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1800-76-76-76 מוקד "צדקת ארץ ישראל" 
שע"י מרכז מוסדות 
בעלזא בארץ ישראל

ַח ִצְדַקת ּכֹ  ֲעֵנִני ּבְ
ָרֵאל ֲעֵנִני ֶאֶרץ ִיׂשְ
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ממשלה,  במהירות  להקים  נתניהו  המיועד  הממשלה  ראש  של  רצונו  חרף 
להקמת  בדרך  הדיונים  בלב  עומדת  עדיין  מחלוקות  של  ארוכה  רשימה 
ממשלתו השישית    חלק מהשותפות הקואליציוניות מטפסות על עצים 
בקרב  כעסים  היוצרת  התנהלות  מסגל  הליכוד  של  המו"מ  וצוות  גבוהים 
חלוקת  על  זועמים  הליכוד  בכירי  בקרב  הפוטנציאליות     השותפות 

התיקים המסתמנת ותוקפים את נתניהו 

מדינה 
בהתייקרות

 תקומת בע__לזא מחדש - 
 אנשים נשים וטף שהו__לכים 
בדרך הס__לו__לה בצביון הישן
כ"ק אבי ז"ל חזה בעיניו הרוחניות את כל התקומה • 
עלינו לייחל להמשיך ללכת בדרך זו עד ביאת הגואל
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א באמירת הדא"ח ליד קבר אביו כ"ק מרן מהר"ם 

מבילגורייא זי"ע בביה"ח בטבריה:
מעיקרי  אחד  כאן,  הטמון  זצ"ל  אבי 
עבודתו בקודש היה להקים את הבעלזער 
שזקנים  פינה,  שיהיה  מקומו,  על  שטוהל 
נשים  וילדים,  ובחורים  אברכים  וזקנות, 
די  שהקים  בדרך  יילכו  וילדות,  ובנות 
רבי  בן  שלום  רבי   - רב  בעלזער  ערשטע 
החורבן  לאחר  הלאה,  ושיימשך  אלעזר, 

הנורא שהכל נחרב והוקם הכל מחדש'.
בעיני  לראותו  זכה  לא  אמנם  כי  'ואף 
היו  לא  ויגיעתו  עבודתו  ב"ה  אבל  בשר, 
לחינם, הוקמה פינה של יראים ושלמים, תלמידי חכמים, חסידים 
את  שוב  שהקימו  ובנותיהם,  ובניהם  ונשיהם  הם  מעשה,  ואנשי 

הבעלזער ווינקל כמו שהיה פעם, שיזכו לקבל פני משיח צדקנו'.
תוקם  שבעלזא  איך  לבטח  זצ"ל  אבי  ראה  הרוחניות  'בעיניו 
שבעלזא  לעולם,  השם  ברוך  פעם.  שהיה  כמו  בדיוק  מחדש 
הוקמה מחדש והשי"ת יעזור שיהיה אכן כמו פעם, שיהיו תלמידי 
בתורה  עוסקים  חשובים,  בתים  בעלי  מעשה,  ואנשי  חכמים 
התורה  בדרך  וועג,  אידישן  אויפן  הילדים  את  ומחנכים  ובמצוות, 
בשמחה  הזו  בדרך  לקבל  בעז"ה  מקווים  ואנו  והחסידות,  היראה 

רבה ובפנים מאירות, את מלך המשיח, במהרה. אמן.

טרור בירושלים 
בכניסה  תופת  בפיגוע  נרצח  נוף,  מהר  ישיבה  תלמיד  הי"ד,  שצ'ופק  אריה 
לירושלים לאחר שמטען חבלה התפוצץ בטרמפיאדה ביציאה מירושלים בה עמד  
  דקות לאחר מכן התפוצץ מטען נוסף בצומת בכניסה לשכונת רמות בעיר   
19 בני אדם נפגעו בשני הפיצוצים    גורם במשטרה: "מדובר במטענים לא 
קטנים שהופעלו כנראה מרחוק והונחו בתוך תיקים עם גולות ומסמרים במטרה 

להגדיל את אפקט הרסס ומספר הנפגעים''   עמ' 2

נגיד בנק ישראל החליט על העלאת ריבית שישית 
מעשור  יותר  של  לשיא  תגיע  והיא  ברציפות 
המשכנתא  החזר  יתייקר  שוב  מכך  כתוצאה   
החודשית של נוטלי המשכנתאות וההלוואות  וזו 
רק ההתחלה: מחירי חלק ממוצרי המזון והניקיון 
הקרובים  ובשבועות  אלה  בימים  מתייקרים 
יתייקרו הדלק, החשמל והמים  לתשומת ליבה 

של הממשלה הנכנסת   כלכלה, עמ' 12

 יומן פוליטי < עמ' 4

בנקודת ההתחלה

הגאון החסיד רבי ישראל פנסטר זצ"ל
מטובי וחשובי המשפיעים בחצר הקודש בעלזא • מראשוני 

וותיקי הרמי"ם בישיבתנו הק' בירושלים עיה"ק • עמ' 10 
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דירות למכירה
3,4,5,6,7 חדרים

בקרית בעלזא והסביבה 
וכן בפרויקטים של נופי אליהו, אחוזה, מצפה נוף, תנובה, כדורי, גני גאולה, 

פנינת חמד, בנית, רב שפע והפרויקט החדש ברחוב תורה מציון

ברחוב תכלת מרדכי        
דירת 5 חדרים 

116 ממ''ר קומה נוחה 
עם נוף 

תיוך נופי ירושלים
אברהם גרוס 

053-3128888

באיסלנד הונחה הצעת חוק המבקשת להשית עונש 
של שש שנות מאסר על מבצעי ברית מילה. זאת 
האדם  בזכויות  בפגיעה  כביכול  שמדובר  בתואנה 

והילד ⋅ עמ' 10

02-5370333
מנויים ונהנים! 

הצטרפו עכשיו

זלמן קליין
ב"ר מאיר דוב הי"ו 

ישיבה גבוהה ברכת אהרן דחסידי בעלזא
מונטריאל

פערל שווייצר
ב"ר א'ליהו הי"ו
סמינר בית חנה קלוזנבורג ב"פ
בורו פארק

מאורשים
בס"ד, מרחשון תשפ"ג

אפרים ויזל
ב"ר ברוך הי"ו

ישיבת אוהבי תורה אשדוד
אשדוד

אדל חנה לוי
ב"ר דוד הי"ו
סמינר בית יעקב אשדוד 
אשקלון

מאורשים
בס"ד, מרחשון תשפ"ג

יחיא'ל מאיר פנט
ב"ר מנחם מנדל הי"ו

ישיבה דחסידי בעלזא י-ם
ירושלים

רבקה רובינפלד
בת הגאון ר' אהרן הלוי שליט"א 
סמינר בית מלכה י-ם
ירושלים

מאורשים
בס"ד, מרחשון תשפ"ג

שלמה יחזקא'ל זאב גנצפריד
ב"ר שרגא הי"ו

ישיבה דחסידי בעלזא חיפה
בורו פארק

רייזל קוט
ב"ר בערל הי"ו
סמינר בית מלכה מונסי
מונסי

מאורשים
בס"ד, מרחשון תשפ"ג

באר שבע

ירושלים

אשדוד

ת”א

חיפה

גולן

ים המלח

21°-16°
25°-18°

25°-18°

23°-18°

19°-14°

28°-22°

25°-15°

11°-14°
שישי

9°-16°
קודש שבת 

11°-17°
ן ראשו

11°-20°
י שנ

12°-21°
שלישי

12°-21°
עי רבי

10°-18°
חמישי

 מו"ל: חדשות המחנה בע"מ 
ע"י קהל מחזיקי הדת באר"י

משרדים ראשיים: רחוב דובר שלום 16, ירושלים, 
 טלפון: 02-5370333. פקס: 02-5374001. 

 מחלקת פרסום: 02-5023883. 
 hh5370333@gmail.com :דוא"ל

מחלקת מנויים: 02-5370333. ביום חמישי המוקד פעיל 
בין השעות 8:00-14:30. יום שישי: 9:00-11:30

מכתבים למערכת: ת.ד. 41109 ירושלים 91410.

 אנו בעיתון 'המחנה החרדי' מכבדים זכויות היוצרים שלכם, 
ועושים מאמץ לאתר את הבעלים של כל יצירה מכל סוג 
המפורסמת בעיתון. אם זיהיתם בעיתון יצירה או פרסום 
שהנכם בעלי זכויות יוצרים והנכם מעונינים להסירה נא 

 hh5370333@gmail.com :לפנות אלינו בהקדם למייל

המשרד בארה"ב:
Hamachne Hachareidi 
(USPS 957-150) P.O.B. 180204 Brooklyn, NY 
11218-0204. Tel: 718-438-1263. Fax: 718-569-6440
e-mail: news@hamachne.com

המשרד באירופה:
vanspangenstaat Antwerpen. 2018 Belgie. 
Tel\Fax: 323-2266-225

 אין המערכת אחראית לתוכן המודעות,
 סגנונן, אמיתותן וכשרותן.

כל שאלה,
בכל שעה

ירידה  חמישי: גשם מידי פעם מלווה בסופות רעמים. תחול 
בטמפרטורות. בלילה הגשמים והרוחות יתחזקו.

רוחות  רעמים.יינשבו  בסופות  מלווה  לפרקים  גשם  שישי: 
נמוכות  יהיו  והן  בטמפרטורות  נוספת  ירידה  תחול  ערות. 

מהרגיל בעונה.
שבת קודש: גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה. במהלך 
קלה  עליה  תחול  בהדרגה.  ויתמעט  ייחלש  הגשם  היום 

בטמפרטורות.

חתוך לכבוד שבת קודש

מפות מהודרות 
בגליל ניילון חד פעמי

חדש! 
ניתן להזמין 

מפות חתוכות 
לפי מידה

 להזמנות 052-7112179
 חייגו 
עכשיו:

 משלוחים חינם עד הבית

סט
פל

ק. 
ת 

מבי

 הימנעות מוחלטת משיחות חולין 
ודברים בטלים בבהמ"ד  

 וכ"ש בשעת התפילה קריה"ת 
ובין גברא לגברא  

 בני ברוכי, חיי ארוכי, 
מזוני רוויחי, בריאות שלימה 
 אריכות ימים ושנים טובות
וכל הברכות והישועות   

מאושרים
תוצאות מיידיות, בדוק ומנוסה, והחכם עיניו בראשו, ויפה שעה אחת קודם.

זמני היום בהלכה

 בשבוע בחודש תשפ"א

72 
 עלות
 השחר

 הנה"ח
 הנראה

72 
 סוזק"ש
 מג"א

 סוזק"ש
 גר"א

72 
 סוזת"פ
 מג"א

 סוזת"פ
 גר"א

 שקיעת
 החמה

 דף
 היומי

 עירובין מא 6:44 10:28 10:04 8:43 8:50 6:24 5:08 שבת א' תשרי

 עירובין מב 6:42 10:28 10:04 8:44 8:50 6:25 5:09 ראשון ב' תשרי

 עירובין מג 6:41 10:28 10:04 8:44 8:50 6:26 5:10 שני ג' תשרי

 עירובין מד 6:40 10:28 10:04 8:44 8:51 6:26 5:10 שלישי ד' תשרי

 עירובין מה 6:38 10:28 10:04 8:44 8:51 6:27 5:11 רביעי ה' תשרי

 עירובין מו 6:37 10:28 10:04 8:44 8:51 6:27 5:11 חמישי ו' תשרי

 עירובין מז 6:36 10:28 10:04 8:44 8:51 6:28 5:12 ששי ז' תשרי

 עירובין מח 6:34 10:28 10:04 8:45 8:51 6:29 5:13 שבת ח' תשרי

 עירובין מט 6:33 10:28 10:04 8:45 8:51 6:29 5:13 ראשון ט' תשרי

 עירובין נ 6:32 10:28 10:04 8:45 8:51 6:30 5:14 שני י' תשרי

 עירובין נא 6:31 10:28 10:04 8:45 8:52 6:31 5:15 שלישי י"א תשרי

 עירובין נב 6:29 10:28 10:04 8:45 8:52 6:31 5:15 רביעי י"ב תשרי

 עירובין נג 6:28 10:28 10:04 8:45 8:52 6:32 5:16 חמישי י"ג תשרי

 עירובין נד 6:27 10:28 10:04 8:46 8:52 6:32 5:17 ששי י"ד תשרי

 עירובין נה 6:25 10:28 10:04 8:46 8:52 6:33 5:17 שבת ט"ו תשרי

 עירובין נו 6:24 10:28 10:04 8:46 8:52 6:34 5:18 ראשון ט"ז תשרי

 עירובין נז 6:23 10:28 10:04 8:46 8:53 6:34 5:18 שני י"ז תשרי

 עירובין נח 6:22 10:28 10:04 8:46 8:53 6:35 5:19 שלישי י"ח תשרי

 עירובין נט 6:20 10:28 10:04 8:47 8:53 6:36 5:20 רביעי י"ט תשרי

 עירובין ס 6:19 10:28 10:04 8:47 8:53 6:36 5:20 חמישי כ' תשרי

 עירובין סא 6:18 10:28 10:04 8:47 8:53 6:37 5:21 ששי כ"א תשרי

 עירובין סב 6:17 10:28 10:04 8:47 8:54 6:38 5:22 שבת כ"ב תשרי

 עירובין סג 6:16 10:28 10:04 8:47 8:54 6:38 5:23 ראשון כ"ג תשרי

 עירובין סד 6:14 10:28 10:04 8:48 8:54 6:39 5:23 שני כ"ד תשרי

 עירובין סה 6:13 10:29 10:04 8:48 8:54 6:40 5:24 שלישי כ"ה תשרי

 עירובין סו 6:12 10:29 10:04 8:48 8:54 6:41 5:25 רביעי כ"ו תשרי

 עירובין סז 6:11 10:29 10:05 8:48 8:55 6:41 5:25 חמישי כ"ז תשרי

 עירובין סח 6:10 10:29 10:05 8:48 8:55 6:42 5:26 ששי כ"ח תשרי

 עירובין סט 6:09 10:29 10:05 8:49 8:55 6:43 5:27 שבת כ"ט תשרי

 עירובין ע 6:08 10:29 10:05 8:49 8:55 6:43 5:27 ראשון ל' תשרי

 עירובין עא 6:06 10:29 10:05 8:49 8:56 6:44 5:28 שני א' חשון

 עירובין עב 6:05 10:29 10:05 8:49 8:56 6:45 5:29 שלישי ב' חשון

 עירובין עג 6:04 10:29 10:05 8:50 8:56 6:46 5:30 רביעי ג' חשון

 עירובין עד 6:03 10:30 10:05 8:50 8:57 6:46 5:30 חמישי ד' חשון

 עירובין עה 6:02 10:30 10:06 8:50 8:57 6:47 5:31 ששי ה' חשון

 עירובין עו 6:01 10:30 10:06 8:51 8:57 6:48 5:32 שבת ו' חשון

 עירובין עז 5:00 9:30 9:06 7:51 7:58 5:49 4:33 ראשון ז' חשון

 עירובין עח 4:59 9:30 9:06 7:51 7:58 5:49 4:34 שני ח' חשון

 עטעירובין  4:58 9:30 9:06 7:51 7:58 5:50 4:34 שלישי ט' חשון

 עירובין פ 4:57 9:31 9:06 7:52 7:59 5:51 4:35 רביעי י' חשון

 עירובין פא 4:56 9:31 9:07 7:52 7:59 5:52 4:36 חמישי י"א חשון

 עירובין פב 4:55 9:31 9:07 7:52 7:59 5:53 4:37 ששי י"ב חשון

 עירובין פג 4:55 9:31 9:07 7:53 8:00 5:53 4:37 שבת י"ג חשון

 עירובין פד 4:54 9:32 9:07 7:53 8:00 5:54 4:38 ראשון י"ד חשון

 עירובין פה 4:53 9:32 9:08 7:53 8:01 5:55 4:39 שני ט"ו חשון

 עירובין פו 4:52 9:32 9:08 7:54 8:01 5:56 4:40 שלישי ט"ז חשון

 עירובין פז 4:51 9:32 9:08 7:54 8:01 5:57 4:41 רביעי י"ז חשון

 עירובין פח 4:50 9:33 9:09 7:55 8:02 5:58 4:42 חמישי י"ח חשון

 עירובין פט 4:50 9:33 9:09 7:55 8:02 5:58 4:42 ששי י"ט חשון

 עירובין צ 4:49 9:33 9:09 7:55 8:03 5:59 4:43 שבת כ' חשון

 עירובין צא 4:48 9:34 9:10 7:56 8:03 6:00 4:44 ראשון כ"א חשון

 עירובין צב 4:48 9:34 9:10 7:56 8:04 6:01 4:45 שני כ"ב חשון

 עירובין צג 4:47 9:34 9:10 7:57 8:04 6:02 4:46 שלישי כ"ג חשון

 עירובין צד 4:46 9:35 9:11 7:57 8:05 6:03 4:47 רביעי כ"ד חשון

 עירובין צה 4:46 9:35 9:11 7:57 8:05 6:03 4:48 חמישי כ"ה חשון

 עירובין צו 4:45 9:36 9:11 7:58 8:06 6:04 4:48 ששי כ"ו חשון

 עירובין צז 4:45 9:36 9:12 7:58 8:06 6:05 4:49 שבת כ"ז חשון

 עירובין צח 4:44 9:36 9:12 7:59 8:07 6:06 4:50 ראשון כ"ח חשון

 עירובין צט 4:44 9:37 9:13 7:59 8:07 6:07 4:51 שני כ"ט חשון

 קעירובין  4:43 9:37 9:13 8:00 8:08 6:08 4:52 שלישי א' כסלו

 עירובין קא 4:43 9:38 9:13 8:00 8:08 6:09 4:53 רביעי ב' כסלו

 עירובין קב 4:42 9:38 9:14 8:01 8:09 6:10 4:54 חמישי ג' כסלו

 עירובין קג 4:42 9:38 9:14 8:01 8:09 6:10 4:55 ששי ד' כסלו

רח’ תכלת מרדכי 21/1507 )פנינת חמד(, ירושלים

הוצאה לפועלתעבורהצוואות וירושותמקרקעין ונדל"ן

Israel Landau
Law office

ישראל לנדאו
 משרד עורכי דין

Phone: 02-656-0000 טל':
Fax: 02-656-1000 פקס:
Mobile: 053-3132123 נייד:
mail: ilando.law@gmail.com מייל:

מדור 'פאר מקדושים'
בטעות  מתפרסם  השבוע  עונג'  'קוראי  בגליון 
המדור - רב-השיח עם ראשי ישיבת 'בית מדרש 
גבוה' לייקוד - על הגאון הנודע רבי אהרן קוטלר 
תחת  להסתלקותו,  שנה   60 במלאת   - זצ"ל 
'פאר מקדושים' - שמקומו במדור השני  הלוגו 
ותולדות  קורות   - משרת'  גדול  'כהן  במאמר 
הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב זי"ע, המתפרסם 
ליומא דהילולא - שני המאמרים הם מפרי עטו 
פריינד  טוביה  ר'  הרה"ג  התורני  הסופר  של 

שליט"א - ותוכנם ללא שינויים. 

קריאה מהנה! 
המערכת 
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ישראל לוין

הטרור חזר להכות ברחובות ירושלים: מטעני 
חבלה התפוצצו בבוקר יום האתמול בטרמפיאדה 
ביציאה מירושלים ובצומת בכניסה לשכונת רמות 

בעיר.
 07:05 בשעה  אירע  הראשון  הפיצוץ 
בטרמפיאדה ביציאה מירושלים, כתוצאה ממטען 
לאחר  דקות  האוטובוס.  תחנת  ליד  שהונח  חבלה 
חבלה  מטען  התפוצץ  מהעיר,  ביציאה  האירוע 

אדם  בני   19 רמות.  בצומת  נוסף 
ובחור  הפיצוצים  בשני  נפגעו 
ה-15  בן  שצ'ופק  אריה  הישיבה 

מהר נוף הי"ד - נהרג.
יוז'וק  חובש בכיר במד"א רפי 
סיפר: "יצאתי מהתחנה של מד"א 
את  כששמענו  מיד  בירושלים 
הפיצוץ והגעתי במהירות לכניסה 
לעיר. במקום הייתה המולה, נער 
כבן 16 עמד על אי התנועה במרכז 
הכביש כשהוא בהכרה מלאה עם 

במהירות  אותו  הכנסתי  בגופו.  פציעות מדממות 
לאמבולנס ויחד עם הצוות שהיה איתי פינינו אותו 
בדחיפות לבית החולים שערי צדק תוך כדי טיפול 
רפואי לעצירת הדימומים. כשהייתי במיון קיבלנו 
בקשר דיווח על שמיעת פיצוץ נוסף ברמות ומיד 

יצאנו לאירוע השני.
"ראיתי מספר רכבים עם פגיעות מההדף ו-2 
פצועים שהיו ב-2 רכבים שונים היו בהכרה וסבלו 

להם  הענקתי  ומחרדה.  בגופם  קלות  מפציעות 
טיפול רפואי ראשוני בשטח ופיניתי אותם לבית 

החולים הדסה הר הצופים כשמצבם קל ויציב".
ישיבת  ותלמיד  נוף  הר  שכונת  תושב  הנרצח 
לישיבה עם חברו שנפצע  בדרכו  היה  בית מאיר, 
אנושות. בצהרי יום האתמול הוא הובא למנוחות. 
ספד  הי"ד  אריה  למד  בו  תורה  התלמוד  מנהל 
הבחין  בישיבה  המשגיח  כי  וסיפר  לתלמידו  בבכי 
שלא  לו  ואמר  טוב  מרגיש  לא  שאריה  אתמול 
לתפילה  להגיע  כן  התעקש  אריה  אך  מחר,  יגיע 
חזק  התמודד  "הוא  וללמוד.  בישיבה 
חלקים,  חיים  עבר  לא  הוא  הכוח,  בכל 
והתייצב  ובלימוד  בתפילין  אחז  הוא 
אין  לגדולות.  עדיו  היה  טובה,  דרך  על 
שראה  להעיד  שיוכל  הכיתה  בכל  אחד 
פעם כעס אצל הילד הזה - אצל אריה, 
הוא לא ידע כעס מהו. היה הולך ברחוב 
ועוזר לכל אחד אפשרי, הוא היה אהוב 

על הבריות". 
גורם בכיר במשטרת מחוז ירושלים 
סיפק פרטים נוספים על פיגוע הטרור 
קטנים  לא  במטענים  "מדובר  וסיפר  הכפול 
שהופעלו כנראה מרחוק, והונחו בתוך תיקים עם 
גולות ומסמרים במטרה להגדיל את אפקט הרסס 

ומספר הנפגעים''.
שני  את  הניח  אדם  אותו  המשטרה,  להערכת 
שיותר  בכמה  לפגוע  הייתה  ''המטרה  המטענים. 
תוצאות  משיגים  הזה  מהסוג  פיגועים  אנשים. 

יותר קשות ממה שהורגלנו''.

 תלמיד ישיבה נרצח בפיגוע תופת
בכניסה לירושלים

בחור   • בעיר  רמות  לשכונת  בכניסה  ובצומת  מירושלים  ביציאה  בטרמפיאדה  האתמול  יום  בבוקר  התפוצצו  חבלה  מטעני 
הישיבה אריה שצ'ופק בן ה-15 מהר נוף הי"ד נהרג ו-19 בני אדם נפגעו בשני הפיצוצים • גורם במשטרה: "מדובר במטענים לא 
הנפגעים'' ומספר  הרסס  אפקט  את  להגדיל  במטרה  ומסמרים  גולות  עם  תיקים  בתוך  והונחו  מרחוק  כנראה  שהופעלו  קטנים 

חמושים פלסטינים חטפו גופת 
נער שנהרג בתאונה ליד ג'נין

ישראל לוין

 ,17 בן  כרמל  אל  דליית  תושב  פרו,  טירן 
תלמיד כיתה י"ב. נחטף אמש אל מול עיניהם של 
המזועזע  האב  בג'נין.  החולים  בבית  ואחיו  אביו 
סיפר: "הם ניתקו אותו מהמכשירים והרגו אותו. 

זה היה פחד אימים".
באזור,  דרכים  בתאונת  קשה  נפצע  הנער 
בעיר.  חולים  לבית  האדום  הסהר  ידי  על  פונה 
ישראלי, חטפו מחבלים  כשהתברר שהוא אזרח 

מ"חטיבת ג׳נין" את גופתו. 
הגופה  כי  הודיעו  אל-אקצה  חללי  גדודי 
הם  לראיה  אותו.  חטפו  הם  וכי  בידיהם  נמצאת 
צילום של תעודת הזהות שלו. מתנהלים  הציגו 

מאמצים לשחרר את הגופה.
הפלסטיניים  הביטחון  מנגנוני  בהמשך 

הוסתרה  שבו  המסתור  למקום  להגיע  הצליחו 
גופתו. מנגנוני הביטחון הוציאו את הגופה לתוך 
אמבולנס שחנה בסמוך אך למקום הגיעו מספר 
חמושים שחטפו את הגופה מידי אנשי הביטחון 

הפלסטיניים.
בגלי  אתמול  אמר  טירן  של  דודו  פרו,  אדי 
ישראל: "הייתה תאונה, הגענו אליו לבית החולים 
יציב,  אבל  קשה  היה  מצבו  נשם,  הוא  בג'נין, 
פתאום נכנסו חמושים, ניתקו אותו מהמכשירים 
וחטפו אותו. לא יכולנו לעשות כלום, הם נכנסו 

בסערה לבית החולים".
"זו טראומה להורים לכל החיים, האבא והאח 
רצוף  בקשר  אני  העיניים.  מול  הכל  את  ראו 
חוסך  לא  הצבא  השטחים,  פעולות  מתאם  עם 
יחזור  שלנו  שהבן  מקווים  אנחנו  באמצעים. 

לקבורה בעיר מולדתו".

 פורטוגל: היום הבינלאומי 
 נגד אנטישמיות צוין ביום 

הזיכרון ל'ליל הבדולח'
ישראל לוין

הלילה  באותו  בדיוק  הבדולח,  ליל  לאחר  שנה   84
מוזיאון  ציין  גרמניה  ביהודי  פוגרום  הנאצים  ביצעו  בו 
נגד אנטישמיות.  היום הבינלאומי  השואה בפורטו את 
ביקור  באמצעות  סמלי  באופן  צוין  ההיסטורי  התאריך 
של כ-1,500 בני נוער בתערוכה בנושא שנאצרה על ידי 
ד״ר מייקל רות׳וול, שמשפחתו נפלה קורבן לאלימות 
הנאצית באותו לילה כשחלונות חנות הנעליים של סבו 

נופצו באלימות.
בנוסף, להבה הודלקה בחדר הזיכרון של המוזיאון עם 
הדלקת  שנרצחו.  אנשים  אלפי  עשרות  של  שמותיהם 

הלהבה בוצעה על ידי תלמידים מבתי ספר מקומיים. 
גבריאל סנדרוביץ', נשיא הקהילה היהודית בפורטו, 
אמר כי "במדינות רבות, יהודים לא נחשבים. הם אינם 
שהם  משום  עליהם,  להגן  שיש  המיעוטים  עם  נמנים 

נתפסים כ"לבנים", עשירים ועם מדינה משלהם. כיום 
יהודים,  של  בדחייה  מתבטאת  באירופה  האנטישמיות 
וכל  יהודיים  עסקים  כנסת,  בתי  יהודיים,  עקרונות 

היהודים שאינם מומרים לחלוטין למודרניזם".
השואה,  תום  לאחר  בלבד  ספורים  דורות 
האנטישמיות נמצאת במגמת עלייה מדאיגה, באירופה 
סוף.  לזה  לשים  נחוש  האירופי  האיחוד  לה.  ומחוצה 
האסטרטגיה של האיחוד האירופי למאבק באנטישמיות 
שאפתנית  אסטרטגיה  היא  יהודיים  חיים  ולטיפוח 
האירופי  "האיחוד  והתנגדויות.  בקשיים  שנתקלת 
תרבותו  היהודי,  העם  שיבת  את  לקדם  יצליח  בהחלט 
ודתו. זה יותר ממה שאפשר. עם זאת, ברגע שקהילות 
אירופה,  בשטח  חזק  חותם  להטביע  יתחילו  יהודיות 
האנטישמים המשפיעים בחברה ינסו להרוס את החיים 
מיתוסים  באותם  שימוש  תוך  טיפין,  טיפין  היהודיים 

ושיטות שננקטו בעבר", הזהיר סנדרוביץ׳.
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בליל   מהר.  להיות  היה  אמור  זה 
"יש  בערגה:  שהפטירו  היו  הבחירות 
לאחר  שבוע".  בתוך  ממשלה 
שהקשיים החלו להיערם הם התייחסו 
אליהם בביטול וסימנו את השבעת הכנסת ה-25 כיום 
וחצי  שבוע  חלפו  מאז  אולם  הממשלה.  הקמת 
הולכות  רק  הפוטנציאליים  השותפים  בין  והמחלוקות 

ומשתרגות. 
חלק מהשותפות הקואליציוניות מטפסות על עצים 
גבוהים ומציבות דרישות מפליגות. מנגד צוות המו"מ 
כעסים  היוצרת  התנהלות  הליכוד מסגל טקטיקת  של 

בקרב השותפות הפוטנציאליות. 
יציע  הליכוד  של  ומתן  המשא  שצוות  ייתכן  "לא 
למפלגה אחת הצעות מפליגות ולמפלגה אחרת בגוש 
הוא יגיש הצעות מבישות רק משום שהוא 'כבר הבטיח' 
למפלגה האחרת", אומר ל'המחנה החרדי' גורם פוליטי 

בגוש הימין. 
הדתית  הציונות  את  לפצל  מנסה  הוא  "לעיתים 
מבתר  הוא  לעיתים  יהודית.  מעוצמה  אותה  ולבדל 
את שיתוף הפעולה היסטורי בין ש"ס ליהדות התורה 

בעניינים מהותיים". 
יגרור  הליכוד  של  ומתן  המשא  שצוות  ייתכן  "לא 
בעניינים  העוסקים  בחירות  הבטחות  סביב  רגליים 
מהותיים שהובטחו לסיעות החרדיות בערב הבחירות. 

