוני  משה 
מספקת שפע אטרקציות ומתקני פנאי כבריכה חצי אולימפית 
סביבת  מאובזר.  כושר  וחדר  יבשה  סאונה  ומחוממת,  מקורה 
המלון הירוקה מציעה אינסוף מסלולי טיול בינות הרי הכרמל 

המוריקים או בסביבת הים המזמינה.
שני   RESORT עציון  ניר  מציגים  הבחירות  שבוע  לרגל 
האם  לבחור  החופש  את  בידכם  ומותירים  אמצ"ש  מסלולי 
ראשון  בימים  א'  מסלול  ולנפוש;  להצביע  או  ולהצביע  לנפוש 

שלשי  בימים  ב'  מסלול  בחשוון (30.10-1.11).  ה'-ז'  שלישי   –
– חמישי ז'-ט' בחשוון (1-3.11).

לבחירת החופשה האישית שלכם חייגו: 04-9845555.

החגים נגמרו? המבצעים בנתיב החסד
רק מתחילים

בסניפי 'נתיב החסד' תיהנו מחוויית קנייה, מבחר ענק של 
מוצרים במחירים הכי משתלמים, חגיגת מבצעים על מגוון של 

עשרות מוצרים לאורך כל השבוע בכל סניפי הרשת.
מבצעים מיוחדים לחברי מועדון בכל סניפי הרשת.

עדיין לא חברי מועדון של 'נתיב החסד'? זה הזמן להצטרף 
לקנות  ולהתחיל  החרדי  במגזר  ביותר  המשתלם  למועדון 
החסד'  ב'נתיב  המחלקות  כל  בזול.  ובעיקר  בשפע  ברוגע, 
והכי  והמובחרות  המובילות  מהחברות  מוצרים  בשפע  מלאות 

קרוב לבית שלכם.
מבצעים מיוחדים בימים שני עד רביעי ו'-ח' חשוון (-31.10
שלבים 2 כולל  מהדרין  מטרנה  מוצרים:  עשרות  על   (2.11.22

תירוש  ענבים  מיץ  ש"ח,  ב-14.90  עלית  שוקולית  ש"ח,  ב-90 
שוקולד  שלישיית  ש"ח,  ב-20  מעולה 3  בייגלה  ש"ח,  ב-30   2
מריר מעולה ב-11.90 ש"ח, רוטב עגבניות מעולה 2 ב-10.90
עדן  מי  שישיית  ש"ח,  ב-5.90  מעולה  שוקולד  ממרח  ש"ח, 

ב-11.90 ש"ח, צלחות קטנות 3 ב-25 ש"ח ועוד. 
בחשוון  ט'-י'  חמישי-שישי  בימים  חסכוני  חמישי  מבצעי 
3 קרטון  כוסות  ש"ח,  ב-40   2 סלקטד/באז  יין   :(3-4.11.22)
ב-20 ש"ח, מגוון חטיפי אסם 5 ב-15 ש"ח, עוגיות בדלי ב-10

ש"ח. 
בחשון  ו'-י'  שני-שישי  בימים  מועדון  לחברי  מבצעים 
(31.10-4.11): דג מושט 2 ק"ג ב-40 ש"ח, קפה טייסטרס צ'ויס 
ב-27.90 ש"ח, שימורי מלפפון 3 ב-12.90 ש"ח, פתיבר 400 גר' 

מעולה ב-5.90 ש"ח. 
עם כאלה מבצעים, למה אתם מחכים?!

חוזרים לזמן חורף עם עינית: כל המסגרות 
ממיטב המותגים תחת קורת גג אחת

'עינית'  המובילה  האופטיקה  רשת  חורף,  לזמן  החזרה  עם 
משקפיים  עם  ולהתחדש  ראייה  בדיקות  לבצע  אתכם  מזמינה 
עשויים  קטנות  באותיות  ממושכים  ולימוד  קריאה  מתאימים. 
להשפיע על הראייה, ועל כן ישנה חשיבות משמעותית לבצע 
בדיקת ראייה ולהתחדש עם העדשות המתאימות לקראת זמן 
חורף הארוך. בעינית תוכלו לקבל את כל מה שהעיניים שלכם 
ברחבי  הפזורים  סניפים  במבחר  אחת  גג  קורת  תחת  צריכות 

הארץ. 
החגים חלפו וזמן חורף מתחדש בהיכלי הישיבות והכוללים 
זמן  לאורך  קטנות  באותיות  הממושך  הלימוד  הארץ.  ברחבי 
אינן  שלכם  העדשות  ואם  הראייה,  על  להשפיע  עשוי  חורף 
של  מאמץ  שתחושו  יתכן  האישיים,  הראייה  לצרכי  מתאימות 
אתכם  מזמינים  'עינית'  ברשת  לכן,  הקריאה.  בעת  העיניים 
להגיע ולבדוק את הראייה שלכם כדי להתאים את המשקפיים 
מאמץ  ללא  לקרוא  ותוכלו  שלכם  לצרכים  אופטימלי  באופן 

מיותר. 
תאורה  שתהיה  חשוב  הלימוד  בעת  כי  מדגישים  בעינית 
טובה ולא חשוכה שמביאה למאמץ יתר של העיניים ומעייפת 
עדשות  באמצעות  אופטימליים  ראייה  תנאי  במקביל,  אותן. 
ראייה מתאימות מספקים נוחות ותחושה נעימה יותר במהלך 
העיתוי  זהו  חורף,  זמן  תחילת  עם  עכשיו,  והלימוד.  הקריאה 
המנוסים  האופטומטריסטים  אצל  להיבדק  ביותר  הטוב 
והמקצועיים של עינית, שיסייעו לכם לראות טוב יותר. לאחר 
הרשת  של  האיכותיות  המסגרות  ממגוון  לרכוש  תוכלו  מכן 
מיטב  של  אופנתית  ועדכנות  פשרות  חסרת  איכות  המשלבות 

המותגים הבינלאומיים המובילים. 
החרדיים  בריכוזים  פזורים  עינית  סניפי  עינית  סניפי 
הבולטים ברחבי הארץ: ירושלים: חנות הדגל ברח' ישעיהו 1, 
וקניון רב שפע, רח' שמגר 16; בני ברק: 'עינית' ו'עינית ג'וניור' 
במרכז רייסדור, רח' הרב לנדא 4; אלעד: מרכז 'רימון' רח' בן 
שטח 10; בית שמש: חדש קניון לב הרמה רח' נהר הירדן וברח' 

נחל זוהר 4; ביתר עילית: רח' הר"ן 9 ז'. 

ות
כנ

צר

שוקולד מריר זה 
מעולה!

חדש ממעולה! שוקולד מריר טעים ואיכותי
מתוק  ושוקולד  קפה  כוס  עם  להתפנק  הזמן  וזה  כאן  כבר  והסתיו  החגים  נגמרו 

וטעים ליד.
מותג האיכות 'מעולה' מציג שוקולד מריר 
עוגות  להכנת  לאפיה  מעולה  ואיכותי  טעים 

וקינוחים.
השוקולד של מעולה בכשרות מהודרת של 
חסכונית  באריזה  ומגיע  החרדית  העדה  בד"ץ 

של שלישייה או חמישייה.
מתכון לסופלה טעים ומפנק:

מצרכים: 3 חבילות שוקולד מריר 'מעולה', 
כוס  שמן, 2/3  כוס  ביצים, 1/2  סוכר, 4  כוס   1

קמח.
אופן ההכנה: להקציף 4 ביצים שלמות + כוס 
שוקולד  חבילות   2 להמיס  בהיר.  לקצף  סוכר 
מריר מעולה 1/2+ כוס שמן. כשמתקרר מעט, 
הקמח.  את  ולהוסיף  התערובות  את  לאחד 
את  ויוצקים  שקעים  כוס/תבנית  משמנים 
בכל  מטמינים  שליש.  שני  לגובה  התערובת 

שקע קוביית שוקולד מריר מעולה.
בתאבון!

והמוכר  האהוב  'מעולה'  האיכות  מותג 
לכם מרשתות המזון המובחרות, מזמין אתכם 
לאפיה  לאכילה,  המוצרים  מיטב  את  להכיר 
ולבישול וליהנות ממוצרים איכותיים בטעמים 
'מעולה'  מוצרי  מפתיעים.  ובמחירים  מעולים 
טעמים  איכותיים,  ברכיבים  מתאפיינים 

מושלמים, בקרת איכות מוקפדת ונראות מדהימה, מה שמבטיח לכם הנאה מהמוצר 
בדיוק כמו שאתם מצפים.

כשרות: בד"ץ העדה החרדית.
להשיג: ברשתות המזון המובחרות.
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צייט  וואך  א  ווי  ווייניגער  אין 
מדי־ אין  וועלן מיליאנער בירגער 
שטום  די  צו  ארויסגיין  ישראל  נת 
שטימע  איר  אפגעבן  און  בודקעס 
פארלאמענט  קומענדיגע  די  פאר 
ווע־ וואלן,  די  ישראל.  מדינת  פון 
לכער קומט בלויז אביסל ווי מער 
יעצטיגע  די  ווען  צייט  יאר  א  ווי 
איינגעש־ געווארן  איז  רעגירונג 
חדשים  עטליכע  נאך  און  טעלט 
פון גרייטונגען און דער אריינקום 
אויס  רופט  פארטייען  פרישע  פון 
ביים  אינטערעסע  אמגעהויערע 
אלגעמיינער ציבור נאכדעם וואס 
דער  פון  אומצופרידענהייט  די 
ברייט  איז  רעגירונג  פריערדיגער 

באקאנט.
קאדע־ לעצטע  די  דורכאויס 

מדינת  אין  בירגער  די  האבן  נציע 
ישראל בכללות און דער פרומער 
ציבור בפרט געהאט אויסצושטיין 
שווערע עקענאמישע גזירות מצד 
אין  קומט  דאס  און  רעגירונג  די 
גזירות  פערזענליכע  די  צו  צוגאב 
כש־ קעגן  ווי  אידישקייט  קעגן 

נאך  און  טעלעפאנען  כשר'ע  רות, 
א רייע פון ערנסטע און הייקעלע 

די יסודות  אן  זאכן וועלכער רירן 
פון אידישקייט.

ווי באטאנט זענען די דערמא־
פער־ מיט'ן  געקומען  גזירות  נטע 

דער  טשעפענען  צו  ווילן  זענליכן 
באקריד־ זיי  און  ציבור  פרומער 

אונטערדרוקן  צו  אויך  און  עווען 
און  ארעמע  די  פון  עקענאמיע  די 
פארשווערן דער לעבן פון די אר־
עמע שיכטן און בירגער פון לאנד.

רעגירונג  די  האט  מזל  צום 
געענדיגט פריצייטיג איר קאדענציע 
פרי־ א  געווארן  געגעבן  איז  עס  און 

שער שאנס צוקענען קומען שטימען 
און ברענגען א טויש ביי די פאלק.

א  זיך  פארמעסטן  דאסמאל 
אין  ווען  פארטייען  רעכטע  רייע 
שפיץ איז דער ליכוד פארטיי און 
רייע  א  נאך  דא  איז  דערונטער 
דא  איז  דעם  קעגן  און  פארטייען 
וועלכער  פארטייען  צענטראלע 
ווען  גענויגט  לינקט  מער  זענען 
עתיד'  'יש  די  שטייט  שפיץ  אין 
דער  הויפט  איר  מיט  פארטיי 
אמטירענדער פרעמיר מיניסטער 
מיני־ זיכערהייט  דער  און  לאפיד 

סטער גאנץ.

טראץ וואס די פארמעסט איז 
אבער  איז  אליין  פארטיי  די  אין 
די  צווישן  פארמעסט  הויפט  דער 
שאלה  גרעסערע  די  פראקציעס. 
וועל־ איז  טיש  אויפ'ן  ליגט  וואס 
כער פראקציע וועט אנציען גענוג 
א  פארמירן  קענען  צו  שטימען 
פארטיי. אין פאל אז עס וועט זיין 
לי־ די  אדער  פארטיי,  רעכטע  די 

זיין  עס  וועט  אדער  פארטיי,  נקע 
ווי ביז יעצט, אז עס וועט ווייטער 
אנקומען צו אן אומקלארקייט און 
אויף  ארויסגיין  דארפן  וועט  מען 

א פרישער פארמעסט, ווי עס איז 
געווען אין די לעצטע וואלן.

פארמירונג  רעגירונג  די 
זייענדיג נוגע צו די פרומע ציבור 
האבן זיך די וואך צוזאמענגענומען 
די גדולי ישראל אויף א כינוס פון 
ערב בחירות און אונטערגעשריבן 
א בריוו וואס פארפליכטעט יעדן 

איינעם צוגיין צו די וואלן.
אנ־ האבן  כינוס  די  ביי 
פון  פארשטייער  די  טיילגענומען 
זייענדיג  קהילות.  ערליכע  אלע 
חסידיש־ דער  פאר  געווידמעט 

געווען  דארטן  זענען  ציבור  ער 
רבי'ס  חסידישע  די  אנוועזענד 
איז  מעמד  דער  קרייזן.  אלע  פון 
זקן  דער  דורך  געווארן  געעפענט 
האדמורי"ם כ"ק אדמו"ר מביאלא 
אויפ־ מערערע  נאך  און  שליט"א 

געווארן  געשלאסן  עס  איז  טריטן 
מאלכסנדר  אדמו"ר  כ"ק  דורך 
העצרת  החלטת  די  ווען  שליט"א 
דער  דורך  אויסגערופן  ווערט 
הרה"ג  הישיבה  ראש  סלאנימער 

רבי משה בארזובסקי שליט"א.
די החלטת העצרת איז א טאג 

די  אין  געדרוקט  געווען  דערויף 
איז  עס  וואו  בלעטער  היימישע 
החלטה  די  געווארן  געברענגט 

צום ציבור.
אין  אריין  איז  אויך  אזוי 
ווע־ פעולות  פון  רייע  א  שוואונג 

עולם  דער  אריין  ברענגען  לכער 
אין א וואל שטימונג. אין א פרואוו 
אז די זאך זאל קלאפן האט זיך די 
איינגעטיילט  דעפוטאטן  פרומע 
יעדער  און  געגענטער  די  לויט 
וועט אפערירן אין זיין געגענט, צו 
ברענגען די גרעסטע צאל שטימ־

ען, פאר די פארטיי.
וועלט  אלגעמיינע  די  אין 
קוקט מען שטארק ארויס אויף די 
הצלחה פון די וואלן. עס איז דער 
מען  אז  וויילער  די  פון  האפענונג 
אז  און  טויש  א  מאכן  קענען  וועט 
זיך  וועט  געשעעניש  לעצטע  די 
נישט איבער'חזר'ן נאכאמאל נאר 
עס  וואס  ווערן  געגעבן  וועט  עס 
און  ציבור  פאר'ן  אויס  זיך  פעלט 
אז דאסמאל וועלן די אומשטענדן 
און  גינסטיגער  און  בעסער  זיין 
ערליכער  דער  צו  צוגענגליכער 

ציבור.

ווייניגער ווי א וואך צו די וואלן אין מדינת ישראל:

פיבערהאפטיגע הכנות צו די וואלן אין מדינת ישראל גייט 
אריין אין די לעצטע פאזעס אין אלע שטעט פון לאנד

רוף פון מרנן ורבנן צו שטימען פאר יהדות התורה פארטיי לאזט איר שטארקע און הילכיגע אפקלאנג ביים ציבור – קאמפיין אראנדזשירונגען פון חרדישע פארשטייער 
אין אלע שטעט לענגאויס ארץ ישראל עפענען זיך – האפענונג אויף רעגירונגס טויש שטייגט דראסטיש אין ליכט פון די שווערע גזירות מצד די לעצטע רעגירונג 

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 היסטארישער שריט האט די וואך מדינת ישראל אונטערגעשריבן אויף אן אפמאך
מיט לבנון וועלכער וועט סארטירון די טעריטאריע פראגע צווישן מדינת ישראל און לבנון.