כך לא מתנהגים שותפים עתידיים", הוא מוסיף.     
התיקים  חלוקת  על  זועמים  הליכוד  בכירי  בקרב 
הוא  הבולטים  אחד  נתניהו.  את  ותוקפים  המסתמנת 

ח"כ דוד ביטן מהליכוד.
ח"כ ביטן הסביר השבוע בראיון ל-103FM כי "לפי 
מקווה  אני  בעיה,  יש  המתגבש  הקואליציוני  ההסכם 
ישראל  מדינת  לליכוד.  הרבה  נשאר  לא  ישתנה.  שזה 
זה לא רק חוץ וביטחון, זה גם החיים היומיומיים. לכן, 
זה  חיי המדינה.  יש השפעה על  לתיקים משמעותיים 
הקואליציה  המפלגות  בכנסת  גם  בממשלה,  רק  לא 
יקבלו וועדות חשובות. אני לא רואה איך הליכוד הולך 

להשתלב ולהשפיע כמו שרצינו".
"נתניהו רוצה קודם כל להקים ממשלה ויהי מה. אני 
זה,  לא רוצה להגיד מו"מ טוב או לא טוב, רואים את 
לא צריכים לדבר על זה. אני לא מרוצה לא בשמי, אני 
לא יכול להיות שר גם ככה, אני לא מרוצה בשם בוחרי 
הליכוד, פעילי הליכוד. זה דבר שהוא לא ייאמן הדבר 
הזה. אני מקווה שיתעשתו קצת וישנו את זה", הוסיף.

ומתן  במשא  מתקשה  נתניהו  מדוע  נשאל  כאשר 
רק  אני  לזה,  להיכנס  רוצה  לא  "אני  ביטן:  ח"כ  השיב 
באופוזיציה.  גם  היו  האלה  שהדברים  להגיד  יכול 
מה  עושים  שאנחנו  בפניו  התלוננתי  באופוזיציה  גם 
הראש  את  הורדנו  תמיד  מבקשות.  אחרות  שמפלגות 
תמיד  ואנחנו  מאוחדת  תהיה  שהאופוזיציה  מנת  על 
את  משלמים  אנחנו  עכשיו  גם  המחיר,  את  שילמנו 

המחיר".

לדבריו, "אני חושב שהוא עבר את הגבול בכל מה 
בצורה  הליכוד  להוביל את  צריך  הוא  לליכוד,  שקשור 
כזו שהליכוד יהיה משפיע, לא רק ראש ממשלה אלא 
את  שומע  אני  הליכוד  בתוך  גם  אחרים.  בדברים  גם 
תדרוכים  שלו,  הלשכה  של  התדרוכים  וכל  הספינים 
אני  הליכוד.  בתוך  באנשים  פוגעים  הם  כי  מיותרים 
כל  אמסלם,  כץ,  לישראל  שקשורים  תדרוכים  רואה 

הדברים האלה לא נותנים שום דבר".
בהמשך חשף חבר הכנסת כי לא תמיד ענה לשיחות 
לא  מהזמנים  וחלק  עניתי  מהזמנים  "בחלק  מנתניהו. 
שמישהו  פעם  כל  דום  לעמוד  חייב  לא  אני  עניתי. 
מהלשכה מצלצל אליי. גם אם זה נתניהו על הקו, אם 
אני חושב שהוא לא בסדר במשהו. אני לא אוהב לענות 
כשאני כועס. אני חושב שדווקא זה שאני לא עונה זה 
טוב, זה לא מפתח את הסכסוך לשום מקום, כל אחד 

נרגע בצד שלו עד שמדברים".
צריך  לא  שהוא  לחשוב  נכון  "לא  כי  הוסיף  הוא 
אחרים  בדברים  ההשפעה  אחרים.  בדברים  להשפיע 
תלויה בכך שהשרים מטעמו יחזיקו את התיקים. ראש 
שאר  שכל  כיוון  בתיקים.  סמכויות  לו  אין  ממשלה, 
הסמכויות בידיו, הוא לא יכול ליטול את זה מהם. צריך 
להשפיע על השר, ברור שהשר שלך, מהמפלגה שלך, 
מבין,  הרחב  הציבור  גם  טובה.  יותר  שלך  ההשפעה 
שאם יש רפורמה בתחום שאנחנו מחזיקים את המשרד 
פעם  עוד  יש  דבר  של  בסופו  הליכוד.  של  הרפורמה 

בחירות".
ביטן המשיך בביקורת ואמר: "כרגע אנחנו תומכים 
חייב  הליכוד  בעיות.  נעשה  לא  הממשלה,  בהקמת 

השיטה  לשלטון.  לחזור  חייב  הימין  לשלטון,  לחזור 
של נתניהו זה שהוא מוותר על תיקים ונותן לשותפים 
שהוא  בזה  בליכוד  האנשים  את  מרצה  ובסוף  תיקים 
שיטה,  זו  תיק.  בלי  שר  או  זוטרים  שרים  להם  נותן 
עוזרים,  מכונית,  לאנשים  לחלק  כדי  נולדנו  לא  אנחנו 
על  משמעותיים  תיקים  לקבל  צריכים  אנחנו  ולשכה, 
מנת להשפיע על התנהלות המדינה. אני מאוד מתפלא 
על המיועדים להיות שרים שלא אומרים כלום. אנחנו 
כך  אחר  נפריע,  לא  הממשלה  הקמת  של  בנושא  רק 

אנחנו נביע את דעתנו ונעשה מה שצריך".
של  מועמדו  שהיה  דרמר,  רון  כי  נראה  זאת,  עם 
ימונה  לא  הנראה  ככל  החוץ  שר  לתפקיד  נתניהו 
יהיה  בו  יחזיק  מאוד  גבוהה  שבסבירות  ומי  לתפקיד 

אמיר אוחנה הנחשב נאמן מאוד ליו"ר הליכוד.
יואב גלנט הוא המועמד היחיד לתפקיד שר הביטחון 

- אם אכן יישאר בידי הליכוד.
שרת  בתפקיד  רגב  את  לראות  רוצה  היה  נתניהו 
החינוך - אך לפי שעה עדיין לא סוכם שהתיק נשאר 
מפלגת  של  מדרישותיה  חלק  מהווה  והוא  במפלגה 

הציונות הדתית.
המשפטים  תיק  את  הנראה  ככל  יקבל  לוין  יריב 
יואב קיש לאופיר  בין  יוחלט  יו"ר הכנסת  ועל תפקיד 
ימונה  התפקיד  את  יקבל  שלא  מהם  כשמי   - אקוניס 

לשר.
בידי  להישאר  שאמורים  הנוספים  התפקידים  בין 
הרווחה,  והקליטה,  העלייה  הכלכלה,  שרי  הליכוד: 

התיירות והשר לשוויון חברתי.

הולך ומסתבך 
חרף רצונו של ראש הממשלה המיועד נתניהו להקים במהירות ממשלה, רשימה ארוכה של מחלוקות 
עדיין עומדת בלב הדיונים בדרך להקמת ממשלתו השישית • חלק מהשותפות הקואליציוניות מטפסות 
על עצים גבוהים ומציבות דרישות מפליגות • מנגד צוות המו"מ של הליכוד מסגל טקטיקת התנהלות 
זועמים על חלוקת התיקים  • בקרב בכירי הליכוד  היוצרת כעסים בקרב השותפות הפוטנציאליות 
המסתמנת ותוקפים את נתניהו: "חצה את הגבול" • "לא דיבר אמת": אולמרט ישלם למשפחת נתניהו 

62.5 אלף שקלים והוצאות משפט

"נתניהו רוצה 
קודם כל להקים 

ממשלה ויהי 
מה. אני לא 
רוצה להגיד 

מו"מ טוב או לא 
טוב, רואים את 
זה, לא צריכים 

לדבר על זה. 
אני לא מרוצה 
לא בשמי, אני 
לא יכול להיות 

שר גם ככה, אני 
לא מרוצה בשם 

בוחרי הליכוד, 
פעילי הליכוד. 
זה דבר שהוא 

לא ייאמן הדבר 
הזה. אני מקווה 
שיתעשתו קצת 

וישנו את זה"

יומן פוליטי
דוד ברגמן
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עלילת שקר
בית משפט השלום בתל אביב קיבל השבוע 
את תביעת הדיבה שהגישה משפחת נתניהו נגד 

ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט.
הוגשה  שקלים  אלף   837 סך  על  התביעה, 
על ידי בנימין נתניהו, רעייתו ובנם יאיר, לאחר 
נפש  מחלת  להם  יש  כי  בראיון  אמר  שאולמרט 

שאינה בת שיקום.
סברתי  אם  "גם  כי  קבע  בתיק  השופט 
שהעדויות על משפחת נתניהו הן אמת לאמיתה 
אולמרט  על  הפרסום,  את  להוכיח  כדי  בכך  אין 
על  המצביעה  התנהגות  היא  מה  להראות  היה 
מחלת נפש, ומחלה הדורשת אשפוז בפרט. חוות 
דעת רפואית הנדרשת במקרה כזה היא תאורטית 
המתבססת על הספרות המקצועית. זהו עניין של 
מומחיות רפואית, בית המשפט אינו יכול לקבוע 
אבחנה כזאת. השאלה היא שאלה רפואית ברורה 
וחד משמעית, עם תשובה חד משמעית - כן או 
לא. אני קובע כי אולמרט לא עמד בנטל המוטל 

עליו להוכיח את טענת אמת דיברת".
הוא ציין כי "החוק מבקש לאזן בין שני ערכים 
חופש   - אחר  לכיוון  מושך  אחד  שכל  חשובים 
הוא  ודעות.  רעיונות  של  פתוח  שוק  הביטוי, 
אלא  ונעימים,  אדיבים  ביטויים  על  רק  חל  לא 
לאוזני  נעימים  שאינם  ביטויים  על  ובעיקר  גם 
השומע, ביטויים מעוררי מחלוקת. הערך האחר 
הוא זכותו של אדם לשם טוב וגם על חשיבותו 
לגרום  יכולה  הטוב  בשמו  פגיעה  מחלוקת.  אין 

נזק כלכלי.
"גם היום ההתמודדות עם מחלת נפש מלווה 
נאלצים  המתמודדים  שלילי.  חברתי  בתיוג 
גם  אלא  עצמה  המחלה  עם  רק  לא  להתמודד 
סטיגמה  עליהם  שמטילה  חברתית  תפיסה  עם 
התיוג  חברתי.  בידוד  עד  לעתים  שלילית 
החברתי מונע במקרים רבים פנייה לטיפול. יש 
לא  התייחס  שאולמרט  מהעובדה  ממשי  קושי 
רק למחלת הנפש אלא לצו אשפוז לו לה ולבן. 
לוקים  היותם  את  רק  לא  משמיעה  האמירה 
לסכן  עלולים  הם  כאילו  אלא  הנפש  במחלת 
מיוחדת  חומרה  בכך  יש  הציבור.  או  עצמם  את 

שמקימה איסור לשון הרע".
בני משפחת  יזכו  לו  כי הפיצוי  השופט פסק 
נתניהו יופחת בשל ההקשר הפוליטי של הדברים 
פי  על  שקלים   62,500 להם  ישלם  ואולמרט 
אלף  ב-20  יפוצה  נתניהו  בנימין  הבא:  החלוקה 
יאיר  ובנו  שקלים  אלף  ב-35  רעייתו  שקלים, 
אולמרט  על  הושתו  בנוסף  שקלים.  ב-7,500 

הוצאות משפט בסך של כ-25 אלף שקלים.
שאין  סבור  "אני  היה:  להכרעה  הנימוק 
על  להשפיע  ציבורית  דמות  של  בניסיון  לראות 
פיצוי.  כפל  על  המצביע  באופן  דמוקרטי  הליך 
יותר  מקלה  להתייחסות  מביא  הפוליטי  הקשרו 
ובנו  רעייתו  גם  הפוליטי.  הביטוי  חופש  בשל 

היותו של  ציבוריות. עובדת  דמויות  נתניהו  של 
בקביעת  משקל  לתת  יש  ציבור  איש  הנפגע 
סכום הפיצוי. אני סבור שהפיצוי של נתניהו הוא 

הנמוך מבין השלושה".
עו"ד יוסי כהן, פרקליטה של משפחת נתניהו, 
הממשלה  ראש  נגד  שקר  עלילת  "עוד  הגיב: 
נקבע  נתניהו, רעייתו ומשפחתו התנפצה. היום 
שאפילו  לדעת  טוב  שיקר.  אולמרט  שאהוד 
בעולם מטורף והזוי שבו הורגלנו שמותר להפיץ 
כל שקר גס ופוגעני נגד ראש הממשלה נתניהו, 
רעייתו ומשפחתו - הוצבו היום גבולות ברורים 
וחד משמעיים, ששמו סוף לשקר המרושע של 

אולמרט".

מינויים זמניים
ועדת הכספים הזמנית, אישרה השבוע ברוב 
המלצת  את  מתנגדים  שני  מול  תומכים   11 של 
הוועדה המסדרת, למנות את ח"כ הרב משה גפני 

ליו"ר הוועדה.
אחמד  הכנסת  חברי  גם  הצביעו  המינוי  בעד 
מהאופוזיציה.  יאסין  ח'אטיב  ואימאן  טיבי 
נציגי המחנה הממלכתי ומפלגת העבודה נעדרו 

מההצבעה.
מתפלל  "אני  אמר:  גפני  משה  הרב  ח"כ 
לקב"ה שינחה אותי בדרך אמת, במיוחד בימים 
יו"ר  עול  את  עלי  מקבל  אני  האלה,  הקשים 
מודה  ואני  כולם  את  שמייצג  כמי  הוועדה, 
לכולם על התמיכה. שמעתי שנגיד בנק ישראל 
מתכוון להעלות את הריבית במשק והמשמעות 
היא שבעלי המשכנתאות ישלמו יותר כסף, אני 
מתכוון לקיים דיון נרחב בעניין בהקדם, כמו גם 
של  גדולה  וכמות  החלב,  מחירי  העלאת  בנושא 

העברות ועודפים שהתרכזו על שולחן הועדה".
לקיים  לא  לי  שיגיד  אוצר  שר  יהיה  "לא 
דיונים בנושאים הקריטיים החברתיים השייכים 
לכולם. ידעו כולם שכאן בוועדה זה מקום שונה 
אופוזיציה  יחד,  עובדים  כאן  אחרים,  ממקומות 
וקואליציה, ועושים רק מה שטוב לאזרחי מדינת 

ישראל", דברי הרב גפני.
בהמשך הוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון 
הוועדה  המלצת  את  קולות,  ברוב  אישרה, 
בראש  יעמוד  גלנט  יואב  ח"כ  כי  המסדרת, 

הוועדה הזמנית.
ח"כ יואב קיש, יו"ר הוועדה המסדרת, פתח 
את הדיון ואמר: אין ספק שחברי, ח"כ יואב גלנט 
גם  אותו  לראות  נשמח  וכמובן  לתפקיד,  ראוי 
כשר הביטחון בממשלה הבאה. איחלתי לו ברכה 
הזמנית  הוועדה  כיו"ר  שהקדנציה   - פשוטה 

תהיה קצרה מאוד".
המלצת  את  קיש  ח"כ  העלה  מכן  לאחר 
הוועדה המסדרת למינוי של ח"כ גלנט להצבעה, 
וזו אושרה, כאמור, ברוב קולות של 10 תומכים 

למול ארבעה מתנגדים.

ח"כ יואב גלנט אמר כי "האיומים על ביטחון 
ישראל, והפעילות לביצור ביטחונה ומעמדה של 
מדינת ישראל - אינם חדלים לרגע ואינם תלויים 
האתגרים  העכשווית.  הפוליטית  במציאות 
הביטחוניים והאסטרטגיים מורכבים, המשימות 
ביטחון  מתן  מגוונים.  והחזיתות  ויעדים  רבות 
והקניית תחושת ביטחון הינה חובתה של המדינה 

כלפי כל אזרחיה, ללא יוצא מן הכלל".
הינה  והביטחון  החוץ  ועדת  של  "משימתה 
כלל  כי  החוקית,  סמכותה  בתוקף  לוודא, 
ומעמדה  בטחונה  ולחיזוק  לקידום  הפעילויות 
הבינ"ל של מדינת ישראל מתקיימות כנדרש ע"י 

הדיפלומטית  המערכת  שב"כ,  המוסד,  הצבא, 
וגופים נוספים. נפעל ברוח זו באמונה, בתחושה 
של שליחות ומתוך רצון כן להכווין ולסייע לגופי 

הביטחון והחוץ למלא את שליחותם".
משותפת  משימה  הוא  ישראל  "ביטחון 
הקואליציה  את  המייצגים  הוועדה  חברי  לכולנו. 
סביב  מקווה,  אני  יתאחדו,  כאחד,  והאופוזיציה 
כולנו.  של  המשימה  זו  כי  הזה,  המשותף  האתגר 
שפעלתי  כשם  כי  אומר  אישית,  בנימה  ולסיום, 
ובנחישות  ביסודיות  באחריות,  חיי,  כל  לאורך 
לביצוע ולהשלמת כל משימה ביטחונית כך אעשה 

גם כיו"ר זמני של ועדת החוץ והביטחון".

 יו''ר יהדות התורה ח''כ הרב גולדקנופף 
נשא את נאומו הראשון במליאת הכנסת: 

 ''לא הגענו לחנך; הציבור החרדי לא יסכים 
'לקבל' יותר, אנחנו שותפים מלאים''

יו''ר יהדות התורה ח''כ הרב יצחק גולדקנופף 
שלו  הבכורה  נאום  את  האחרון  שני  ביום  נשא 

במליאת הכנסת, אותו כינה ״נאום השותפים״.
גאון  סעדיה  רבינו  בדברי  פתח  דבריו  את 
בתורתה",  אלא  אומה  אומותינו  "אין  הידועים 
ואמר לחברי הכנסת: "התורה הקדושה היא היסוד 
מאמין  ואני   – היהודי  העם  קיום  עומד  שעליו 
בכך בכל לב. כך מאמינים ומשוכנעים רבים בעם. 
התורה הקדושה אינה נחלת מפלגה מסויימת או 
כולו  העם  נחלת  היא  ישראל.  בעם  מסויים  מגזר 
ריבון או בעל סמכות לשנות  ואין איש מאתנו   –

כהוא זה מן הכתוב בה." 
כמשרת  משנתו  את  פרש  הנאום  בהמשך 
ולעמוד  שולחיי  ציבור  את  לייצג  "באתי  ציבור. 
חבריי  עם  יחד  לכאן,  באתי  זכויותיהם.  על 
תפקידנו  במסגרת   – ברורה  הכרה  מתוך  לסיעה, 
ושליחותינו, נסייע לכל אזרח שיפנה אלינו, ללא 
הבדל שייכות. באנו לכאן מתוך הכרה ברורה, ש- 
משרד  על  מעשית  אחריות  ונקבל  נזכה  אם  והיה 
ממשלתי, על ועדה בכנסת או כל תפקיד ממלכתי 

אחר – נדאג לכלל האזרחים בלי יוצא מן הכלל."
אותה  החינוכית  השליחות  על  שסיפר  לאחר 
את  גולדקנופף  הרב  שיתף  בשנים,  רבות  מילא 
חברי הכנסת במה שראה במהלך מסעותיו ברחבי 

הארץ בתקופת הבחירות.
שרבים  והתרשמתי  רבים  אזרחים  "פגשתי 
והשקפה  גישה  להבדלי  מעבר  הזה,  בעם  מאד 
מסורת  על  לשמור  מבקשים  מפלגתית,  ושייכות 
תהיה   – המדינה  של  שהחזות  מבקשים  ישראל. 
זו  מה  ידעו  שלהם  שהילדים  רוצים  הם  יהודית. 
'שמע  זה  מה  ידעו  שילדיהם  להם  חשוב  יהדות. 
ישראל', מה זו שבת קודש, מה הם התפילין ומה 

היא המזוזה."
במסר  התורה  יהדות  יו''ר  פנה  נאומו  בסיום 

החרדי  "הציבור  נתניהו,  בנימין  המיועד  לרוה''מ 
כשם  תפקידים,  או  תקציבים  "לקבל"  יסכים  לא 
דבר- מקבל  איננו  מהשותפים  איש  שבשותפות 
גם  כך  בשותפות.  יחסי  חלק  בעל  הוא  אלא  מה 
במערכת החינוך, כך גם בתכנית הלימודים, כך גם 
בדיור. ילד חרדי זהה לכל ילד אחר במדינת ישראל 
כי ככה זה בשותפות. גננת או סייעת חרדית איננה 
בחינוך  זהה  תפקיד  שממלאות  מאחיותיה  שונה 
הממלכתי. אנחנו לא מהגרים, ולא מבקשי מקלט 

- אנחנו שותפים מלאים." 
גולדקנופף  הרב  ח''כ  אל  נגשו  נאומו  בסיום 
חברי כנסת וראשי מפלגות מכל סיעות הבית על 

מנת לברך אותו. 
אמר  נתניהו  המיועד  רוה''מ  המברכים  ראשון 
אנו  הבכורה,  נאום  זהו  גולדקנופף,"אם  לרב 
לשעבר  השר  ונצורות",  לגדולות  מכבודו  מצפים 
הטובים  מהנאומים  אחד  "זהו  אמר  אוחנה  אמיר 
ששמעתי" ואילו חה''כ הרב אייכלר אמר כי "זהו 

נאום שכולו קידוש ה'". 
לאחר הנאום כמקובל בכנסת עלה לברכו מעל 
הפודיום יו''ר וועדת הכספים הטרי ח''כ הרב משה 
השנים  רבת  ההיכרות  על  לציבור  שסיפר  גפני, 
ביניהם, ועל פעולותיו הרבות למען החינוך החרדי 

הרבה לפני שנכנס לכנסת במצוות רבו. 
גם  בכורה  נאום  נשא  גולדקנופף  לרב  בנוסף 
יהדות  ליו''ר  שאמר  מהליכוד  ביסמוט  בועז  ח''כ 

התורה בחיוך, "יש לי בעיה, הצבת לי רף גבוה". 
יו''ר הליכוד נתניהו עלה לדוכן הנואמים ושיבח 
בחום את נאומו של ח''כ הרב גולדקנופף: "הנאום 
הצלחה  לך  מאחל  אני  מיוחד.  והיה  מהלב  יצא 
שלך  ומהדאגה  מהידע  מאוד  התרשמתי  גדולה. 
לתחום הדיור, נעשה דברים גדולים יחד למען עם 

ישראל".
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חוץ וביטחון
יונתן קופר

אזרחים   כ־300  בוערת.  איראן 
ברחבי  בהפגנות  כה  עד  נהרגו 
האחרונים  בחודשים  איראן 
הנציבות  לשתוק.  מסרב  והעולם 
לזכויות אדם של האו"ם התריעה מפני  העליונה 
האיראניות  הרשויות  של  התגובה  החרפת 

להפגנות במדינה.
באיראן,  בהפגנות  ההרוגים  במספר  "העלייה 
והקשחת התגובה  בסוף השבוע  ילדים  כולל שני 
של כוחות הביטחון המקומיים, מדגישה עד כמה 
וולקר  של  דוברו  אמר  במדינה",  קריטי  המצב 
טורק העומד בראש הגוף שעוקב, מפקח ומתריע 

מפני המצב של זכויות האדם בעולם.
לפני  החלו  האסלאמית  ברפובליקה  ההפגנות 
ועיירות  ערים  מאות  מקיפות  הן  כחודשיים. 
הגדולים  המיעוטים  ובאזורי  המדינה,  רחבי  בכל 
הכורדים,  הערבים-האחוואזים,  הבלוצ'ים,   –
נשאו   – ועוד  הלורים  התורכמנים,  האזרים, 
ההפגנות אופי השואף לא רק להפיל את שלטון 
המולות אלא גם לפרק את המדינה המלאכותית, 
רבת הלאומים, הזו ולהקים מדינות לאום נפרדות 

על חורבותיה.
מאות  על  עולה  איננו  לרוב  המפגינים  מספר 
או אלפים בודדים, שכן לא כל חלקי האוכלוסייה 
כבר  הייתה  בטהרן  זאת,  עם  חלק.  בהן  לוקחים 
העיר.  כל  את  ששיתקה  אחת  כללית  שביתה 
באזור  הפטרוכימיים  המפעלים  עובדי  סקטור 
בחלק  שבת  הוא  גם  אחוואז,  איראן,  של  הערבי 

מהתקופה.
בעל  איראן(  מזרח  )דרום  בלוצ'יסטן  בחבל 
בין  דמים  התנגשויות  היו  הסונית  האוכלוסייה 
הדמים  ואירועי  הביטחון,  וכוחות  האוכלוסייה 
חמושות  התנגשויות  נמוכה.  בעצימות  נמשכים 

היו גם בחבלים הכורדי והערבי.
תחנות  המפגינים  תקפו  רבים  במקומות 
משטרה ובסיסי בסיג', צבא ומשמרות המהפכה, 
ואילו בניין משמרות המהפכה בעיר אחוואז פוצץ 

יושביו. מטרה קבועה לאש המפגינים  ונהרס על 
סולמאני  וקאסם  ח'אמינאי  של  ענק  תמונות  הן 

המוצבות ברחובות.
המזרחן ד"ר מרדכי קידר מספר כי בשבועיים 
דת  לאנשי  התנכלות  תופעת  החלה  האחרונים 
צעירים מעיפים מעל ראשי  ברחובות:  הפוסעים 
אנשי דת את המצנפות וגורמים להם בושה גדולה 
לעיני המצלמות והתקשורת החברתית. "התופעה 
מה  לכל  הצעירים  שנאת  את  היטב  מבטאת  הזו 
הדיכוי  מקור  היא  שבראייתם  הדת  את  שמסמל 

ומטרתו", הוא אומר.
השלטון לא עומד מנגד ומבצע ירי ללא הבחנה 
ילדים,  בעיניו:  שווים  כולם  הצעירים.  במפגינים 
התקיימה  האחרון  שישי  ביום  מבוגרים.  נערים, 
שנורה  עשר  בן  ילד  של  הלווייתו  מהבאד  בעיר 
ברכב  שישב  בעת  הבאסיג’,  אנשי  בידי  למוות 
של  לאזור  שנקלעו  הוריו,  עם  יחד  המשפחתי 

עימות בין שוטרים ומפגינים.
להשתתף  הגיעו  העיר  מתושבי  אלפים 
בהלווייתו, ובהזדמנות זו נטלה אמו את המיקרופון 
לידיה וסיפרה בקול בוכים שהילד לא נורה בטעות 

או בתוצאה מתאונה. 
המהפכה  ומשמרות  הבאסיג’  אנשי  לדבריה, 
ולא  במקום  שעבר  הרכב  לעבר  נשקם  את  כיוונו 
היה מעורב, וירו בילד למוות בכוונה תחילה. לפי 
אנשי  הגיעו  האם  של  דבריה  כדי  תוך  הדיווחים, 

בטחון וחטפו מידיה את המיקרופון.
בעקבות כך סערו הרוחות בעיר בסוף השבוע, 
ואלפים רבים הגיעו למפגן מחאה עוצמתי שנערך 

בשולי העיר.
ניתן  האזור  ברחבי  שנפוצו  רבים  מדיווחים 
ללמוד על פעילות אלימה וקשה מאוד של כוחות 
בין  שם.  הקשים  המחאה  לגלי  בתגובה  הביטחון 
השאר דווח כי רשת החשמל בעיר נותקה כמעט 

לחלוטין, ויש לא מעט הרוגים ופצועים.
נהרגו  אדם  בני  כמה  במדויק  לקבוע  קשה 
ונפצעו בעימותים הקשים במהאבאד, אך על פי 

ירו  הדיווחים הרבים – אנשי משמרות המהפכה 
אש חיה לעברם של אזרחים רבים. במקביל, דווח 
כי אנשי הביטחון תקפו והכו אזרחים רבים. עדים 

רבים דיווחו על קולות ירי כבדים לאורך הלילה.
עשרות  נראים  שפורסמו  התמונות  באחת 
מחסה  מאחורי  מרכזי  ברחוב  מתגוננים  אדם  בני 
מאולתר, ככל הנראה בשל ירי מצד אנשי כוחות 
משמרות  אנשי  נראים  נוסף  בתיעוד  הביטחון. 
ברחובות  בוקר  בשעות  מפטרלים  המהפכה 

הריקים של העיר ויורים לעבר אחד הבניינים.
מפי  דיווחה  גולה  איראנית  כתבת  בהמשך, 
לדבריה,  הזוועות.  המשך  על  במהאבאד  עדויות 
להתקבץ  התושבים  לכל  קראו  בעיר  הרשויות 
על  המקומי  המושל  של  לדבריו  ולהקשיב 
האירועים האחרונים - אולם כל זה נועד, לדבריה, 
בהם.  לפגוע  לירות  ולהמשיך  אותם  להונות  כדי 
בדברים שכתבה היא מתארת כי לאחר שבני אדם 
רבים הגיעו למקום - כוחות הביטחון פתחו באש 

לעברם ופגעו ברבים מהם.
שם  טבריז,  בעיר  גם  התקיימה  ענק  הלוויית 
למוות  שנורתה  צעירה  נערה  התושבים  ליוו 
גבוה  היה  הזעם  רף  כאן  גם  ההפגנות.  במהלך 
בגנות המשטר  וההמונים קראו קריאות  במיוחד, 
כשהם מביעים בקול את ייחוליהם למותו הקרוב 
של הדיקטטור, כלומר המנהיג העליון של איראן, 

עלי חמינאי.
שעבר  חמישי  ביום  נרשם  דופן  יוצא  אירוע 
של  מגוריו  ומקום  הולדתו  עיר  חומיין,  בעיר 
המהפכה  אבי  חומייני,  רוחללה  האייתוללה 
האסלאמית באיראן ומי שהנהיג אותה וייסד את 
שעד  העיר,  מתושבי  המונים  האיראני.  המשטר 
הולדתו  עיר  היותה  בעובדת  גאים  היו  מכבר  לא 
הישן  ביתו  סביב  התאספו  הנערץ,  המנהיג  של 
ייחודי  למוזיאון  מותו  לאחר  שהפך  חומייני,  של 
המציג את חייו של חומייני טרם עלותו לשלטון. 

המפגינים לא הסתפקו בקריאות גנאי לחומייני 
במעשה  לנקוט  גם  והחליטו  חמינאי  ולממשיכו 

איראן בוערת

למעלה מ־300 
הרוגים נרשמו 

בהפגנות באיראן 
אך גרעיני המחאה 

רק הולכים 
ומתרחבים • 

בעולם מסרבים 
לשתוק • "העלייה 
במספר ההרוגים 

בהפגנות במדינה, 
כולל שני ילדים 

בסוף השבוע, 
מדגישה עד 
כמה המצב 

קריטי במדינה", 
מזהירים באו"ם • 
רב בעיר דניפרו 

באוקראינה חשף: 
הרב הראשי של 

רוסיה ביקש 
מפוטין לא 

לתקוף את העיר 
האוקראינית 
בה מתגוררת 

קהילה יהודית 
גדולה, ופוטין 
נענה לבקשה 
• בתום מסע 

מסוכן: אספקה 
הומניטרית 

ראשונה לקהילה 
היהודית בחרסון
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שהתפרסמו  בתצלומים  הבית.  את  ולהצית 
שריפה  משתוללת  שבמקום  נראה  מהזירה 

גדולה, אבל לא ברור עדיין ממדי הנזק.
מזרח  במחוז  נערכו  רבות  הפגנות 
כשחלקו  איראן,  ידי  על  שנשלט  אזרבייג’אן, 
מדינת  של  שטחה  למעשה  הנו  האחר 

אזרבייג’אן, שנחשבת לאויבת של איראן.
ממשיכות  כורדיסטאן  במחוז  הערים  גם 
לבעור במחאה הולכת וגוברת, ולפי הדיווחים 
המשטר האיראני שיגר אזהרה חריפה להנהגת 
לא  שאם  בעיראק,  הכורדיסטאני  המחוז 
המורדים  של  הפעולות  את  לעצור  תשכיל 
החלק  אל  החבל  של  העיראקי  החלק  מתוך 
המהפכה  משמרות  ייאלצו   – שלו  האיראני 
על  ולהשתלט  עיראק  של  לשטחה  לפלוש 

חלקים מחבל כורדיסטאן העיראקי.

ללא גבולות
שמפגינים  גם  הודיע  האיראני  המשטר 
שניסו  הבאסיג’  מיליציית  אנשי  את  תקפו 
מהם.  שניים  לפחות  והרגו  סדר’,  ‘להשליט 
שלושה נוספים נפצעו פצעים קשים. המשטר 
טוען שאנשי הבאסיג’ היו במקום במשימה של 
שמירה על חנות אותה ניסו המפגינים להצית.

הרגו  סנדהג’  שבעיר  טוען  גם  המשטר 
במהלך  המקומית  במשטרה  קצין  מפגינים 
שני  גם  נהרגו  עימותים  באותם  עימותים. 

מפגינים לפחות, כך לפי הדיווחים. 
המראה  תיעוד  פורסם  השבוע  בתחילת 
כניסה מאסיבית של רכבי בטחון של משמרות 
המהפכה אל העיר מהבאד. עם זאת, התושבים 
הם  זאת  ובמקום  ההפגנות,  את  הפסיקו  לא 
מחסומים  ויצרו  ברחובות,  ביצורים  הקימו 
בכבישים על מנת לאתגר את אנשי משמרות 

המהפכה.
האירוע  כי  התריעו  אדם  זכויות  ארגוני 
של  המוני  לטבח  במהירות  להתדרדר  עלול 

מפגינים ותושבים חפים מפשע.
של  האדם  זכויות  ארגון  הודיע  במקביל 
איראן, שבסיסו בנורבגיה, כי מספר ההרוגים 
ל־378  לפחות  הגיע  המתמשכות  בהפגנות 

,מתוכם 47 ילדים.
האחרונים  שבימים  לראות  ניתן  כן,  כמו 
המפגינים האיראנים החלו לכסות את פניהם, 
ככל הנראה לאחר שמפגינים שהפגינו בפנים 
מצד  והתעללות  להטרדות  יעד  הפכו  גלויות 

המשטר ושליחיו.
המשטר  שנוקט  נוספת  זוועתית  טקטיקה 
חושפת  המחאה  את  לדכא  בניסיון  האיראני 
של  ניסיונו  מזעזע:  פחות  ולא  אחר  ממד 

המשטר לעוור את המפגינים. 
כוחות  טיימס'  יורק  ה'ניו  של  דיווח  לפי 
הביטחון האיראניים - לפחות בחלק מהמקרים 
ויורים  המפגינים  של  לעיניים  מכוונים   -
מאות  מתכת.  וכדוריות  גומי  כדורי  לעברם 
ניכר  וחלק   - בעיניים  נפצעו  כבר  מפגינים 
התעוורו או איבדו לגמרי את העיניים - מאז 

החל גל המחאה. 
מכוונים  הנראה  ככל  הביטחון  כוחות 
במיוחד בעיניים במטרה לעוור ואולי בכך גם 

לגרום למפגינים להסגיר את עצמם. 
"פראבי"  החולים  בבית  ה'טיימס'  לפי 
שבועות  שלושה  בתוך  כי  מסרו  לעיניים 
פצועי  מ-150  יותר  קיבלו  האחרון  בחודש 
עיניים. "מעולם לא ראיתי משהו כזה", אמרה 
עין  שאיבד  הפצועים  אחד  סמאן,  של  אימו 
ישירות  כיוון  הביטחון  כוחות  שאיש  לאחר 
לעיניו לאחר שזיהה אותו מעימותים קודמים. 

דיווחו  במתחם  שהאחיות  סיפרה  האם 
כוחות  על-ידי  נעצרים  מהפצועים  שחלק 
במדינה  החולים  בבתי  "האבטחה   הביטחון. 
המטופלים  על  שמרגלים  קצינים  לידי  עבר 
מסר  כך  בהם",  טיפול  מונעים  ולפעמים 
שנמצא  בלונדון  אונקולוג  טיימס'  יורק  ל'ניו 
בחלק  איראניים.  רופאים  עם  בקשרים 
מהמקרים הם מונעים בכוח מהרופאים לבצע 
את  לשחרר  אותם  מכריחים  או  ניתוחים 
הפציינטים לפני השלמת הטיפול ואף לוחצים 
התיקים  את  לחשוף  החולים  בתי  מנהלי  על 

האישיים של הפציינטים. 
חולים  בתי  משלושה  שהתקבל  מידע  לפי 
מרכזיים בטהרן, לפחות 500 איש אושפזו עם 
החודש  תחילת  מאז  בעיניים  חמורות  חבלות 
מתכת  או  גומי  חלקי  עם  מהם  רבים  שעבר. 
גבוה  המספר  הערכות  ולפי  בראשם  עדיין 
ככל  מהפצועים  שרבי  כך  בשל  יותר  הרבה 
החולים  לבתי  להגיע  לא  מעדיפים  הנראה 
כוחות  מוצבים  ששם  משום  הציבוריים 
כמפגינים  אותם  לסמן  בכך  שיוכלו  הביטחון, 

ואולי לעצור אותם. 

חריג  לצעד  הוביל  הפציעות  היקף 
לראש  קראו  עיניים  רופאי   230 שבמסגרתו 
בפני  להתריע  במדינה  העיניים  רופאי  איגוד 
כוחות הביטחון על הנזק הנוראי שהם יוצרים. 
ברירה  הרבה  אין  מהמפגינים  לרבים 
במתקנים  רפואי  טיפול  לקבלת  לפנות  אלא 
פיקוח  תחת  נמצאים  שלעיתים  ממשלתיים, 
של כוחות הביטחון. חלק מהפצועים נתקלים 
אחרי  נעצרים  וחלק  הרופאים,  מצד  בסירוב 
על-פי  ב"טיימס"  נאמר  כך  מנותחים,  שהם 
מידע שהתקבל מצד המשפחות, עורכי הדין, 

רופאים, וארגוני זכויות אדם.
בתוך כך, המשטר האיראני ממשיך לנקוט 
בקו לפיו ההפגנות הן תוצאה של תסיסה של 
המערב,  מדינות  של  בהובלתם  חוץ"  "גורמי 
דבר שהביא למעצרים של אזרחים זרים בתוך 
וסיכון  ריגול  של  באשמות  איראן  של  שטחה 

ביטחון המדינה.
בגין  נעצרו  זרים  אזרחים   40 כה,  "עד 
מערכת  דובר  חשף  בהפגנות",  מעורבותם 
המשפט של איראן, מסעוד סטאישי, במסיבת 

עיתונאים ביום שלישי האחרון.
איראן  לחקר  מומחה  גולדברג,  אורי  ד"ר 
השיעי  בעולם  מהפכניות  ותנועות  המודרנית 
שהשד  השבוע  טען  רייכמן  מאוניברסיטת 

באיראן כבר לא יחזור לבקבוק. גולדברג: "אני 
הזמן  כי  המחאה,  לטובת  עובד  שהזמן  חושב 
להתנחלות  ביותר שלה  הכלי האפקטיבי  הוא 
בתודעה, בלבבות האיראנים. במובן הזה הזמן 

עובד לרעת המשטר, כי הוא נראה תקוע".

בקשה ייחודית
האם רבים מתושבי העיר דניפרו באוקראינה 
חבים את חייהם לרב הראשי של רוסיה? הרב 
סיפר  קמינצקי,  שמואל  בדניפרו,  חב"ד  של 
במהלך כנס שלוחי חב"ד שהתקיים בניו יורק, 
לזר, פנה אל  ברל  רוסיה,  כי הרב הראשי של 
אישי  באופן  ממנו  וביקש  פוטין  רוסיה  נשיא 
מתגוררת  בה  דניפרו,  העיר  את  לתקוף  שלא 

קהילה היהודית גדולה.
נענה לבקשת  לדברי הרב קמינצקי, פוטין 
נמנע מלתקוף את העיר  וועד עתה  לזר,  הרב 

לאורך כל המלחמה.
קרובים  קשרים  כבעל  נחשב  לזר  הרב 
לפוטין ואף נפגש איתו פעמים רבות. בחודש 

החוץ  שר  נגד  לזר  הרב  התבטא  האחרון  מאי 
דם  היה  "להיטלר  כי  שטען  לברוב,  הרוסי 
בפני  התנצלות  לפרסם  ממנו  וביקש  יהודי", 

העם היהודי.
הביטחון  מועצת  מזכיר  עוזר  כאשר  גם 
מספר  לפני  טען  פבלוב,  אלכסיי  רוסיה,  של 
ואף  כת"  היא  באוקראינה  "חב"ד  כי  שבועות 
למזכיר  לזר  הרב  פנה  באנטישמיות,  התבטא 
דברי  את  לגנות  ממנו  ודרש  הביטחון  מועצת 

עוזרו.
ניקולאי  הרוסית,  הביטחון  מועצת  מזכיר 
לזר  הרב  לבקשת  הוא  גם  נענה  פטרושב, 
והתנער לחלוטין מההתבטאויות האנטישמיות 
כלל  פבלוב  של  "המאמר  עוזרו.  שפרסם 
ליובאוויטש.  חסידי  על  מוטעות  אמירות 
כי  לציין  ומבקש  הקוראים  בפני  מתנצל  אני 
הפרשנות הזו משקפת את השקפתו האישית 
של פבלוב ואינה מהווה בשום פנים ואופן את 
של  הביטחון  מועצת  של  הרשמית  העמדה 

הפדרציה הרוסית", כתב פטרושב.
ובתוך כך, 36 שעות אחרי שיצאה לדרכה, 
דחופה  הומניטרית  אספקה  משאית  הגיעה 
לבית הכנסת בחרסון, עם מוצרי יסוד בסיסיים 

ודחופים המיועדים ליהודי העיר שנותרו בה.

הראשונה  הגדולה  העיר  הייתה  חרסון 
- ומפרוץ המלחמה  ידי הרוסים  שנכבשה על 
הצבא  בין  לקרבות  נתונה  הייתה  היא 
האוקראיני שהגן עליה לבין הצבא הרוסי, אך 
שוחררה בשבוע שעבר עם נסיגתה המפתיעה 
חרסון  הייתה  שנכבשה  מאז  רוסיה.  של 
לחלק  למעשה  והפכה  מאוקראינה  מנותקת 
לרוסיה  לסיפוחה  ואף  רוסית,  מטריטוריה 

באופן רשמי לפני כחודשיים, כזכור.
מוחלט  כמעט  לניתוק  הביא  הזה  המצב 
היהודית המקומית  בין הקהילה  של הקשרים 
יוסי  הרב  חב"ד  ושליח  העיר  רב  בראשות 
באוקראינה.  היהודיות  הקהילות  לבין  וולף 
היהודיות  הקהילות  "פדרציית  של  ניסיונות 
לא  סיוע  העיר  ליהודי  להעביר  באוקראינה" 

צלחו.
מחרסון  הרוסי  הצבא  נסיגת  עם  כעת, 
בדחיפות  לארגן  ה''פדרציה''  אנשי  מיהרו 
משאית עם עזרה הומניטרית דחופה שתועבר 
כיום  בעיר  היהודים  מספר  העיר.  ליהודי 
צומצם  הוא  כי  היא  הערכה  אך  ידוע  אינו 
נוכח המלחמה. יש לציין כי הרב  משמעותית 
וולף, רעייתו ובני משפחתם לא עזבו את העיר 
הם  שעימו  הקשה  הביטחוני  המצב  למרות 
התמודדו ולמרות הכיבוש הרוסי: בכל תקופת 
על  נשארו  הם  הזו  והמתוחה  הארוכה  הזמן 
יהודי  של  טובתם  עיניהם  כשלנגד  משמרתם 
בלתי  מתקפות  של  בזמן  גם  והאזור.  העיר 
פוסקות המשיכה משפחת וולף את פעילותה 
בעזרה  היתר  בין  ביטוי  לידי  שבאה  הברוכה 
במזון, שיעורי תורה ותפילה ואוזן קשבת לכל 

פונה.
ראשון האחרון  ביום  על המשאית שיצאה 
דנייפרו  בעיר  הלוגיסטי  המערך  ממחסני 
היהדות  "בירת  המכונה  המדינה,  שבמרכז 
וולף  הרב  לבקשת  הועמסו  אוקראינה",  של 
מאות מארזי מזון עם אוכל רב ומוצרי היגיינה; 
הקהילה  של  סיוע  לרכבי  דלק  טון  חצי  וכן 
דלק  כעת  להשיג  ניתן  לא  שכן  ולגנרטורים, 

בחרסון - והחשכה והקור שולטים בה.
למרות שרק 300 קילומטרים מפרידים בין 
שתי הערים, דנייפרו וחרסון, המשאית הגיעה 
משום  זאת,  אמש.  רק  המקומי  הכנסת  לבית 
שבמשך שעות ארוכות היא עוכבה במחסומי 
חסומות  לעיר  הגישה  שדרכי  משום  דרכים 
התנועה  צירי  הפצצות  בגלל  אזרחים  בפני 
שהפעילו  קשרים  רק  ממוקשים.  וחשש 
ראשי ''הפדרציה'' מול ראשי הצבא והממשל 
לאישור  דבר  של  בסופו  הביאו  האוקראיני 
הגעתה  עם  לעיר.  נכנסה  והמשאית  המיוחל 
לרחבת בית הכנסת ובית חב"ד המרכזי, עזרו 
שעה  במשך  אותה  לפרוק  העיר  מיהודי  כמה 

ארוכה.
אומר  וולף  יוסי  הרב  חרסון  של  רבה 
מידי  נשימה  מרווח  לנו  נותנת  הזו  "העזרה 
אל מול צרכים רבים מאוד שאנו זקוקים להם 
כעת  נגיע  ואנחנו  רבה  עבודה  פה  יש  מאוד. 
מארזי  את  לה  ונחלק  יהודית  משפחה  לכל 

המזון שקיבלנו". 
מאיר  הרב  הפדרציה''  ויו"ר''  חב"ד  שליח 
כעת  שיצא  הבהול  "המשלוח  אומר  סטמבלר 
שנעביר  אספקה  בשרשרת  הראשון  הוא 
הומניטריים  משלוחים  מצטרף  והוא  לחרסון, 
שאנחנו מעבירים כל העת לערים באוקראינה 
– וביתר שאת מאז פרצה המלחמה. במקביל, 
ופצועים  חולים  מהעיר  לפנות  מתכוונים  אנו 
בערים  הולמים  רפואיים  לטיפולים  יהודים 
גדולות אחרות שבהן ניתן לקבל טיפול רפואי 
רק  לא  יגיע  השלום  כי  תפילה  אנו  מסודר. 
לחרסון אלא לכל אוקראינה עד שנזכה לגאולה 

הקרובה במהרה".
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"קורא למאיימים במלחמות 
רחוב: קל להצית את הקרבות 

 אך לא ניתן לכבותן; הביטו 
על לבנון"

ח"כ הרב ישראל אייכלר במליאת הכנסת:

ישראל לוין

הראשון  ביום  נאם  אייכלר  ישראל  הרב  ח"כ 
לניצחון  והתייחס  במליאה  הכנסת  לפעילותה של 

המובהק של הגוש האמוני במערכת הבחירות.
הלכו  שאנשים  בגלל  היום  פה  עומד  "אני 
לקלפי. זאת מלחמת הפתקים, זאת האלטרנטיבה 
שקורה  מה  ולכל  לכנופיות  רחוב,  למלחמות 

במדינות שאין בהן קלפיות.
"הציבור הישראלי מורכב מקוטבים, משנאות, 
מרגשות ומעלבונות. אני לא מכיר אוכלוסיה אחת 
אני  הזאת.  במדינה  נרדפת  שהיא  מרגישה  שלא 
הרגישו  שאנשים  וה-60,  ה-50  בשנות  זוכר  לא 
כל כך לא שייכים למדינה, בגלל שהקבוצה השניה 

שולטת פה". 
היוצאת  הממשלה  את  תקף  אייכלר  הרב  ח"כ 
במיוחד  בלט  זה  האחרונות  וחצי  "בשנה  ואמר: 
בחוקים שנחקקו נגד אוכלוסיות מסוימות והעולם 
הכי  ברמה  משפילה  גזענות  הייתה  זאת  שתק. 
או  פעמי  החד  של  המחיר  בגלל  רק  ולא  גבוהה. 
רדיפת  של  מגמה  הייתה  זאת  המתוקה.  השתיה 
הדת, של גזירות ועוינות גלויה. וכששלטון מכריז 
היא  התוצאה  מסוימת  אוכלוסיה  נגד  מלחמה  על 

קשה ביותר". 
"ברוך ה' בקלפיות שהוצבו בכל רחבי המדינה, 
בחר  בחר במסורת, העם  ביהדות, העם  בחר  העם 
אני  'העם'  אומר  וכשאני  התורה.  לומדי  בחיבוק 

כולל הרבה בוחרים של מפלגות שהיו בקואליציה 
פה.  שהייתה  האיבה  ואת  השנאה  את  אהבו  ולא 

הוכח שרוב העם רוצה את הקב"ה ואת האמונה". 
לצאת  לקריאות  התייחס  אייכלר  הרב  ח"כ 
החד  הבחירות  תוצאות  נגד  ברחובות  למלחמה 
פתקים'  ש'מלחמת  חשבתי  "אני  משמעיות: 
תכריע וכולם יקבלו את זה ללא ערעור. אני זוכר 
שכשטראמפ עודד הפגנות נגד תוצאות הבחירות, 
אנשי  איך  זוכרים  כולנו  'געוולד'.  זעקו  כולם 
אמרו  הבחירות  ועדת  כולל  הקודמת  הקואליציה 
תוצאות  את  יקבל  לא  שהליכוד  חושדים  שהם 

הבחירות. 
והצד  ניצחו  והימין  הליכוד  קרה?  מה  "והנה 
אני  הבחירות.  תוצאות  את  מקבל  לא  השמאלי 
שומע איומים של מלחמה משרי הממשלה היוצאת, 
מחברי כנסת ומאנשי תקשורת שמאיימים לפתוח 
במלחמות רחובות. אני קורא להם, הביטו על לבנון 
אפשר בקלות להצית קרבות רחוב אבל אי אפשר 

לכבות אותן". 
לסיום הבהיר: "בעזרת ה' אנחנו נעשה הכל כדי 
נחוקק  אנחנו  אפליות.  בלי  זכויות  לשיווין  לדאוג 
את פסקת ההתגברות כדי שבית המשפט העליון 
לא יוכל לגרום להצתת מלחמת אזרחים ברחובות. 
אנחנו נעשה רק טוב לכל האוכלוסיות ולא נאפשר 
עיר  בכל  לגור  חרדים  מיהודים  למנוע  אחד  לאף 
במליאה  נפעל  אנחנו  רוצים.  שהם  שכונה  ובכל 

ובוועדות למען כלל אזרחי ישראל".

החלטה תקדימית באירופה: 
 רומניה תעגן בחוק את 

השחיטה הכשרה
נשיא הועידה הרב פנחס גולדשמידט: “החלטת הממשלה 

מהווה מסר ברור – אני מקווה שמנהיגים נוספים ברחבי 
אירופה ילכו בעקבותיהם”

ישראל לוין

חקיקה  אלו  בימים  מקדם  הרומני  הנבחרים  בית 
כך   – במדינה  הכשרה  השחיטה  נושא  את  שתעגן 
סיאולצ’ו  מרסל  הרומני  הנבחרים  בית  יו”ר  הודיע 
‘ועידת רבני  בערב גאלה חגיגי לועדה המתמדת של 
אירופה’ שהתקיים בבוקרשט. השבוע אירח סיאולצ’ו 
ל’שולחן  הרבנים  את  פרדיו  קטלין  המשפטים  ושר 

עגול’ בבית הפרלמנט הרומני בבוקרשט. 
רבני  ‘ועידת  אירחה  הכינוס  של  הראשון  ביומו 
אירופה’ והקהילה היהודית את ראש ממשלת רומניה 
מר ניקולאיה איאונל צ’וקה, יו”ר הסנאט הגב’ אלינה 
שרי  הנבחרים,  בית  יו”ר  סיאולצ’ו  מרסל  גורגיו, 
העליון  המשפט  בתי  נשיאי  והתרבות,  המשפטים 
המדינה  פקידי  של  הבכיר  הסגל  לחוקה,  וביהמ”ש 
יו”ר  הכריז  במהלכו  האיחוד.  ממדינות  ושגרירים 
ההחלטה  על  סיאולצ’ו  מרסל  הרומני  הנבחרים  בית 
אינו  הכשרה  השחיטה  נושא  כיום  שכן  התקדימית 
מה  אירופה,  ברחבי  מדינה  בשום  בחוק  מוסדר 
היהודיות  הקהילות  של  הדת  חופש  את  שמעמיד 

ביבשת בסכנה.  
לראות  ניתן  לכך  ביותר  הבולטת  הדוגמא  את 
שם  ופלנדריה,  וולוניה  בבלגיה,  הגדולים  במחוזות 
ארגוני  ניסיונות  כשרה.  שחיטה  לבצע  איסור  חל 
להוציא את השחיטה הכשרה מחוץ  חיים  בעלי  צער 
לחוק בבלגיה לא עצרו במחוזות אלו בלבד ואף הובאו 
האחרון.  יוני  בחודש  בבריסל  בפרלמנט  לחקיקה 
כזכור, בעקבות מאמצי ‘ועידת רבני אירופה’ ושל רבה 
האירופי  האיחוד  במוסדות  הועידה  ונציג  בלגיה  של 
הרב אברהם גיגי, ההצעה ירדה מסדר היום ברוב של 
שהצביעו   38 מול  נגד  שהצביעו  פרלמנט  חברי   42
הכשרה  השחיטה  על  לאיסור  דומים  ניסיונות  בעד. 
נעשו גם בפינלנד, פולין ומדינות נוספות – החלטת 
לקהילה  מלא  דת  חופש  תבטיח  הרומני  הפרלמנט 

היהודית במדינה. 
גולדשמידט  פנחס  רבי  הרה"ג  הועידה  נשיא 
אמר כי “החלטת בית הנבחרים לעגן בחוק את נושא 
ברור  מסר  מהווה  והיא  מבורכת  הכשרה  השחיטה 
באירופה.  היהודים  בזכויות  לפגוע  שמנסה  מי  לכל 
דופן  חסרת  סולידריות  הפגינה  רומניה  ממשלת 
הכי  שקלטה  המדינה  והיא  היהודית  הקהילה  כלפי 
הפלישה  במהלך  מאוקראינה  יהודים  פליטים  הרבה 
היא  ביותר  הבולטת  כשהדוגמא  למדינה,  הרוסית 

אימוץ הקהילה היהודית ‘תקוה’ אודסה המונהגת ע”י 
הרה”ג  אודסה  של  ורבה  המתמדת  הועדה  יו”ר  סגן 
רבי שלמה בקשט וחבר הועדה המתמדת הרב רפאל 
קרוסקל בעיר נפטון ברומניה. אני מקווה שמנהיגים 
בית  יוזמת  בעקבות  ילכו  אירופה  ברחבי  נוספים 
עתידה  המשך  את  מבטיחה  אשר  הרומני,  הנבחרים 

של הקהילה היהודית ביבשת אירופה”. 
של  בשורה  המתמדת  הועדה  דיוני  נמשכו  היום 
נושאים ובהם; בית העלמין שניפישוק בוילנא. גילויי 
במדינות  יהדות  מצב  בטרניסטריה.  האחים  קברי 
ממדינות  בכמה  מילה  ברית  על  המערכה  סקנדיביה. 
ונושאים  אירופה  במדינות  יהדות  בירור  אירופה. 
חדשים;  חברים  צירוף  על  החליטה  הועדה  נוספים. 
הרב  מולדובה.  של  רבה  זלצמן  שלמה  רבי  הרה”ג 
מרדכי באלה הרב הצבאי הראשי של גרמניה ורבה של 

לייפציג והרב דניאל דהאן רבה של ליאון.  
במושב הבוקר התארחו; הרב זלצמן, סרגיי ניסטר 
ומיעוטים  תרבות  דתות,  לנושאי  רומניה  נשיא  יועץ 
שהוביל פרויקטים יהודיים ובהם שיקום בתי הכנסת 
נשיא  הפרלמנט  חבר  קופרברג  אדווארד  במדינה, 
והרב  ברומניה  היהודיות  הקהילות  של  הפדרציה 
שמעון הר שלום מומחה לבירור יהדות המוסמך ע”י 

הנהלת בתי הדין הרבניים בישראל. 
כי  המתמדת  הועדה  החליטה  עמוק  דיון  בתום 
ביה”ד הגדול של אירופה ימנה שלושה דיינים שיבדקו 
את  ולהגדיר  בוילנא  בביה”ע  והמתוכנן  הנעשה  את 
דרכי הפעולה בעמידה על משמר בית העלמין. הדיון 
התקיים לאור מכתבו של מרן הגר”ג אדלשטיין לועדה 
המתמדת שבו העלה בין השאר את סוגיית הצלת בית 
שננקטו  צעדים  בעקבות  בוילנא  שניפישוק  העלמין 
מבלי להתייעץ עם נציגי העם היהודי ממשיכי מורשת 
יהודי  את  המייצגים  הרבנים  ‘כועידת  וילנא:  יהדות 
הדאגה  ולצד  הקורה  לעובי  להיכנס  עליכם  היבשת, 
החשובה יותר ליהודים החיים ולרוחניותם, לדאוג גם 

למנוחת שוכני עפר’.