אויסגעארבעט  איז  לבנון  פאר  קאנצעסיעס  אסאך  זיך  אין  האט  וועלכער  אפמאך  דער 
געווארן נאך לאנגע וואכן פון האראוואניע און פערזענליכע פארמיטלונג פון אמעריקע. אויך 
פערזענליכער  א  אין  געטראפן  נישט  צדדים  די  זיך  האבן  אונטערגעשריבן  זי  האט  מען  ווען 
וועג, נאר יעדער איז געווען אין זיין צימער, מיט זיין שטאב און אונטערגעשריבן דער הסכם.
איידער דער הסכם איז אריין אין שוואונג האט לאפיד גערעדט און געזאגט אז די רגע איז 

א היסטארישער רגע און עס וועט ווערן איינגעקריצט אין די היסטאריע פון מדינת ישראל.
דער נייער אפמאך וועט ערמעגליכן מדינת ישראל צוריק אנצוהייבן די ארבעט ביי די גאז 

זאפאסן אין ים מיט'ן נאמען 'כריש'. 

•••
 אין אנדערע נייעס פון דער אפמאך איז די וואך באריכטעט געווארן אז ביי א באזוך וואס

דער פרעזידענט פון מדינת ישראל יצחק הערצאג האט אפגעשטאט ביי פרעזידענט ביידען 
האט אים ביידן אויסגעלויבט פאר דער איינגעפעדימטער אפמאך זאגנדיג אז עס איז גוט אז 

מדינת ישראל גייט איין אויף שלום.
ביידען האט געזאגט אז דאס איז א שטארקער דערגרייכונג און אויסגעדרוקט האפענונג 
זיין  ממשיך  וועט  מען  וואו  קאנפרענץ  א  ביי  אנטיילנעמען  קענען  ער  וועט  בקרוב  אז 

אויסצוארבעטן דער אפמאך ווייטער און ווייטער.

•••
.די קריגערישע געמיטער צווישן רוסלאנד און אוקראיינע זענען די וואך ארויף א שטאפל

נאך דעם וואס עס איז געווען א געהעריגע קריג האט רוסלאנד אנגעהויבן אנצודייטן אז 
די יעצטיגע קריג וואס ער פירט גייט מעגליך זיין א נוקלארע קריג. די רמזים וואס ער האט 

געגעבן זענען געקומען אין מערערע פארעמען.
איינס פון די וועגן אין וועלכער ער האט סיגנאלאזירט פאר די מערב וועלט אז אזא זאך 
קומט אויך אין באטראכט איז געווען ווען ער האט זיך געלאזט פאטאגראפירן ביי א נוקלארע 

דרילל.
אויסער דעם האט רוסלאנד באשולדיגט אוקראיינע אז זי גרייט צו א שמוציגע באמבע. 
דער אנדייטונג אז אזא זאך קומט צוגיין איז לויט די אנאליסטן א צייכן אז רוסלאנד וויל זיך 

נוצן מיט אזא באמבע און עס קענען שפעטער אנלייגן אויף אוקראיינע.
מען  האט  איבעראל  וועלט.  די  ארום  וואכזאמקייט  און  זארג  אויס  רופן  באריכטן  די 
איר  ביי  זאפאסן  נוקלארע  גרויסע  צו  צוטריט  האט  רוסלאנד  אז  זינט  אנגסט  מיט  רעאגירט 

אין לאנד.

•••
 אין די זעלבע צייט איז ממשיך דער דרוק פון אוקאריינע אויף מדינת ישראל אז זי זאל

קומען צו הילף פאר אוקראיינע. אין א מעסעדזש וואס אוקראיינע האט די וואך ארויסגעשיקט 
אסאך  קענען  וואס  לענדער  איינציגסטע  די  צווישן  אז  געזאגט  זי  האט  ישראל  מדינת  צו 

ארויסהעלפן די מצב און ברענגען א טויש אין דעם שלאכט איז מדינת ישראל.
די ווערטער קומען אין א צייט ווען אוקראיינע ליידט זייער שטארק פון די פילאטלאזע 

פליגערס וואס רוסלאנד שיקט אריין אין לאנד און זייעט אן מיט זיי א חורבן.
פעדערן  וועט  לאנד  זיין  אז  ער  זאגט  ארויס  שיקט  זעלענסקי  וואס  מעסעדזשעס  די  אין 
פלענער וואס וועלן איבערבויען די באבי יאר געגענט צו פאראייביגן וואס עס האט פאסירט 

דארט אויפ'ן ארט.
דערמיט האפט אוקראיינע אז מדינת ישראל וועט ווייכער ווערן אבער דערווייל דערקענט 

זיך נישט קיין ענדערונג אין די פאליסי פון מדינת ישראל לגבי אוקראיינע.

•••
 אידישע א  אז  באריכט  א  קורסירט  וואך  די  האט  אוקראיינע  פון  נייעס  אנדערע  אין 

זעלנער וועלכער אזי ליידער געפאלן אין די שלאכטן פון אוקראיינע איז די וואך געברענגט 
געווארן לקבורה אין דער אידישער בית החיים אין לעמבערג.

ווי די עסקנים וועלכער פארערענען זיך מיט די אידן געבן איבער זאגן זענען שוין ליידער 
געפאלן אין די קריג מער ווי הונדערט אידישע קרבנות און אינדערצייט וואס די מערהייט פון 
די זעלנער קען מען נישט ברענגען לקבר ישראל איז דא געלונגען צוברענגען דער אידישער 

זעלענער לקבר ישראל. 
ביי זיין לויה האבן אנטייל גענומען אסאך ארטיגע אידן און אידישע רבנים וועלכער האבן 

באויינט דער קרבן פון די אידישע קהילה.

•••
 איראן האט די וואך נאכאמאל פארשפרייט אז זי האט דערווישט שפורן פון א געהיימע

האט  און  איראן  אינערהאלב  ישראל  מדינת  לטובת  געארבעט  האט  וועלכער  גרופע  'מוסד' 
אויך אנגעפירט א רייע מיט פעולות לטובת מדינת ישראל פון איראן.

עס איז נישט די ערשטע מאל וואס איראן געט ארויס אזא מעלדונג אבער ווי איראניש 
אין  אגענטן  די  דערווישט  האט  מען  אז  געקומען  מעדלונג  יעצטיגע  די  איז  געווען  איז  עס 
העפטיגע  די  פארגעקומען  לעצטענס  איז  עס  וואו  געגענטער  די  אזבערדזשין,  פון  געגענט 

דעמאנסטראציעס קעגן איראן.
ווי אנאליסטן שאצן זוכט איראן אנצולייגן די שולד קעגן די שארפע פראטעסטן אז מדינת 
ישראל שטייט דערונטער. דערמיט האפט זי זיך צו פטר'ן און אראפקוילערן די שולד פון אירע 
פלייצעס, אז נישט צוליב די קעגנערשאפט פון די בירגער צו די פאלק האט אויסגעבראכן נאר 

עס איז געווען אונטערגעשטעלט דורך מדינת ישראל.
ווי שוין באריכטעט זענען די פראטעסטן אראנדזשירט געווארן נאך דעם וואס די איראנער 
אויטאריטעטן האבן אומגעברעגנט א פרוי וועלכער איז נישט געגאנגען אנגעטון לויט ווי די 

געזעצן זאגן אין יענער געגענט.

•••
 אין אנדערע נייעס פון איראן איז די וואך ערשינען אין די שפאנישע פרעסע די געשיכטע

פון סנטיאגו סאנטשעס, א רייזענדער, אין די פערציגער יארן, וועלכער האט זיך ארויסגעלאזט 
און  איראן  אין  באזוכן  געדארפט  אויך  ער  האט  אנדערע  צווישן  און  רייזע  לענגערע  א  אויף 

דארטן זענען זיינע פוסטריט פארשווינדן געווארן.
די עלטערן פון דעם רייזדענער האבן אויסגעדרוקט זארג און אויך אלאמירט די ארטיגע 

אינסטאצן אבער ווי זיי זאגן איז ער פארשווינדן געווארן.
אין די וועלט פארדעכטיגט מען אז גענוי ווי אין אנדערע פעלער ווען רייזענדער זענען 
פארשווינדן געווארן נאכ'ן ווערן פארדעכטיגט דורך די ארטיגע אויטאריטעטן אז זיי זענען 
אויך  האט  ישראל  מדינת  פון  אדער  וועלט  די  אין  אגענטור  שפיאנאזש  די  פון  ארבעטער 

באטראפן פאר סנטיגאו.

•••
 אין אריין  טעג  די  אין  גייט  מאלדאווע  שטאט  די  אין  שול  אידישע  די  פון  איבערבוי  די 

קראפט נאך דעם וואס דער שול האט געווינען פינאנצירונג פון די אייראפישע פאראיין אז 
מען זאל עס איבערבויען.

די פאראיין האט דורכגעפירט אן אפשטימונג צו זען וועלכער שול ציט אן די מערסטע 
שטימען אז מען זאל עס איבערבויען.

די רעדע איז פון די שול אין די שטאט ראשקאוו, וואו עס האט אין דער פארגאנגענהייט 
געבליט אן אידישער קהילה און לויט געוויסע דיעות האט נאך אין דער שול געדאווענט דער 
הייליגער תולדות יעקב יוסף זצוק"ל וועלכער האט געדינט ברבנות אין די שטאט פאר לאנגע 

יארן ביז ווען ער האט זיך באזעצט אין פולנאה.
לויט ווי מען שאצט האט אין דער שול אויך געדאווענט דער בארימטער מקובל רבי שבתי 
די  מיט  זי"ע  שבתי  רבי  סידור  דער  חיבור  זיין  מיט  בארימט  איז  וועלכער  זי"ע  מראשקאוו 

כוונות פון דעם הייליגן אריה"ק.

מאמין ואינו מאמין

די וואכ'עדיגע פרשה - דער לימוד מוסר דערפון / פרשת נח

גלות שאנכיי
היסטארישע קאפיטלען איבער די תקופה ווען טויזנטער אידן האבן זיך געראטעוועט פון די דייטשן ימש"ו אין דער כינעזער שטאט שאנכיי
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דער שפרונג פאראויס וואס כינע האט געמאכט 
וואו  און  שריט  און  טריט  יעדן  אין  ארויס  שטארצט 

מען גייט איז עס מערקבאר.
איידער מען פארט אהין קיין כינע קען זיך אויס־

דוכטן אז מען גייט טרעפן פערד און וואגן אין די גאסן 
און מענשטן וואס ארבעטן פון צופרי ביז דער נאכט 
גאנץ  ארויס  זיך  שטעלט  אהין  אן  קומט  ווען  אבער 
הויכע  מיט  זיך  באגעגענט  מען  בילד.  צווייטער  א 
וואלקענקראצער, טייערע ערשט קלאסיגע שאפינג 
און  שטייט  מען  אז  קארס  לוסעריסעזע  און  מאלס 

וואונדערט זיך וואו קען אלעס זיין אזוי ביליג.
פער  כינעזער  א  פון  געהאלט  דער  איז  וויפיל 

מאנאט? 
אנקו־ באגעגענט  מען  וואס  פאראדאקס  דער 

מען  זעט  זייט  איין  פון  גרויס.  איז  כינע  אין  מענדיג 
די שיינע געביידעס און פון צווייטן זייט ווייסט מען 
אז אין כינע איז אלעס ביליג און מען צאלט פאר די 

ארבעטער פעניס.
פון וואו איז דא געלט פאר די הויכע געביידעס? 
האב איך געפרעגט פאר'ן אידישן סוחר און ער ענט־

פערט מיר מיט אן ערקלערונג איבער די צוויי ערליי 
שיכטן אין כינע.

"כינע וואו יעדער לאנד האט צוויי שיכטן אין איר 
פאלק. עס איז דא די רייכע וואס האבן געלט און פא־
רדינען שיין און די זענען די פאבריק אייגענטומער. 
דאס  און  פאלק  פון  שיכט  צוויי  די  דא  איז  ווייטער 

זענען די ארעמע.
אין  חילוק  דער  אויך  כאפט  כינע  אין  אבער 
וואוינונג. דער רייכער טייל פון די פאלק וואוינט אין 
די הויפטשטעט וועלענדיג געניסן פון א רייך און גוט 
לעבן אבער דער ארעמער טייל פאלק וואוינט אין די 
זייטיגע דערפער ארום די הויפטשטעט און אזוי אויך 

זענען די פאבריקן אין די זייטיגע שטעט.
ווען דו קומסט קיין בעידזשוג, דער הויפטשטאט, 
אדער שאנכיי וואס איז דער גרעסטער האנדלס צע־

פאבריקן.  קיין  טרעפן  נישט  וועסטו  כינע  פון  נטער 
דארטן וועסטו נאר קענען טרעפן די ביזנעסלייט און 

אויך די טייערע האטעלן, וואו איינצושטיין.
פארן  דארפסטו  פאבריקן  די  טרעפן  צו  אויף 

עטליכע שעה מיט א קאר  
כינע פראדוצירט אלעס פון מייז פאנגער ביז צו 

פעיפער קליפס  
פאר דער שרייבער פון די שורות איז מיט יארן 
באזוך.  א  אויף  דארט  זיין  צו  אויסגעקומען  צוריק 
עו־ זענען  וואס  אידן  טרעפנדיג  און  דארט  זייענדיג 

געשטוינט  שטיין  געבליבן  מיר  זענען  מסחר  אין  סק 
צאל  אין  קליין  רעלאטיוו  זענען  וואס  אידן  וויאזוי 
האבן ווייטגרייכענדע געשעפטן און דערגרייכן זאכן 
וואס מיר וואלטן אין לעבן נישט גע'חלומ'ט אז א איד 

וועט זיך דערמיט באשעפטיגן.
צום ביישפיל האבן מיר געטראפן א חסידישער 
איד וואס האלט אויף אן אפיס וואס געט זיך אפ מיט 

פראדוצירן קליידער פון חיות פאנגער.
דער  אז  ביכער  די  אין  מאל  אסאך  לייענען  מיר 
פאנגען  צו  יאגד  א  אויף  ארויס  איז  פריץ  שטאטס 
חיות אבער עס דוכט זיך אז דער באגריף געהער צו 
פון  ווייט  עס  איז  נאכמער  און  פארגאנגענהייט  די 
דעם איד, אבער דאס האלט אונז נישט אפ פון מאכן 
מסחר מיט די און אנגרייטן גוטע און דיקע מאנטלעך 

פאר די גוים וואס גייען ארויס צום יאגד.
גע־ א  איז  דעם  מיט  אפ  זיך  געט  וואס  איד  דער 
ווייקטער חסידישער איד און אויך א גרויסער תלמיד 
חכם וואס זיין לעבן איז כל כולו מוקדש פאר תורה 
אבער ווי דערמאנט איז עס נישט קיין סתירה און פון 
אפגעבן  זיך  זאל  ער  אז  צוגעפירט  מען  האט  הימעל 

אין דער ביזנעס פון קליידער פאר חיות יאגדן.
ווי דער איד דערציילט אונז האט ער אנגעהויבן 
מיט די ביזנעס נאכדעם וואס ער האט געארבעט אין 
פאבריצירן קליידער און ער איז אמאל געווען אויף א 
יריד פון סחורה [דער באגריף פון יריד עקזיסטירט 
צוגערעדט  אים  האט  גוי  א  און  שפעטער]  זעה  נאך 
א  איז  עס  ווייל  סחורה  די  איינהאנדעלן  זיך  זאל  ער 
גוטגייענדער מארקעט און ער האט ערליך אויסגע־

פאלגט און זיך אריינגעלייגט אין דער ליניע.
צוויי  קומט  און  ליניע  דער  אין  ער  איז  דאן  זינט 
מאל א יאר קיין כינע צו פראדוצירן די סחורה פאר 
זיין  צו  עס  ער  אימפארטירט  פונדארט  און  ביליג 

היימלאנד און פארקויפט עס.