 גיאורגיה: הפעיל האירני נלכד; 
אין חשש לשלום יהודי המקום

ישראל לוין

האחרון  בשבוע  האיראני  הפעיל  לכידת  למרות 
לשלום  חשש  אין  ביהודי,  לפגוע  שניסה  לאחר 
מהקהילה  נמסר  כך  הישראלים,  והתיירים  היהודים 

היהודית בטביליסי.
פורסמו  חדשים  פרטים  האחרון  בשבוע  כזכור 
משמרות  של  טרור  פיגוע  ניסיון  סיכול  לאחר 
ישראלי.  אזרח  נגד  בגאורגיה  איראן  של  המהפכה 
ניסיון  וסיכלו  חשפו  הגאורגים  הביטחון  כוחות 
גורמי  בשיתוף  איראן  של  המהפכה  משמרות  של 
אזרח  כנגד  בטביליסי  פיגוע טרור  לבצע  כוח קדס, 
ישראלי המתגורר במדינה, איציק משה, אשר פועל 
רבות לקידום הקשר בין ישראל לגאורגיה ולמדינות 
כוונות  את  קידמו  המהפכה  משמרות  נוספות. 
ממדינות  בשטח  צוותים  מספר  באמצעות  הפיגוע 

שונות.
אל  ארגון  עם  המזוהים  פקיסטני  מחסלים  צוות 
קאעידה, אשר הגיעו לטביליסי, אספו מודיעין נרחב 

גבוהה  מוכנות  לרמת  והגיעו  להתנקשות  היעד  על 
על  שעבר  בשבוע  נעצר  המחסלים  אחד  לביצוע. 
הביטחון  כוחות  ע"י  בשטח  חשודה  התנהלות  רקע 
וממצאים  אמל"ח  נתפסו  ברשותו  הגאורגים. 
בהכוונה  לגאורגיה  הגיע  הוא  נוספים.  מפלילים 

איראנית, במטרה להתנקש באזרח ישראלי.
בעלי  פעילים  שני  של  חוליה  אותרה  בנוסף, 
אזרחות כפולה גאורגית-איראנית אשר היו אמונים 
בסיוע  זאת  המבצע.  לצוות  האמל"ח  העברת  על 
לגאורגיה.  מטורקיה  פעלו  אשר  אמל"ח  מבריחי 
החוליה קיבלה תשלום על ביצוע העברת האמל"ח. 
הביטחון  כוחות  ע"י  הם  גם  נעצרו  הפעילים  שני 
אותר  מהם  אחד  של  ברשותו  כן,  כמו  המקומיים. 

נשק נוסף שיועד לכוונות הפיגוע.
הביטחון  כוחות  לפעילות  הודות  שמים  בחסדי 
והובאו  נעצרו  בגאורגיה  המעורבים  כלל  הגאורגים 
אודות  חקירה  ממשיכה  להיום,  נכון  לחקירה. 
מעורבים נוספים מחוץ לגאורגיה. ההערכה כי מדובר 

באירוע נקודתי ואין חשש לחיי היהודים במדינה.
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ראשי 'איגוד הסמינרים' - בית יעקב במרתון 
 פגישות עם חברי הכנסת במטרה לעמוד 

על צרכי הסמינרים במו"מ הקואליציוני

על משמר החינוך לבנות ישראל:
הונגריה: מזכיר 

הקהילה התמנה 
ל'ראש הקהל'

הרב פאשקס שכיהן במשך עשרות 
שנים כמזכיר הכללי של הקהילה 

התמנה לכהן פאר כראש הקהל
ישראל לוין

האורתדוכסית  בקהילה 
מברכים  שבהונגריה  בבודפשט 
העסקן  של  המוצלח  המינוי  את 
פאשקס  זאב  רבי  הרה"ח  הוותיק 
במשך  שכיהן  הי"ו,  )שאמלוי( 
של  הכללי  כמזכיר  שנים  עשרות 
הקהילה, ועתה התמנה לכהן פאר 

כראש הקהל.
על  שנמנה  פאשקס,  הרב 
חסידי בעלזא, נודע בפי כל כעמוד 
שנים,  מזה  הקהילה  של  התווך 

וזכה לנאמנות מגדולי רבני יוצאי הונגריה. 
"הקהילה היהודית האורתודוקסית", כפי שמקפידה הקהילה 
להיקרא עד היום, כדי להבדילה מקהילות הנאולוגים והסטאטוס-
קוו בבודפשט כפי שהורו גדולי ישראל אז - ידעה שנות פריחה 
משגשגות ושימשה מרכז רוחני ליראי ה' בהונגריה כולה ולהמוני 
תושבי הכפרים שבגלילותיה. רבנים מפורסמים וגדולי תורה ישבו 
על מדין בבית הדין דבודפשט, והיו לתל תלפיות לכל "ארץ הגר", 
כפי שכינו אותה רבים, עד שהנאצים נעצו את טלפיהם בהונגריה.
יהדות הונגריה, כידוע, שגשגה גם בעצם ימי מלחמת העולם 
ולמעלה  הכורת  עליה  עלה  ממש  האחרון  שברגע  אלא  השניה, 
היהודית  הקהילה  נורא.  לטבח  כצאן  הובלו  יהודיה  מיליון  מחצי 
תילם,  על  נותרו  הקהילה  בניני  מה.  לתקופת  להתקיים  חדלה 

חלקם שימשו כאורוות לסוסי הצבא הכובש.
וזרם  הרבות,  הפניות  מהיר.  די  היה  ההתאוששות  תהליך 
היהודים ששבו הביתה, לא הותירו ברירות רבות. שאלות סבוכות 
ביותר בעניני עגונות החלו להגיע לפתחו של בית הדין והרבנים 
והפעם  ביותר  לפעילה  שוב  הפכה  הקהילה  להכריע.  נדרשו 
בנסיבות מצערות. היא גם שימשה עוגן לאלפי הפליטים שחלקם 

בחרו להישאר לעת עתה בהונגריה.
ה-40  שנות  בסוף  בהונגריה  שעלה  הקומוניסטי  השלטון 
הקשה מאד על חיי הקהילה היהודית. החינוך היהודי נאסר כמעט 
כליל. מי שהצליח לעזוב את הונגריה עשה זאת, ומי שנותר עשה 

זאת בדרך-כלל מרצון.
הקהילה, עומדת וגם ניצבת על תלה כיום. אמנם רבים מחברי 
הקהילה – אותם שרידים שנותרו בה לאחר השואה - כבר עברו 
הכלח.   עליה  שאבד  נראה  אולי  היה  ולרגע  טוב,  שכולו  לעולם 
ואיימו  עליה  פסחו  לא  ואחרים  כאלו  קשיים  עתיד.  לה  שאין 
למוטט את העמל הרב שהשקיעו כאן. אך לא, מסתבר שהארזים 
שנטעו כאן גדולי עולם, חזקים הם ועומדים איתנים גם מפני רוח 

שאינה מצויה. 
בשנים האחרונות אנו עדים לתנופה מחודשת בכל המישורים. 
צעירים  בקרב  התעוררות  מקומיים  צעירים  בקרב  התעוררות 
מקומיים השבים לחיק היהדות ובוחרים לעשות זאת דרך הקהילה 
פליטים  כשמאות  האחרונה  בתקופה  וביותר  פעם.  של  החרדית 

יהודים מאוקראינה הגיעו להתגורר בהונגריה. 
יוצאי  הרבנים  גדולי  של  והוראתם  בברכתם  עתה  כאמור, 
העול  את  פאשקעס  הרב  נטל  ובעולם,  ישראל  בארץ  הונגריה 
להמשיך במסורת של הקהילה החרדית על טהרת הקודש, ולעמוד 

בראש הקהילה לשם ולתפארת. 

אוקראינה: מל"טים ישמרו את המורשת 
היהודית ההיסטורית 

ישראל לוין

האירופי  האיחוד  במימון  מורשת  יוזמת 
מעל  שיוטסו  מל"טים  באמצעות  תסייע 
המשמש  מהסוג  רחוק  יהודיים.  קברות  בתי 
המורשת  למיפוי  המל"טים  במלחמה, 
קברות  בתי  מ-3,000  יותר  לסקור  מיועדים 
ומזרח  מרכז  ברחבי  הממוקמים  יהודיים 

אירופה, מאות מהם באוקראינה.
בשימור  מרכזי  כלי  הם  כיום  "מל"טים 

שלנו  העבודה  דרך  שלמדנו  כפי  המורשת, 
ארגון  מנהל  אמר  יהודיים",  קברות  בתי  של 
שאנחנו  פנומנלי  "זה  כרמל.  פיליפ   ESJF
בזמן  באוקראינה  הזה  האירוע  את  מקיימים 
המספר  את  פעם  היו  שבה  מדינה  הנוכחי, 
בעולם  יהודיות  קהילות  של  ביותר  הגדול 
לפני השואה, מל"טים עשו כל כך הרבה נזק 
בעתיד  שגם  מקווה  אני  לאחרונה.  במדינה 
נרחב  באופן  בהם  להשתמש  יהיה  ניתן 

לתועלת חיובית לכולם".

גאורגיה,  באוקראינה,  יהיו  מל"טים 
וסלובקיה,  פולין  מולדובה,  ליטא,  הונגריה, 
את  חשף  לאחרונה  שנערך  שסקר  לאחר 
יהודיים  קבורה  אתרי  של  המסוכן  מצבם 
ברחבי מרכז ומזרח אירופה, כאשר 44 אחוזים 
הקהילות  רוב  דחוף.  ושימור  להגנה  זקוקים 
נהרסו  הללו  הקברות  בתי  בבעלותם  שהיו 
העד  לרוב  נותרו  הקברות  בתי  ולכן  בשואה, 
קהילה  חיי  של  שנים  למאות  האחרון  הפיזי 

יהודית באזורים אלו.

36 שעות ביום אחד, הייתכן?!
זהו סכום השעות המצטברות של קבלת הקהל להפצת תורה וטהרה בכלל לשכות ההוראה בארה"ק ביום! ]ימים א-ה[
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ישראל לוין

כביר  בניצחון  הבחירות  מערכת  תום  עם 
של קידוש שם שמים, ועם כניסת הליך המו"מ 
הקואליציוני לקראת הקמת הממשלה החדשה 
הסמינרים'  'איגוד  ראשי  פתחו  גבוה,  להילוך 
מסיעת  הכנסת  חברי  עם  פגישות  בסידרת 
על  עמידה  להבטיח  מנת  על  התורה,  יהדות 
ושגשוגם  קיומם  והבטחת  הסמינרים  צרכי 

לאורך הקדנציה הבאה.
הסמינרים  צרכי  על  האמון  המרכזי  כגוף 
בכל העניינים התקציבים והבירוקרטיים, תוך 
עמידה על המשמר בכדי להבטיח את עצמאות 
והתערבויות  שינויים  ללא  החינוך  מלאכת 
'איגוד  ראשי  נערכו  מיותרות,  ממשלתיות 
הסמינרים' מבעוד מועד, בהכנת מסמך גדוש 
לסמינרים,  הנצרכים  פרטים  ופרטי  פרטים 
אותם  יעלו  הכנסת  שחברי  להבטיח  מנת  על 

במסגרת המו"מ המתקיים בימים אלה.
התורה',  'יהדות  יו"ר  עם  נערכו  הפגישות 
בכנסת,  בלשכתו  גולדקנופף,  יצחק  הרב 
'אגודת  במשרדי  בלשכתו  פרוש  מאיר  הרב 
אייכלר  ישראל  והרב  בירושלים  ישראל' 
'בית מלכה' בירושלים. חברי  במשרדי סמינר 
הכנסת קיבלו את פני מנהלי הסמינרים בסבר 
את  ולהבין  להקשיב  נכונות  ותוך  יפות,  פנים 

צרכיהם – למען הצלחת כלל בנות ישראל.
את  הסמינרים  מנהלי  העלו  בפגישות, 

בתקצוב  המתמשכת  האפליה  אודות  הכאב 
משרד  כאשר  הסמינרים,  החינוך  מוסדות 
בחסר  הסמינרים  את  מתקצב  החינוך 
הכללי.  במגזר  מקביליהם  לעומת  משמעותי 
חברי  כי  לוודא  ביקשו  הסמינרים  מנהלי 
התקצוב  תנאי  את  להשוות  יפעלו  הכנסת 
לכל  לאפשר  בכדי  הלומדות,  מכסות  בהיקף 
בית ישראל לימודים באווירה מותאמת, ברוח 

תורנית מקובלת.
בפגישותיהם  הסמינרים  מנהלי  העלו  עוד 
המונעים  רגולציה  חסמי  להסיר  הצורך  את 
בשוק  השתלבות  הסמינרים  מבוגרות 
קידום  וכן  ערך,  שווי  שכר  בתנאי  העבודה 
כראוי,  שיתוקצבו  מקצועיות  הכשרות  מגוון 
הנלמדים  המקצועות  מגוון  את  להגדיל  בכדי 

במסגרות הסמינרים. 
לדברי  רב  בקשב  הקשיבו  הכנסת  חברי 
והצטיידו במסמך המפורט  מנהלי הסמינרים, 
לקראת  הסמינרים',  'איגוד  ע"י  שהוכן 
הליכוד,  של  המו"מ  צוות  עם  פגישותיהם 
לסמינרים  הנוגעים  להבטיח שהעניינים  בכדי 
ויקודמו במהלך הקדנציה הבאה,  יטופלו  אכן 

לתועלת מוסדות החינוך והתלמידות.
יצחק  הרב  הסמינרים',  'איגוד  מנכ"ל 
היה  בפגישות  הרוח  הלך  כי  ציין  אוסטרליץ, 
לבקשות  נענו  הכנסת  וחברי  ומועיל,  חיובי 
במטרה  ידם  שלאל  ככל  לפעול  והבטיחו 
להקל על הסמינרים בכל ענייני הבירוקרטיה, 
ולהבטיח להם תקצוב יציב וטוב, תוך עמידה 

על עקרונות החינוך מדור דור.
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הגאון החסיד רבי ישראל פנסטר זצ"ל
מטובי וחשובי המשפיעים בחצר הקודש בעלזא 

 מראשוני וותיקי הרמי"ם בישיבתנו הק' בירושלים עיה"ק 
בעלזא  חסידי  והמוני  ירושלים  מבני  אלפים 
בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, ליוו בשבוע שעבר 
למנוחות, את הגאון החסיד רבי ישראל פנסטר זצ"ל, 
מוותיקי מרביצי התורה בדורינו ומטובי המשפיעים 
בחצר הקודש בעלזא, ור"מ בישיבתנו הק' המעטירה 

בירושלים עיה"ק רבות בשנים.
המנוח ז"ל נולד ביום כ"ג בתמוז תרפ"ז, בעיירה 
פנסטר  שמחה  הר"ר  לאביו  שבגליציה-פולין,  מיידן 
ז"ל, מחסידי דז'יקוב, ולאמו ע"ה לבית שיפר. בשנות 
ילדותו נאלץ, כמו כל ילדי העיירה, ללמוד בבית-ספר 
גויי, ורק בשעות אחה"צ יכלו ללמוד לימודי-קודש, 
כל  המלמד  מלמד  שוכרת  משפחות  קבוצת  כשכל 
ילד בהתאם לרמתו. כך יצא שבשנות ילדותו הספיק 
וחשקו  חפצו  מרוב  אולם  חומש,  ורק  אך  ללמוד 
לשיעורים  מאזין  היה  התורה,  בלימוד  להתקדם 
זכה  וכך  דודו לבחורים המבוגרים,  ידי  שנמסרו על 

לטעום בילדותו גם מעט טעם של לימוד גמרא.
נעצרה  שנים,   12 כבן  בהיותו  תרצ"ט,  בשנת 
באחת שיגרת החיים והפכה לחיים של גלות וצער. 
עם כיבוש הגרמנים את האזור, ברחו יהודי העיירה 
הרוסים,  בשליטת  אז  שהיה  הקרוב  הפולני  לאזור 
משם הוגלו לאחר מספר חודשים יהודי העיר ובהם 
שרר  בו  מקום  הקפואה,  לסיביר  ומשפחתו  הוריו 
לאפס.  מתחת  מעלות  כארבעים  של  ונורא  עז  קור 
הוריו  שני  הלב הסתלקו  ולדאבון  הימים,  ארכו  לא 
בלבד,  ימים  ארבעה  של  בהפרש  מהעולם  היקרים 
בן  ישראל  את  לאנחות  אחריהם  מותירים  כשהם 
"חברה  במקום  באין  הקטנות.  אחיותיו  ושתי  ה14 
בעצמו  להתעסק  הצעיר  היתום  נאלץ  קדישא", 
המשפחה  מידידי  אחד  בסיוע  המתים,  בקבורת 

ששהה במקום.
בשל המצב הקשה במיוחד אליו נקלעו שלושת 
הילדים, יתומים עגולים בהפרש זמן כה קצר, הואילה 
הממשלה הרוסית להגיע להסדר שאיפשר להעביר 
במרחק  בסיביר,  אחר  לאזור  היתומים  שלושת  את 
וסבתם של  קילומטר, שם שהו סבם  של כחמישים 
ורעב  קור  של  תנאים  לא  בתנאים  חיו  כך  הילדים. 
שהתאפשרה  הראשונה  בהזדמנות  פרך,  ועבודת 
להם על ידי הממשלה הרוסית, עזבו הסבא והסבתא 
עם  וגלו  סיביר,  את  הנכדות,  ושתי  הנכד  ועימם 
ארכה  לא  שם  גם  אולם  לבוכרה,  נוספים  יהודים 
שלוותם של הילדים היתומים, כאשר הסבא והסבתא 
הסתלקו אף הם לבית עולמם, בהותירם את הילדים 
כך  ומשענה.  משען  ללא  ועזובים,  בודדים  יתומים 
מארצו  גולה  כשהוא  המלחמה,  שנות  עליו  עברו 
לגלות  ממשיך  מהוריו,  באחת  מתייתם  וממולדתו, 
- שהיוו לו משענת, ומוצא  ומאבד את סבו וסבתו 
את עצמו בתום המלחמה נער בודד עם שתי אחיות 
שבע  ומארצו,  מעירו  מביתו,  מנותק  ממנו,  קטנות 

ייסורים בגוף ובנפש וחסר כל.
בשנת תש"ג, במסגרת איסוף ילדים יתומים מכל 
מזרח אירופה, נאספו הבחור היתום ישראל ואחיותיו 
על ידי ארגונים ציוניים, ורוכזו עם עוד כמאה ילדים 
תוך  שבאיראן,  בטהרן  הידועה  המעבר  בתחנת 
הבטחה לחיים טובים בגשמיות והתעלמות מוחלטת 
מהצורך בחיבור לרוחניות ויהדות. במסע יבשתי בן 
עשרה ימים, הועלתה אותה 'קבוצה שניה של ילדי 
טהרן' לארץ ישראל, ולאחר תחנת המעבר בעתלית 

הועברו לקרית-מוצקין.

הבחור למרות היותו אך בגיל 16 התגבר בעזות 
דקדושה ועמד על עקרונותיו הרוחניים כפי שקיבל 
מבית אביו, ובעקשנות ללא חת התעקש על זכותו 
ללמוד בישיבה ולקיים חיי תורה ויהדות כשאיפתו. 
ענה  בישיבה,  ללמוד  שלחוהו  הוריו  האם  כשנשאל 
שאיפתם,  היתה  שזו  בבירור  ידע  כי  כן,  בנחרצות 
המפקיד"  "פרק  ענה  בילדותו,  למד  מה  וכשנשאל 
לשיעורים  מהאזנתו  שזכר  פרט   - מציעא"  ב"בבא 
בימי ילדותו... למרות הפיתויים והשידולים השונים 
כדואגים  פנים  שהעמידו  הסוכנות,  אנשי  של 
לעתידו תוך שהם עושים כל מאמץ להרחיקו מדרכי 
שלו  על  עמד  עולם,  תענוגי  כל  ולהבטיחו  אבותיו 
בעוז ובגבורה, ועמד על כך שאינו מוכן לשמוע על 
היא  ושאיפתו  רצונו  וכל  חילוני  בקיבוץ  היקלטות 
לנסוע לבני ברק, ואכן ר' ישראל היה בין הבודדים 
מאותה קבוצה שהמשיכו לקיים חיי תורה ומצוות. 
מביאלה  יהושע"  ה"חלקת  הרה"ק  בני  היו  ביניהם 

זצוק"ל.
נכנס  והוא  התעקשותו  הועילה  והכי  אדהכי 
מפוניבז'  הגאון  שהקים  אבות"  ב"בתי  להתגורר 
זצוק"ל עבור יתומים חסרי בית יחד עם שתי אחיותיו 

אותם נשא על כתפיו ודאג לכל מחסורם ברוחניות 
תלמידיה  ששת  על  להמנות  זכה  כך  כבגשמיות, 
מכבר.  לא  שנפתחה  פונוביז'  ישיבת  של  הראשונים 
בישיבה התגלה בהתמדתו העצומה, כשגם בישיבה 
את  השליך מעצמו  ומחסור,  עוני  של  תנאים  שררו 
והשקיע  ויתמותו,  בדידותו  ועצם  עברו המיוסר  כל 
ובלהבת  רבה  בהתמדה  הק'  התורה  בלימוד  עצמו 
גומע בשקיקה עצומה דפים של גמרא,  קודש, היה 
ליום, עד שכל  מיום  ומתעלה בתורה  עולה  כשהוא 
חבריו מתקופה זאת העידו עליו כי ממש לא פסק 
את  צאצאיו  בפני  כשתיאר  לימים,  מגירסא.  פומיה 
מוחלט,  תנאים  חוסר  מתוך  שנים  באותן  הלימוד 

אמר כי "תורה שלמדתי באף היא שעמדה לי".
בישיבה רכש ליבם של הרמי"ם ראשי הישיבה 
כלי  בו  וראו  וכשרונותיו  ובתכונותיו  בו  שהכירו 
זצ"ל,  מפוניבז'  הגאון  היה  בראשם  ברכה,  מחזיק 
שרחש לו אהבה יתירה ושימש לו כאב רחום, והיה 
נושק לו כל אימת שהעלה קושיא או תירוץ נכונים, 
והיה הפונוביז'ער רב אומר עליו כי הוא רואה לפניו 
בחור שעתיד להיות מגדולי הדור, ואכן גם ר' ישראל 
ורבי  "מורי  תמיד  באומרו  ורבו  מורו  את  בו  ראה 
הפונוביז'ער רב", בקרבתו להרב מפונוביז' שכאמור 
לו  ונותן  מעודדו  זצ"ל  הרב  היה  כבן,  אותו  ראה 
הק'  בצלו  להסתופף  אביב  לתל  שיסע  נסיעה  דמי 
של כ"ק מרן מהר"א זי"ע באמרו כי הוא בא מבית 
ראש- גם  החסידות.  בצדיקי  להיאחז  ועליו  חסידי 

בו  הכיר  זצוק"ל  פוברסקי  דוד  רבי  הגאון  הישיבה 
יתירה,  חביבות  כלפיו  וגילה  במינו  מיוחד  כבחור 
ורבו  ממורו  מכתב  כתביו  בין  נתגלה  ולאחרונה 
הגר"ד זצ"ל בו המליץ עליו בכל פה כמורה-הוראה 
המאור  הנעלה,  ידידי  אינספור:  שבחים  עליו  וכתב 
הגדול, משנתו זך ונקי, עדיו לגאון ולתפארת, מלא 
רבות  שנים  בישיבתנו  למד  אשר  ה'...  ויראת  דעת 
בהתמדה עצומה, בדיבוק חברים ובמידות שהתורה 
בחריפות  התורה  במעלות  וגדל  ועלה  בהן,  נקנית 
ואחרונים,  ראשונים  ובפוסקים,  בש"ס  ובקיאות 
יקרים  פנינים  ומעלה  עמוקים  חידושים  מחדש 
בשכל זך כאחד הגדולים, נהירין לו שבילי ההוראה 
לאתמחי בהו ומשיב כל דבר לאשורו... מוכתר ומצוין 
ועדינות  התרומיות  במידותיו  רמה  היותר  במדרגה 
הנפש... מבני העליה המעטים בגדלות תורתו ועומק 

ישראל  ר'  השנים  בהמשך  ויראה...".  בתורה  הבנתו 
הגאון  לראש-הישיבה  גם  ולהתקרב  להתחבב  זכה 
רבי שמואל רוזובסקי זצוק"ל השתעשע עמו בפלפולי 
דאורייתא והפליג בשבחו שעדיו לגאון. המנוח היה 
בדמותו  נזכר  שהיה  אימת  כל  מאוד  עד  מתלהב 
המאירה של ה"משגיח" הגה"צ הרב  דסלר זצ"ל, והיה 
בדרשותיו  המרוממות  שיחותיו  את  מצטט  תמיד 

מתוך התלהבות כאילו בעל השמועה עומד כנגדו.
ב"בתי  שהותו  של  ראשונות  שנים  באותן 
על  חסותו  את  איש  החזון  הגאון  פרש  אבות", 
לבחון  נוהג  והיה  אבות"  ב"בתי  שהתגוררו  הילדים 
מעודד  שהוא  תוך  לפעם,  מפעם  התלמידים  את 
אותם ומחזקם. בהמשך זכה להכרות וקירבה יתירה 
מהחזון איש זצוק"ל והיה נכנס אליו לעיתים קרובות 
איש  החזון  כשהתבקש  בהזדמנות  בלימוד,  לשוחח 
תלמיד  בחור  על  לו  להמליץ  מכובד  אדם  ידי  על 
חכם מופלג כשידוך לבתו, נקב החזון איש בשמו של 
הבחור "ישראל פנסטר" באומרו שהוא תלמיד-חכם 
מופלג ממש! לימים עבר ללמוד בישיבת סלבודקה, 
הגאון  ראשי-הישיבה  של  ידיהם  על  מים  יצק  ושם 
הגדול רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל והגאון הגדול רבי 

אייזיק שר זצ"ל שהוקירוהו וחיבבוהו עד מאוד.
בהגיעו לפרק האיש מקדש הקים ביתו, עם זוג' 
בתו של הרה"ח הנגיד בנש"ק הרב מנחם מנדל פרנקל 
ז"ל, מראשי כולל גליציה, שזכה להיות בעל האכסניה 
הראשון של כ"ק מרן מהר"א זיע"א בירושלים עיה"ק. 
את ביתו השתית על אדני תורה וחסידות עם מידות 
טובות, הצטיין במידת הכרת-הטוב לכל אחד שגמל 

עימו טובה, ומאס מאד בכל גילוי של כפיות-טובה. 
לאחר נישואיו התגורר בירושלים ולמד בהתמדה 
בכולל שעל ידי ישיבת מיר. לימים אף גלה למקום 
למד  שם  ברק  לבני  בקביעות  נוסע  כשהיה  תורה 
בכולל קדשים אצל הגאון רבי מיכל פיינשטיין זצ"ל.

לאחר מספר שנים, נקרא לשמש כר"מ בישיבתנו 
הרביץ  שם  עיה"ק,  בירושלים  בעלזא  דחסידי  הק' 
ואלפי  מאות  והעמיד  בשנים,  עשרות  במשך  תורה 
דאורייתא  בריתחא  התאפיינו  שיעוריו  תלמידים, 
הרמ"ח  כל  עם  תלמידים  לקהל  מוסרם  כשהוא 
היה  כן  קודש,  באש  מתלהב  כולו  כשכל  והשס"ה 
מחדיר בתלמידיו אהבת תורה ולימודה מתוך שמחת 
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מ'מוקד  שעבר  בשבוע  שהבאנו  בשיחה 
מאושרים', ביקש המתקשר להבין את פשר התופעה 
החבר  מתכנס  פתאום  מחברו,  שיחה  כדי  שתוך  הזו 
מה  ובעיקר  לדבר,  מי  עם  יותר  ואין  עצמו,  תוך  אל 
שאיכשהו  להבין,  שעליו  והסברנו  אז,  לעשות  עליו 
חברו נפגע ממשהו, וברגע זו בכלל לא משנה ממה, 
וכאוב,  פגוע  מרגיש  החבר שלך  המציאות,  זו  ואיך, 
תחושה של בדידות השתלטה עליו, וזה מה שהביא 

אותו להסתגר.
כעת החבר שלך זקוק לך, אם תזדהה עם מצבו, 
קשה  משהו  עליו  עבר  שאכן  הסכמה  לו  תשדר 
יוכל  הוא  אותו,  מבין  שאתה  יחוש  והוא  במיוחד, 
הזו שמישהו מבין אותו  להירגע, התחושה  להתחיל 
לחזור  ויוכל  הבדידות,  תחושת  את  מעליו  תקל 

לעצמו.
נוספת  זו, קיבלנו השבוע שיחה  בהמשך לשיחה 
ל'מוקד מאושרים', הפעם היה על הקו מישהו שייצג 

את הצד הנפגע, וכה היו דבריו:
- שלום הגעתי למוקד מאושרים?