די  דערציילט  סדרה  וואכענדיגע  די  אין 
וואס  גזירה  די  און  מבול  דער  איבער  פרשה 
איז  בריאה  די  ווייל  געליטן  האט  וועלט  די 

געווארן מושחת.
נאך א מידה וואס פארדארבט די וועלט און 
מענטשן  הרג'נען  פון  בחינה  די  אין  אריין  גייט 
איז די שלעכטע מידה פון לשון הרע. דאס אז 
איינער רעדט אן לשון הרע אויף דער צווייט־

ער, ברענגט צו אז אפילו ווען איינער געפונט 
איז  ער  וואס  טראץ  מדינה,  ווייטער  א  אין  זיך 
נעבן אים ליידט ער פון די לשון הרע וואס מען 

רעדט אן אויף אים.
חפץ  ספר  דער  איבער  פירוש  דער  אין 
חיים ווערט דערציילט א מעשה וואו מען האט 
איז  הרע  לשון  דער  אז  באשיינפערליך  געזען 
הורג נפשות און דאגעגן ווער עס היט זיך אויס 
פון צורעדן לשון הרע, ווערט ניצול פון ממות 

לחיים.
ביים  אפגעשפילט  זיך  האט  מעשה  די 
איז  ישראל  כלל  ווען  קריג  וועלט  צווייטן 
און  וועלט  עקן  אלע  אין  פארוואגעלט  געווען 
דער  געווען  אויך  איז  וואנדערער  די  צווישן 

גרויסער גאון וצדיק ר' אליהו לופיאן זצ"ל.
גע־ צדיק  דער  האט  אידן  אנדערע  צווישן 
אויס־ און  שטעקן  וואנדער  דער  נעמען  מוזט 
וואנדערן פון איין שטאט צו די אנדערע און זיך 

בונק־ אין  אויך  און  שטעט  אין  אויסבאהאלטן 
ערס. האט זיך געמאכט א שטיק צייט אז דער 
צדיק האט זיך אויסבאהאלטן אין א געוויסער 
בונקער, וויילענדיג דארט פאר א שטיק צייט, 

ביז ווען די סכנה וועט פאראיבער גיין.
אומש־ שווערע  די  אונטער  זייענדיג  אויך 

טענדן האט דער צדיק ממשיך געווען מיט זיין 
האט  ער  וויפיל  לויט  כסדרן.  הקודש  עבודת 
און  ווינקל  זיין  אין  געזעסן  ער  איז  געקענט 
מקורבים  די  פון  איינער  ווען  תורה  געלערנט 
דעם  פאר  געזאגט  און  אריינגעקומען  זענען 
צדיק אז עס איז ליידער דא אידן וואס זיצן און 

רעדן לשון הרע אין דעם בונקער.
ווי נאר דער צדיק האט דאס געהערט, איז 
איילעניש  אין  אויפגעציטערט.  געווארן  ער 
האט ער איינגעפאקט זיינע זאכן און איז ארויס 

אין גאס זוכן א פרישער באהלטעניש.
צו  אנגעקומען  אים  איז  גריג  אזוי  נישט 
אבער  באהעלטעניש,  פרישער  א  טרעפן 
אז  געגלייבט  צדיק  דער  האט  סכנה  די  טראץ 
אן ארט וואו מען רעדט לשון הרע איז א מקום 
סכנה און פונדארט קען זיכער נישט קומען די 

ישועה.
איינק־ זיך  מען  האט  צייט  שטיק  א  נאך 
איז  עס  און  אכסניא  צווייטן  א  אין  ווארטירט 
אנג־ איז  עס  ווען  ביז  צייט,  שטיק  א  אריבער 

ערשטער  דער  אז  ידיעה,  ביטערע  די  עקומען 
און  געווארן  געשעדיגט  ביטערליך  איז  ארט 
ארויס  נישט  זענען  פארזאמלטע  די  פון  רוב 

פונדארט לעבעדיג.
וואס עס האט פאסירט אין דער ערשטער 
ארט איז געווען אז א דייטשע באמבע האט גע־

לאנדעט אויף דעם ארט צוברענגענדיג אז דאס 
ארט זאל אנידערפאלן און אלע וואס האבן זיך 
אויסבאהאלטן אונטער איר די געביידע האבן 

געליטן פון דער ביטערער איינפאל.
דער  וואס  אז  איינגעזען  אלע  האבן  יעצט 
אין  ווייל  רעכט,  מיט  איז  געזאגט  האט  צדיק 
אן ארט וואו מען רעדט לשון הרע איז א מקום 
ממשיך זיין פורעניות,  טוט ליידער  און  מסוכן 
געש־ די  ביי  איבערגעצייגט  זיך  האט  מען  ווי 

עעניש.
פא־ הסבר  א  ער  געט  חיים  חפץ  ספר  אין 
אנדערע  ווי  הארבער  הרע  לשון  איז  רוואס 
בעל  א  ליידער  איז  איינער  אפילו  אז  עבירות 
פון  ארויסדרייען  צומאל  זיך  ער  קען  עבירה 
די עונשים ווייל עס איז אלעמאל דא א לימוד 
זכות, אבער איינער וואס רעדט לשון הרע איז 
מעורר דער מקטרג און ווען די מקטריגים זע־
נען אין זייער דינסט, איז עס א שווערע מעשה 
זיי צו צושטערן און עס קען חלילה פאסירן אז 
דער איד זאל ליידן דערפון נזקים ה"י וישמור.

דער הייליגער אפטער רב אין ספרו הקודש אוהב ישראל 
געט צו פארשטיין די ווערטער פון רשי אויף נח אז ער איז 

געווען א מאמין ואינו מאמין.
פרעגט ער ווי אזוי קען זיין אז די תורה הק' וואס זאגט 
עדות אז נח איז געווען א צדיק תמים ווען ער איז געווען פון 

די מקטני אמנה?
ווארט  די  פון  טייטש  דער  אז  פארשטיין  צו  ער  געבט 
דער  אז  גלייבן  איז  טייטש  איין  טייטשן.  צוויי  האט  אמונה 
אומן  ויהי  מלשון  איז  טייטש  א צווייטער  פאסירן,  גייט  זאך 

את הדסה, אז מען האדעוועט דער זאך.
דער הסבר דערצו נעמט זיך פון דעם אז אמונה איז נישט 
בלויז א גלויבן, עס האט אין זיך א כח המשכה ווייל ווען א 
איד גלייבט איז ער נישט בלויז א מאמין, ער איז אויך ממשיך 

די ישועה.
געווענליך וויל א איד די ישועה און ווייל ער וויל ממשיך 
זיין די ישועה גלייבט ער דערינען בכל כוחו ומאודו און דאס 

א  פון  גערעדט  זיך  האט  דא  אבער  ישועה,  די  ממשיך  איז 
האט  השי"ת  און  וועלט  די  שטראפן  גייט  השי"ת  פורעניות, 
דער עונש דערציילט פאר נח און נח האט מורא געהאט אז 
דורכדעם  ער  וועט  דערינען  גלייבן  אנהייבן  ער  וועט  אויב 
ממשיך זיין די פורעניות אויף די וועלט און וועגן דעם האט 
מורא  ער  האט  שני  מצד  אבער  געגלייבט  זייט  איין  פון  ער 
געהאט צוגלייבן בשלימות, נישט וועלענדיג ממשיך זיין די 

פורעניות גאנצערהייט.
דער געדאנק איז אויך מדוייק אין די ווערטער פון רש"י 
– מאמין ואינו מאמין – דאס הייסט ער האט געגלייבט אז עס 
גייט קומען א מבול, ווייל ער האט דאך עס בפירוש געהערט 
פון השי"ת אבער – ואינו מאמין – ער האט נישט געוואלט 
גלייבן איגאנצן אויס מורא אז די אמונה וועט ממשיך זיין די 
פעולה און צוברענגען אז עס זאל געשען גלייך און זאפארט 
ווען דער ציל פון נח איז געווען מעביר צו זיין די גזירה פון 

דער דור המבול.

אין רעאקציע צו די לעצטע טעראר אטאקעס:

מדינת ישראל נעמט אונטער א רייע פון אקציעס אין 
געגענטער פון שכם קעגן 'לייבן גרופע' באוועגונג

5 טעראריסטן ווערן ליקווידירט אין א פארצווייגטע נאכט אקציע – הויכראנגיקער טעראריסט 
אלבאני געט זיך אונטער פאר פאלעסטינער אויטאריטעטן אויס מורא פון ליקווידירונג

נאך קורצע פאליטישע שטורעם אין גרויס בריטאניע:
פרישער פרעמיר מיניסטער רישי סונאק ווערט נאמינירט דורך 

בריטישע קעניג טשארלס אלץ נייער פירער פון לאנד
האפענונג אין בריטאניע אז סונאק וועט ברענגען סטאביליטעט פאר די פאליטישע לאגע אין לאנד – 

צופרידענהייט ביי אידישע געמיינדע צום נאמינירונג פון סונאק 

לשון הרע ברענגט סכנות ערציילונג 

ישראל  מדינת  האט  צי 
די  אויסצומעקן  געווען  מצליח 
גרופע?  טעראר  גרופע'  'לייבן 
אין  מערערע  פרעגן  שאלה  די 
אז  האפן  און  ישראל  מדינת 
א  איז  דערפאר  ענטפער  דער 

גרויסער יא.
די  אין  איז  ווייסט  מען  ווי 
היבש  געווען  צייטן  לעצטע 
מדינת  אינערהאלב  אנגעצויגן 
טעראר  מערערע  ישראל. 
דורכגעפירט  זענען  אטאקעס 
און  אראבער  די  דורך  געווארן 
האט  מען  ווען  מאל,  מערערע 
ווער  דערגיין  צו  געפארשט 
שטייט דערונטער די אטאקעס 
איז ארויף געקומען דער נאמען 

'לייבן גרוב'.
איינהייט  גרוב'  'לייבן  די 
אין  איינהייט  אן  געווען  איז 
וועלכער  שכם  שטאט  די 
קעמפן  צו  פארשפראכן  האט 
אלע  מיט  ישראל  מדינת  קעגן 
איינהייט  די  כוחות.  אירע 
אירע  אלע  ווי  אנדערש  איז 
אז  פרט,  דעם  מיט  פארגייער 
פארגייער,  אירע  ווי  אנדערש 
האט זי ענטזאגט צו זיין א טייל 
פון קיין אנדערע גרופע, ווי פון 

פירערשאפט  פאלעסטינער  די 
ראדיקאלע  די  פון  גאר  אדער 

גרופעס ווי כאמאס.
גרוב'  'לייבן  גרופע  די 
אירע  אויף  געארבעט  האט 
אפגעזונדערט  הענט  אייגענע 
ליידער  האט  און  אליין  זיך  פון 
אין  טעראר  אסאך  אנגעזייעט 
שטיק  א  נאך  ישראל.  מדינת 
צייט פון טעראר אקטן האבן זיך 
ישראל  מדינת  אין  קרעפטן  די 

גענומען צו זייערע ביינער. 
אבלאוועס  רייע  א  אין 
שכם  אין  געגענטער  די  איבער 
גרופעס  ארעסטירט  מען  האט 
אירע  געצילט  אויך  און  זיי  פון 
מיטגלידער און זיי ליקווידירט, 
אבער צום שפיץ איז געווען די 
פארלאפענער  דער  אטאקע, 
מאנטאג מאנטאג נאכט, ווען די 
סאלדאטן האבן אריינמארשירט 
ווי  אזויפיל  אומגעברעגנט  און 
גרופע  די  פון  מיטגלידער  פינף 
און פארוואונדעט אסאך פון זיי.

א  געווען  איז  אקציע  די 
די  אקציע.  קאמפלעצירטער 
געווען  זענען  טעראריסטן 
ריזיגער  א  אין  איינגעשפארט 
ווערט  וועלכער  פעסטונג 

ווען  קאסבא'  'דער  אנגערופן 
די מיליטער האט געשטורעמט 

זייער פעסטונג.
האט  מיליטער  די  ווי 
האבן  געזאגט  שפעטער 
זיי  אז  געגלייבט  נישט  זיי 
זיך  האבן  זיי  געצילט.  ווערן 
א  אויף  צוזאמענגענומען 
געכאפט  זענען  און  באראטונג 
ווען  סורפרייז,  א  אין  געווארן 

מען האט זיי אטאקירט.
האט  גרופע  די  פון  טויט  די 
גרויסע  א  מיט  נאכגעפאלגט 
ווי  אבער  צערעמאניע,  לויה 
די  האט  אויס,  זיך  זעט  עס 
א  געהאט  אטאקע  דערמאנטע 
אויף  אויסווירקונג  שטארקער 

די גרופע.
האבן  דערויף  טאג  א 
טעראריסטן  עטליכע  זיך 
איבערגעגעבן צו די זיכערהייט 
פאלעסטינער  די  פון  כוחות 
האבן  זיי  וואס  דעם  נאך 
די  זענען  זיי  אז  געהאט  מורא 

קומענדיגע אויף די רייע.
ווי זיכערהייט קרעפטן זאגן 
וועלן זיי נישט רוען ווילאנג זיי 
אלע  אויף  האנט  א  לייגן  וועלן 

טעראריסטן.

די  קוקן  האפענונג  מיט 
ארויס  בירגער  בריטישע 
פרעמיר  נייער  זייער  אויף 
ער  אז  סונאק,  רישי  מיניסטער 
ברענגען  און  אנהאלטן  זאל 

סטאביליטעט אין לאנד.
לענגערע  א  שוין  איז  עס 
פאליטישער  דער  וואס  צייט 
בריטאניע  אין  קלימאט 
וואס  נאכדעם  זיך.  שאקעלט 
דערוועלטער  לעצטער  דער 
באריס  מיניסטער  פרעמיר 
געווינען  האט  דזשאנסאן 
געקומען  איז  נאמינאציע  די 
קריטיק  שארפע  אונטער 
צוליב א רייע סקאנדאלן, האבן 
מיטגלידער  פארטיי  די  אים 

ארויסגעווארפן פון אפיס.
איז  אפטריט  זיין  נאך 
און  ליידיג  געווארן  זיץ  דער 
פארמעסט  העפטיגער  א 
האט  פארטיי  די  אינערהאלב 
זיך אנגעהויבן. דער פארמעסט 
האט געווינען די פרוי ליז טראס. 
זי האט געדינט בלויז 44 טעג אין 
אמט. דורכאויס די טעג האט זי 
א  טיש  אויפ'ן  ארויפגעלייגט 
עקענאמישער  גראנדיעזער 
די  אבער  לאנד,  פאר'ן  פלאן 
איז  פלאן  די  צו  רעאקציע 

האט  און  געמישט  געווען 
שטארקע  א  צו  צוגעברענגט 
און  אויפשאקלונג  מארקעט 
רעזיגנירן  זאל  זי  אז  דרוק  דער 

האט אנגעהויבן שטייגן.
צוריק  האט  אפטריט  איר 
פארמעסט,  דער  געעפענט 
אבער פון די ערשטע מינוט האט 
קלארגעשטעלט  פארטיי  די 
זאלן  וויילן  די  אז  וויל  זי  אז 
אפקעטיוו.  און  שנעל  זיין 
צעגעריי  די  אז  וויסענדיג 
דאס  אז  צוברענגען  נאך  קען 
ארויסגיין  דארפן  זאל  לאנד 
און  וואלן  פריצייטיגע  אויף 
פאר  פארמיידן  עס  וועלענדיג 
באגרעניצט  זי  האט  פרייז  יעדן 
עס  ווער  צו  קאנדידאטור  די 
ציט אן א קיימא לן פון הונדערט 

שטימען.
געהאט  האט  עס  ווער  נאר 
אונטערשריפטן  הונדערט 
זיין  שטיצן  וועלכער 
געקענט  האט  קאנדידאטור 
אריינקומען אין דער פארמעסט. 
דער  איז  אנדערע  צווישן 
געוועזענער פרעמיר מיניסטער 
אין  אריינגעקומען  באריס 
דער  און  פארמעסט  דער 

דערמאנטער סונאק.