- כן.
אנונימית  באמת  היא  שהשיחה  שווידא  לאחר 

והוא לא מזוהה, החל להרצות את דבריו:
- תחילה אני רוצה להודות לך על המאמר האחרון 

שפירסמת, העלית נושא חשוב לדיון, ניתחת נכון 
מצב  תמונת  והצגת  הדברים  את 

נכונה, אני מקווה שאם אנשים 
יבינו נכון את מה שקורה, זה 

רק ייטיב עם שני הצדדים.
דברים,  של  לגופם 
מאחר ואני נמניתי פעם על 

ב"ה  הנפגעים,  של  הזה  הצד 
היום אני נמצא כבר במקום אחר 
קצת  לחדד  ביכלתי  יש  לגמרי, 

את הדברים.
שישנם  להבין  חייבים 
רק  לא  בעולם,  שונים  אנשים 

פרצופיהם ודעותיהם של אנשים שונים זה מזה, אלא 
מזה,  זה  שונים  אנשים  של  ותכונותיהם  טבעם  גם 
בהם  התפתחו  וחלקם  מולדות,  הם  מהתכונות  חלק 
במשך השנים, כתוצאה מכל מיני דברים שהם עברו 

במהלך השנים.
רוצה  אני  - סליחה שאני קוטע את דבריך, אבל 

להבין מה תורמת הקדמה זו לשיחתנו?
- כי כפי שאמרתי הייתי פעם בצד של הנפגעים, 
והפסדתי כמה וכמה חברים במשך השנים, הרגשתי 
את השיפוטיות של האנשים, איך החברים הקרובים 
ואף  אותי,  להבין  מצליחים  לא  או  מנסים  לא  שלי 
לי להסביר,  נוטשים אותי באמצע הדרך, לכן חשוב 
עליהם  חברים,  להם  ויש  בחברה,  שחיים  שאנשים 
בנוי  כל אחד  דבר, אלא  אותו  הם  כולם  לדעת שלא 
גם  תלוי  וזה  אחרת,  לדברים  מגיב  אחד  וכל  אחרת, 
למצב  יגיעו  הם  אם  ואז  השונות,  הנפש  בתכונות 
אותו  להאשים  במקום  הטוב,  חברם  עם  מסויים 
על  ולחשוב  ממנו  להתפוצץ  במקום  עליו,  ולהתרגז 
ניתוק החברות, הם ינסו להבין אותו ולדונו לכף זכות, 

ויחפשו את הדרך לעזור לו.
- העלית נקודה מאוד חשובה, כעת חזור למקום 

שהפסקתי אותך.
- ובכן, ישנם אנשים שהם מוכשרים מאוד, אבל 
רגישים  מאוד  הם  גבוה,  מאוד  שלהם  הרגישות  סף 
זה לא בא לידי ביטוי,  ופגיעים, בשיגרה היומיומית 
איתם  לשוחח  נעים  אחוז,  במאה  מתפקדים  הם 
ואפשר אף להתבדח איתם, אבל יש ימים או זמנים 
מסויימים שבהם סף הרגישות עולה, זה יכול להיות 

לא  שמשהו  או  רוח,  מצב  להם  אין  כך  שסתם  ביום 
הלך כפי שהם תכננו, או כל סיבה אחרת, ואז ברגע 
או  יכול לקרות להם, משפט מסויים  זה  לא מתוכנן 
דבר מה שתעשה, יגרום להם להיפגע ולהתכנס לתוך 
מזה עסק,  יעשו  לא  הם  רגיל  דברים שביום  עצמם, 

במצב הזה יגרמו להם להיפגע.
אי אפשר לתאר את תחושת הבדידות שמשתלטת 
שווה  לא  אני  של  נוראית  תחושה  זו  אדם,  הבן  על 
כלום, אין לי אף אחד בעולם, אפילו החבר הטוב שלי 

ככה פוגע בי, אף אחד לא מבין אותי.
- אני רוצה לחדד פה, ככל שהחברות בין השנים 
היא חזקה וקרובה יותר, גוברת תחושת הבדידות, כי 
כ"כ תלוי  ואני  כ"כ קרוב אלי,  גם האדם שהוא  הנה 

בו, פגע בי. 
- נכון מאוד. והנה אם החבר יתחיל כעת להסביר 
לו  עשה  לא  ושהוא  צודק,  שהוא  כמה  עצמו,  את 
בו,  פגע  לא  שהוא  הוכחות  באלף  לו  ויוכיח  כלום, 
הוא רק יגביר את התחושה הקשה של חברו, כי הנה 
ההוכחה שהוא בכלל לא מבין אותי, הוא כ"כ פגע בי 
והוא עוד מנסה להסביר לי שהוא לא עשה כלום, ואני 

לא בסדר שנפגעתי ממנו.
רוצה  לא  כ"כ  הפגוע  שהאדם  להדגיש  חשוב   -
יכולת  שום  לו  אין  אבל  הזה,  הקשה  במצב  להיות 

לעשות משהו נגד זה.
- הדברים ברורים, ורק החבר 
יוכל לעזור  נכון הוא  אם יפעל 

לו.
עליו  מה  איך?   -

לעשות?
לא  אפשרות  ישנה   -
לעשות כלום, להמתין 
יום  או  כמה שעות, 
ולפעמים  יומיים 
עד  ימים,  כמה 

שהחבר יירגע ויחזור לעצמו.
אבל מה שמצופה מחבר אמיתי הוא מה שכתבת 
וגילוי  הזדהות  של  מעשה  לעשות  שעבר,  בשבוע 
של  לראשו  להיכנס  רוח,  באורך  להתאזר  הבנה. 
החבר, להבין שמשהו לא טוב קורה לו, שהוא כרגע 
מרגיש פגוע וכאוב, וגם אם אתה צודק תהיה חכם, 
ותגיד לו את זה במילים ברורות, אני מבין שנפגעת 

ממני, אני ממש מתנצל, וכ"כ איכפת לי שזה קרה.
לאט לאט יחדור לו לראש, שהנה יש מישהו שכן 
מבין אותי, התחושה הטובה הזו, תחליף את תחושת 

הבדידות.
מנסיוני בעבר אני יכול להעיד שהדרך הזו יעילה 

יותר ומהירה יותר.
תבין - החבר שלך זקוק לך, אתה יכול לעזור לו, 
ככל שתקדים לעשות זאת כן ייטב לו. למען האמת 

יוטב לכם.
- ברצוני להוסיף: שלאחר שהמצב יירגע ותחזרו 
יחד לשיחה רגועה ללבן  לשיגרה, כדאי לכם לשבת 
את מה שקרה, לבדוק מה אפשר לעשות שהדבר לא 
יחזור על עצמו שוב, אולי תלמדו לזהות מראש את 
ותוכל  זהירות  תנהג במשנה  ואז  הרגישים,  המצבים 
וייתכן שהמסקנה תהיה  למנוע את המפולת הבאה, 

שכדאי להיעזר באיש מקצוע.
- לקראת סיום השיחה, אני רוצה להודות לכם על 
הולך  ששמו  מאושרים',  'מוקד  הזה  המוקד  הפעלת 
לפניו כמי שרבים כבר נעזרו בו בייעוץ והכוונה, ויהי 
רצון שחפץ ה' בידכם יצליח ותהיו שליחים נאמנים 

להביא השלום והשלוה בבתי ישראל.

תזכו לחיים מאושרים
אברהם וינד
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הצד השני של המטבע
רצונו  מתוך  דקדושה.  והתלהבות  הלב 
לחזור  נוהג  היה  בשלמותה,  להעבירה 
לעצמו על הנלמד שש פעמים לפני מסירת 

כל שיעור לתלמידיו.
שיעור  מוסר  היה  שישי  יום  בכל 
שיעורים  השבוע,  בפרשת  ורש"י  בחומש 
תלמידיו  מאות  של  בליבם  שנחקקו 
וזכרונם לא מש מהם עד היום, איך שהיה 
ומידות  מוסר  דברי  בהם  ומחדיר  משלב 
נאמן  כחסיד  נכונה.  והשקפה  טובות 
בלבבות  החדיר  לרבוה"ק  בלו"נ  ודבוק 
התלמידים אמונת צדיקים ופשוטה ואיך 
הצאן  צעירי  ובפרט  להתנהג  חסיד  צריך 
מרן  כ"ק  ליבלחט"א  נאמנים  כחסידים 

אדמו"ר שליט"א.
תלמידיו ומוקיריו היו תמיד קוראים 
בפר'  הק'  החיים"  ה"אור  דברי  את  עליו 
כי תבוא "אילו היו בני האדם יודעים את 
מתיקות וערבות זיו התורה היו משתגעים 
ומתלהטים אחריה" וכו', באומרם כי רבי 
ישראל קיים במלואם את דברים אלו ולא 
היתה  התורה  שכן  בעלמא,  במליצה  רק 
משוש חייו לאורך כל שנותיו עד לשנותיו 
ייסורים  אפפוהו  כאשר  גם  האחרונות, 
משקיע  והיה  כארי  התחזק  ונפש  בגוף 
צעיר  אברך  כמו  התורה  בעסק  עצמו 
היותו  למרות  האחרונות  בשנים  לימים, 
רתוק לכסא גלגלים היה נוסע בכל רחבי 
היה  שם  בעלזא  ישיבות  לסניפי  הארץ 
מוסר שיחות חיזוק בהתמדת התורה. בכל 
ושומעי  בצאצאיו  מחדיר  היה  הזדמנות 
והתמדתה.  התורה  חשקת  את  לקחו 
שמחתו הגדולה ביותר היתה כששמע על 
המתעלים  מתלמידיו  או  מצאצאיו  אחד 
בלימוד התורה הקדושה, ומזה שאב נחת 
צאצאיו  את  מדרבן  והיה  אמיתית.  רוח 
ותלמידיו להתמדת התורה, על ידי חזרה 
מרובה על הנלמד אפילו עשרות פעמים, 
הכתב.  על  הדברים  העלאת  ידי  ועל 
הצטיין כבעל רגש עצום, וכל תפילותיו היו 
ברגש ובחיות, ובמיוחד בתפילות הימים-

הנוראים היה מרבה בבכיות ותחנונים.
בימיו האחרונים נחלש מאוד ואושפז 
בביה"ח, בני משפחתו לא משו ממיטתו, 
הילולת  יום  במרחשוון  כ"ב  רביעי  וביום 
כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע, השיב את נשמתו 
עולמו  לבית  ונסתלק  ליוצרה  הטהורה 
במעמד בני משפחתו שקראו פסוקי ייחוד 
]יצויין  חי".  כל  ו"נשמת  שמע"  ו"קריאת 
כי המנוח שנלב"ע ביום הילולת כ"ק מרן 
שנת  תרפ"ז,  בשנת  נולד  זיע"א  מהרי"ד 

הסתלקותו של מרן מהרי"ד זי"ע[.
הלוויות  מבית  שיצאה  בהלווייתו 
שמגר הגיעו קהל המונים לחלוק לו כבוד 
מבאיאן  האדמו"ר  כ"ק  בראשם  אחרון, 
בין  ישיבות.  וראשי  רבנים  ועוד  שליט"א 
כאלו  נראו  הלויות שמגר  בבית  המלווים 
מתלמידיו שביכו אותו תמרורים והיו גם 
מי שקרעו עליו קריעה כדין תלמיד לרבו 
המובהק. כולם העלו על נס את דרשותיו 
היה  המרגליות,  מפיק  שבפיו  הרבות, 
וחשיבות  גודל  על  חז"ל  בדברי  מתבל 
ויראת-שמים  תורה  ללימוד  הזמן  ניצול 
טהורה, אולם למעשה לא היה צורך בכל 

ספר- בבחינת  היה  עצמו  הוא  שכן  אלו, 
תורה חי, נאה דורש ונאה מקיים.

משם עבר מסע הלוויה לעבר ביהמ"ד 
הגדול בקרית בעלזא, שם המתינו לו המוני 
הישיבות  תלמידי  ואלפי  בעלזא  חסידי 
בעריכת  שהשתתפו  בעלזא  דחסידי  הק' 
שליט"א,  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  השוה"ט 
החסידים  שהמוני  ז"ל  המנוח  שזכה 
הלווייתו  במסע  ישתתפו  והבחורים 
כ"ק  בראשות  האחרון,  כבוד  לו  ויחלקו 

מרן אדמו"ר שליט"א.
חתנו הגדול, הגאון רבי צבי רבינוביץ 
שליט"א, ראש ישיבות רוז'ין-באיאן, קרא 
עליו בקול בכי ונהי את הפסוק "אם יתן 
איש את כל הון ביתו באהבה שאהב רבי 
לו". ותיאר  יבוזו  ישראל את התורה, בוז 
ללימוד  במלואו  הזמן  את  שניצל  איך 
התורה,  וחדוות  התלהבות  מתוך  התורה 
מתיקות  מתוך  בה  משתעשע  והיה 
להנחיל לתלמידיו  עצומה, אותה השכיל 
והיה  לפניהם,  מוסר  שהיה  בשיעורים 
ותוספות  רש"י  כל  על  ומתעמק  מתענג 
שאר  וכל  ואחרונים,  ראשונים  ושאר 
תענוגי העולם הזה לא היו שווים בעיניו 
כקליפת השום. בכל דרשה ודרשה שמסר, 
אש  של  לבה  מליבו  מתפרצת  היתה 
התורה.  לימוד  בחשיבות  דנורא  וזיקוקין 
חז"ל:  במאמר  קינתו  את  מסיים  כשהוא 

"ווי להאי שופרא דבלי בארעא". 
הרה"ג  תלמידו  הספידו  מכן  לאחר 
רבי אהרן דירנפלד שליט"א ראש הישיבות 
שאלפי  מילתא  סימנא  בציינו  לצעירים, 
אלפי תלמידיו זוכים להשתתף בהלווייתו 
תורה  הרבה  כה  בהם  רבם, שהחדיר  של 
ויראת-שמים. הוא ציין שליבו היה לב של 
תורה, פיו היה פה של תורה, בדבריו הזכיר 
שבהלוויתו של  ראש הישיבה הגאון רבי 
המנוח  של  ידידו  זצ"ל  רוזנגרטן  שמואל 
זצ"ל ציווה כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לומר 
לפני מיטתו כי שני תלמידי חכמים האלו 
רבי שמואל רוזנגרטן ורבי ישראל פנסטר 
קבלו על עצמם מיד אחרי הלוויה של כ"ק 
והתיישבו  ש"ס  ללמוד  זי"ע  מהר"א  מרן 
וסיימוהו  אב  כ"א  מר  יום  באותו  ללמוד 
עת  בכל  הראשון.  היארצייט  ביום  יחדיו 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  עמד  ההספדים  משא 
מסע  ההספד.  לדברי  והאזין  שליט"א 
ההלוויה יצא לעבר הר-הזיתים, שם נטמן 
מקום  בקרבת  ז"ל,  חותנו  לציון  בסמוך 
לציונו של הרה"ק רבי שלומ'קה מזוועהיל 

זי"ע.
וחתניו  בניו  את  אחריו  הותיר 
ומחנכים  תורה  מרביצי  כולם  החשובים 
שליט"א  שמחה  ר'  הרה"ג  בניו:  ידועים: 
מרביץ תורה בישיבת שערי תורה והרה"ג 
הק'  בישיבתנו  מג"ש   - שליט"א  אהרן  ר' 
רבינוביץ  צבי  רבי  הגאון  חתניו:  בב"ב. 
באיאן,  רוז'ין  ישיבות  ראש   - שליט"א 
הרה"ג ר' שמואל דרבמדיגר ר"מ בישיבת 
הירש  שלמה  ר'  והרה"ג  התורה"  "מאור 
נכדים  גור,  חסידי  בקהילת  דומ"ץ  הי"ו 

ונינים הממשיכים את דרכו.
יהא זכרו ברוך  .
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עסקים

 הריבית במשק עלתה ב-0.5% 
לרמה של 3.25%; המשכנתאות 

יוסיפו להתייקר

ישראל לוין

ישראל  בנק  של  המוניטרית  הוועדה 
החליטה להעלות את הריבית במשק בפעם 
היא  הנוכחי  ובחודש   - ברציפות  השישית 

תעלה ב-0.5%.
על  במשק  הריבית  רמת  תעמוד  כעת 
בגובה  11 שנים  ומדובר בשיא של   3.25%

הריבית.
היא  הריבית  להעלאת  הסיבות  אחת 
והניסיון  בישראל  הגוברת  האינפלציה 

להאט אותה באמצעות העלאות הרבות.
הציבור  הוא  המחיר  את  שישלם  מי 
נוספת  להתייקרות  יגרום  שהדבר  משום 
התייקרו  שכבר  ובמשכנתאות  בהלוואות 
הקודמת  הריבית  בהעלאת  משמעותית 
של  שיעור  על  ועמדה  יותר  חדה  שהיתה 
המשכנתאות  על  נסתכל  אם   .0.75%
הממוצע  המשכנתא  שהחזר  נראה  למשל, 
השנה.  מתחילת  שקלים  ב-193  התייקר 
האחרונה.  הריבית  עליית  בגלל  רק  זאת 
כמו כן, החזר המשכנתא הממוצע התייקר 

ב-750 שקלים.

"תהליכי  כי  מציינים  ישראל  בבנק 
ובעולם  בישראל  המוניטרי  ההידוק 
ההקלות  לצד  הביקושים  והתמתנות 
מחירי  וירידת  האספקה  בשרשראות 

הסחורות פועלים למיתון האינפלציה".
עוד מוסיפים כי "מאז החלטת המדיניות 
האחרונה, התחזק השקל מול הדולר ב-3% 
מנגד  ב-0.7%.  האפקטיבי  ובמונחי השער 

נחלש השקל מול האירו ב-2.8%".
הנתונים  "מניתוח  כי  מציינים  בבנק 
עולה שרמת התוצר במשק ממשיכה להיות 
הקורונה  משבר  טרום  מגמת  מקו  גבוהה 
כבר רבעון רביעי ברציפות. עם זאת, לאחר 
השני,  ברבעון  שנרשמה  הגבוהה  הצמיחה 
קצב הצמיחה ברבעון זה הואט, תוך ירידה 
בצריכה הפרטית, המשקפת בעיקר ירידה 

בצריכת בני-קיימא".
אוריאל  המסחר,  לשכות  איגוד  נשיא 
לין, תוקף את החלטת בנק ישראל להעלות 
שוב את הריבית: "מדובר בשגיאה חמורה 
מתגלים  בה  בתקופה  בוודאי  הנגיד.  של 
במשק  האטה  של  ראשונים  סממנים 
שמצריכים  האבטלה,  בשיעור  ועלייה 

לבלימת  יותר  ומקיפה  אחרת  חשיבה 
הן  עצמן  הריבית  העלאות  האינפלציה. 
את  מעלות  הן  שכן  אינפלציה  מאיצות 

עלויות המגזר העסקי בכללו".
משפחות  המלווה  'פעמונים'  ארגון 
המליץ  בהתנדבות  הבית  כלכלת  בתחום 
ההשפעה  את  היטב  לבדוק  למשפחות 
וההלוואות  המשכנתא  החזרי  גובה  על 
שנלקחו, ולשנות את התקציב המשפחתי 
ההוצאות  את  לצמצם  אומר  זה  בהתאם. 
ולהתייעל בתקציב המשפחתי, כדי לעמוד 

בהחזרים או להגדיל הכנסה.
עליית  של  שהאירוע  לזכור  "צריך 
אירוע  הם  המחירים,  ועליית  הריבית 
מתמשך ולא חד פעמי. כבר חווינו עליית 
ריביות וכמובן עליית מחירים של חשמל, 
דלק ומזון וצריך לשים לב שכנראה צפויים 
לנו עליית מחירים וריבית נוספת בחודשים 
הקרובים. על משקי הבית, להתאים עצמם 
פחות  קונה  שלנו  הכסף  בו  החדש  למצב 
שירותים  או  מוצרים  על  לוותר  ונצטרך 
בהוצאות  לעמוד  שנוכל  כדי  שונים, 

השונות", אמרו בארגון.

עליה במחירי המזון; 
החשמל והדלק יאמירו

למעט שופרסל, רוב הרשתות אישרו את עליית 
המחירים שהחלה השבוע 

ישראל לוין

הלא  החלב  מוצרי  מחירי  את  להעלות  החליטה  תנובה  המזון  ענקית 
או  והציבה אולטימטום לרשתות השיווק: העלו מחירים  מסובסדים ב-4.7% 
מעדנים,  גבינות,  הנוכחי:  בגל  שיתייקרו  המוצרים  בין  סחורה.  תקבלו  שלא 
תחליפי חלב ועוד. בתנובה מדגישים שאם הציבור יצליח להתמודד עם עליית 

המחירים הנוכחית, צפויה עליית מחירים נוספת.
ברשתות השיווק ניסו להימנע מעליית המחירים ואמרו שלא יאשרו אותה 
באופן מידי. בפועל, למעט שופרסל, רוב הרשתות אישרו את עליית המחירים 

שהחלה השבוע תימשך בהדרגה עד יום ראשון הקרוב.
אם נחזור כמה שבועות אחורה, ניזכר שתנובה לא לבד בעליית המחירים. 
לצדה, ניתן למצוא גם את טרה שייקרה את מוצריה ב-4.9%, יוניליבר שהודיע 
ומוצרים  סבונים  בוקר,  דגני  על   15% עד  של  עלייה  על  שבועות  כמה  לפני 

נוספים – ומחלבות גד שהודיעו על עלייה של 9.5%.
סנו  חברת  וההיגיינה.  הניקיון  במוצרי  גם  מחירים  עליית  ניכרה  כן,  כמו 
ייקרה את מוצרי הנייר ב-25%, חברת דיפלומט, שמייבאת את מוצרי ההגיינה 
של חברת P&G )פאמפרס וטייד למשל(, הודיעה על התייקרות של 16%. כך 

גם קימבלי קלארק חוגלה, שהעלתה את מחירי האגיס ולילי ב-9.5%.
גל ההתייקרות מורגש גם מחוץ לדלתות הסופר.  בשבועות הקרובים מחיר 
הדלק יתייקר ב-90-60 אגורות לליטר. חשוב לציין כי ישנו סבסוד של שקל 
שיאזן את המחיר. כמו כן, בסוף השנה המים יעלו ב-3.5%, הארנונה תתייקר 

ב-1.4% והחשמל יתייקר ב-12-10%.
בנימין  המיועד,  הממשלה  ראש  התחייב  הבחירות,  הבטחות  במסגרת 
נתניהו, להקפיא את "מחוללי האינפלציה" כלשונו )הארנונה, הדלק, החשמל 
להיכנס  צפויות  המחירים  שעליות  מכיוון  פשוט,  לא  באתגר  מדובר  והמים(. 

לתוקפן בעוד שבועות ספורים.

 נגיד בנק ישראל החליט על העלאת ריבית פעם שישית ברציפות והיא תגיע לשיא
של יותר מעשור • שוב יתייקר החזר המשכנתא החודשי 

יש לי מושג

כך תיזהרו ממתחזים ותערכו קניות בביטחה

הערת המערכת: באופן כללי מדור זה משקף את זכויות האזרח על פי חוקי המדינה. להלכה למעשה יש להתייעץ בכל דבר ועניין עם מורה הוראה 

מערך הסייבר הלאומי והרשות להגנת הפרטיות 
מתריעים מפני התגברות נסיונות של האקרים לנצל 
את ימי השיא של הקניות למתקפות למטרות גניבת 

כסף ופרטים אישיים, הפחדה ושיבוש הקנייה.
הלאומי  הסייבר  מערך  בלם  האחרון  בחודש 
המתחזים  אתרים  שמות   800 לרכישת  ניסיון 

לאתרים מוכרים.
בנוסף, בחודש האחרון התקבלו במוקד 119 של 
המערך כ-140 דיווחים על אתרים מתחזים שכוונו 
מתחזים  אתרים  כ-80  מתוכם  ישראלי,  קהל  אל 

לדואר ישראל.
אירועי  לניהול  האגף  ראש  תדהר,  ארז  לדברי 
ימי  סביב  "השנה  הלאומי,  הסייבר  במערך  סייבר 
אתרים  במספר  עלייה  חלה  המיוחדים,  הקניות 
בניסיונות  וכן  קניות  לאתרי  המתחזים  מקוונים 

דיוג, גניבת פרטים אישיים ובנסיונות לשבש אתרי 
במשק  ההגנות  לחיזוק  נערכנו  כך,  לאור  קניות. 
ולחברות  קניות  לאתרי  אקטיבית  פנייה  זה  ובכלל 
ויצירת  שליחויות עם התרעות על פרצות אבטחה 

קמפיין מודעות נרחב לקנייה בטוחה ברשת".
ברשות  אכיפה  מחלקת  מנהלת  קילנר,  עו"ד 
זו,  בתקופה  "במיוחד  מוסיפה,  הפרטיות  להגנת 
תקיפת  ניסיונות  כי  לזכור  וחברות  ארגונים  על 
האתרים גוברים והחשש לדלף מידע ושימוש לרעה 
במידע אודות הציבור גדלים בהתאמה. כדי להימנע 
מאירועי אבטחת מידע, על ארגונים להיערך מראש 
להגברת ההגנה על המידע האישי המוחזק על ידם 
והתקנות  הפרטיות  הגנת  חוק  לדרישות  בהתאם 

מכוחו".
הדיווח  חובת  את  לארגונים  מזכירים  ברשות 

באופן מיידי בכל אירוע אבטחה או חשש לו.

כמו כן מספקים המלצות לרוכשים באתרי קניות 
מקוונים:

רכישה  לפני   - מתחזים  אתרים  וזיהוי  בדיקה 
ובכלל  אמין  באתר  שמדובר  לוודא  מומלץ  באתר 
כתובת  יש  האם  האתר,  אודות  סקירות  לבחון  זה 

ומספר טלפון לפנייה.
חשודות,  להודעות  לב  לשים   – דיוג  נסיונות 
עם  המידע  את  ולבדוק  משלוחים,  על  במיוחד 
להגיע  עדיף  בפועל.  שבוצעה  ההזמנה  של  המידע 
לאתר דרך חיפוש בלתי תלוי, ולא לפתוח קישורים 

או צרופות.
לוודא  מומלץ   - לקנייה  המכשירים  הכנת 
האחרונה,  לגרסה  מעודכנת  ההפעלה  שמערכת 
ותוכנת  וירוס  אנטי  תוכנות  שמותקנות  ולוודא 

חומת אש מוכרות ואמינות.