געדארפט  זיך  וואלט  עס 
פארמעסט  וואל  א  אנהייבן 
דזשאנסאן  האט  דאן  אבער 
געמאלדן אז ער ציט זיך ארויס 
איינמאל  פארמעסט.  דעם  פון 
איז  ארויסגעצויגן  זיך  האט  ער 
געבליבן נאר סונאק און ער איז 
טאקע באשטימט געווארן אלץ 

פרעמיר מיניסטער.
אינדיאנער  אן  סונאק, 
איז  וועלכער  אפשטאמיגער, 
אויך א טונקל הוטיגער, מיט די 
אינדיאנער טונקלקייט, געניסט 
רעקארד  געלונגענער  א  פון 

אלץ מומחה אין פינאנץ.
אידישע  ארטיגע  די  אויך 
זיין  באגריסט  האט  קהילה 
זיין  אז  זאגנדיג  נאמינאציע 
צו  געווען  אייביג  איז  רעקארד 
אידן  מיט  און  אידן  פאר  זיין 
גוטע  אויף  האפט  מען  און 

באציהונגען מיט אים.
אויך  ער  איז  זאגט  מען  ווי 
אין  באהערדע  די  מיט  נאנט 
ענגלאנד  און  ישראל  מדינת 
נאמינאציע  די  אז  האפט 
סטאביליטעט  ברענגען  וועט 
די  צו  ביז  לאנד  אין 
אין  וואלן  בעפארשטייענדע 

צוויי יאר ארום.
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חלב וגיל הזהב
רכיבי המזון בחלב ומוצרי חלב, כמו 
גם המגוון הרב של מוצרי מזון אלה ונו־

חות השימוש בהם, הופכים אותם לבעלי 
ערך רב לאנשים בקבוצת גיל הזהב.

כידוע, צריכה נאותה של סידן, היא 
גורם חשוב בהפחתת השכיחות של מח־

חלב  כמו אוסטיאופורוזיס.  לות כרוניות 
ומוצרי חלב כמו גבינות ויוגורט, נחשבים 
תכולת  בגלל  הן  לסידן  עיקרי  כמקור 
הסידן הגבוהה שלהם והן בגלל זמינות 
הספיגה  אחוז  כלומר  הגבוהה,  הסידן 
הגברת  חלב.  ממוצרי  סידן  של  הגבוה 
צריכת הסידן בגיל הזהב, אינה משחזרת 
את רקמת העצם שאבדה, אך היא עשויה 
העצם  רקמת  איבוד  המשך  את  להאט 

ולהקטין את הסיכון לשברים בעצמות.
נאותה  צריכה  על  להקפיד  חשוב 
לנשים  ליום,  סידן  מ"ג   1200) סידן  של 
וספיגת  מאחר   (70 גיל  מעל  וגברים 
מופחתת.  להיות  עלולה  זה  בגיל  הסידן 
בחי־ היא  אף  מסייעת  גופנית  פעילות 

איבודים  במניעת  ועוזרת  העצמות  זוק 
לבצע  מומלץ  עצם.  רקמת  של  נוספים 

 30 במשך  הליכה,  כמו  גופנית,  פעילות 
דקות בכל יום.

האם אתם אוהבים חלב אך חושבים 
שהחלב אינו אוהב אתכם?

עלולות  המבוגרים,  מן  חלק  אצל 
להתעורר בעיות הקשורות בצריכת חלב 
גם אם מעולם לא התעוררו בעיות כאלה 

בגיל צעיר יותר.
לקטוז הוא סוכר טבעי בחלב ובמו־

צרי חלב. במהלך העיכול, אנזים הנקרא 
לקטאז מפרק את הלקטוז ליחידות סו־

כר קטנות יותר, הנספגות טוב יותר בגוף. 
הבעיות מתחילות להתעורר כאשר הגוף 
אינו מייצר עוד לקטאז או שאינו מייצר 
בגוף  נותר  כאשר  נאותה.  בכמות  אותו 
תסיסה  עובר  הוא  מפורק  בלתי  לקטוז 
לתופעות  וגורם  במעי  חיידקים  ידי  על 
שונות כגון בחילה, עוויתות, נפיחות, כאב 

בטן גזים ושלשול.
שונה  תופעה  היא  לחלב  אלרגיה 
לחלוטין, והלוקים בה רגישים למרכיבים 
אלרגיים  שהם  אנשים  בחלב.  חלבוניים 
המוקדמת)  בילדות  כלל  (בדרך  לחלב 
לעומתם  חלב.  מצריכת  להימנע  חייבים 
לצרוך  יכולים  לחלב  אי-סבילות  בעלי 
משתנות,  בכמויות  חלב  ומוצרי  חלב 

בהתאם לדרגת החסר בלקטאז.
בעיכול  המתקשים  האנשים  רוב 
חלב  ומוצרי  חלב  לכלול  יכולים  לקטוז, 
מהלוקים   80% למעשה,  בארוחותיהם. 
כוס  לשתות  יכולים  בלקטאז  במחסור 

חלב ללא אי-נוחות כלשהי.
לשילוב  המלצות  מספר  לפניכם 

חלב ומוצרי חלב בתפריט:
של  קטנות  כמויות  לצרוך  התחילו 
חלב ומוצריו ולאחר מכן הגדילו בהדר־
גה את הכמויות על מנת לבחון את רמת 

הסבילות האישית שלכם.
מא־ כחלק  חלב  מוצרי  לצרוך  נסו 

גורמת  המזונות  תערובת  מלאה:  רוחה 
לשחרור איטי יותר של לקטוז למערכת 

העיכול והופכת אותו קל יותר לעיכול.
לעיתים  יותר,  קטנות  מנות  נסו 
תכופות יותר במשך היום. לדוגמא: שתו 
½ עד ¾ כוס חלב, מספר פעמים במשך 

היום.
אשר  בסידן  עשירים  מזונות  בחרו 
באופן  נמוכה  בהם  הלקטוז  כמות 
הבשלה.  עברו  אשר  גבינות  כמו  טבעי, 
החלב  מוצקי  גבינה,  מייצרים  כאשר 
מורחק הלקטוז  רוב  מהנוזל.  מופרדים 
בדרך זו עם הנוזל. גבינות אשר עוברות 
פרמזן  שוויצרית,  גבינה  כמו  הבשלה 
שלהן  הלקטוז  רוב  את  מאבדות  וצ'דר, 

במהלך העיבוד וההבשלה.
חיידקים  המכילים  חלב  מוצרי  נסו 
פרוביוטיים פעילים. מוצרים אלה קלים 
הידידו־ והחיידקים  מאחר  לעיכול  יותר 

תיים מסייעים בפירוק הלקטוז.
החלב  במוצר  השומן  שתכולת  ככל 
ושחרור  יותר  איטי  העיכול  יותר,  גבוהה 
הלקטוז איטי יותר. כאשר בוחרים לצורך 
זה מוצרי חלב המכילים אחוז גבוה יותר 
דלי  מזון  מוצרי  לבחור  יש  שומן,  של 

שומן מקבוצות המזון האחרות.
חפשו במרכול חלב דל לקטוז.

המש־ לקטאז,  האנזים  את  הוסיפו 
ווק בטבליות או בנוזל (ניתן להשיג בבתי 
השימוש.  לפני  נוזלי  לחלב  המרקחת) 
החלב יהיה מעט מתוק יותר מאחר והל־

ליחידות  החלב  סוכר  את  מפרק  קטאז 
קטנות יותר ומתוקות יותר של סוכר.

לבסוף, ניתן לבלוע טבליות לקטאז 
לפני אכילת מוצרי מזון עשירים בלקטוז.

בגיל  במזון  העניין  פוחת  לעיתים, 
במק־ יורדת.  האנרגיה  וצריכת  מתקדם 

רה זה קיים חשש למחסור ברכיבי מזון 
מאוזנת,  דיאטה  של  וחשיבותה  חיוניים 
מתוך  מזון  מוצרי  מגוון  על  המבוססת 

חמש קבוצות המזון עולה.
ערך  בעלי  הם  חלב  ומוצרי  חלב 
עניין  המאבדים  אנשים  עבור  מיוחד 
מאפשרת  החלב  של  רבגוניותו  במזון. 
להשתמש בו בדרכים שונות בבישול כמו 
גם עם דגני בוקר או כשלעצמו כמשקה 
חם או קר. אפשר להוסיף חלב וגבינות 
את  להגדיל  מנת  על  אחרים  למזונות 
להוסיף  ניתן  לדוגמא,  התזונתי.  ערכם 
למרקים  או  אדמה  תפוחי  למחית  חלב 

המבוססים על ירקות ודגנים.

כת"ר של רווחה: מערך הדיור של 'אהל שרה' מתרחב 
עם מעון ייחודי בבני ברק לדיירים עם מוגבלויות

מעון חדש ייעודי למטופלים עם מוגבלויות שכליות התפתחותיות בתפקוד נמוך 
בבני ברק הצטרף למערך הדיור של 'אהל שרה' • חיים לוי, מנהל 'מרכז כת"ר': 

"החיבור עם 'אהל שרה' נעשה לאור הניסיון המקצועי הרב שהוכיח הארגון בכל 
הקשור לתפעול של מערך דיור לאנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים"

לילדים  והורים  למשפחות  בשורה 
התפתחותיות,  שכליות  מוגבלויות  עם 
ומגורים  לשהות  פתרון  המחפשים 
'מרכז  לילדיהם:  ואיכותיים  מותאמים 
הצטרף  מסוגו,  לייחודי  שנחשב  כת"ר', 
לאחרונה למערך הדיור של 'אהל שרה'.
המ־ לחיים  בית  הינו  כת"ר'  'מרכז 
ספק תמיכה ומגוון מענים רפואיים ור־
ווחתיים לדיירים עם מוגבלויות שכליות 
התפתחותיות בתפקוד נמוך, מתוך כבוד, 
מסירות ומקצועיות. המרכז שהוקם לפני 
כשמונה שנים, פעל ונוהל ביד רמה תחת 
מטרה  תוך  כעת,  למרפא'.  'עזרה  ארגון 
לדיירים  השירותים  היקף  את  לייעל 
ולאור הניסיון הרב וההתמחות שנצברה 
בארגון 'אהל שרה', הוחלט בשיתוף פעו־

לה בין הארגונים ובתיאום גם עם גורמי 
והתפעול  הניהול  את  להעביר  רווחה 
המסור  הצוות  לידי  המרכז  של  השוטף 

של 'אהל שרה'. 
של  הרצף  את  משלים  כת"ר  מרכז 
מערך הדיור של אהל שרה המונה קרוב 
ל-40 דירות ברחבי בני ברק, ומחוצה לה. 
מענה  נותן  שרה  אהל  של  הדיור  מערך 
קוגניטי־ מוגבלויות  עם  לדיירים  רציף 

דירות  כולל  התפקוד.  רמות  בכל  ביות 
הדירות  נשואים.  ולזוגות  לעצמאים 
מוקפדים  סטנדרטים  תחת  פועלות 
נמצאות  הדירות  ביותר.  ומקצועיים 
ואף  הרווחה,  משרד  של  מלא  בפיקוח 
קיבלו לאחרונה תו תקן יוקרתי של מכון 
השי־ השנה  זו   ISO התקנים הישראלי
שית ברציפות, על עמידה בכל התנאים 

הנדרשים של תחזוקה, שירות ותפעול.
הדיירים ב'מרכז כת"ר' נהנים מיחס 
מסור  צוות  של  צמוד  וליווי  ואוהב  חם 
פסי־ רופא  בית,  אם  מדריכים,  הכולל 

קבוע  באופן  ביקורים  שמקיים  כיאטר 
 24 במשך  צמודה  אחיות  מרפאת  וכן 

שעות ביממה. 
'מרכז  מנהל  לוי,  חיים  הרב  לדברי 
כת"ר': "לאורך השנים עמדנו בקשר עם 
הצוות המקצועי של אהל שרה, שהעניק 
לנו ייעוץ וליווי במגוון תחומים. ההחל־
טה על העברת ניהול המרכז לידי אהל 
שרה, נעשתה בשקיפות מלאה ורצון של 
משאבים  לאגם  המקצועיים  הגורמים 
ולשדרג את מערך השירותים הייחודיים 
של אהל שרה לדיירים. בשיתוף פעולה 
ראש  גם  בהם  שרה,  אהל  הנהלת  עם 
אנו  גינזבורג,  אברהם  הרב  המוסדות 
את  ולשדרג  לייעל  העת  כל  ממשיכים 
רצון  מתוך  במעון  הניתנים  השירותים 
בית   – בית  של  תחושה  לדיירים  לתת 
לחיים הכוללים את כל מעטפת הצרכים 

הנדרשים לדיירים באשר הם".
לדיירים  מותאם  יום  סדר  במסגרת 
חוגי  ומגוון  תעסוקה  בהם  ולדיירות. 
מחשבים,  התעמלות,  ומוסיקה.  אומנות 
ופעילויות  חיים,  בעלי  באמצעות  טיפול 
שמ־ השנה  מועדי  סביב  והעשרה  הווי 

ובצביון  ברוח  כולם  לדיירים  סייעים 
המתאים לרוח ולאופי המשפחות. 

מאז הצטרפות המרכז למערך השי־
הדיירים  נהנים  שרה'  'אהל  של  רותים 

מחוץ  ביציאה  האתגר  חוץ.  מפעילויות 
הצוותים  עבור  דיירים  עבור  למסגרת 
עולה, ובשל כך הצוות יוצא בתגבור מת־
נדבים מסורים. "בסיועם של המתנדבים 
הדיירים  את  להוציא  מצליחים  אנחנו 
ולאפשר להם הנאה במרחבים הפתוחים, 
רגיעה בטבע, לצד הבטחה מירבית כי כו־
לנו נחזור הביתה בשלום", כך מסכם את 

הדברים הרב חיים לוי, מנהל המסגרת.
הרב  שרה'  'אהל  מוסדות  ראש 
הצטרפות  על  בירך  גינזבורג  אברהם 
שרה'  'אהל  למשפחת  החדש  המרכז 
היה  המייסדים  הורי  של  "חזונם  ואמר: 
לסייע לכל אדם עם מוגבלות, בכל רמת 
תפקוד. המרכז החדש מהווה נדבך נוסף 

למכלול המרכזים של 'אהל שרה'".
וינברג,  מ'  הגב'  שרה  אהל  מנהלת 
'מרכז כת"ר'  בירכה על ההצטרפות של 
כי  ואמרה  שרה  אהל  של  הדיור  למערך 
"תודות למסירות של אנשי 'עזרה למר־

פא' והעומד בראשו הרב אלימלך פירר, 
זכו הדיירים לשירותים מקצועיים אכפ־

כת"ר,  מרכז  של  האיכותי  הצוות  תיים. 
משתלב יחד עם המדריכים, המטפלים, 
הצוותים הרפואיים שלנו, זאת על מנת 
להעניק לדיירים והמטופלים את הסט־

במשך  שנצברו  ביותר  הגבוהים  נדרטים 
עשרות שנים באהל שרה. 

שמוגדרת  הזו  שהמסגרת  העובדה 
בארץ  היחידה  היא  'מעונית'  כמסגרת 
שפועלת באווירה חרדית מלאה, מנוהלת 
על  ומקפידה  חרדים  מקצוע  אנשי  ע"י 
הפרדה מלאה, היא שליחות אמיתית וק־

דושה עבורנו. אין לנו מטרה נעלה יותר 
שלשמן  המטרות  עם  שמתכתבת  מזו 
שרה.  אהל  את  ע"ה  המייסדים  הקימו 

אנחנו כאן בשבילם".

"בס"ד נמשיך להוביל בקידוש שם שמים ולהיות 
שוב מאגר הקולות השלישי ל'יהדות התורה'" 

את  לזרז  הבנין  דלתות  על  לדפוק 
בשעות  להצביע  לבוא  הדיירים 

המוקדמות. 
שקיימו  מיוחדת  בישיבה 
פעילי המטה עם הרב יהודה רוט, 
מטעם  הממונה  מרכז,  אזור  רכז 
מודיעין  על  גם  הארצי  המטה 
עילית, עקבו מקרוב אחר פעילות 
עילית  במודיעין  החסידי  המטה 
של  העבודה  שיטת  על  ובמיוחד 
בכל  והבאתם  הקולות  כל  מצוי 
העבודה  את  שיבח  לקלפי,  הכוח 
את  בדק  אכן  כי  וציין  המיוחדת, 
הקודמות  הבחירות  של  הנתונים 
האחרונות  ובמיוחד  הארץ  בכל 
מודיעין  כי  וראה  ה־24,  לכנסת 
שע־ היחידה  העיר  הינה  עילית 

ל'יהדות  הקולות  במספר  לתה 
התורה'. 

טוביה  הרב  העיר  ראש  סגן 
פעילי  את  לשבח  ציין  פריינד 
מודיעין  "בעירנו  ואמר:  המטה 
אברכים  ככולם  רובם  עילית 
היגעים  ה'  עובדי  ושלמים,  יראים 
מתייצבים  ועבודתם,  תורתם  על 
בכל מערכות בחירות כאיש אחד 
בלב אחד לקדש שם שמים, וכולם 
כאחד מבקשים להגדיל את כוחה 
למרות  התורה.  יהדות  ברשימת 

במקומות  הקיימת  האדישות 
האחרונים  שבימים  הרי  שונים, 
נעשו מאמצים לעורר את השטח, 
הן בהפצת חומר והן בשיחות פר־

טיות שעורכים פעילי המטה. 
להסביר  צריכים  לא  "הפעם 
הרבה, צריכים רק לרענן לאנשים 
שהפעם  שיבינו  כדי  הזכרון  את 
ועבודה  הפעמים,  מכל  שונה  זה 
רבה מצפה לנציגי יהדות התורה, 
לתקן את הקלקולים הרבים אותה 
חורשי  זדון  ממשלת  השאירה 
על  שחרטו  נגדנו  הרשע  מזימות 
הקודש  כל  את  לעקור  דגלם 

והיקר לעם ישראל". 
מז־ ציטט  פריינד  הרב 

יעקב  רבי  הגה"צ  המגידים  קן 
פעם  כי  שסיפר,  זצ"ל,  גלינסקי 
מדינות,  שתי  בין  מלחמה  היתה 
מהמדינה  כבשה  אחת  ומדינה 
הבית  ובתוכם  ערים  כמה  השניה 
שהיה  המדינה  יהודי  הקברות. 
ביקשו  הקברות,  בית  להם  חסר 
מיוחד  אישור  השניה  מהמדינה 
ואכן  המתים,  ארונות  את  להוציא 
ראשי הממשלה הניחו לקבור את 

מתיהם בבית הקברות שכבשו. 
שו־ הבחינו  ימים  כמה  כעבור 

מתים  מדי  יותר  כי  המדינה,  טרי 
למדינה  האחת  ממדינה  מוצאים 

לכמות  רק  לא  לב,  ושמו  השניה, 
בכל  מהמדינה  היוצאים  המתים 
בוכים  אינם  שאף  אלא  יום,  יום 
לאבלם. החליטו כי ברצונם לפתוח 
מע־ האם  ולבדוק  המת  ארון  את 
או  למדינה  ממדינה  מתים  בירים 
שאר דברים. משפתחו את הארון, 
וכלי  כסף  כלי  כי  לראות  נדהמו 
המת  של  מקומו  על  מונחים  זהב 
וזאת מה שביקשו להעביר ולגנוב 
בני  התחילו  אז  אוי  הגבולות.  את 
שוטרי  להם  אמרו  לבכות.  הלוויה 
העיר, אם הייתם בוכים קודם לכן 

לא הייתם בוכים עכשיו...
ואמר  פריינד  הרב  המשיך 
אחר  כבר  נמצאים  "אנו  בלהט: 
להמשיך  נמשיך  לא  ואם  הבכיות, 
מעשה  ונעשה  המצב,  על  לבכות 
בקלפי,  ג'  ביום  ה־ג'  פתק  בהנחת 
לה־ נצטרך  מכן  לאחר  שח"ו  הרי 
הספו־ בימים  אם  לבכות.  משיך 

הפעולות  את  נגביר  שנשארו  רים 
להצלחת  עוז  ויתר  שאת  ביתר 
בפ־ העומדת  הכבירה  המערכה 

בביטול  לשמוח  נוכל  אז  אוי  נינו, 
הגזירות הנוראות ובפריחת עולם 
התורה והישיבות. בתפילה ותקוה 
ונקדש  נגדל  זו  כבירה  שבמערכה 
נע־ ה'  ובעזרת  ברבים  שמים  שם 

שה ונצליח!".

  המשך מעמוד ב

מכבי מחוז הדרום במבצע מיוחד 
של חיסונים נגד שפעת לילדים

המיוחד,  השפעת  חיסוני  במבצע 
הסברה  פעילויות  הדרום  לילדי  נערכות 
והדר־ החורפית  השפעת  מחלת  אודות 

כים להתגונן מולה מידי שנה בשנה.
היא  שפעת  כי  מציינים  במכבי 
דרך  שעוברת  מאוד  מדבקת  מחלה 
דרכי הנשימה, ותינוקות וילדים נדבקים 
של  סיבוכים  לפתח  נתונים  והם  בקלות 
המחלה. משכך, חשוב לחסן את הילדים 
בריאות  ועל  בריאותם  על  להגן  כדי 
הסובבים ולהקטין את הסיכון להדבקה. 
הדרום:  מחוז  ראש  מיזן  ר'  ד"ר 
שיחד  החורף  לעונת  כעת  נכנסים  "אנו 
גם  עמה  מביאה  והברכה  הגשמים  עם 

שי־ במכבי  שפעת.  כגון  חורף  תחלואת 
רותי בריאות קוראים להתחסן נגד נגיף 

את  לספק  מנת  על  ופועלים  השפעת, 
החיסונים בנגישות ובנוחות מרבית לטו־
בת החברים. חיסוני השפעת הינם בעלי 
הקרוב  החורף  את  לעבור  כדי  חשיבות 

בבריאות".
ח' מדמוני מנהלת הסיעוד המחוזית: 
חיסונים  לביצוע  רבה  חשיבות  "קיימת 
נגד שפעת. החיסונים מסייעים להפחתה 
החו־ תחלואת  של  וצמצום  משמעותית 
רף, מאפשרים לצוותים הרפואיים לספק 
הפחתת  בגלל  דחופים  למקרים  שירות 
לעבור  לחברים  ומאפשרים  העומסים 
בבריאות  לטובה  עלינו  הבא  החורף  את 

ובאיכות חיים".

תנופת התפתחות במאוחדת בכרמיאל: 
הורחבו שירותי הרפואה במרפאות בעיר

מאוחדת:  ללקוחות  משמחת  בשורה 
הרחיבה  הצפוני  והמחוז  המרחב  הנהלת 
לטובת  בכרמיאל  הבריאות  שירותי  את 
הציבור  ולטובת  מאוחדת  לקוחות  כלל 
שירותי  הרחבת  במסגרת  בעיר.  החרדי 
נרכש  בעיר,  מאוחדת  במרפאות  הרפואה 
מומחה  של  בסניף  אופטי  סיב  מכשיר 
הד־ אוניברסיטת  בוגר  קראם,  ד"ר  א.א.ג 
החולים  ובבית  אלישע  בב"ח  ומנתח  סה 
לבצע  לאנשים  יעזור  זה  סיב  בצפת,  זיו 
את הבדיקה בקהילה ויחסוך להם ביקור 

בבתי חולים.
ד"ר  משפחה  רופא  נוספו  כן  כמו 
במרפאת  רפואה  שירותי  שיעניק  טאהא 
החרדית,  לקהילה  הגיא  ובמורד  סביונים 
מתוך מטרה להגדיל את זמינות התורים 
מאוחדת  במרפאות  המשפחה  לרופאי 

בעיר.
בהנהלת המחוז אף עיבו את שירותי 
הרפואה עם צירופם של רופא ראומטולוג 
מומחה  רופא  אייל  אורי  ד"ר  היא,  ד"ר 
העיניים  בריאות  מערך  והרחבת  דם  כלי 

במרכז העיר כרמיאל.
המשך  היא  ההתפתחות  תנופת 

'מאוחדת'  של  המרשימה  להשקה  ישיר 
חודשים  מס'  לפני  אך  כאשר  בכרמיאל, 
הצטרפו שורה של רופאים חדשים למר־
מתקדם,  ציוד  לצד  בעיר  מאוחדת  פאות 
כאשר בין המצטרפים נמנו ד"ר עאסלה, 
את  המעניקה  נשים,  ברפואת  מומחית 
מהמת־ חדיש   us מכשיר  בלווי  השירות 
קדמים ביותר, ד"ר ראני מומחה ברפואת 
בנוסף  השירות  את  מעניק  אשר  ילדים, 
והמקצועית  המסורה  הילדים  לרופאת 
ד"ר ליפשיץ, ד"ר כרם מרואן, מומחה אף 
ד"ר  עיניים  לרפואת  מומחה  וגרון,  אוזן 
אורתופד  צ'רמיסין  וסילי  ד"ר  וכן  אמיל 
כללית  לאורתופדיה  בנוסף  כתף  מומחה 
ומכון רנטגן הקיימים במרפאת מאוחדת 

בעיר.
'מא־ עם  בנוסף, ישנו שיתוף פעולה 
שירות  שנותנים  בכרמיאל  אופטיק'  סטר 
ללקוחות  הרגיל  מגדר  יוצאים  וזמינות 

מאוחדת.
מאוחדת  מנהל  טאהא,  איאד  ד"ר 
בכרמיאל: "אני רואה בתפקיד זה שליחות 
גדולה ואתגר גדול להיות מנהל מאוחדת 
שירות  מתן  הוא  שלנו  המוטו  בכרמיאל. 

רפואי מקצועי לכל אחד ואחת מלקוחות 
אנושיות  הקשבה,  תוך  בסניף  'מאוחדת' 
וקשר אישי. הלקוחות שלנו מהווים עבו־
רנו את לב העשייה היומיומית ואנו נעשה 
האישי  שירות  להעניק  שביכולתנו  כל 

הטוב ביותר ללקוחותינו".
הרב  בכרמיאל  הקהילה  קשרי  מנהל 
ישראל ליכטנשטיין מציין כי "הנהלת המ־
רחב והמחוז כולו משקיעים רבות לטובת 
צורכי  ולטובת  מאוחדת  לקוחות  כלל 
שי־ בהוספת  גם  בעיר,  החרדית  הקהילה 
רתי רפואה חדשים, גם בהרחבת שירותי 
התורים  בזמינות  גם  הקיימים,  הבריאות 
שירותי  בהתאמת  וגם  השירות  ובשיפור 
הרפואה לאורח החיים של הציבור החרדי. 
וההתרחבות  כזו,  חולים  קופת  עוד  אין 
מעידה על גל של מצטרפים חדשים בכל 
אני  מאוחדת.  הבריאות  לשירותי  המחוז 
מקבל מהתושבים משוב על השירות בר־
מה אחרת ועל זמינות התורים שהתקצרו 
באופן משמעותי. מאוחדת תמשיך להע־

ולאוכלוסייה  בכלל  כרמיאל  לתושבי  ניק 
רפואה  שירותי  מגוון  בפרט  החרדית 

ראשונית ומקצועית זמינה ונגישה".



המבשר | יום וערש"ק, ג' בחשון תשפ"ג | עמוד כג

'רשות ֳ למשתכן  מחיר  זוכי 
100% העמדת  רוממה'   - השידור 
התקופה.  למשך  שכירות   + מימון 

לתיאום פגישה 050-4114692
[20064545]

ירושלים | מכירה
ישראל  בבית  יח''ד   2 מציאה!!! 
מ''ר   35*  1.000,000 מ''ר   40 ק'"כ 
תינתן  שתיהן  ברכישת   900,000
ב8000 מושכרות  משמעותית,  הנחה 
הערת  רק  ומשכנתא  טאבו  ללא 
בתהליך)  הטאבו  (הסדרת  אזהרה 
מתחשב  במחיר  הלב  הלב  מכל  תווך 

0527625835
[20064759]

מרפסת,  ק"א,  3חד',  במלאכי! 
 " הביתה  ישר   " בהזדמנות! 

0548401150
[20064757]

כחדשה,  110מ"ר,  בתכלת-מרדכי, 
מ.סוכה,  נוחה,  קומה  מצוין,  מתוכננת 
0548-555- פלטינהום-נדל"ן  נוף! 