 – שניתן  היכן  לסיסמה  נוסף  אימות  הוספת 
בהרשמה לאתר קניות מומלץ להגדיר אימות נוסף 

כגון קוד שנשלח במסרון.
שיש  לוודא  יש   – אשראי  כרטיס  על  שמירה 
האשראי  חברות  של  תקן   ,PCI DSS תקן  לאתר 
התשלום.  פרטי  הכנסת  בעת  לרוב  מופיע  אשר 
מומלץ לעקוב אחר חיובים, להוסיף אימות של קוד 
בפלטפורמות  להשתמש  או  באשראי  רכישה  בעת 

תשלום דיגיטליות או בכרטיס נטען.
 – אתרים  ושיבוש  הפחדה  לנסיונות  עירנות 
במקרה של כניסה לאתר שהוחלף בו התוכן לתוכן 
מאיים או מזויף, יש להימנע מללחוץ על קישורים 
ינסו  שהאקרים  ייתכן  הדפדפן.  את  ולסגור  בו 
יש  לרוב   – זמינים  יהיו  שלא  כך  אתרים  להעמיס 
לנסות לחזור לאתר במועד מאוחר יותר. כמו כן, יש 

להימנע מהורדת קבצים מאתרים.
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בעלות של 16 
מיליארד שקלים: 
הסכם ההפעלה 

החדש של הרכבת

יונתן קופר

משרדי התחבורה והאוצר הגיעו 
ישראל  להסכמות עם חברת רכבת 
2022- לשנים  הפעלה  הסכם  על 
2026, בהיקף של 16 מיליארד ש"ח. 
הסובסידיה  את  מסדיר  ההסכם 
הסעת  שירותי  עבור  המדינה  של 
מטענים  והובלת  ונוסעים  נוסעות 
התחייבויותיה  את  ומנגד  ברכבת, 
של הרכבת לרמת השירות ופיתוח 

בהתאם לתכניות האסטרטגיות.
ההסכם מתייחס לרמת השירות 
ברכבת, ובכלל זה רמת דיוק בלוחות 
הזמנים, תחזוקה וניקיון, מתן מידע 
הסדרי  וכיבוד  מכירה  לציבור, 
ונוסעים  לנוסעות  הנגשה  נסיעה, 
בפניות  טיפול  מוגבלויות,  בעלי 
הציבור ובאבדות ומציאות, הפחתת 
בין  השילוביות  ושיפור  הצפיפות 
הקשור  בכל  והאוטובוסים,  הרכבת 
מידע  זמנים,  לוחות  לתשתיות, 

לנוסע, כרטוס ועוד.
הסובסידיה מגלמת את ההפרש 
הרכבת,  של  ההפעלה  עלויות  בין 
לבין  ההפעלה,  לתכנית  בהתאם 
הסדרי  ממכירת  בפועל  הכנסותיה 
ההסכם  כולל  כן,  כמו  הנסיעה. 
ביעדי  עמידה  בגין  תמריצים 
מספר  הגדלת  השירות,  רמת 
והמשתמשים  המשתמשות 
בלוחות  דיוק  נבחרות,  בתחנות 
הציבור  רצון  שביעות  הזמנים, 

וקידום  שנתיים  סקרים  באמצעות 
ולשיפור  לפיתוח  פרויקטים 
החברה  במקביל,  ברכבת.  השירות 
עמידתה  אי  בגין  פיצויים  תשלם 
לפי  הנדרשת  השירות  ברמת 

ההסכם, במידת הצורך.
את  מסדיר  ההסכם  בנוסף, 
הובלת  עבור  הסובסידיה  תשלומי 
להובלה  דגש  מתן  תוך  מטענים, 
לצמצם  במטרה  הגודש,  באזורי 
קידום  וכן  בכבישים  העומסים  את 
של  הפיתוח  תכניות  של  ויישום 

רשת המסילות והתחנות בישראל.
משרדי  ידי  על  אושר  ההסכם 
החברות  רשות  והאוצר,  התחבורה 
רכבת  ודירקטוריון  הממשלתיות 
אינטנסיבית  עבודה  בתום  ישראל, 
של כשלוש שנים. כעת, עקרונותיו 
מפורסמים להערות הציבור למשך 
שבועיים, ולאחר מכן יובא ההסכם 
לענייני  השרים  ועדת  לאישור 

חברה וכלכלה.
עם  האחרון  ההפעלה  הסכם 
כמעט  לפני  נערך  ישראל  רכבת 
הוארך  ומאז   ,2014 בשנת  עשור, 
ההסכם  תוקף  לעת.  מעת  ועודכן 
אוקטובר,  בסוף  הסתיים  האחרון 
חדש,  הסכם  של  הסדרה  וללא 
את  לרכבת  להעביר  יהיה  ניתן  לא 
מה  נובמבר,  לחודש  הסובסידיה 
לציבור  בשירות  לפגוע  שעלול 
ומיטבית  יעילה  רציפה,  ובהפעלה 

של הרכבת לציבור הנוסעים.

שערים יציגים
נכון לתאריך 22.11.22

דולר
3.4750

אירו
3.5671

פרנק-שוויצרי
3.6391

שטרלינג
4.1307

יונתן קופר

צעד ראשון בדרך להסכם סחר חופשי 
והכלכלה  החוץ  משרדי  ויפן.  ישראל  בין 
פתיחת  על  היפנים  מקביליהם  עם  סיכמו 
מסלול שיוכל להוביל להסכם סחר חופשי 
סקר  הראשון  בשלב  ויכלול  המדינות,  בין 

היתכנות לקיום ההסכם.
את  הגדילה  יפן  האחרונות  בשנים 
מעורבותה בכלכלה הישראלית בהתמדה. 
חברות יפניות השקיעו סך של 13 מיליארד 
 ,2000 דולר בהיי-טק הישראלי מאז שנת 
ולמעלה מ-85 חברות יפניות פועלות כיום 

בישראל.
את  משקף  ההיתכנות  סקר  פתיחת 
ואת  ויפן  ישראל  בין  ביחסים  ההתקדמות 
הכלכלה  עם  הפעילות  בהיקף  הגידול 
כשברקע  בעולם,  בגודלה  השלישית 
שנים   70 המדינות  שתי  השנה  מציינות 

לכינון היחסים הדיפלומטיים בינן.
המשמעותי  במהלך  הראשון  השלב 
משרדי  נציגי  של  מפגש  קביעת  יהיה 
הרשויות  מול  הישראלים  והכלכלה  החוץ 
היפניות הרלוונטיות במועד קרוב על מנת 

לקדם את המהלכים בנושא.
ושירותים  סחורות  של  הסחר  היקף 
על  עמד   2021 לשנת  המדינות  שתי  בין 

3.574 מיליארד דולר, אשר מורכב מיצוא 
 8% של  )עליה  דולר  מיליארד   1.241 של 
 2.333 של  ויבוא   )2020 לשנת  בהשוואה 
 .)10% של  )עליה  דולרים  מיליארדי 
בעיקר  נבעה  היצוא  בהיקפי  העלייה 
מכשור  עסקיים,  שירותים  ביצוא  מעליה 
מכונות  בסיס,  מתכות  ורפואי,  אופטי 

ומיכון חשמלי ומכני.

כי  שגריר ישראל ביפן גלעד כהן אמר 
שמחים  אנחנו  מגעים  של  עשור  "לאחר 
הסכם  לקראת  השיחות  בהליך  להתחיל 
משמעותי  במהלך  מדובר  יפן.  עם  סחר 
הוזלת  מכסים,  להורדת  להוביל  שיוכל 
המיובאות  היפניות  והסחורות  המכוניות 
לישראל, ולסייע להגדלת היצוא הישראלי 
מקבלים  יפן  עם  המצויינים  יחסינו  ליפן. 
משוכנע  ואני  הכלכלי,  במישור  חיזוק 
להתהדק  ימשיכו  בינינו  שהקשרים 

במישורים נוספים".
מנהל מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה 
"בדיקת  הוסיף:  כהן,  אוהד  והתעשייה, 
היא  חופשי  סחר  להסכם  ההיתכנות 
בין  הכלכליים  ביחסים  משמעותי  צעד 
והתעשייה  הכלכלה  משרד  ליפן.  ישראל 
בטוקיו  כלכליות  נציגויות  מפעיל 
הרב  לביקוש  מענה  הנותנות  ובאוסקה, 
אין  זה.  בשוק  לפעול  ישראליות  מחברות 
צפוי  אשר  חופשי,  סחר  שהסכם  ספק 
פעולה  שיתופי  ולעודד  חסמים  להסיר 
הכלכליים  היחסים  את  יזניק  כלכליים, 
יוביל  חוץ  סחר  מינהל  משמעותי.  באופן 
במקביל  ההסכם  לקידום  המגעים  את 
באסיה,  נוספות  מדינות  מול  לתהליכים 
שייכנס  קוריאה  דרום  עם  ההסכם  כגון 

לתוקף בשבוע הבא".

משרד החוץ: "פריצת דרך לקראת 
הסכם סחר חופשי עם יפן"

הסכם הפעלה חדש לרכבת ישראל עד לשנת 
2026, בעלות של 16 מיליארד שקלים

משרדי החוץ והכלכלה סיכמו עם מקביליהם היפנים על פתיחת מסלול שיוכל להוביל 
להסכם סחר חופשי בין המדינות

פיתוח רשת החלוקה מהווה את אחד האתגרים המשמעותיים במשק החשמל 
 הישראלי והעולמי, במיוחד בשל המעבר לשימוש באנרגיה חשמלית ביותר

ויותר תחומים
יונתן קופר

רשות החשמל מפרסמת החלטה למתן "רישיון חלוקה" לחברת 
כי חברת  נקבע  לרפורמה במשק החשמל, שבה  בהתאם  החשמל 
ספק  רישיון  כבעלת  החלוקה  במקטע  פעילותה  תשמר  החשמל 

שירות חיוני.
את  יחליף  אשר  חלוקה  רישיון  החשמל  לחברת  יינתן  כן,  על 
ההוראות המסדירות את מקטע פעילות החלוקה ברישיון האחוד 

שניתן לחברה בשנת 1997.
רישיון החלוקה מפרט את התפקידים השונים ותחומי האחריות 
שיהיו לחברת החשמל כבעלת רישיון זה. מתן הרישיון לא מוסיף 
שנקבעו  כפי  החברה  או  העובדים  המדינה,  ממחויבות  גורע  או 

ברפורמה שהועברה בשנת 2018.
פיתוח רשת החלוקה מהווה את אחד האתגרים המשמעותיים 

במשק החשמל הישראלי והעולמי, במיוחד בשל המעבר לשימוש 
ויותר תחומים )תעשייה, רכבים ועוד(.  באנרגיה חשמלית ביותר 
אגירה  מתקני  וכניסת  באוכלוסייה  לגידול  הצפי  על  בנוסף  זאת 
תוך  מיטבי  באופן  ופיתוח הרשת  ניהול  דבר אשר מחייב  למשק, 

האצת השילוב באנרגיה מתחדשת וירוקה.
ההחלטה התקבלה לאחר השימוע שפורסם לציבור לפני ארבעה 
חודשים ולאחר בחינת כלל ההתנגדויות והערות שהוגשו. הרישיון 

יכנס לתוקף לאחר אישור וחתימת שר/ת האנרגיה הנכנס/ת.
אמיר שביט יו"ר רשות החשמל: "לאחר עבודה מורכבת שכללה 
היוצא  הרשות  ליו"ר  ובתודה  רבים  גופים  עם  פעולה  שיתופי 
חברת  של  החלוקה  רישיון  את  להסדיר  הצלחנו  קצבוי,  יואב  מר 
 .2018 בשנת  כבר  ברפורמה  נקבעו  פרטיו  אשר  רישיון  החשמל. 
משמעותית  פיתוח  תוכנית  לקידום   2023 בשנת  תפעל  הרשות 

במקטע החלוקה על מנת לעמוד ביעדי המשק".

רשות החשמל מעניקה לחברת החשמל 
רישיון חלוקה
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בריא לדעת
 לעטוף את הילד בצמר גפן? 

 את המידע הרפואי הזה 
כל הורה צריך להכיר

תפישת הכאב בתינוקות וילדים שונה מזו של 
 האדם הבוגר. בהיעדר חשיבה אבסטרקטית 

בגיל הצעיר, תינוקות ופעוטות אינם יכולים להבין 
רציונלית את הסיבה לכאב 

פרופ' איתי שביט 

דחופה  לרפואה  במחלקה  שכיחה  תופעה  הינו  חריף  כאב 
כוויה,  או  פציעה  עקב  להיגרם  יכול  כאב  ילדים:  מיון(  )חדר 
כאבי ראש, כאבי בטן, בעקבות ניתוח ועוד. כאב יכול גם לנבוע 
מפעולה פולשנית שנעשתה על ידי הצוות הרפואי בחדר המיון 

לצורך טיפולי או לצורך אבחנתי. 
החזרת  המוח,  קרום  דלקת  לשלילת  מותני  ניקור  למשל: 
לכף  שחדר  זר  גוף  או  מהאוזן  זר  גוף  הוצאת  למקום,  שבר 
הרגל, או ניקוז מורסה עורית. תפישת הכאב בתינוקות וילדים 
שונה מזו של האדם הבוגר. בהיעדר חשיבה אבסטרקטית בגיל 
את  רציונלית  להבין  יכולים  אינם  ופעוטות  תינוקות  הצעיר, 
הסיבה לכאב. תחושת הכאב זרה להם, מפחידה אותם, וגוררת 
בעקבותיה תחושות חרדה ומצוקה אשר יבואו לידי ביטוי בבכי 

ובאי שקט ניכרים. 
נפרד  בלתי  חלק  הינם  וחרדה  בכאב  והטיפול  ההערכה 
מהטיפול הכולל בתינוק ובילד. חוסר בטיפול נוגד כאב וחרדה 
בילדים מהווה גישה פסולה שאינה עומדת בקנה מידה אחד עם 
כשל  מהווה  ואף  הילדים  רפואת  של  המקובלים  הסטנדרטים 
ברמה המוסרית. בתינוקות וילדים, קיימת אחריות כוללת של 
הצוות המטפל )אחיות ורופאים( להפחית סבל ולהבטיח טיפול 

הומני. 
רבים  מחקרים  העולמית  בספרות  פורסמו  השנים  לאורך 
בתחום של כאב וחרדה בילדים וחלה התקדמות ניכרת בהבנת 
משמעות הכאב בכל גיל, אופן הערכתו וצורת הטיפול הנכונה. 
התקדמות זו באה לידי ביטוי ברמת הטיפול בכאב בחדרי מיון 

ילדים בארץ והיא תולדה של מספר גורמים: 
כאב  חווים  וילדים  שתינוקות  בעובדה  והכרה  הבנה  א. 

בעוצמה דומה לזו של מבוגרים, לעיתים אף יותר. 
ב. דחייה של מיתוסים אשר תמכו באי מתן טיפול נוגד-כאב 
לתינוקות וילדים. למשל הוכחות מדעיות מבוססות ששללו את 
ההנחה הרווחת שלתינוקות אין זיכרון לכאב . ושלילת הטענה כי 
לכאב ייתכנו אספקטים חיוביים )כאב כ"גורם מחשל" למשל(. 
ג. הפגת החשש מתופעות לוואי עקב מתן תרופות משככות 
קצרות  מאלחשות  בתרופות  בשימוש  עלייה  במקביל,  כאב. 

טווח. טווח הפעולה קצר מאפשר עליה בבטיחות הטיפול. 
ניתוח  לחדרי  מחוץ  מכשירני  בניטור  בשימוש  עליה  ד. 

ויחידות לטיפול נמרץ. 
בתינוקות  וחרדה  בכאב  הטיפול  הדסה  של  החולים  בבתי 
עם  מלא  בשיתוף  נעשה  והוא  תרופתי  בהכרח  אינו  וילדים 
שקטה  לסביבה  והילד  ההורים  הכנסת  ידי  על  למשל  ההורים, 
בתוך המחלקה ומתן פרטיות, הדרכת ההורים כיצד להסיח את 
דיבור,  מגע,  ע"י  והרגעה  שונים  באמצעים  התינוק  של  דעתו 

ואפילו מוסיקה. 
הגיל הצעיר יוצר בעיה מיוחדת בעת שהצוות הרפואי נדרש 
במקרים  לכן,  למשל(.  שבר  )החזרת  כואבת  פעולה  לביצוע 
רבים, הפחתה יעילה של החרדה והכאב יכולה להיעשות רק על 
ידי טיפול תרופתי סדטיבי )הרדמה קצרה, טשטוש(. טיפול זה 
דורש ידע ומיומנות מצד הרופא המטפל והצוות וביצוע רציף 

של תהליכי הכשרה והרשאה על פי נהלי משרד הבריאות. 
כאמור במרכז הרפואי הדסה קיים דגש מיוחד בתחום של 
ילדים  דחופה  לרפואה  המחלקות  צוותי  בילדים.  וחרדה  כאב 
יום  הצופים מטפלים  והר  כרם  עין  בהדסה  ילדים(  מיון  )חדרי 
יום בעשרות תינוקות וילדים שסובלים ממחלות ופציעות מכל 
דרגות החומרה. המיומנות של הצוותים הסיעודיים והרפואיים 
בטיפול בכאב וחרדה היא גבוהה ומאפשרת לילדים לעבור את 

המחלה/פציעה עם מינימום כאב וסבל. 

הכותב הוא פרופ' איתי שביט, מנהל אגף ילדים 
בהדסה ויו"ר החוג לרפואה דחופה בילדים באיגוד 
הישראלי לרפואה דחופה

הוא הסרטן הראשון בשכיחותו  ריאה  סרטן 
הן  הישראלית,  באוכלוסייה  תמותה  כגורם 
והוא  מאחר  קטלני  הוא  בנשים.  והן  בגברים 
המחלה  לרוב  ואז  מאוחרים  בשלבים  מתגלה 
עם  בשיחה  נוספים.  לאיברים  התפשטה  כבר 
האונקולוגי  המרכז  מנהל  פלד,  ניר  פרופסור 
הוא  צדק  שערי  הרפואי  במרכז  הלמסלי  ע"ש 
מסביר על דרכי הטיפול החדשניות והכי חשוב, 
דשמיא  בסייעתא  מראש  להימנע  אפשר  איך 

מלהיכנס לסטטיסטיקה הארורה.
"בשנים האחרונות התרחשו מספר תהליכים 
המחלה  עם  בהתמודדות  המפה  את  ששינו 
הזאת"  הוא פותח "השינוי הראשון הוא אבחון 
הוכח מדעית, שבדיקת  וזה  ברור  כיום  מוקדם, 
מעל  אנשים  עבור  נמוכה  בעוצמה  חזה  סיטי 
 30 )או  שנה  ל-30  מעל  שעישנו   ,50-55 גיל 
שנות חפיסה בחישוב של חפיסה ליום(, מפחית 
בנשים.  ו-40%  בגברים  ב-26%  התמותה  את 
לכל אחד  וזמינות  בסל  כלולות  הללו  הבדיקות 

ואחת" הוא מדגיש.
האם כדאי להיבדק גם בגיל מוקדם יותר?

וגיל  ככל  גיל,  תלוי  הינו  ריאות  "סרטן 
גבוה  ריאות  לסרטן  הסיכוי  כך  עולה  המאובחן 
לעישון  החשיפה  שלב  בין  פער  יש  כי  יותר, 
בדיקות  שיעשה  מי  לכן  המחלה.  להופעת  ועד 
הסיבה  וזאת  כלום  עדיין  יראה  לא  צעיר  בגיל 
בדיקות  את  לעשות  היא  בעולם  שההמלצה 
הסקר מגיל 55, ובישראל הורידו את הגיל ל-50 
מסיבות טכניות, כאשר המטרה לזהות את הגוש 

כשהוא קטן וניתן לטפל בו ברמה מקומית.
הבנת  "הוא  ממשיך  הוא  השני"  "השינוי 
אנו  כיום  כלומר,  המחלה.  של  הביולוגיה 
הקבוצות של  תתי  כלל  את  מאוד  טוב  מכירים 
סרטן הריאה ובהתאם לתת הקבוצה הרלוונטית 
יודעים לכוון את הטיפול באופן מדויק. כך שאם 
 30 רק  לטיפול  הגיבו  חולים   100 מתוך  בעבר 

מטופלים כי הוא היה אחיד יותר, כיום הטיפול 
מותאם אישית וממוקד והינו ייחודי לאופי של 
המחלה הספציפית של כל מטופל, כאשר ניתן 
אחוזי  את   80% של  בסבירות  מראש  להעריך 

ההצלחה של הטיפול".
אפשרויות  על  יותר  מעט  לפרט  תוכל 

הטיפול הקיימות כיום?
לאופי  לשניים בהתאם  נחלקים  "הטיפולים 
הטיפולים  קבוצת  היא  הראשונה  המחלה. 
היכולת לאתר תקלה  יש את  כיום  הביולוגיים: 
הגידול  את  שהופך  הגידול  של  הגנים  באחד 
התורפה  בנקודת  בו  לפגוע  ניתן  ואז  לפגיע 
את  שחוסם  ומותאם  ממוקד  טיפול  באמצעות 

המסלול הביולוגי".
באיזה אופן ניתנים הטיפולים?

יומיים  "הטיפולים האלו הם לרוב בכדורים 
שלוקחים אותם בבית עם מעט מאוד תופעות 
מהר  מגיב  הגידול  כאשר  בכלל,  אם  לוואי 

בסבירות די גבוהה".
פרופ' פלד מרחיב את ההסבר: "הגידול לא 
הגנים  על  מתבסס  והוא  חדשים  גנים  מייצר 
באופן  מקודד  שהגן  רק  האדם,  של  הקיימים 
שהוא עובד ללא הפסקה. התרופות הביולוגיות, 
עצמם  את  מתאימות  לומיקראס,  כדוגמת 
לחלבון הפגום של הגידול ועוצרות אותו. אנחנו 
מזהים את פס הייצור של הגידול ותוקפים אותו 
שלא יוכל לעבוד, אלו תרופות מאוד ממוקדות 

כי הטיפול מיוחד רק לתאים שיש בהם בעיה".
מה הוא משך הטיפול?

יומי  ויום  ממושך  לטיפול  נדרשים  "אנחנו 
מהמקרים  בחלק  המחלה,  על  להשתלט  כדי 
הטיפולים יכולים להיות יעילים לשנים על גבי 
שנים ובחלק מהמקרים כעבור פרק זמן מסוים 
הגידול יכול לפתח חסינות לטיפול ואז יש צורך 

להתאים אותו מחדש".

השנייה:  לקבוצה  פלד  פרופ'  עובר  כעת 
מיועדים  האימונולוגים  הטיפולים  "קבוצת 
למקרה שלא ניתן לזהות גן בודד שמהווה נקודת 
בעשור  מטופלים  זה  מסוג  גידולים  תורפה. 
החיסון  מערכת  של  גיוס  באמצעות  האחרון 
של המטופל עצמו נגד הגידול עד כדי השמדה 
משחרר  הגידול  אם  המחלה.  של  מוחלטת 
חלבונים או חלקיקים שמפריעים או מנטרלים 
את מערכת החיסון אז הטיפולים הללו מטרתם 
יכולה  החיסון  מערכת  ואז  להפרעה  להפריע 
של  למיידיות  בניגוד  כלות.  עד  אותו  להשמיד 
אורך  האלו  לטיפולים  הביולוגיים,  הטיפולים 

כחודשיים להשפיע".
מה הם הדרכים להימנע ככל הניתן ממחלה 

זו?
"הגורם הנפוץ ביותר זה עישון שאחראי על 
גורם  גם  עישון  הריאה,  סרטן  ממקרי  כ-80% 
מחלות  של  שורה  וכן  דם  וכלי  כליות  למחלות 
סרטן אחרות. הפסקת עישון וכמובן הכי חשוב 
אי התחלת עישון ולצד זה בדיקת סקר מוקדמת 
הם הדברים שאפשר באמצעותם למנוע ולעצור 

את המחלה הזו".
אותו  המקום  על  מילים  כמה  לומר  תוכל 

אתה מנהל כיום?
על  צדק"  "שערי  של  האונקולוגי  "האגף 
מתמקד  קומותיו  חמשת  על  הלמסלי  שם 
החל  הם,  באשר  סרטן  לחולי  כוללני  בטיפול 
כל  את  וכולל  ומתקדמת  מוקדמת  ממחלה 
עם  הסרטן  לחולי  האפשריים  הטיפולים  מגוון 
המכשור המתקדם ביותר שיש וצוות מהטובים 
האונקולוגיה.  של   "13 "שייטת  אנחנו  ביותר. 
מומחים  תמצאו  אצלנו  ובשקט.  טוב  עובדים 
והקרינה   הסרטן   תחומי  בכל  בינלאומיים 
ידידותית  סופר  בסביבה  באחווה  העובדים 

למטופל".

 על רקע חודש המודעות:
 אבחון מוקדם, דרכי טיפול 

והכי חשוב: איך מונעים מראש
פרופסור ניר פלד, מנהל מרכז הסרטן ע"ש הלמסלי של "שערי צדק" שנפתח לאחרונה במבנה החדש 

ומומחה בסרטן ריאה, מדבר על כל מה שרציתם לדעת על סרטן ריאה # האם כדאי להיבדק בגיל 
מוקדם יותר? מה הוא ההבדל בין טיפול ביולוגי לאימונולוגי? ואיך תחסכו מעצמכם את המחלה

 

 דו"ח חדש: כ-59% מהישראלים 
סובלים מעודף משקל

דו"ח חדש של המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות המתפרסם 
בישראל  הבוגרת  מהאוכלוסייה  כ-59%  כי  מעלה  )שלישי(  הבוקר 

בגילאים 20 עד 64 סובלים מעודף משקל ומהשמנת יתר. 
שיעור  מגיע  ומעלה   65 בני  גברים  בקרב 

כמעט  יתר  והשמנת  המשקל  עודף 
ל–40%. 

הנתונים העלו גם שגברים סובלים 
בהשוואה  משקל  מעודף  יותר  הרבה 
לנשים - כ-39.2% מהגברים לעומת 

30.1% מהנשים. בקרב בני 65 ומעלה, 
יתר  מהשמנת  סבלו  מהגברים   40%

ו-30% מהנשים. 
בני- בקרב  גם  נצפתה  בהשמנה  עלייה 

מהשמנה,  סבלו  הנוער  מבני   11.8% נוער. 

 1.6% של  ועלייה   2019 לשנת  בהשוואה  אחוז  כמעט  של  עלייה 
בהשוואה לשנת 2017. 

ניתוח הנתונים מראה כי שיעורי ההשמנה ניכרים במיוחד 
ושיעור  נמוך,  סוציו־אקונומי  ממעמד  נוער  בני  בקרב 
ההשמנה בקרב בנים בני 14–15 הבאים ממעמד סוציו־
פי שניים לעומת  - כמעט  נמוך הוא 15.9%  אקונומי 
סוציו־ לשכבה  המשתייכים  גילם  בני  אצל  הנתון 
זו  גיל  בקבוצת  הבנות  בקרב  גבוהה.  אקונומית 
לעומת   10.7%  - יותר  קטנים  פערים  נרשמו 

 .7.5%
חלה   2021 בשנת  כי  מהמסמך  עולה  עוד 
מבני   7.7%  - ילדים  בהשמנת  חריגה  עלייה 
של  עלייה  מהשמנה,  סובלים  בישראל  השבע 

אחוז בהשוואה לשנים קודמות. 