011
[20064747]

גדול,  סלון  3חד',  בבר-אילן!  ח.בשוק 
+אופציות.  מרפסת  נוחה,  קומה 

פלטינהום-נדל"ן 0548-555-011
[20064746]

כ-220 ענקית  דירה  באהליהב, 
מרפסות  ופתוח,  מדהים  נוף  מ''ר, 
ענקיות, אפשרויות, 225 מ''ר מחסנים 
שוורץ  ש"ח.  (מושכרים), 15,000,000 

נדל''ן 05331-57888
[20064723]

3 חדשה,  חדרים   4 ברוך,  במקור 
גדולה,  מרפסת  ק''א,  אוויר,  כיווני 

שוורץ נדל''ן 05331-57888
[20064722]

3 חדרים,   4 בגאולה  בשוק!  חדשה 
כיוונים, סוכה, 3,300,000 ש"ח. שוורץ 

נדל''ן 05331-57888
[20064721]

מ''ר,  כ-140  מרווחת  דירה   ,80 בגוש 
סוכה  להרחבה,  מאושרת  תב''ע 
מחסן  מעלית,  נוחה,  קומה  גדולה, 

וחניה. שוורץ נדל''ן 05331-57888
[20064720]

נמוכה,  קומה  חדרים,   3 בכדורי 
חניה  מחסן,  גדולה,  מרפסת  חזית, 
נדל"ן-  טאואר  הום  ש"ח   4,200,000

ברוך 055-6679738
[20064698]

מ"ר,  דירות 150-350   !! ברוך  במקור 
חודש,  תוך 12  מפתח   , נוחות  קומות 

תיווך צביקה רוזן 052-763-4444
[20064685]

6חד'  נג'ארה   - שאול  בגבעת 
שירותים,   3 יפהפיה!  משופצת 
ומאווררת,  מוארת  חניה,  מחסן, 
מיידית  לכניסה  כ"א,   4
רחל  ברכת  תיווך  4,900,000ש"ח 

0522585889
[20064424]

ברחוב  בירושלים  משה  בקרית 
חד'   5 לרכבת,  סמוך  הלוי  אלעזר 
חנות   2 קרקע,  קומת  מטר,   125
קטנה,  חצר  בטאבו,  צמודות 
85 למטה  יח"ד   + סוכה  מרפסת 
ברכת  תיווך  ש"ח  מטר, 5,600,000 

רחל 0522585889
[20064265]

ירושלים | השכרה
כ50מ''ר  3חד'  מחשוון  במטרסדורף 
 + 70מ"ר  דירה  *בצפניה  ונוף  חצר   +
מרפסות גם לבחורים * בא. גוש -80
לבחורים*  גם  +מרפסת  ירמיהו 3חד' 
לבחורים.  גם  70מ"ר  בשטראוס 
מתחשב  במחיר  הלב  מכל  תווך 

0527625835
[20064760]

מרפסות,  גדולה, 2  בגני-גאולה, 4חד' 
0548- פלטינהום-נדל"ן  מרוהטת. 

555-011
[20064748]

חדשה  4חד'  שלמה  ברמת 
 +  7 קומה  מפוארת  מהקבלן 
052- לל"ת  ש"ח   6,500 מעלית 

7622617
[20064691]

 , חדשה  3חד',  שלמה  ברמת 
מעלית   + ק"ג  ממוזגת,  יפהפיה 
052- מכסליו  לל"ת  5,500ש"ח 

7622617
[20064690]

חדר  המ"ג  ברחוב  להשכרה 
כיור,  דוש,  שירותים,   , קטן 
מיידית!  כניסה  מחסנים.  בקומת 
ברכת  תיווך  לחודש.  1,300ש"ח 

רחל 0522585889
[20064295]

ברחוב גבעת שאול להשכרה חדר 
מקלחון,  שירותים,   + כ-18מ"ר 
2,700ש"ח  מיידית  כניסה  מטבח, 

תיווך ברכת רחל 0522585889
[20064093]

חדשה  דירה  2חד'  להשכרה 
מיידית  כניסה  ק"ב  ויטאל  בחיים 
רחל  ברכת  תיווך  4,500ש"ח 

0522585889
[20063753]

ירושלים | דמי מפתח
המאירי  בשדרות  למכירה 
קרקע  קומת  2.5חד'  משה  קרית 
תיווך  1,700,000ש"ח  משופצת 

ברכת רחל 0522585889
[20063966]

ירושלים | מבנים ומגרשים
גבול  יובל  בקרית  להשכרה 
270מ"ר  מבנה  מנחם!  קרית 
420מ"ר  חצר   + מפלסים  ב3  בנוי 
27,000ש"ח  מטרה  לכל  מתאים 
רחל  ברכת  תיווך  מיידית  כניסה 

0522585889
[20064092]

להשכרה מבנה כ-300מ"ר בגבעת 
מיידי!  מטרה  לכל  מתאים  שאול 
אופציה  לבנות/לישיבה/  לסמינר 
ללינה . זקוק לשיפוץ 19,000ש"ח 

תיווך ברכת רחל 0522585889
[20063618]

בני ברק 
שווי  הערכת  קבל  נכס??  מוכר 
מלאה  ומעטפת  עלות  ללא  נכס 
 ! אלינו  פנה  המכירה  מהלך  בכל 

קליינדל"ן 054-462-71-65
[20064716]

בני ברק | מכירה
בבנין  הר-שלום   / הרצוג  באזור 
כ-200מ"ר  מוגבהת  ק"כ  בוטיק! 
כללי  לשיפוץ  אחד  במפלס 
"אפיק-נכסים"  מיידי!  3,900,000ש"ח 

03-5791514
[20064772]

ומסודרת  שמורה  5ח'  בקרית-הרצוג 
מאד!  ומאווררת  פתוחה  ענק!  מטבח 
"אפיק- 2,690,000ש"ח  +אופציה 

נכסים" 03-5791514
[20064771]

וילה  יוקרתי  באזור  בלבד!  למבינים 
ברמת- ומפוארת  מושקעת  נדירה!!! 
עם  ומרתף  גג  כולל  כ-600מ"ר  על! 
יחידות +חצר יפהפיה! "אפיק-נכסים" 

03-5791514
[20064770]

מחולקת  חדישה  בשבטי-ישראל 
+מעלית  ק"ה  +יחידת-דיור  ל-2.5ח' 
"אפיק- 2,300,000ש"ח  +מחסן  חזית 

נכסים" 03-5791514
[20064769]

ברמת-אהרן 4ח' יוקרתית חדשה ק"ב 
"אפיק- 2,650,000ש"ח  מעלית  חזית 

נכסים" 03-5791514
[20064768]

שקט!  במיקום  עזרא-כהנמן  באזור 
גדולה  +סוכה  ומטופחת  שמורה  5ח' 
חזית  +מעלית  ק"ג  איכותי  בבנין 
03- "אפיק-נכסים"  2,970,000ש"ח 

5791514
[20064767]

חדשה  3ח'  יוקרתית  ברמת-אהרן 
עורף  +מעלית  ק"א  +מרפסת-שמש 
03- "אפיק-נכסים"  2,150,000ש"ח 

5791514
[20064766]

מושקעת  220מ"ר  8ח'  בזכרון-מאיר 
קומת- אחד!  במפלס  יפהפיה! 
כניסות   +2 סוכות   +2 מוגבהת  כניסה 
03- "אפיק-נכסים"  לרציניים! 

5791514
[20064765]

כ-110מ"ר  חזית  ק"א  באבן-גבירול 
+אופציה  ושמורה  מרווחת 
03- "אפיק-נכסים"  2,400,000ש"ח 

5791514
[20064764]

באנילביץ בתחילת בניה! דירות 4,5ח' 
"אפיק- +מרפסת-שמש!  יפהפיות 

נכסים" 03-5791514
[20064763]

מוהליבר  באזור  החלטה,  למהירי 
מפוארת,  מושקעת,  חד'   5 המבוקש, 
חניה,  מ"ר,  כ 130  פתוח  נוף  וחדשה, 

חזית, תיווך אשכנזי 03-5791770
[20064756]

מ"ר,   110 כ  חד'   5 המלך,  בשלמה 
מהיסוד,  משופצת  מהממת,  דירה 
אופציות  נפתחת,  לסוכה  הכנה 
תיווך  בבלעדיות  חניה,  להרחבה, 

אשכנזי 03-5791770
[20064755]

ק"ג,  חד'   3 השלושה   / שך  בהרב 
מהסלון,  סוכה  חדש,  בנין  מעלית, 
03- אשכנזי  תיווך  חניה,  מרפסת, 

5791770
[20064754]

בזיכרון מאיר המבוקש, 3.5 חד', פינת 
ק"ב,  מהסלון,  סוכה  מ"ר,  כ 70-  אוכל 

חזית, תיווך אשכנזי 03-5791770
[20064753]

חד'   4 זכאי,  בן   / באנילביץ 
הורים,  יחידת  ושמורה  יפה,מרווחת 
תיווך  בבלעדיות  מעלית.  ק"א  חניה, 

אשכנזי 03-5791770
[20064752]

למכירה באזור בן זכאי / הרב לנדא. 
ברמה  ומשופצת  מרווחת  דירה 
גבוהה, בטאבו משותף דירה א' 3 חד' 
כ 90 מר דירה ב' דופלקס כ 100 מר 
תיווך  בבלעדיות  מר.  כ 25  מרפסת   +

אשכנזי 03-5791770
[20064751]

-3חדרים  בפ.כץ  בשלבי-גמר! 
"תיווך-ט. ש"ח   1,850,000 אחרונות 

זינגר" 03-619-0004
[20064737]

ריינס   / בברוריה  לקראת-בניה! 
חודש   26 אכלוס  חזית  חדרים   4-5

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20064736]

 / בהלוחמים  לקראת-איכלוס! 
חזית  א'  קומה  -4חדרים  רמב"ם 

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20064735]

ומרפסת  בנוי  ק"א 135מ'  בגינות-דוד 
50מ' ענקית ביותר +מחסן 3.500.000

"מהון-להון" 03-50-44-110
[20064733]

ק"א  בבן-פתחיה  בגודלה  נדירה 
מאד  גבוהה  ברמה  משופצת  150מ' 
להפוך  אפשרות  גדולה  ומרפסת  5ח' 
3.150.000 בקלות  ודירה  ליחידה 

"מהון-להון" 03-50-44-110
[20064732]

לשיפוץ  דופלקס  ק"ד  באבני-נזר 
170מ' +חניה בניין מסודר 3.400.000

"מהון-להון" 03-50-44-110
[20064731]

למשקיעים בעלי-הכהן ק"ד 85מ' +גג 
חניה  בקומת  מוצמד +הצמדה 200מ' 

"מהון-להון" 03-50-44-110
[20064730]

3חד'  המבוקש  טל  בגני  הזדמנות 
כחדר  מטבח   + משופצת  חזית 
אופציה   +  , יפה  סוכה  מרפסת   +
ותאום  לפרטים   . להרחבה 

קליינדל"ן 052-70-41-333
[20064714]

4ח"ד  המבוקשת  רמז  בשדרת 
קרקע  ק'  ונעימה  מסודרת  ממ"ד 
לשדרה  חזית  לנכים..)  (גישה 
באזור  נדירה  מ"ר   50 כ  +חצר 

3.590 קליינדל"ן 054-462-71-65
[20064609]

בני ברק | השכרה
משופצת!  3חד',  מיידי!!!  בירדן 
ממוזגת  חזית,  סוכה,  מרפסת  ק"ג, 

לל"ת 055-6788516
[20064724]

ק"ק,  ליחיד/ה,  יח"ד  גאון  בהאי 
קליינדל"ן  ומרוהטת  מסודרת 

054-462-71-65
[20064715]

ק"ק,  לזו"צ,  יח"ד  בעזרא  מיידי!! 
ומסורגת  ממוזגת  מרוהטת, 
052-  /  052-7694086 לממושכת 

7613894
[20063582]

בני ברק | משרדים
כ 10מ"ר  חדר  שיר  במרום  להשכרה 
מזגן  ללא  סגור  כניסה  בקומת 

650ש"ח 054-8439150
[20064761]

בני ברק | מחסנים
להשכרה במרום שיר מחסן כ 12מ"ר 

גישה עם רכב מיידי! 052-7677644
[20064762]

בני ברק | עסקים
לרבי- צמוד  מסחרי  שטח  580מ' 
מאד  אטרקטיבי  במחיר  עקיבא 

"מהון-להון" 03-50-44-110
[20064734]

בית שמש | מכירה
יחי'  אופציה.   + חדרים   3 בד'2, 
הורים. מרפסת סוכה. חזית. מטבח 

מושקע. תיווך 052-7637743
[20064717]

גדולה  חדרים   3 לג'-2 קרוב  ג'1  רמה 
ומרווחת 3 כיווני אויר + חניה מקורה 
ומחסן + גג פסגות נדלן 0587704511
[20064712]

קרוב לרמה א' - 4 חדרים נוף מהמם! 
מטבח משודרג מחיר מצויין!! פסגות 

נדלן 053-3536263
[20064706]

בית שמש | השכרה
מרוהטת  ק"ה  אברהם,  ברמת   4
3500 מרפסות,   2 ממוזגת,  חלקית, 

ש"ח תייוך 053-3146719
[20064728]

בית שמש | חנויות
מ"ר   42 חנות  בשדרה  בפורוש, 
לגלריה  אפשרות  מצוין!  במיקום 

תיווך 0527124555
[20064697]

קרית גת 
אותך  מלווים   - הבית"  "תיווך 
 * ניהול   * *מכירה  הבית!!!  עד 
 / במתחרדים   / בקריה  השכרה 
ובכל רחבי העיר. דירות להשקעה 
החל מ 500,000 ש"ח *ליווי וייעוץ 
מקצועי בכל התהליך* לשירותכם 

יהושע עבער 0504-126-124
[20060640]

טבריה | מכירה
5 פנטהאוז  שמואל  בקרית 
לכנרת!!!  נוף  ק"ד,  250מ"ר,  חד', 
רחל  ברכת  תיווך  1,600,000ש"ח 

02-6527522
[20063621]

השקעות 
מחלקת  את  פתח  אשכנזי  תיווך 
למשקיעים  בעליה"  "השקעה 
400,000 מ  השקעה  סכום  בעלי 
חד'   4-5 דירות  ומעלה.  ש"ח 
ובטוחות  סולידיות  השקעות 
מאוד.  גבוה  רווח  פוטנציאל  עם 
בפיקוח וליווי צוות תיווך אשכנזי 

טל - 03-5791779 שלוחה 3.
[20064750]

מחולקת  ביאליק  בקרית 
נטו  ש"ח   4000 ב  מושכרת 
ריסמארט  ש"ח  ב895.000  רק 

נדל"ן/0527158085
[20064745]

יחזור  שלא  מחיר  בהזדמנות 
קרוב  מחל  רחוב  חיים  קרית 
פינוי  יח"ד   2 ל  מתחלקת  לים 
ש"ח   5000 שכירות  צפי  מיידי 
ריסמארט  ש"ח   900.000 ב  רק 

נדל"ן/0527158085
[20064744]

ללא  מהקבלן  ישירות  נדל"ן 
נבחרים  בפרוייקטים  תיווך  עמלת 
נסיעה  שעה  במרחק  בעפולה, 
ל100,000 אפשרות  אביב,  מתל 
חודשיים  הסכום  ושאר  בחתימה 
מלאים/ לפרטים  האיכלוס  לפני 
 -  0527754426  - פגישה  תאום 

איתי
[20063778]

בני ברק ֹ
ויפהפיה  גדולה  אירוח  דירת 
053- ושבתות,  לימים  בנחמיה, 

3148624
[20064710]

בית שמש 
שמש  בבית  המחודש  הקמפוס 
להשכרה  התפוח  לפארק  ,בסמוך 
ברכות,  ושבע  חתן  לשבתות 
בין  בימי  משפחות  לנופש  וכן 
מטבח  ומרוהט,  הזמנים,מרווח 
,בית  מרווח  אוכל  חדר  מאובזר, 
מדשאות,  תורה,  +ספרי  מדרש 
052- מיטות)  (כ-70  מלא  מיזוג 

710-8111
[20063061]

צפת 
ל9 3חד'  מפוארת!!!  נופש  דירת 
נפשות משופצת כחדשה מול ביאלה 
ציבורית,  תחבורה   , לעתיקה  קרוב 
מקופ"ח  להחזר  אפשרות  חנויות, 
מייל   052-7603254  ! ליולדות 

m0527603254@gmail.com
[20064535]

בעתיקה, 3חד',   " האר"י  כיכר  "פנינת 
2 ) מיטות   7  , ונקיה  מרווחת  60מ"ר, 
נדנדה,  מרפסת,  נפתחת.  ספה   +  (5/
סופ"ש  1,200ש"ח,  שבת  למירון.  נוף 
אמצ"ש -400  , לילות) 1,600ש"ח   2 )