בשנת 2021 חלה עלייה חריגה בהשמנת ילדים ונוער. מהנתונים עולה כי גברים סובלים מעודף 
משקל יותר מנשים
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פרשת תולדות תשפ"גבס"ד, הנעשה והנשמע ב'מרכז מוסדות בעלזא' בארץ ישראל

לשמחת הבר מצוה לבנו הרה"ח ר' מתתיהו דוב קרייזמן שליט"א – בני ברק יע"א  

נושאי הממלכה

ברכת מזל טוב לבבית לתומכינו היקרים הי"ו בארה"ק

נאמן המוסדות

לשמחת הבר מצוה לנכדו הרה"ח ר' גדליה יוסף מילר שליט"א - ירושלים ת"ו 

לשמחת הבר מצוה לנכדו הרה"ג ר' ירמיהו דמן שליט"א - ירושלים ת"ו, ר"מ בישיבה קטנה דחסידי בעלזא 

להולדת הנכד הרה"ח ר' מאיר אריה דמן שליט"א - בני ברק יע"א 

להולדת הנכדה העסקן הרה"ח ר' מענדל טייכמן שליט"א - ירושלים ת"ו, מנהל מכון מעשה רוקח 

להולדת הבת בנש"ק הרה"ח ר' יוסף מאיר הלברשטאם שליט"א - קרית גת יע"א, חבר הוועד לעניני תקשורת 

תומך כהלכה

 הרה"ח ר' יהודה ברגר שליט"א - אשדוד יע"א
לשמחת הבר מצוה לבנו  

 הרה"ח ר' עקיבא ברקוביץ שליט"א - בית שמש יע"א
לשמחת הבר מצוה לבנו  

 המחנך הרה"ח ר' אליהו שלום ברקוביץ שליט"א - בית שמש יע"א
לשמחת הבר מצוה לנכדו מנהל רוחני בת"ת דחסידי בעלזא 

 הרה"ג ר' מרדכי ראנד שליט"א - בני ברק יע"א
לשמחת הבר מצוה לנכדו  

יקר אורייתא

 הרה"ח ר' אריה ווייס שליט"א - אשדוד יע"א
לשמחת הבר מצוה לבנו  

 הרה"ג ר' אברהם דוד קארניאל שליט"א - ירושלים ת"ו
לשמחת הבר מצוה לבנו ר"מ בישיבה קטנה דחסידי בעלזא 

 הרה"ח ר' משה יוסף פרידמן שליט"א - בני ברק יע"א
להולדת הנינה  

 הרה"ח ר' מרדכי דמן שליט"א - ירושלים ת"ו
לאירוסי הנכד  

 הרה"ח ר' אהרן וינד שליט"א - ירושלים ת"ו
להולדת הנכדה  
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תומך כהלכה

 הרה"ג ר' יצחק לנדא שליט"א - בני ברק יע"א
לשמחת הבר מצוה לנכדו  

 הרה"ח ר' דוב מרבך שליט"א - ירושלים ת"ו
לשמחת הבר מצוה לבניו התאומים  

 הרה"ג ר' ישראל ווינטרניץ שליט"א - ירושלים ת"ו
לשמחת הבר מצוה לבנו מנהל רוחני בישיבה קטנה צור יעקב דחסידי בעלזא 

 הרה"ג ר' יוסף עמרם מושקוביץ שליט"א - ירושלים ת"ו
לשמחת הבר מצוה לנכדו אב"ד באניהאד וסד"ד בבד"צ מחזיקי הדת 

 הרה"ח ר' יצחק משה אוסטרליץ שליט"א - ירושלים ת"ו
לשמחת הבר מצוה לנכדו  

 העסקן מוהרה"ח ר' מרדכי וועבר שליט"א - ירושלים ת"ו
לשמחת הבר מצוה לנינו ולהולדת הנין משב"ק אצל כ"ק מרן מהר"א זי"ע 

 הרה"ח ר' מאיר שיף שליט"א - אשדוד יע"א
להולדת הנכד  

 הרה"ח ר' יוסף ושדי שליט"א - בני ברק יע"א
להולדת הנכד  

 הרה"ח ר' אהרן ווייס שליט"א - בני ברק יע"א
להולדת הנכדה  

 הרה"ח ר' יעקב נח רוקח שליט"א - בני ברק יע"א
להולדת הנכדה  

 מוהרה"ח ר' יצחק ווייס שליט"א - בני ברק יע"א
להולדת הנין  

 הרה"ח ר' חיים שלמה שיק שליט"א - חיפה יע"א
להולדת הבן  

 הרה"ג ר' יצחק אייזיק כהן שליט"א - ירושלים ת"ו
להולדת הבן דומ"צ קהל מחזיקי הדת 

 הרה"ח ר' שמעון אוסטרליץ שליט"א - ירושלים ת"ו
להולדת הבת  

 הרה"ג ר' ניסן משה קופרשטיין שליט"א - ירושלים ת"ו
להולדת הנכדים ר"מ בישיבת תורה ואמונה 

 העסקן הרה"ח ר' משה יואל פנעט שליט"א - ירושלים ת"ו
להולדת הנכד גבאי צדקה בחברת אהבת חסד 

 מוהרה"ג ר' ראובן גרוס שליט"א - ירושלים ת"ו
להולדת הנינים ראש ישיבת שער השמים 

 מוהרה"ח ר' משה אייזנבאך  שליט"א - ירושלים ת"ו
להולדת הנין  

תורם נכבד

 הרה"ח ר' חיים נתן גרויז שליט"א - אשדוד יע"א
לשמחת הבר מצוה לבנו  

 הרה"ח ר' יוחנן הוכהייזר שליט"א - אשדוד יע"א
לשמחת הבר מצוה לבנו  

 הרה"ח ר' אהרן אליעזר ראנד שליט"א - אשדוד יע"א
לשמחת הבר מצוה לבנו  

 הרה"ח ר' אהרן מרדכי מילר שליט"א - גבעת זאב יע"א
לשמחת הבר מצוה לבנו  

 הרה"ג ר' עזריאל נוסבוים שליט"א - ירושלים ת"ו
לשמחת הבר מצוה לבנו ר"מ בביהמ"ד המרכזי בקרית בעלזא 

 הרה"ג ר' אלימלך לרנר שליט"א - ירושלים ת"ו
לשמחת הבר מצוה לבנו דומ"צ קהל מחזיקי הדת 

 הרה"ח ר' חיים כ"ץ שליט"א - אשדוד יע"א
להולדת הבן  

 הרה"ח ר' אברהם אהרן שטרובך שליט"א - אשדוד יע"א
להולדת הבן  

 הרה"ח ר' שלמה ווייס שליט"א - אשדוד יע"א
להולדת הבן  

 הרה"ח ר' שמואל קופרשטיין שליט"א - אשדוד יע"א
להולדת הבת  

 הרה"ח ר' אשר  לנגה שליט"א - בית שמש יע"א
לאירוסי הבן  

 הרה"ח ר' לוי יצחק לנדמן שליט"א - בית שמש יע"א
להולדת הבת  

 הרה"ח ר' יהושע קאליש שליט"א - בני ברק יע"א
להולדת הבן  

 הרה"ח ר' ישראל מרדכי אייזנבך שליט"א - בני ברק יע"א
להולדת הבן  
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תורם נכבד

 הרה"ח ר' אברהם יצחק זלפריינד שליט"א - בני ברק יע"א
להולדת הבת  

 הרה"ח ר' מנדל פנעט שליט"א - ירושלים ת"ו
לאירוסי הבן  

 הרה"ג ר' אהרן רובינפלד שליט"א
לאירוסי הבת ראש הישיבה דחסידי בעלזא, ירושלים ת"ו 

 הרה"ח ר' שלום ווייניג שליט"א - ירושלים ת"ו
לאירוסי הבן  

 הרה"ח ר' ישראל ווסרמן שליט"א - ירושלים ת"ו
להולדת הבן  

 הרה"ח ר' אהרן לוינגר שליט"א - ירושלים ת"ו
להולדת הבן  

 הרה"ח ר' מענדל שיף שליט"א - ירושלים ת"ו
להולדת הבן  

 הרה"ח ר' הערש לייב קליין שליט"א - ירושלים ת"ו
להולדת הבת  

 הרה"ח ר' יחיאל גרינבוים שליט"א - ירושלים ת"ו
להולדת הבת  

 הרה"ח ר' אהרן וועבר שליט"א - ירושלים ת"ו
להולדת הבת  

 הרה"ח ר' דוד פיליפ שליט"א - ירושלים ת"ו
להולדת הבת  

 הרה"ח ר' יחיאל אברהם וינד שליט"א - ירושלים ת"ו
להולדת הבת  

 הרה"ח ר' יעקב ושדי שליט"א - מעלה אדומים יע"א
להולדת הבן  

 הרה"ח ר' יצחק לוינשטיין שליט"א - נוף הגליל יע"א
להולדת הבת  

 הרה"ח ר' יצחק הערש קופרשטיין שליט"א - קרית גת יע"א
להולדת הבן  

 הרה"ח ר' יצחק שפירא שליט"א - קרית גת יע"א
להולדת הבן  

 הרה"ח ר' מנחם מאניש ספרין שליט"א - קרית גת יע"א
להולדת הבן  

יזכו לרוות רוב תענוג ונחת דקדושה 
בכלים מלאים וגדושים, מתוך שפע 

 ועושר ופרנסה בהרחבה גדולה,
ולגדל צאצאיהם לתורה ולחופה 

 ולמעשים טובים בבריות גופא
וכל טוב סלה.
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לשמחת הבר מצוה לנכדו ולהולדת הנין הרה"ח ר' בעריש פרידמן שליט"א - אנטווערפן יצ"ו 

להולדת הנין הרה"ח ר' דוד דייטשר שליט"א - מאנסי יצ"ו 

תמכין דאורייתא

להולדת הנכדה הרה"ח ר' אברהם אליעזר איגל שליט"א - ברוקלין יצ"ו 

להולדת הנין הרה"ח ר' נחום קליין שליט"א - ברוקלין יצ"ו 

לאירוסי הבן הרה"ח ר' מאיר דוב קליין שליט"א - מונטריאל יצ"ו 

זר זהב

חבר נשיאות

ברכת מזל טוב לבבית לתומכינו היקרים הי"ו ברחבי תבל

לשמחת הבר מצוה לנכדו הרה"ח ר' אברהם צבי חיים רייז שליט"א – ניו יארק יצ"ו   

 הרה"ח ר' יחיאל הרשקוביץ שליט"א - אנטווערפן יצ"ו
לשמחת הבר מצוה לנכדו  

 הרה"ח ר' ישראל שטרן שליט"א - לונדון יצ"ו
לשמחת הבר מצוה לנכדו  

 הרה"ח ר' יצחק ארנפלד שליט"א - לונדון יצ"ו
לשמחת הבר מצוה לנכדו  

 הרה"ח ר' אהרן גראס שליט"א - מונטריאל יצ"ו
להולדת הנכדה ולשמחת הבר מצוה לנכדו  

 הרה"ח ר' אברהם אבא קליין שליט"א - ברוקלין יצ"ו
להולדת הנין  

 הרה"ח ר' מאיר משה גרוסמן שליט"א - לונדון יצ"ו
להולדת הנין  

 הרה"ח ר' דוד ישעיה גליק שליט"א - לונדון יצ"ו
להולדת הנינה  

 הרה"ח ר' אברהם הוכהייזער שליט"א - מאנסי יצ"ו
להולדת הנכד  

פרנס היום

עטרת פז

 העסקן הרה"ח ר' פנחס לערנער שליט"א - ברוקלין יצ"ו
לשמחת הבר מצוה לנכדו מנהל משרדי מרכז מוסדות בעלזא 

 הרה"ח ר' שמעון ווסרמן שליט"א - מונטריאל יצ"ו
לשמחת הבר מצוה לנכדו  

 הרה"ח ר' שמעון בינעטה שליט"א - מונטריאל יצ"ו
לשמחת הבר מצוה לנכדו ולהולדת הנכד  

 הרה"ח ר' דוד שפירא שליט"א - ברוקלין יצ"ו
לאירוסי הנכד  
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עטרת פז

 הרה"ח ר' דוד גראס שליט"א - ברוקלין יצ"ו
להולדת הנכד  

 הרה"ח ר' עקיבא משה טויבער שליט"א - ברוקלין יצ"ו
להולדת הנכדה  

 הרה"ג ר' וואלף בער לערנער שליט"א - מונטריאל יצ"ו
לאירוסי הנכד דומ"צ קהל מחזיקי הדת 

 הרה"ג ר' בערל אופמאן שליט"א - מונטריאל יצ"ו
להולדת הנכד  

שר האלף

 הרה"ח ר' משה שמואל דייטש שליט"א - ברוקלין יצ"ו
לשמחת הבר מצוה לנכדו  

 הרה"ח ר' יהודה אהרן וועבר שליט"א - ברוקלין יצ"ו
לשמחת הבר מצוה לנכדו  

 הרה"ח ר' וואלף גראס שליט"א - מונטריאל יצ"ו
לשמחת הבר מצוה לבנו  

 הרה"ח ר' אהרן פאסטען שליט"א - מונטריאל יצ"ו
לשמחת הבר מצוה לנכדו  

 הרה"ח ר' אהרן הרשקוביץ שליט"א - מאנסי יצ"ו
לשמחת הבר מצוה לבנו  

 הרה"ח ר' אברהם דרעזנער שליט"א - קוט סט. לוק יצ"ו
לשמחת הבר מצוה לבנו  

 הרה"ח ר' סענדר שטארק שליט"א - אנטווערפן יצ"ו
להולדת הבן  

 הרה"ח ר' שרגא גאנצפריעד שליט"א - ברוקלין יצ"ו
לאירוסי הבן  

 הרה"ח ר' אברהם יהושע פראנק שליט"א - ברוקלין יצ"ו
להולדת הנכד  

 הרה"ח ר' משה צבי קוט שליט"א - ברוקלין יצ"ו
להולדת הנכדה  

 הרה"ח ר' שמואל יודא אויש שליט"א - ברוקלין יצ"ו
להולדת הנינה  

 הרה"ח ר' אברהם מושקוביץ שליט"א - לונדון יצ"ו
להולדת הנין  

 הרה"ח ר' בערל קוט שליט"א - מאנסי יצ"ו
לאירוסי הבת  

 הרה"ח ר' אברהם קוט שליט"א - מאנסי יצ"ו
לאירוסי הנכדה  

הרה"ג ר' בצלאל טוביה וועטנשטיין שליט"א - מאנסי יצ"ו, 
 דומ"צ קהל מחזיקי הדת

להולדת הנכד  

 הרה"ח ר' יצחק דוד שרייבר שליט"א - מאנסי יצ"ו
להולדת הנכד  

אבן שוהם

 העסקן הרה"ח ר' אליעזר ליפא לערנער שליט"א - לונדון יצ"ו
לשמחת הבר מצוה לנכדו  

 הרה"ח ר' משה לערנער שליט"א - מונטריאל יצ"ו
לשמחת הבר מצוה לבנו  

 המשפיע הרה"ג ר' פייבל דירנפעלד שליט"א - אנטווערפן יצ"ו
להולדת הנכדה  

 הרה"ח ר' יהודה רוטנר שליט"א - אנטווערפן יצ"ו
להולדת הנכד  

 הרה"ח ר' שלמה שיף שליט"א - ברוקלין יצ"ו
להולדת הבת  

 הרה"צ ר' פייבוש מאסטער שליט"א - ברוקלין יצ"ו
להולדת הנכד אדמו"ר מיאברוב 

 הרה"ג ר' יחזקאל עקיבא גראס שליט"א - ברוקלין יצ"ו
להולדת הנכד דומ"צ קהל מחזיקי הדת 

 הרה"ח ר' יוסף קליין שליט"א - וויען יצ"ו
לאירוסי הנכד  



 | גליון 2076 | פרשת תולדות תשפ"ג20

יזכו לרוות רוב תענוג ונחת דקדושה בכלים מלאים וגדושים, 
מתוך שפע ועושר ופרנסה בהרחבה גדולה, ולגדל צאצאיהם 
לתורה ולחופה ולמעשים טובים בבריות גופא וכל טוב סלה.

אבן שוהם

 הרה"ח ר' משה צבי פארבער שליט"א - לונדון יצ"ו
להולדת הנכדה  

 הרה"ח ר' משה אליהו וועטנשטיין שליט"א - לעקוואד יצ"ו
להולדת הבן  

 הרה"ח ר' אהרן דוד פראנק שליט"א - מונטריאל יצ"ו
להולדת הבן  

 הרה"ג ר' לייבל פינקלשטיין שליט"א - מאנסי יצ"ו
להולדת הנינים  

 הרה"ח ר' פסח גולדברג שליט"א - אנטווערפן יצ"ו
לשמחת הבר מצוה לבנו  

 הרה"ח ר' ישעיה ווסרמן שליט"א - ברוקלין יצ"ו
לשמחת הבר מצוה לבנו  

 הרה"ח ר' אהרן דוד דייטש שליט"א - ברוקלין יצ"ו
לשמחת הבר מצוה לבנו  

 הרה"ח ר' יחזקאל שרגא וועבר שליט"א - ברוקלין יצ"ו
לשמחת הבר מצוה לבנו  

 הרה"ח ר' יעקב דוד שווייצער שליט"א - לונדון יצ"ו
לשמחת הבר מצוה לבנו  

 הרה"ח ר' עקיבא רוזנפלד שליט"א - לונדון יצ"ו
לשמחת הבר מצוה לבנו  

 הרה"ח ר' אהרן וואלדמאן שליט"א - מונטריאל יצ"ו
לשמחת הבר מצוה לבנו  

 הרה"ח ר' ישראל דויטש שליט"א - ניו יארק יצ"ו
לשמחת הבר מצוה לבנו  

 הרה"ח ר' מרדכי נוימאן שליט"א - לונדון יצ"ו
להולדת הבן  

 הרה"ח ר' משה מרדכי במברגר שליט"א - לונדון יצ"ו
להולדת הבן  

 הרה"ח ר' יודל קורנבלי שליט"א - לונדון יצ"ו
להולדת הבן  

 הרה"ח ר' יהושע ווייס שליט"א - לונדון יצ"ו
להולדת הבת  

 הרה"ח ר' הרשל דירנפלד שליט"א - לונדון יצ"ו
להולדת הבת  

 הרה"ח ר' ישראל משה רבינוביץ שליט"א - לעקוואד יצ"ו
להולדת הבן  

 הרה"ח ר' ישי גראס שליט"א - מונטריאל יצ"ו
להולדת הבת  

 הרה"ח ר' אלימלך גראס שליט"א - מאנסי יצ"ו
להולדת הבן  

 הרה"ג ר' ישראל יצחק מוסטר שליט"א - מאנסי יצ"ו
להולדת הבן רב ביהמ"ד יאברוב 

 הרה"ח ר' עמרם לוי אופמן שליט"א - מאנסי יצ"ו
להולדת הבן  

 הרה"ח ר' אליהו שווייצר שליט"א - ברוקלין יצ"ו
לאירוסי הבת  

 הרה"ח ר' ישעיה שלום וועבר שליט"א - ברוקלין יצ"ו
לאירוסי הבן  

 הרה"ח ר' אהרן טויבער שליט"א - ברוקלין יצ"ו
להולדת הבת  

 הרה"ח ר' אביגדור איגעל שליט"א - ברוקלין יצ"ו
להולדת הבת  

תורם נכבד
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השבוע לפני 28 שנה
בעריכת י. סגל

במעמד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א שהגיע היישר מערש החסידות בוואהלין לאשדוד

ברוב פאר והדר נחנך ביהמ"ד ומרכז חסידי בעלזא באשדוד
אלפי ישראל – אדמורי"ם, רבנים, ראשי 
ישיבות, חסידים ואוהדים, אישי ציבור ונדיבי 
לב – זכו ביום ראשון ז"ך תשרי למספר שעות 
חנוכת  בחגיגת  עילאית,  התרוממות  של 
ביהמ"ד המפואר של חסידי בעלזא באשדוד, 
לאחר שעברו למעלה מעשור שנים מהנחת 

אבן הפינה.
שיאה של השמחה האמיתית היה כאשר 
רק  שחזר  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  הגיע 
מספר שעות לפני כן ממסע ההשתטחות על 
ציונו הק' של בעל ה'קדושת לוי' מברדיטשוב 

זי"ע ביום ההילולא.
ממש  חושמל  הרבים  האלפים  ציבור 
את  שליט"א  מרן  כ"ק  העלה  בה  בשעה 
מביקור  עמו  שהביא  הכבירים  הרשמים 
הקדושה  של  אוירה  את  חשים  כשהכל  זה, 
בצור  החסידות  של  מראשיתה  המתמשכת 
מחצבתה בוואהלין עד לבית גדול שמגדלין 
בן תורה ותפלה בעיר הנמל הדרומית אשדוד, 
כמרכז תוסס ופורה של חסידי בעלזא שזכו 

להרחיב את גבולי הקדושה.
החגיגה  התחלת  לפני  מספר  שעות 
עבר  ומכל  חג,  החסידית  אשדוד  לבשה 
של  בשמחתה  להשתתף  רבים  אלפים  נהרו 
חסידי  אלפי  אליהם  כשמצטרפים  בעלזא, 
בעלזא מכל קצוות הארץ שהגיעו בעשרות 
מרומים  לשוכן  ולהלל  להודות  אוטובוסים, 

על 'זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו'.
הגדול  ביהמ"ד  ליד  המעמד  ככר 
כשבמקום  אנשים,  מאלפי  המתה  והמפואר 
מופלאה  בצניעות  הנשים  לכך שהו  שנקבע 
המעטירה.  בעלזא  לחסידי  המתאימה 
והתזמורת שלידה פצחו  המקהלה הנפלאה 
מדי פעם בשירי שמחה והודיה, ובהם הלחן 
המיוחד שהולחן לכבוד המעמד על הפסוק: 
הודו לו ברכו שמו כי טוב ה' לעולם חסדו' ע"י 
המלחין החסידי הידוע רבי יוסף צבי ברייער 
הי"ו – תושב המקום, כשמסייע לידיו נעים 

הזמירות בקולו הנפלא רבי ירמיה דמן הי"ו 
ואתו ה'קאפלה' המיוחדת במינה.

פתח  עם  ברוב  מנחה  תפלת  לאחר 
הנאמן  נציגינו  הדגול  העסקן  המעמד  את 
במוסדות העירוניים הרה"ח ר' משה דירנפלד 
החל  הארוכה  התקופה  את  שסקר  הי"ו, 
מהנחת אבן הפינה לפני 11 שנה ועד הלום, 
כ"ק  של  הכביר  משאו  את  מזכיר  כשהוא 
מרן אדמו"ר שליט"א אז על ספינת ישראל 
עד  גלות  שנות  אלפי  במשך  המטולטלת 

שהגיע את המנוחה והנחלה.
כ"ק  ע"י  תהלים  פרקי  אמירת  לאחר 
האדמו"ר מפיטסבורג )תפארת מרדכי זצ"ל( 
נתכבד כ"ק האדמו"ר מקאליב )זצ"ל( לשאת 
את דבריו, בהם קרא לציבור להחלץ חושים 
יר"ש  והחדרת  הטהורה  האמונה  להפצת 
קריאת  כדי  תוך  שנתרחקו,  אותם  בקרב 
תגר עם המצב הירוד השורר כיום בארה"ק. 
המרא דאתרא הגאון רבי חיים פסח הורביץ 
הדת באשדוד  קהל מחזיקי  דומ"ץ  שליט"א 
העלה בדבריו את הקשר שבין ביהמ"ד הק' 
בבעלזא שנחרב ובין בתי המדרשות הנבנים 

הולכים בארה"ק, בציינו את ההמשך שאינו 
נפסק מכח קדושת רבוה"ק שכל אחד מהם 
מרן  כ"ק  שבנה  בביהכנ"ס  נדבך  הוסיף 
ומכוחם  זי"ע,  מבעלזא  שלום  השר  אדמו"ר 
ובזכותם נבנה גם ביהמ"ד שאנו חוגגים כעת 
קול  כי  ותפלה  תקוה  בהביעו  חנוכתו,  את 

התורה והתפלה לא יפסק עד ביאת הגואל.
העסקנים  שמות  הועלו  הנאומים  בין 
והנדיבים שפעלו במסי"נ עד שזכינו לחנוכת 
דירנפלד  ר' משה  הרה"ח  הבית, כשהמנחה 
ומודה  הנדיבים  לכל  תעודות  מחלק  הי"ו 

לעסקנים על חלקם בעשיה המבורכת.
איה סופר שיוכל להגדיר את ההרגשה 
גבהים,  שיא  של  וההתרוממות  הקדושה 
שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  הופיע  כאשר 
ולאחר ברכת 'לחיים' פתח במשאו המזהיר, 
בדמעות  הטהור  קולו  נבלע  אחת  כשלא 
כבושות, ולא תהיה זו הפרזה לומר שבמשך 
למעלה ממחצית השעה חשו רבבת הנוכחים 
כאילו שרויים הם בעיירות בהן עמדה ערש 
שליט"א:  מרן  של  קדשו  וכדברי  החסידות 
'אותן קידשו רבינו הבעש"ט הק', תלמידיו, 

ארץ  בקדושת  זי"ע  תלמידיו  ותלמידי 
ישראל, ובקדושת ירושלים ובית המקדש'.

מרן שליט"א הדגיש בדבריו, כי למרות 
שרפי  היו  בהן  הקודש  עיירות  של  החורבן 
מעלה, הרי נצח ישראל לא ישקר ועדים אנו 
לנקמת הקדושה על הסט"א בעוד שמלכות 
את  לכלות  זממה  הקומוניסטית  הרשעה 
לאבד  ביקש  הנאצי  והאשמדאי  הנפשות, 
פורחת  יחד,  גם  והנשמות  הגופים  את 
התורה מחדש שלא כדרך הטבע. כל אותן 
נעקרו מן העולם הקומוניזם והאנטישמיות 
ואילו  שנרקבה,  הציונות  לרבות  כאחד 
תורה  של  קולה  נשמע  התורה  מהיכלי 
בעיון, ואברכים חסידיים מעמיקים בתורת 

החסידות.
הרבה  ההתרגשות  את  לתאר  נוכל  לא 
כ"ק  בכולם  החדיר  כאשר  הרבבות  בציבור 
ניצחון  של  הקודש  רגשי  את  שליט"א  מרן 
ההתנגדות  כוחות  על  הטהורה  הרוח 
ראשונה  זכות  העלאת  כדי  תוך  לקדושה, 
תורה  של  לעיר  אשדוד  העיר  להפיכת 
וכ"ק  זצ"ל  פוניבז'  גאב"ד  ע"י  וחסידות 
אדמו"ר מפיטסבורג )אמונת אברהם( זצ"ל 
המפואר,  ביהמ"ד  לחנוכת  אנו  עדים  וכעת 
ובנות,  בנים  של  התורה  מוסדות  ועמו 
הישיבה הק' 'בית מרדכי' וכוללי האברכים, 
יחד עם תלמודי התורה המתנוססים בגאון.

משנה  זה  ואין   – הנבנה  שטיבל  כל 
או  טשרנוביל  גור,  או  בעלזא  של  הוא  אם 
טשורטקוב, הרי זה כבוד שמים, והכנה ליום 
אתה  כי  פעול  כל  ידע  בו:  והנשגב  הנעלה 

פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו וגו'.
כאשר  היה  הנרגש  המעמד  של  סיומו 
כל הקהל פצח בשירת הלחן 'אור חדש על 
ציון תאיר', ואין ספק כי הרושם הכביר לא 
יכהה זמן רב, ועינינו צופיות לראות בקיום 
הדברים בפועל מתוך שמחה ונחת, וכאשר 

שמענו כן עוד נחזה. כה לחי !

כמדי שנה התכנסו אנ"ש חסידי בעלזא לסעודות ההילולא של 
כ"ק מרן אדמו"ר מהרי"ד מבעלזא זי"ע ביום כ"ב מרחשון וההילולא 
זי"ע ביום כ"ה לחודש, בבתי  של כ"ק הגה"ק מהר"ם מבילגורייא 
המצוה  סעודת  בעת  ואתר.  אתר  בכל  בעלזא  דחסידי  המדרש 

התקיים סיום משניות שנלמדו לקראת יומא דהילולא.
בביהמ"ד המרכזי בקרית בעלזא ירושלים ת"ו התקיימה בליל 
רביעי סעודת ההילולא בביהמ"ד 'בית אברהם' בהשתתפות קהל 
רב. בסיום המשניות התכבד נכדו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח 
שליט"א. חסידים ואנשי מעשה העלו את זכרו הטהור של כ"ק מרן 
אדמו"ר מהרי"ד זי"ע בסיפורי עובדות ודברי תורה מבעל ההילולא.

המדרש  בית  בהיכל  מרכזית  סעודה  נערכה  בארה"ב  גם 
דחסידי בעלזא ברח' 43 סט. שבבורו פארק ביומא דהילולא של 
שולחן  רב. את  קהל  זי"ע בהשתתפות  מרן אדמו"ר מהרי"ד  כ"ק 

המזרח פיארו דייני הקהילה.
הרה"ח ר' שלמה יחזקאל וייספלד )ז"ל( סיפר עובדות מבעל 
ההילולא והרה"ח ר' ברוך מרדכי קופרשטיין הי"ו חזר על דברות 
קודש שהשמיע כ"'ק מרן אדמו"ר שליט"א אשתקד בעת השולחן 
הטהור לכבוד ההילולא כ"ב מרחשון תשנ"ד. כמו"כ נערכו סעודות 

הילולא בכל בתי המדרש דחסידי בעלזא ברחבי תבל.

במוצש"ק פר' חיי שרה התקיימה סעודת מלוה מלכה וסעודת 
הילולת כ"ק הגה"ק מהר"ם מבילגורייא זי"ע בביהמ"ד 'אהל דרעזיל' 
מוצי"ם,  רבנים,  רב,  קהל  בהשתתפות  העולמי  המרכז  שבבנין 
חסידים ואנשי מעשה. בסיום המשניות נתכבד הרה"צ רבי אהרן 

מרדכי שליט"א לע"נ זקינו בעל ההילולא זי"ע.
בבית  ההילולא  בעל  של  הק'  ציונו  על  המונים  עלו  למחרת 
החיים העתיק בטבריה. באמירת פרקי תהלים נתכבד נכדו שליט"א 
לאחר מכן אמר המשב"ק הרב שמעון זאב קליין שליט"א תפלת 

'א-ל מלא רחמים'.