800ש"ח 052-7614435
[20064389]

צפת'  'שערי  אירופה  אצולת 
באזור  ונדיר  מיוחד  אותנטי  בית 
יוקרה  סוויטות   8 העתיקה, 
ענק,  אוכל  חדר  סלון  מרווחות, 
מ"ר   450 פסטורלי,  צפתי  בוסתן 
האירוח,  מתחם  מ"ר   1000 בנוי, 
ענק,  ספא  גקוזי  מחוממת,  בריכה 
04- חצר  ומתקני  דשא  מרחבי 

6037370
[20063629]

חדרים.   12 כנען  בהר  אחוזה 
נוף,  בשפע!  ומתקנים  חצרות 
053- מיטות  לכ-50  אפשרות 

4187087
[20063529]

נקיה  חלומית!!!  נופש  דירת 
מתאימה  וממוזגת,  מטופחת 
מזרונים  תוספת  (אפשרות  לזוג 
מאובזרת-  ירוקה  חצר  לילדים). 
פינת  לילדים,  בריכה  נדנדה, 
צמודה,  תחבורה  נעימה,  ישיבה 
מקוה.15 בי"כ,  קניות,  מרכז 
058-3255268 מהעתיקה  דק' 

לאמצ"ש, שבתות וחגים
[20063431]

נופש  בית  בעתיקה  צפת"  "אבני 
מיוחדת!  צפתית  אוירה  160מ"ר, 
ומטבח  סלון   + חד'   5 מפלסים  ב3 
2 מיטות.   20 עד  חדש,  מאובזר 
ג'קוזי , 2 מרפסות גג גדולות לנוף. 
משחק  שולחנות  לילדים,  מתנפח 

058-3293444
[20063209]

בעתיקה! נוף למירון!!! צימר יפיפיה, 
חדש , מאובזר, נקי ומטופח, 7 מיטות 
גדולה,  נדנדה   + מרפסת  מפנקות! 
לבתי  קרוב  לנוף.  ישיבה  ופינת 
אפשרות  האר"י.  ומקווה  הכנסת 
לשלוח תמונות למייל. ליצרת קשר : 

0527175322
[20062953]

אחוזה שוויצרית בצפת 
ויוקרתית,  משפחתית  נופש  וילת 
500מ"ר,  כנען!  הר  במרומי 
2,000מ"ר גינה עצי פרי בוסתני, 14
לולים,   6  + מיטות   35 שינה  חדרי 
נדנדות  ערסלים  חמה,  בריכה 
למתחם  סמוכים  טרמפולינות, 
בית כנסת ומקווה, תחבורה, מרכז 
forhamor@gmail. מסחרי 

com/ 0523408606
[20059251]

בית חלקיה 
וילה מפוארת ונקיה!!! 7חד' שינה 
טרמפולינה  לובי.   + מטבח   , +סלון 

ומתקנים לילדים 052-7108505
[20064738]

חצר  עם  וגדולה  מפנקת  וילה 
ערסל,  טרמפולינה,  ענקית, 
20 חדרים   6 ישיבה  פינות 
ובין  שבתות  לסופ"ש,  מיטות 
052-7631025 לפרטים  הזמנים 
לתמונות   054-8460261  /

v0527631025@gmail.com
[20064718]

וילה  בכפר!!!  מושלמת  חופשה 
ממוזגת ומרווחת, חדר אוכל גדול, 
מרחבי  מיטות.   19 שינה  חדרי   5
דשא, מתקנים לילדים, נוף מדהים 

ופרטיות ! 0507300658
[20062438]

מושב כלנית 
ענק,  ג'קוזי  חלומיים!!!  צימרים 
נוף  ומוצנעות,  פרטיות  בריכות   2
משפחות  לקבוצות  מתאים  מדהים!! 
ומקוה  בי"כ  החרדי,  מגזר  וזוגות 
לילות!!!   2 למזמינים  מבצע  בישוב, 

תחבורה מכל הארץ. 052-4484443
[20063369]

טבריה 
חדשה  מיטות,  חדרים 10   4 בטבריה 
לכינרת  פנורמי  נוף  ומאובזרת, 

לאמצ"ש / סופ"ש :0527172581
[20064711]

ומפוארת  חדשה  נופש  וילת 
מיטות   15/30 עילית!!!  בטבריה 
ומטבח  סלון   + סגורים  7חדרים 
חצר  לילדים,  משחקים  ענקיים! 
נדנדות,  דשא,   - ומאובזרת  גדולה 
נגיש  מרחבים.  טרמפולינה 
גיבוש   / ושבתות  לימים  לתחבורה, 

054-8432663
[20064703]

בצאנז נופש מושלם נוף עוצר נשימה 
*דירת  והגולן  הגליל  והרי  לכנרת 
מאווררת  ממוזגת  חדשה  פנטהאוז 
10+ ,ערסלים,  מרפסות  ונקיה. 
מיטות * וילה פרטית עד 30 מיטות* 

לאמצ"ש וסופ"ש 052-7662338
[20063588]

בקרית צאנז - טבריה עילית-דירת 
לארוחמושלם!  מדהימה  נופש 
ושקט  פרטיות  לכנרת,  נוף  4חד', 
לילות  לשלושה  ש"ח  נפשי. 2500 

055-6768725 .
[20062800]

נופש  יחידות  בכינרת"  "שירה 
ג'קוזי,  משפחות.   - לזוגות  יפות 
חצר + נדנדה , טרמפולינה * סמוך 
קרלין,  ובי"כ  הכינרת   , לטיילת 
054-8811386 מ350ש"ח  החל 
s548811386@gmail.com מייל

[20062315]

הפורח,  הגולן  הקסום,  הצפון 
הכנרת  המושלג,  החרמון 
המרגיעה. דירת הנופש המפוארת 
שבמרומי  "מצפור"  והיוקרתית 
השגרה  את  תשבור  טבריה,  העיר 
עוצר  נוף  עם  שלכם  המשפחתית 
מיטות.לתמונות   15 נשימה. 
m8518585@gmail. והזמנות; 
com 054-851-85-85 https://

www.mitzpor.com
[20061971]

קוממיות 
נקיה  ממוזגת  מדהימה!  וילה 
שינה,  חדרי   4-6 ומאובזרת, 
חצר   (25 ל  (אופציה  מיטות   20
נדנדות,  דשא,  מרחבי  מטופחת 
מוצלות!  ישיבה  ופינות  ערסלים 
 /  053-3175185 ושבתות  לימים 

086602044
[20064635]

תפרח 
חדרים  יפיפה,  קמפוס  להשכרה 
מרווחים וממוזגים, מדשאה +חצר 
מרחבים  ומוצלת,  ענקית  פעילות 

פתוחים!!! 055-6766440
[20063197]

עד  המושב,  במרכז   - היימישער 
ומתקני  גדולה  חצר  מיטות,   55
052- גנרטור.  מדשאות,  שעשועים, 

7612965 , 08-9926198 טלפקס
[20062262]

אצולת אירופה - ספסופה 
החרדי,  לציבור  מותאמת  וילה 
21 חדרים,   5 מירון,  הר  למרגלות 
ענקיות  ענק,חצרות  סלון  מיטות, 
ריהוט  דשא,  מרחבי  מושקעות, 
מגה  וערסלים,  נדנדות  איכותי  גן 
מתחם  מנגל,  פינת  טרמפולינה, 
ג'קוזי  מחוממת,  בריכה  עם  פרטי 

ספא ענק וסאונה 04-6037370
[20063628]

אצולת אירופה- לוזית 
בית הנופש החדש ליד בית שמש, 
חצרות  מיטות,   21 שינה,  חדרי   5
ישיבה,  פינות  עם  מושקעות 
וריהוט  חצר  מתקני  נדנדות, 
חדש  מנגל,  פינת  איכותי,  גן 
לבריכה  פרטי  מתחם  משחקים, 
ענק  ספא  ג'קוזי  מחוממת,  ענקית 

וסאונה 04-6037370
[20063630]

גליל מערבי 
המערבי  בגליל  האושר  וילת 
במושב פקיעין החדשה. נוף עוצר 
ר'   , רשב"י  למערת  קרוב  נשימה! 
חדרי   10 העתיק.  וביה"כ  הושעיה 
שינה, בריכת שחיה, 2 ג'קוזי ספא, 
ושלל  מקצועי  סנוקר  מנגל,  פינת 

פינוקים 050-6066133
[20064614]

מירון 
למשפחות  במירון  ארוח  מילר 
קרוב  אוכל  +חדרי  וזוגות  קבוצות 

046989012 לרשב"י 0548594243
[20063685]

4 מפוארת,  דירה   ! לרשב"י  סמוך 
וחדר  מטבחון  מיטות,   13 חדרים, 

אוכל צמוד. 04-6991770
[20063467]

מפואר,  מתחם  לרשב"י!  סמוך 
41מיטות + חדר אוכל ל-140 איש 

, סוויטות ולשניים. 04-6991770
[20063466]

מפוארת  חדשה,  וילה  במירון 
ל-24 אפשרות  היטב,  ומאובזרת 
050- זוכה!  הקודם  כל  מיטות. 

4141506
[20062484]

יבניאל 
+דירות  וילה  למהדרין!!!  נופש 
חצר  מרווח,  סלון  ומטופחות,  נקיות 
ומתקנים לילדים נוף מדהים ! מטבח 
לילדים,  בריכה  בקיץ  ומאובזר!  חדש 

עד 30 מיטות! 054-8450432
[20063275]

ירושלים 
דירות  בניין   - "הבית-בגאולה" 
קרוב  גבוהה  ברמה  אירוח 
להזמנות:  זכרון-משה  לשטיבלאך 
u.s.9293802222 / 052-7662222 /
b5641111@gmail.com / www.

habayitbgeula.net
[20064671]

ירושלים  גבעות  אירופה  אצולת 
חדרי   12 במיוחד,  גדולה  וילה 
מיטות,   50 עד  ענק,  סלון  שינה, 
פינות  עם  מושקעות  חצרות 
חצר  מתקני  נדנדות,  ישיבה, 
מנגל,  פינת  איכותי,  גן  וריהוט 

בריכת שחיה ועוד 04-6037370
[20063900]

חגים  לשבתות  יוקרתיות  דירות 
וימים. תיווך גאולה 052-7143111
tg7143111@gmail.com מייל 
גדולות  דירות  דרושות  *וכן 
הזמנים  לבין  ואיכותיות  יוקרתיות 
מוזלים  קמפוסים  תשרי*  וחגי 

ברחבי הארץ *
[20063242]

השכרת רכבים ִ
בארץ  רכב  להשכרת  סוכנות 
אין  ,טרייד  ליסינג  ובעולם: 
,רכישה ועוד.., עובדים עם חברות 
מובילות, לנהגים צעירים וחדשים 
שירות  רישיון.  ושנה   18 מגיל 
להזמנות  אמינות!  מקצועיות 
02-5385777 קארס  שרוליס 

0504181825/054-4400984
[20063285]

בכל  סניפים  רכב,  השכרת  'הרץ' 
עם   !!! חיטוי  עם  רכבים  הארץ, 
של  הידוע  והאמינות  השירות 

חיים גרוס!!! 052-7617828
[20061430]

סיטרואן 
מקומות   7 סיטרואן  למכירה 
מחיר   2010 מצויין!  מכני  מצב 

19,000ש"ח 052-2585889
[20063750]

מיוחדות ֶ הסעות   - הסעות  לב 
לאירועים מיוחדים! * 55 מקומות 
במיוחד!  מפנקים  אוטובוסים 
ראשונה  עזרה  מגישי  נהגים   *
אדיב  נהגים  צוות   * נשק  ונושאי 
הלב!!!  מכל  שרות   * במיוחד!!! 

052-7647788
[20062312]

וטיולים  הסעות  הסעות"  "בידרמן 
חדשים  רכבים  הארץ  רחבי  בכל 
היימישע  נהגים  ממוזגים  נוחים 
בכל  משפחתית  אוירה  אדיבים, 
נשק  לנושאי  אפשרות  נסיעה! 
ומע"ר, החל מ10 עד 60 מקומות!!! 

051-2213382
[20062020]

פסיכולוגיה ֵ
ד"ר  מהרב  "שובי-נפשי",  ספר 
חרדות  להבריא  טודר,  מאיר 
אור-החיים.  בספרי   - וכפייתיות 

meir.toder@gmail.com
[20064615]

דרוש/ה ַ במרכז  עיניים  למרפאת 
פקיד/ה לעבודה (ברובה) מהבית, 
 * לש'  ש"ח   45 נוחות.  שעות 
למנכ"ל ח.נדל"ן דרוש/ה מזכיר/ה 
ש'   3-4 מהבית.  אישי/ת  עוזר/ת 
ריהוט  לרשת   * ש"ח   3,500 ביום. 
ידועה דרוש/ה מנהל/ת סניף י-ם. 
ובונוסים.  עמלות   + ש"ח   13,000

קריירה 072-22-222-62
[20064758]

דרושות  בירושלים  תורני  לארגון 
5 כ  של  לתקופה  משרד  עובדות 
תוכניות  והכרת  ידע  נדרש  חודשים 
למייל  קו"ח  מעולים  תנאים  האופיס 

drushim148@gmail.com
[20064742]

עובד  דרוש  בירושלים  למכולת 
תנאים  ודייקן  חרוץ  רציני  אחראי 
ימי  כוללת  העבודה  מצויינים 

שישי וערבי חג 050-4100413
[20064741]

במרכז  מבוסס  למוסד-חינוכי 
קורות-חיים  מנכ"ל  דרוש  הארץ 
a974587554@ במייל  יתקבלו 

gmail.com
[20064740]

לחנות  היימישע  חסידית  מוכרת 
יחסי  חרוצה  בירושלים  בגדים 
אנוש מעולים, נסיון, 11:00-14:15

leasbout@gmail.com קו"ח
[20064739]

בבני   '' והיצירה  הגנים  'מרכז  לחנות 
טובים  תנאים  לאחה''צ  עובדת  ברק 

052/7613033
[20064726]

ובירושלים  בב"ב  לאיחוד-הצלה 
לבוקר  טלמרקטינג  עובדות  דרושות 
03- לפרטים  בונוסים   + ש"ח   35

6001411
[20064725]

מכירות  אנשי  דרושים 
ברק,ומודיעין  בירושלים,בני 
ובונוסים.  בסיס  עילית,שכר 

1307chaim@gmail.com
[20064719]

האקססוריז  בתחום  לחברה 
עם  שטח  סוכן  דרוש  בירושלים 
מעולים  תנאים  ארצית,  פריסה 
לאימייל  לשלוח  קו"ח  למתאימים 

darushj87@gmail.com
[20064713]

בירושלים  ומבוסס  גדול  לארגון 
בכירה,  שכר  חשבת  דרושה 
יתרון  ניסיון  שנתיים  לפחות 
טובים.  תנאים  עו"ה.  בשכר  לידע 

m0533348193@gmail.com
[20064709]

איש  דרוש  ברק  בבני  לישיבה 
וחרוץ  יעיל  ואחזקה  משק 

לפרטים 03-5706099
[20064705]

דרוש  ברק  בבני  חסידית  לישיבה 
עובד מטבח ( בוקר וערב ) פקס : 

077-4701918
[20064704]

לנעלי גלית גברים, דרוש עובד מסור 
טובים  תנאים  לאחה"צ-ערב  ורציני 

למתאימים! 053-3149929
[20064696]

דרוש  בירושלים  באידיש  לת"ת 
03- לפקס  קו"ח  מיידי!  לגן  עויזר 

6195624
[20064695]

דרושים  יו"ד,  טור  ההדרת  לפרויקט 
7073nd@gmail. ומבקרים  עורכים 

com
[20064370]

לעסק מאוד מרוויח בפראוור דרושה 
לחודש   10,000 צוות,  לנהל  אישה 
מאוד  קורסים  ליווי  עם  אחריות   +

מקצועיים ש. פרידמן 0548445695
[20064269]

בתחום  עסק  לבניית  אישה  דרושה 
6,000- אופציונלי  וניהול  שיווק 
9,000ש"ח ר. הלפרט 054-8583357

[20063882]

דרושים  אבטחה  לחברת 
 ) חובה  נשק  רישיון  מאבטחים 
במידת  נשקים  מספקת  החברה 
בכל  טיולים  לאבטחת  הצורך) 

הארץ לפרטים 02-652752
[20063619]

מנוע ֲ  + הליכה   / ריצה  מכשיר 
ברק  בבני  כחדש  תעשייתי 

1,350ש"ח בלבד! 053-3126701
[20064743]

תצאו  רז-אצלנו  אופטיקה 
מולטיפוקל   ** מרוצים! 
 + משקפיים  בלבד!**  ב-780ש"ח 
149ש"ח  מ  החל  +בדיקה  עדשות 
שאול  גבעת   37 נג'ארה  **רח' 
שעות   02-6521859 טל/פקס  י-ם 

פתיחה 10:00-21:00
[20063620]

עסקים 
של  ומצליח  פעיל  עסק  למכירה 
(אפשרות  ברק  בבני  נדל"ן  תיווך 
משכורת)  בסיס  על  ניהול  להמשך 

250.000 ש"ח 052-718-718-2
[20064708]

השקעות 
השקעה   !!! עסקית  הזדמנות 
בקרוב  היוצא  במוצר  לשותפות 

בחברה ישראלית 077-4030877
[20064684]

כלי נגינה 
גיטרות,  אורגניות,   - המוזיקה  עולם 
כלי נשיפה, רמקולים, הזולים ביותר! 
ירושלים   *  03-5710955 ברק  *בני 
02-5710955 * ביתר 052-7162050*
[20063461]

עתיקות ָ

מאדמורי"ם  מכתבים  קונה!  אספן 

עתיקים  ספרים  ורבנים, 

גבוה!  תשלום  צדיקים,  וחפצי 

0583222323
[20061319]

שיפוצים ובניה 

שיפוצים  בניה  בונייך'  'אלה 

באזור  ופיקוח  פרוייקטים  ניהול 

ירושלים ובית שמש 0549535677

058-3239283/
[20064683]

שידוכים 
לכל  שידוכים   - המרכז  שידוכי 
לכל  מחלקה   ! החרדי  המגזר 
 . -חצי  ב',וחצי  פרק  גם  העדות. 

0548422105
[20061942]

תשמישי קדושה 
למכור  לסופרים  פז  הזדמנות 
055-677- באמריקה  תורה  ספרי 
Bf039119793@gmail. 2164

com
[20064568]

השבת אבידה 
מב"ב  בשקית  וחליפה  תפילין  אבדו 
תשרי  ה'  שישי  ביום   409 קו  לי-ם 

050-4110452/7
[20064727]

65.000 עותקים במהדורת ה"נטובמייל" חמשה ימים בשבוע ובמהדורה המודפסת65.000

מאות עסקאות אטרקטיביות מחכות לכם מידי יום בלוח
luach@hamevaser.co.il במייל  או   3 שלוחה   02-5805802 בלוח  לפרסום 

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 

הוריות טז    חובות הלבבות: נדרים ג    דף היומי ירושלמי: דף היומי בבלי:
חשבון הנפש השלישי (השכל)    משנה יומית: ערלה ג, ח-ט    הלכה יומית:

או"ח שכג, ג-ה    רמב"ם יומי: מעשה"ק יד-טו    שו"ע הרב - רב יומי: תמב, 
כג-כה    דף היומי - זוהר: תולדות, קלט-קמו    חפץ חיים: לה"ר, ו    העמוד 

היומי במשנה ברורה: ח"א עמ' קלג.

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:528:548:538:548:548:51סו"ז ק"ש מג"א

9:389:399:399:409:409:37סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
10:0210:0410:0310:0510:0510:01סוף זמן תפלה מג"א

10:3310:3410:3410:3510:3510:32סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
12:2312:2412:2412:2512:2512:22חצות היום

12:5312:5412:5412:5512:5512:52מנחה גדולה
17:5717:5417:555:5617:5617:51שקיעת החמה

זמנים למחר

5:225:235:235:245:245:21עלות השחר
6:016:026:026:036:036:00זמן ציצית ותפילין

6:527:016:546:576:556:53הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת

סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו  527781127 אביזהר 2    אשדוד סופר פארם בית הכרם ירושלים מוצ"ש 
משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

03-6762954 הר  הר סיני 6787820 ברל לוקר 3 שכונת פת עד השעה 24:30    בני ברק פת פארם ירושלים יום ו' 
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 16:00 עד 08:00 למחרת  סופרפארם מינסטור סיני 15, ב"ב    תל אביב
סופר פארם נופי ים 077-8882530 077-8880730 גורדון פינת דיזנגוף 129 מהשעה 16:00 עד 23:00 סופרפארם גורדון
סופר פארם ביג ק.אתא 7724034 שד' ניצה 8    חיפה המרקחה רח' איינשטיין 7 מהשעה 16:00 עד 23:00    נתניה
077-8880130 חורב 15 סופר פארם חורב 077-8880820 הנביאים 18 סופר פארם ארמון 077-8880720 ההסתדרות 248
סופר פארם קניון  077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 07:30 עד 01:30    חולון סופרפארם   רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 077-8880660 גולדה מאיר 7 חולון  אשדוד חולון

רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

03-6762954 הר סיני 15,  הר סיני 5893797 מרכז רפואי שיך ג'ראח    בני ברק מרפאת שיך ג'ראח ירושלים שבת
גורדון סופרפארם  עד 20:00 מהשעה 08:00  גבירול 124  אבן   077-8881090 גבירול אבן  סופרפארם  אביב תל  ב"ב    
077-8881140 אלנבי 115 מהשעה  סופרפארם אלנבי 077-8880730 גורדון פינת דיזנגוף 129 מהשעה 08:00 עד 20:00
077- דן שיכון  סופרפארם  עד 20:00  08:00 מהשעה   49 ירושלים  שד'   077-8881300 יפו סופרפארם  עד 20:00  08:00
077-8880080 איינשטיין 40 מהשעה  סופרפארם קניון רמת אביב 8880650 דרך פנחס רוזן 72 מהשעה 08:00 עד 20:00
סופרפארם איכילוב 077-8882050 גני התערוכה 6 מהשעה 09:00 עד 20:00 סופרפארם נמל תל אביב 09:00 עד 20:00
077-8882610 רח' יגאל אלון 94 מהשעה  סופרפארם מגדלי אלון 077-8881070 ויצמן 14 א' מהשעה 09:30 עד 20:00
077- סופרפארם ארלוזורוב סופרפארם נופי ים 077-8882530 רח' איינשטיין 7 מהשעה 10:00 עד 20:00 09:30 עד 20:00
077-8882170 רח' פינסקר מהשעה 10:00 סופרפארם כיכר דיזנגוף 8882200 רח' דיזנגוף 208 מהשעה 10:00 עד 20:00
077-8880390 שד'  סופרפארם מיניסטור 03-5327249 רח' דיזנגוף 50 מהשעה 08:00 עד 20:00 בי דיזנגוף סנטר עד 20:00
סופר פארם ארמון 077-8880140 רח' הרצל    חיפה קניון השרון שאול המלך 4 מהשעה 08:00 עד 08:00    נתניה
סופר פארם ביג ק.אתא 077-8880200 שד ההסתדרות 55 סופר פארם סינמול לב המפרץ 077-8880820 הנביאים 18
077-8881110 הנשיא  סופר פארם האודיטוריום 077-8880130 חורב 15 סופר פארם חורב 077-8880720 ההסתדרות 248
077-8880380 החרושת - חוצות  סופר פארם חוצות המפרץ 0778880770/771 שמחה גולן 54 סופר פארם גרנד קניון 134
השניה 10 העליה   778882320 רמב"ם רפואי  מרכז  שונית 12 רחוב   077-8882240 הנשיא רמת  פארם  סופר  המפרץ 6
077-8881700 בר יהודה 111    רמת  סופר פארם ביג צ'ק פוסט 077-8880790 שד' בן גוריון 6 סופר פארם סיטי סנטר
077-8880960 בן גוריון 183 מהשעה  077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 09:00 עד 01:00 סופרפארם גן
077- סופר פארם קניון חולון 077-8880640 מרום סנטר לנדאו 7 מהשעה 09:30 עד 24:00    חולון 10:00 עד 23:30
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן:  8880660 גולדה מאיר 7 חולון     אשדוד

מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 210.220-
אתמול: 210.220-

מפלס 
הכינרת

ירושלים

תל אביב

חיפה

גולן
29-18

23-17

32-18
25-20

27-20

25-16

29-15

31-21

טבריה

גליל

באר שבע

אילת

היום - מעונן חלקית עד בהיר עם 
עלייה קלה בטמפרטורות.

שבת - בהיר עד מעונן חלקית עם 
עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, 

והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל 
לעונה. משעות הצהריים ינשבו 

רוחות צפוניות ערות לאורך 
מישור החוף.

ראשון - מעונן חלקית. בבוקר 
ינשבו רוחות מזרחיות ערות 

בהרי הצפון והמרכז. משעות 
הצהריים ייתכן גשם מקומי 

בעיקר לאורך החוף ובצפון מערב 
הנגב. הטמפרטורות יהיו ללא 

שינוי ניכר.

שני - מעונן חלקית. צפוי גשם 
מקומי מהצפון ועד צפון הנגב. 

תחול ירידה בטמפרטורות.

מזג האויר
עליה קלה בטמפרטורות

שניראשוןשבת

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

הודעות חוק תכנון ובניה - 28/10/22



בית כנסת עלה באש 
– ספרי התורה חולצו

מאת חיים מרגליות

ומקצועית  מסורה  פעילות 
ספרי  הצילה  ירושלים,  כבאי  של 
תורה משריפה שפרצה בבית הכ־
נסת ברחוב יעקב אלעזר ברמות.

בשעות  פרצה  השריפה 
הכנסת  בית  במבנה  הצהריים, 
השרי־ יבילים.  מלוחות  המורכב 
בית  של  המזרח  בקיר  אחזה  פה 
עוצמתית  היתה  והאש  הכנסת 

במיוחד. 
למקום  שהגיעו  כיבוי  כוחות 
לכודים,  לשלילת  סריקות  ביצעו 
לכי־ בפעילות  החלו  מכן  ולאחר 
כדי  ראשון,  בשלב  הלהבות.  בוי 
להציל את ספרי התורה, הצליחו 
את  להוציא  רב  במאמץ  הכבאים 
ניזוקה  שלא  הקודש  ארון  כספת 
שספרי  כדי  למבנה,  מחוץ  אל 
הרב  מהחום  יינזקו  לא  התורה 

ומהלהבות.

נעצר נהג אוטובוס שתועד עוקף 
בפס רצוף וחוצה ברמזור אדום

מאת חיים מרגליות

נהג אוטובוס אותר על ידי המ־
עבי־ מבצע  שתועד  לאחר  שטרה 
חציית  בהן  חמורות,  תנועה  רות 
צומת באור אדום תוך עקיפה בפס 

רצוף בניגוד לתנועה.
תי־ פורסם  האחרונים  בימים 

מבצע  אוטובוס  נהג  נראה  בו  עוד 
עבירות תנועה מסכנות חיים, תוך 
כלי  מספר  בצומת  עוקף  שהוא 
נגדי.  בנתיב  נוסע  כשהוא  רכב 
אודות  למשטרה  שנודע  מרגע 

המשטרה  פעלה  העבירה,  ביצוע 
לאיתורו של הנהג. 

מזרח  תושב  ה־57,  בן  הנהג 
השוטרים,  בידי  אותר  ירושלים, 
נחקר תחת אזהרה ובהמשך בוצע 
לחודש  נשלל  ורשיונו  שימוע  לו 
ימים. כמו כן, נרשמה לנהג הזמנה 
בהן  שביצע,  העבירות  בגין  לדין 
בפס  עקיפה  ראש,  בקלות  נהיגה 
הפרדה רצוף וחציית רמזור באור 
המשטרתי,  הטיפול  בסיום  אדום. 
לחברה  הנהג  של  פרטיו  הועברו 

המעסיקה אותו לצורכי שימוע.

כביש 4: הולך רגל נהרג 
בתאונת דרכים

מאת חיים מרגליות

קטלנית  דרכים  תאונת 
הלילה  בשעות  התרחשה 
רביעי  יום  של  המאוחרות 
גהה.  למחלף  סמוך   ,4 בכביש 
בתאונה נפגע הולך רגל כבן 60, 
ולמרות מאמצי החייאה, נאלצו 

הרופאים לקבוע את מותו.
הצלה‘  ’איחוד  חובשים 

מפ־ סבל  הרגל  ”הולך  מסרו: 
כתוצאה  מערכתית  רב  גיעה 
בו  ביצענו  רכב.  מפגיעת 
בסיוע  בזירה  החייאה  פעולות 
מכן  לאחר  נוספים.  חובשים 
הוא פונה למרכז הרפואי בלי־

בתום  הצער  למרבה  שם  נסון 
מותו  נקבע  ההחייאה  מאמצי 
הקשות  הפציעות  אופי  עקב 

מהן סבל".

צילום: הערשי פרלמוטר, דוברות כב"ה ירושלים

הניסוי הושלם: מעתה ניתן לשלם בכרטיסי 
אשראי בנסיעות באוטובוסים של חברת דן

מאת חיים מרגליות

והבטיחות  התחבורה  משרד 
בדרכים וחברת ’דן‘ השלימו בה־
לש־ המאפשר  הניסוי  את  צלחה 
באמצעות  בודדת  נסיעה  על  לם 
נועד  המהלך  אשראי.  כרטיס 
הציבורית  התחבורה  את  לקרב 
תיירים  בעיקר  חדשים,  לקהלים 
בתחבורה  מזדמנים  ונוסעים 
מחזיקים  שאינם  הציבורית, 

’רב־קו‘.
פרי  הוא  החדש  היישום 
של  מוצלח  פעולה  שיתוף 
הארצית  והרשות  דן  חברת 
במשרד  ציבורית  לתחבורה 
נבח־  ,MAX חברת  התחבורה. 

הסליקה  כספק  ’דן‘  ידי  על  רה 
ופיתחה סליקה מהירה למסופי 
פועל  המשרד  האוטובוסים. 
השירות  להטמעת  בהדרגה 
בתחבורה הציבורית בכל רחבי 

הארץ. 

באשראי  הישיר  התשלום 
בודדת  עירונית  נסיעה  על  הוא 
ש"ח).   5.5) מלא  במחיר  בלבד, 
אינו  באשראי  הישיר  התשלום 
 90 למשך  חופשי  במעבר  מזכה 

פרו־ הנחות  מקנה  ואינו  דקות, 
ותיק/ה,  אזרח/ית  (נוער,  פיל 

וכדו־ הלאומי  הביטוח  זכאי/ת 
מה).