סעודות הילולא בביהמ"ד דחסידי בעלזא ברחבי תבל
ביומא דהילולא של כ"ק מרן אדמו"ר מהרי"ד ובנו כ"ק הגה"ק מבילגורייא זי"ע
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כוס תנחומין
רבנן ותלמידיהון והמוני חברי קהלתנו הק' מבכים מרה את הסתלקותו לשמי 

רום של הרב הגאון החסיד המפורסם, סיני ועוקר הרים, יגע ועמל בעסק 
התורה ועבודת השי"ת מנעוריו ועד זקנה ושיבה, והרביץ תורה בישיבתנו הק' 
עשרות בשנים, הלהיב לבות בני ישראל לתורה ויראת שמים, ענוותן ושפל ברך

רבי ישראל פנסטר ז"ל
ר"מ בישיבה דחסידי בעלזא ירושלים ת"ו

 ומביעים אנו בזה את תנחומנו הכנים למע"כ בניו החשובים והנכבדים 
מרביצי תורה ויראה נודעים בשער בת רבים לשם ותהלה

מוה"ר שמחה שליט"א           ומוה"ר אהרן שליט"א

ולכל המשפחה הכבודה והרוממה שיחיו

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד, 
ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולכם, ויקויים מקרא שכתוב בלע המות לנצח 

וגו' ויקיצו וירננו שוכני עפר בב"א.
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 קהל מחזיקי הדת בארץ ישראל

 הנישואין מחלקת
 

 חשון תשפ"ג כ"חד בס"
 

 רשימת הזוגות שנרשמו לנישואין במשרדנו
 עיר מגורים ארץ מוצא מצב בן/ת שם מס'

1.  
 קוממיות ישראל רווק אברהם שמדרה שמעון

 גבעת זאב ישראל רווקה דוד דודסון שפרה רויזא

2.  
 רושליםי ישראל רווק רחמים חסון נהוראי

 ירושלים ישראל רווקה אליהו סילהוב מיכל

3.  
 ירושלים ישראל רווק מנדל טייכמן משה

 אשדוד ישראל רווקה נתן שובקס מלכה

4.  
 תל אביב יפו ישראל רווק ליפא יום טוב שטראוס דוד

 אשדוד ישראל רווקה אלימלך ריזמן לאה

5.  
 ירושלים ישראל רווק אליהו דויטש זכריה אברהם

 אשדוד ישראל רווקה דוד ק רחלפול

6.  
 ירושלים ישראל רווק הרשל זלצברג יצחק

 ניו סקווירא קנדה רווקה מרדכי הרצוג לאה

7.  
 ירושלים ישראל רווק זאב דוד רייכמן שמואל

 ביתר עילית ישראל רווקה יוסף צבי פרקש מרים

 ואין הנ"למי שיש לו התנגדות כל שהיא לסדר הנישואין הרשומים יפנה לאגף הניש
 

 בכבוד רב
 הרב מרדכי לנדאו

 מנהל מחלקת הנישואין
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יזכו לרוות רוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח מתוך הרחבת הדעת וכל טוב

שהשמחה במעונם
פרשת חיי שרה תשפ"ג

ברכת מזל טוב חמה ולבבית לחברי קהילתנו הק' הי"ו  
הר"ר עמרם לוי אופמן הי"ו – מונסי

הר"ר ישראל מרדכי )בר"י( אייזנבך הי"ו – אשדוד
הר"ר משה מרדכי במברגר הי"ו – לונדון

הר"ר אלימלך גרוס הי"ו – מונסי
הר"ר שלמה ווייס הי"ו – אשדוד

הר"ר ישראל ווסרמן הי"ו – ירושלים
הר"ר משה אליהו וועטנשטיין הי"ו – לייקוואד

הר"ר יעקב וושדי הי"ו – מעלה אדומים
הרה"ג יצחק אייזיק כהן שליט"א – ירושלים

הר"ר חיים כ"ץ הי"ו – אשדוד
הר"ר אהרן לוינגר הי"ו – ירושלים

הרב ישראל יצחק מוסטר שליט"א – מונסי
הר"ר מרדכי נוימן הי"ו – לונדון

הר"ר מנחם מאניש ספרין הי"ו – קרית גת
הר"ר אהרן דוד פרנק הי"ו – מונטריאל

הר"ר יהושע קאליש הי"ו – בני ברק
הר"ר יצחק צבי )ברנ"מ( קופרשטיין הי"ו – קרית גת

הר"ר יהודה קורנבלי הי"ו – לונדון
הר"ר ישראל משה רבינוביץ הי"ו – לייקוואד

הר"ר סנדר שטארק הי"ו – אנטוורפן
הר"ר אברהם אהרן שטרובך הי"ו – אשדוד

הר"ר חיים שלמה שיק הי"ו – חיפה
הר"ר יצחק )בר"י( שפירא הי"ו – קרית גת

להולדת הבנים
הר"ר שמעון אוסטרליץ הי"ו – ירושלים

הר"ר אביגדור איגל הי"ו – ברוקלין
הר"ר ישי גרוס הי"ו – מונטריאל

הר"ר יחיאל )ברי"צ( גרינבוים הי"ו – ירושלים
הר"ר הרשל דירנפלד הי"ו – לונדון

הר"ר יוסף מאיר הלברשטאם הי"ו – קרית גת
הר"ר אהרן )בר"א( וובר הי"ו – ירושלים

הר"ר יהושע ווייס הי"ו – לונדון
הר"ר אברהם יצחק זלפריינד הי"ו – בני ברק

הר"ר יצחק לוינשטיין הי"ו – נוף הגליל
הר"ר לוי יצחק לנדמן הי"ו – בית שמש

הר"ר אהרן טויבר הי"ו – ברוקלין
הר"ר דוד פיליפ הי"ו – ירושלים

הר"ר שמואל קופרשטיין הי"ו – אשדוד
הר"ר הערש לייב קליין הי"ו – ירושלים

הר"ר שלמה שיף הי"ו – ברוקלין

להולדת הבנות
הר"ר שלמה )בר"ז( ארנפלד הי"ו – לונדון
הר"ר שמואל דוד גרויז הי"ו – מונטריאל

הר"ר שמואל גרוס הי"ו – מונסי
הר"ר יוסף )בר"א( גרינוולד הי"ו – ירושלים

הר"ר משולם )בהגרח"פ( הורביץ הי"ו – אשדוד
הר"ר עוזר דוב הורביץ הי"ו – וועסטקליף

הר"ר יעקב מונהייט הי"ו – לייקוואד
הר"ר ברוך משה מושקוביץ הי"ו – לונדון
הר"ר אהרן )ברי"א( פורגס הי"ו – אשדוד

הר"ר חיים יעקב )ברמ"א( קוט הי"ו – ברוקלין
הר"ר שמעון יחזקאל קופרשטיין הי"ו – אשדוד

הר"ר רפאל קליין הי"ו – אשדוד
הר"ר מתתיהו דוב קרייזמן הי"ו – בני ברק

הר"ר גרשון רוזן הי"ו – מונסי
הר"ר שלמה )ברי"צ( רוזנפלד הי"ו – מונטריאל

הר"ר משה )בר"מ( שובקס הי"ו – אשדוד
הרב נפתלי שובקס הי"ו – אשדוד

הר"ר צבי אברהם שובקס הי"ו – אשדוד
הר"ר ישראל שיינפלד הי"ו – ירושלים

הרה"ג חיים זעליג שפרינצלס שליט"א – אשדוד

להכנס בניהם לעוהמ"צ
הר"ר שרגא )ברא"ד( גנצפריד הי"ו – ברוקלין

הר"ר ישעיה שלום )בר"א( וובר הי"ו – ברוקלין
הר"ר אשר לנגה הי"ו – בית שמש

הר"ר מנדל פנט הי"ו – ירושלים

לאירוסי הבנים
הר"ר בערל )בר"א( קוט הי"ו – מונסי

הרה"ג אהרן רובינפלד שליט"א – ירושלים

לאירוסי הבנות
הר"ר יהודה בראון הי"ו – ברוקלין

הר"ר משה )בר"ב( ברגר הי"ו – מונסי
הר"ר שמואל יהודה גליק הי"ו – בני ברק
הר"ר דוד )בר"א( גרינוולד הי"ו – אשדוד

הר"ר אברהם יצחק )ברח"י( הרשטיק הי"ו – אשדוד
הרב אריה זילבר הי"ו – אשדוד

הר"ר אהרן )בר"ב( יקטר הי"ו – אשדוד
הר"ר שלום יקטר הי"ו – תל אביב

הר"ר ישראל יקיר ענגל הי"ו – ברוקלין
הר"ר יחיאל מיכל פדר הי"ו – ווליאמסבורג

הר"ר יוסף פפרקורן הי"ו – ברוקלין
הר"ר הרשל קוט הי"ו – ירושלים

הר"ר אביגדור )ברי"צ( קופרשטיין הי"ו – מונסי
הר"ר אברהם שמואל קופרשטיין הי"ו – אשדוד

הר"ר חיים )בר"נ( קליין הי"ו – ברוקלין
הרב ליפמן דוד שובקס הי"ו – אשדוד
הרב ישראל שטארק הי"ו – ירושלים

הר"ר נפתלי צבי שטיין הי"ו – בית שמש

לנשואי הבנים
הרב אליהו אייזנבך הי"ו – אשדוד

הר"ר יוסף ראובן בלייכפלד הי"ו – מונטריאל
הר"ר אברהם מנחם גרוס הי"ו – ירושלים
הר"ר יהושע )ברי"מ( גרוס הי"ו – ברוקלין

הר"ר יעקב משה הוכהייזר הי"ו – מונסי
הר"ר ברוך בענדיט הורביץ הי"ו – אשדוד

הר"ר מרדכי )בהגר"מ( וובר הי"ו – בני ברק
הר"ר שמואל ויינשטוק הי"ו – מונטריאל

הר"ר צבי יוסף לנדאו הי"ו – בית שמש
הר"ר אברהם מושקוביץ הי"ו – אשדוד

הר"ר ישראל משה )בר"י( מנדל הי"ו – אשדוד
הר"ר יהושע אלעזר עדעל הי"ו – ירושלים

הר"ר דוב פולק הי"ו – בית שמש
הר"ר יעקב יחזקיה פוקס הי"ו – ברוקלין

הר"ר שמעון פייבוש הי"ו – אשדוד
הר"ר מאיר קייסרמן הי"ו – בית חלקיה

הר"ר אליעזר רומפלר הי"ו – ברוקלין

לנשואי הבנות
החתן שלמה בראון הי"ו – ברוקלין

החתן מאיר יצחק ברגר הי"ו – מונסי
החתן צבי אריה גליק הי"ו – בני ברק

החתן שלום גרינוולד הי"ו – אשדוד
החתן אהרן הרשטיק הי"ו – אשדוד

החתן יהושע יונתן בנימין זילבר הי"ו – אשדוד
החתן יוסף יקטר הי"ו – אשדוד

החתן מתתיהו נתן יקטר הי"ו – תל אביב
החתן ישכר דוב ענגל הי"ו – ברוקלין
החתן זרח פדר הי"ו – ווליאמסבורג

החתן ראובן פפרקורן הי"ו – ברוקלין
החתן לוי יצחק קוט הי"ו – ירושלים

החתן בנימין זאב קופרשטיין הי"ו – מונסי
החתן שלמה קופרשטיין הי"ו – אשדוד
החתן דוד שמואל קליין הי"ו – ברוקלין

החתן משה שובקס הי"ו – אשדוד
החתן צבי אברהם שטארק הי"ו – ירושלים

החתן מרדכי שטיין הי"ו – בית שמש

לנשואיהם

סל מלא ברכות
 הננו מביעים בזה את ברכותנו הנאמנות למעלת כבוד

  הרב הגאון החסיד המופלא ומופלג אוצר כל כלי חמדה, 
מרביץ תורה ויראה ולן בעומקה של הלכה כש"ת

 רבי אהרן זיכרמן שליט"א
דומ"ץ קהלתנו הק' וראש כולל 'מחזיקי לומדי תורה' דחסידי בעלזא ירושלים

ולמע"כ בנו הרב החסיד המו"מ בתו"י רודף צדקה וחסד נודע לשו"ת

 מוה"ר משה ברוך זיכרמן הי"ו
אשדוד

 ולמע"כ מחתונם הרב החסיד המו"מ בתו"י 
רודף צדקה וחסד נודע לשו"ת

 מוה"ר שמואל יצחק שטיין הי"ו
קוממיות

 לרגל השמחה השרויה במעונם
בנישואי צאצאיהם שיחיו למז"ט ובשעטומ"צ

וברכה נאמנה למעלת כבוד הסבים החשובים והנכבדים מופלגים 
בתורה ויראה וחסידות נודעים בשער בת רבים לשם ותהלה

מוהרה"ג דוד מרדכי כהן שליט"א

מוהר"ר אהרן שלום שטיין שליט"א

מוהר"ר מנשה רייזמן שליט"א

 יהי רצון שיהיה קשר של קיימא ובנין עדי עד ויזכו לראות 
 מהם ומכל יוצ"ח דורות ישרים ומבורכים לתפארת 

המשפחות הרוממות ורוב נחת וכט"ס.

ה ה נ ה ל ה

מזל טוב
 הננו לשגר בזה את ברכותינו הנאמנות 

 למעלת כבוד הרב הגאון החסיד המופלא ומופלג 
 מרביץ תורה ויראה ולן בעומקה של הלכה 

נודע בשער בת רבים לשו"ת כש"ת

 רבי יהודה ביילוש שליט"א
מו"צ בקהלתנו הק' בני ברק וראש כולל הוראה דחסידי בעלזא אשדוד

ולמעלת כבוד חתנו הרב הגאון החסיד המופלא 
 ומופלג חריף ובקי לן בעומקה של הלכה 

נודע לשם ולתהלה כש"ת

 רבי חיים זעליג שפרינצלס שליט"א
 מו"צ בקהלתנו הק'

ור"מ בישיבה לצעירים דחסידי בעלזא 'בית אהרן' אשדוד

 לרגל השמחה השרויה במעונם
 בהכנס הנכד-הבן יניק וחכים טובא
 כמר מרדכי מיכאל אליעזר ני"ו

לעול התורה והמצוות במז"ט

השי"ת יעזור שיגדל ויתעביד לאילנא רברבא 
 לתפארת המשפחה הרוממה ויזכו לרוות
 ממנו ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה 

מתוך הרחבת הדעת וכט"ס

ה ה נ ה ל ה

כסא דברכתא
 ברכת מזל טוב חמה ולבבית שלוחה בזה 

הרב הגאון המו"מ חריף ובקי לן באהלה של תורה 
ובעומקה של הלכה, נודע לשם ותהלה כש"ת

 רבי יצחק איזייק כהן שליט"א
דומ"ץ קהלתינו הק' רמת שלמה – ירושלים ת"ו

 לרגל השמחה השרויה במעונו
בלידת הבן שיחי' במז"ט

וברכה נאמנה למע"כ הסבים החשובים והנכבדים 
מרביצי תורה ויראה נודעים בשער בת רבים לשו"ת

מוהר"ר שמואל קוזלובסקי שליט"א

מוהר"ר צבי אליעזר כהן שליט"א

השי"ת יעזור שיזכו אביו ואמו לגדלו לתורה ולחופה 
 ולמעשים טובים ולרוות ממנו ומכל יוצ"ח 

רוב נחת דקדושה מתוך הרחבת הדעת וכט"ס.

ה ה נ ה ל ה
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לכבוד חודש כסלו וחגיגות חנוכה: 
אסם נסטלה משיקה חטיפים 

אהובים בטעמים חדשים
אסם  המתקרב,  חנוכה  וחג  החורף  לקראת 
ביסלי  בתיבול  חדשים  חטיפים  סדרת  משיקה 
בצל במהדורה מוגבלת, בייגלה שטוחים בטעם 
ביסלי בצל ואפרופו בטעם ביסלי בצל. חטיפים 
למסיבות  מושלמים   אוהבים  שכולם  כיפיים 
החנוכה, לחגיגה עם חברים או סתם להרים את 

האוירה.

האהובים  מהטעמים  הוא  בצל  ביסלי 
ומתיחת  ביסלי,  מוצרי  בסדרת  והפופולריים 
אחרים  חטיפים  על  כתיבול  גם  ביסלי  המותג 
מגיעה  הסדרה  הרחבת  נלהבות.  לתגובות  זכה 
ביסלי  בטעם  שטוחים  בייגלה  השקת  בעקבות 
על  קבוע  למוצר  הפך  הצלחתו  שלאחר  גריל 
שילוב  ביטוי  לידי  מביאה  הסדרה  המדף. 
הצורות  עם  והעוצמתי  בצל  ביסלי  טעם  של 
שטוחים  בייגלה  של  האהובים  והמרקמים 

ואפרופו. 
בייגלה שטוחים בטעם ביסלי בצל: תכולה: 

300 גרם, כשרות: כשר פרווה, 
גרם   50 ביסלי בצל: תכולה:  אפרופו בטעם 

כשרות: כשר פרווה.

"כל שירותי הרפואה של צבר 
רפואה מותאמים לאורח החיים 

החרדי"
לעתיד  הביתי  האשפוז  הפך  בטרם  עוד 
הרפואה המודרנית, 'צבר רפואה' כבר היו שם, 
יגיע לשם בעתיד  מתוך הבנה שעולם הרפואה 
שנוסדה  החברה  עולמית.  כלל  ממגמה  כחלק 
כיום  כוללת  צבר,  רוני  ד"ר  ע"י   2005 בשנת 
וצוות  ארצית,  בפריסה  אשפוז  מחלקות  מספר 
רב מקצועי של מאות מומחים בתחומי הרפואה, 
הסיעוד ומקצועות הרפואה הנלווים. כל שירותי 

החברה ניתנים במימון קופות החולים. 

ביותר  טיפלו  החברה  צוותי  היום  עד 
אמונה  מתוך  בביתם,  מטופלים  מ-60,000 
השירותים  בחיזוק  טמון  הרפואה  שעתיד 

הניתנים בבית ובקהילה.  
'צבר  שמעניקה  הרפואה  שירותי  מכלול 
החיים  לאורח  מלא  באופן  מותאם  רפואה' 
ב'צבר רפואה' פועלים בשת"פ עם מוקד ה.ר.ב. 
- מענה הלכתי רפואי בהכוונת הגרמ"ש קליין 
זוכים  בכך,  החפצים  מאושפזים  שליט"א. 
הלכתי  ויעוץ  ליווי  על  הקפדה  תוך  לטיפול 
לאורח  מותאמים  הצוותים  בנוסף,  מלא. 
מטפלת  אחות  כאשר  הלקוחות,  של  החיים 
הביקורים  התאמת  בגבר.  מטפל  ואח  באישה 
לשבתות וחגים, כאשר לא מדובר בפיקוח נפש, 
ביקורי הרופאים והאחיות יתקיימו בימי שישי 
מקפידים  רפואה  בצבר  חג.  או  שבת  ובמוצאי 
לקבל לעבודה גם רופאים ואחיות וצוותי סיעוד 
אורח  את  הן  המכירים  החרדי,  הציבור  מתוך 

החיים והן את הרגישויות.

צרכנות

 מאוחדת מגישה: כך תתמודדו עם מחלת הסוכרת בילדים 
ותמנעו את החמרתהו

ז.  פרופ'  הבינלאומי,  הסוכרת  יום  לרגל 
בילדים  והשמנה  לסוכרת  מהמרפאה  לנדאו 
ומתבגרים של קופת חולים 'מאוחדת' באשדוד, 
מסבירה על סוכרת נעורים, מהן נורות האזהרה 
עבור ההורים וכיצד ניתן להתמודד עם המחלה 

לטווח הארוך.
כ-320 ילדים בישראל מאובחנים מידי שנה 
בעבר  שנקרא  )מה  חדשה   1 מסוג  סוכרת  עם 
"סוכרת נעורים" - מונח שפחות פופולרי כיום 
יכולה  אשר  במחלה  שמדובר  העובדה  עקב 
18(. מדובר במחלה בה  גיל  גם לאחר  להופיע 
תאי ביטא בלבלב - התאים מפרישי האינסולין 
של  החיסון  מערכת  ידי  על  נהרסים  בגופינו, 
ברורה  אינה  הגוף. הסיבה להתפרצות המחלה 
על  שמשפיעים  גורמים  מספר  וישנם  לגמרי 
נטייה תורשתית  כך. לרוב מדובר בשילוב של 
ומזון,  תזונה  הרגלי  כגון  סביבתיות  ונסיבות 

רעלים שונים, חרדה, סטרס ומחלה ויראלית.
למחלה  נחשבת  אינה  הסוכרת  מחלת 
מסכנת חיים, אך בהחלט מדובר במחלה משנה 
חיים, ואם היא אינה מטופלת כראוי היא עלולה 
לגרום לסיבוכים בריאותיים בטווח הארוך. זאת 
בשל העובדה כי בגלל המחסור באינסולין נוצר 
לחפש  נאלץ  והגוף  בתאים  סוכר  של  חוסר 
את  מפרק  הוא  חלופיים.  אנרגיה  מקורות 
מאגרי השומן והשריר שברקמות הגוף, כאשר 
במקביל רמת הסוכר בדם עולה מאוד. מצב זה 
עשוי לגרום בטווח הארוך לסיבוכים שונים כגון 
לרשתית  ונזק  בראייה  פגיעה  עורקים,  טרשת 
עד כדי עיוורון, פגיעה חמורה בכליות, פגיעה 
כדי  בגפיים.  תחושה  וחוסר  עצבית  בתחושה 
להפחית את הסיכון לסיבוכים, מעבר לשמירה 
חשוב  הניתן,  ככל  בדם  הסוכר  רמות  איזון  על 
להיות מודעים לסיבוכים האפשריים ולהקפיד 
בעיות  לאבחן  במטרה  המומלץ,  המעקב  על 

ולטפל בהן בשלב מוקדם ככל הניתן.
לרוב  מופיעה  ילדים  אצל  הסוכרת  מחלת 
המחלה  של  מוקדם  גילוי  פתאומי.  באופן 
כדאי  לכן  ביותר,  חשוב  הוא  מיידי  וטיפול 
אשר  אזהרה  לנורות  לב  לשים  ההורים  לכם 
יכולות להצביע על מצב בו הילד חלה בסוכרת. 
מרובה,  שתיה  כוללים  סוכרת  של  התסמינים 
תיאבון  עייפות,  במשקל,  רצונית  לא  ירידה 
בלבול  מאומצת,  נשימה  גם  ובהמשך  מוגבר 

ואף אבדן הכרה. 
יותר,  או  מהתסמינים  באחד  הבחנתם  אם 
תהליך  להתחיל  במטרה  הילדים  לרופא  גשו 
סוכרת  עם  אובחן  אכן  והילד  במידה  אבחון. 
עשוי  שבהחלט  במצב  שמדובר  לדעת  חשוב 
ושל  הוריו  של  הילד,  של  עולמו  את  לערער 
של  מיידי  בשינוי  הצורך  הקרובה.  משפחתו 
אורח החיים ושמירה על איזון הסוכר קשה לכל 

חולה סוכרת ובוודאי בקרב ילדים צעירים.
בישראל  והמתבגרים  מהילדים  כמחצית 
מופיעים בזמן אבחנת הסוכרת עם מצב הנקרא 
חומצי  להיות  הופך  הדם  בו  סוכרתית,  חמצת 
מהרגיל בשל חסר חמור באינסולין ופירוק של 
עם  מסוכן  רפואי  במצב  מדובר  שומן.  רקמת 
משמעות  ובעל  הקצר  בטווח  קשים  סיבוכים 
בטווח הארוך. אנו יודעים כי ילדים המופיעים 
עם חמצת סוכרתית קשה, עלולים להיות עם 

איזון לא טוב של הסוכרת גם שנים רבות לאחר 
האבחנה. לכן, יש חשיבות רבה למנוע מצב זה.

ניתן  אך  לריפוי  ניתנת  אינה  המחלה  כיום 
חיים  לצידה  ולנהל  היטב  בסוכרת  לטפל 
מלאים ועשירים. הטיפול כרוך במתן אינסולין 
)בזריקות או על ידי משאבת אינסולין(, בניטור 
מד  או  אישי  סוכר  מד  ידי  )על  הגלוקוז  ערכי 
סוכר רציף(, שמירה על תזונה בריאה ופעילות 

גופנית.
לפיתוחים  עדים  אנו  האחרונות  בשנים 
הטכנולוגי.  מהצד  בסוכרת  בטיפול  חדשים 
קיימות משאבות אינסולין חכמות המפסיקות 
גלוקוז  רמת  שיש  בזמן  האינסולין  הזלפת  את 
נמוכה, ובחלקן מחדשות את הזלפת האינסולין 
החכמות  המשאבות  גבוהה.  הגלוקוז  כשרמת 
מקלות על איזון הסוכרת ומאפשרות איזון טוב 

ובטוח.
מורכבת:  הינה  בסוכרת  הטיפול  מטרת 
תקינים,  גלוקוז  ערכי  על  שמירה  אחד  מצד 
גלוקוז הקיימים  הקרובים ככל האפשר לערכי 
להימנע  שני  מצד  סוכרת;  ללא  אנשים  אצל 
מאירועים של ערכי סוכר נמוכים, וכל זאת תוך 
שמירה על איכות חיים טובה לילד ולמשפחתו.
מדוע יש לשמור על ערכי גלוקוז תקינים? 
 - הרגע  באותו  משמעות  לכך  יש  ראשית, 
באופן  גבוהות  או  נמוכות  גלוקוז  ברמות 
יתכנו קשיים  בטוב,  אינו חש  הילד  משמעותי 
בהישגים  קושי  טוב,  לא  רוח  מצב  בריכוז, 
הלימודיים ועוד. שנית, בטווח הארוך עלולים 
בעיניים,  בעיות  כמו  סוכרת  סיבוכי  להתפתח 

במערכת העצבים, בכליות ובכלי הדם.
ניהול המחלה הוא אחד האתגרים העיקריים 
סוכרת  עם  לילד  הורה  כל  הסוכרת.  במחלת 
מכיר את שגרת החיים המתישה בניסיון לאזן 
את רמות הסוכר. לילות חסרי שינה, חישובים 
ותכנונים בלתי פוסקים ומעקב מסביב לשעון. 
לכן אל תחששו לשאול, להיעזר באנשי מקצוע, 
לקבל הדרכה מדויקת לכם ולילד וללכת איתו 
יד ביד עד שגם הילד וגם אתם תסתגלו לשגרת 

החיים החדשה.
צריך לברר אילו זכויות מגיעות לילד ואילו 
לנסות  כדאי  ובקופה.  בקהילה  יש  שירותים 
להצטרף לקבוצות תמיכה ולדאוג לטיפול כולל 

ושלם: רפואי, תזונתי ורגשי.  
פרופ' ז. לנדאו, המרפאה לסוכרת והשמנה 
'מאוחדת',  חולים  קופת  ומתבגרים,  בילדים 

אשדוד:
אני עובדת עם ילדים ומתבגרים עם סוכרת 
ומרגישה  שנה.  מעשרים  למעלה  כבר   1 מסוג 
ולטיפול  שיש לי פרספקטיבה הנוגעת לגישה 
השנים  במשך  זו.  זמן  תקופת  לאורך  בסוכרת 
בפנינו  העומדים  האמצעים  כיצד  ראיתי 
יעילים  והופכים  הולכים  בסוכרת  טוב  לטיפול 
בשנים  כי  משוכנעת  אני  יותר.  וזמינים  יותר 
בטיפול  רבות  התפתחויות  נראה  הקרובות 
בסוכרת אשר יאפשרו לילדים ולאנשים החיים 
בצורה קלה  חיים מאוזנים   1 סוכרת מסוג  עם 
יותר ועם פחות מעורבות של המטופלים ובני 
לשאוף  עלינו  בינתיים,  בטיפול.  משפחתם 
והמבוגרים  הילדים  לכל  מרבי  סוכרת  לאיזון 

החיים עם סוכרת.

לוח שמחות
מרחשון תשפ"ג

יום חמישי ל' מרחשון

יום רביעי ו' כסלו

יום שלישי ה' כסלו

יום חמישי ז' כסלו

הרה"ח חיים דוידוביץ הי"ו – אשדוד
הרה"ח משה הלברשטאם הי"ו – בי"ש

נחלת יהודה – י-ם

יום שני ד' כסלו

יום ראשון ג' כסלו

הרה"ח פנחס יחזקאל באב"ד הי"ו – גב"ז
הרה"ח פנחס מנחם בוים הי"ו – י-ם

נחלת יהודה – י-ם

הרה"ח דוב ברוך קנובליך הי"ו – בי"ש
הרה"ח שמעיה ברנשטיין הי"ו – חיפה

ארמונות פרידמן – ב"ב

הרה"ח אהרן שלום הורביץ הי"ו – אשדוד
הרה"ח יצחק יקטר הי"ו – אשדוד

אחוזת פרידמן – אשדוד

הרה"ח אהרן הרשטיק הי"ו – אשדוד
הרה"ח יהושע רומפלר הי"ו – י-ם

נחלת יהודה – י-ם

הרה"ח חיים מנחם )ברי"ה( פירר הי"ו – י-ם
הרה"ח נחום ארנפלד הי"ו- אשדוד

אחוזת פרידמן – אשדוד

כ"ק אדמו"ר מבויאן שליט"א – י-ם
הרה"ג ר' חיים ווגשל שליט"א – י-ם
מרכז אירועים – מישור אדומים

הרב חיים צבי זלצברג הי"ו – י-ם
הרה"ח מרדכי הרצוג ז"ל – מונטריאל

בריליאנט – מודיעין עילית

הרה"ח אהרן לעבל הי"ו – י-ם
הרה"ח משה יהודה גרינוולד הי"ו – מונטריאל

בני יעקב – מונטריאל

הרה"ח אברהם שמדרה הי"ו – קוממיות
הרה"ח אברהם דוידזון הי"ו – גב"ז

נחלת יהודה – י-ם

 מוגש כשירות ע"י מחלקת 
 רישום נישואין שע"י 
קהל מחזיקי הדת בא"י

ירושלים: רח' יצחק שולל 4 טל. 02-5019888
בני ברק: רח' האדמו"ר מבעלזא 6 טל. 03-5786762

אשדוד: רח' רבא 12 טל. 03-8664843
שעות פעילות המשרדים בכל הארץ: בין השעות 4-7 אחה"צ

 לידיעת הציבור! רישום נישואין חייב להתבצע 
עד 45 יום לפני תאריך הנישואין



להצטרפות לצדקת הנרות חייגו עכשיו למוקד

1800-76-76-76
- שלוחה 3 -

בס"ד

וזכינו לגדל
בנים ובני בנים

אוהבי השם ויראי אלוקים

בזמן המיוחד של הדלקת 
נרות שבת, הזמן שבו אנו 
מעתירים בתפילה על 
צאצאינו היקרים, הוא הזמן 
המסוגל להכניס מטבע של 
אש "לשבתדיגע פושקע" 
של צדקת הנרות מידי ערב 
שבת בשבתו. 
והוא סגולה לכל דבר!

הזמן המסוגל
הצדקה המסוגלת


