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ע''פ דיווחים של הארגון הסורי לזכויות אדם, לפחות 34 חיילים טורקיים נהרגו בהפצצה של 
חיל האוויר הרוסי • לאור ההתפתחויות נשיא טורקי ארדואן כינס ישיבת חרום • בתוך כך, 

שוב תקיפות ישראליות באזור קוניטרה

בכר,  ישראל  גנץ,  בני  של  הבכיר  יועצו  של  הקלטות  נחשפו 
בהם הוא טוען שגנץ לא כשיר להיות ראש ממשלה •  לדברי 
היועץ: ח''כ ינקלביץ מכחול לבן אמרה כי גנץ ''חלש וטיפש''

 • ממשיך  האיראני  המשטר  בכירי  בקרב  ההידבקויות  גל 
בין הנדבקות: עוזרתו האישית של רוחאני • בישראל, חולה 
מפצירים  הבריאות  ובמשרד  לביה''ח,  אתמול  הגיע  קורונה 

בכל מי שבא עמו במגע להיכנס לבידוד 

''חלש וטיפש – לא כשיר להיות רה''מ''

בהלת הקורונה

עשרות חיילים טורקיים נהרגו 
בהפצצה של הצבא הרוסי
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מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com
office@shaharit.com 

~~~
פניות לוועדה הרוחנית:

h109910@gmail.com
~~~

המודעות,  לתוכן  אחראית  המערכת  אין 
בפרסומים  ואין  וכשרותן,  אמיתותן  סגנונן, 

משום נתינת גושפנקא כלשהי

הבינלאומי,  החוק  פי  ועל  תורה  דין  פי  על 
מידע  במאגרי  לאכסן  להעביר,  להעתיק,  אין 
אמצעי  בשום  ולא  דיגיטליים)  או  (פיזיים 
הכתבות,  בתוכן  שימוש  לעשות  אין   | אחר 
בתמונות, או בעיצובים הגרפיים של העיתון | 
אסור להעביר את העיתון למטרות מסחר או 
רווח, המעוניין בקבלת העיתון צריך להרשם 

במערכת העיתון בלבד
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 תחזית להיום:

 שערים יציגים

טפטופים  ייתכנו  חלקית.  מעונן  היום: 
ובמרכזה.  הארץ  בצפון  קלים  גשמים  עד 

הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.

מקומי  גשם  יתכן   . חלקית  מעונן  מחר: 
ברובו קל. תחול ירידה קלה בטמפרטורות 
הערב  משעות  ובדרומה.  הארץ  במרכז 
בדרום  מקומיים  ממטרים  צפויים  והלילה 
בנחלי  לשיטפונות  חשש  קיים  הארץ. 

הדרום ומדבר יהודה.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.4340
4.4193
3.7590 
2.2581

להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

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

לעיתון הדיגיטלי היומי 
של הציבור חרדי

להצעת פרסום
 במחיר אטרקטיבי
לחץ כאן

ooooooom

ויקחו לי תרומה  
לי  בתורה "ויקחו  נכתב  מדוע  השאלה:  ידועה 

תרומה", ולא "ויתנו לי תרומה"?

במדרש נאמר: כתיב 'לי הכסף ולי הזהב נאום ה' 

צבאות' – אמר הקב"ה לישראל: התנדבו ועשו 

המשכן, ואל תאמרו מכיסכם אתם נותנים דבר, 

 – לי'  'ויקחו  אמר  לפיכך   – הכל  הוא  משלי  כי 

משלי".

כך מלמדת גם המשנה (אבות ג ז): "תן לו משלו, 

שאתה ושלך שלו. וכן בדוד הוא אומר: כי ממך 

הכל ומידך נתנו לך".

על  פועלת  תרומה  נתינת  כי  מסבירים,  עוד 

האדם לקבל שפע אלוקי משמיים, ואם כן ניתן 

לומר גם "ויקחו לי תרומה", שהרי האדם הנותן 

הופך גם למקבל.

בברכת שבת שלום

דבר המערכת 

הימין מתקרב לניצחון  
כי  עולה  אתמול  שפורסם  פולס  דיירקט  מסקר 

גוש הימין מתקרב לניצחון. המכון האמור נחשב 

לאמין במיוחד. הוא זיהה בבחירות הקודמות את 

כוחה האמיתי של מפלגת עוצמה יהודית, יותר 

בן  איתמר  את  שהעבירו  הסקרים  מכוני  משאר 

נו־ סיבה  החסימה.  אחוז  מעל  אל  וסיעתו  גביר 

כי  העובדה  זו  למדי,  אמין  שהסקר  לכך  ספת 

כמות הנשאלים אינה רק של 500 נשאלים, אלא 

עומדת על מעל אלפיים אנשים שהשיבו לסקר 

המקיף.

מגיע  הימין  גוש  כי  עולה  המכון  של  מהסקר 

ל-59 מנדטים. קרוב מאוד למספר הזהב של 61 

המנדטים. האם זה יספיק? לפי הסקר, גם אם בן 

גביר יסיר את מועמדותו, עדיין יידרשו עוד כמה 

עשרות אלפי קולות כדי שגוש הימין יגיע ל-61.

אם הסקר אכן יגשים את עצמו, הרי שהאופציה 

של גוש הימין להקים קואליציה תהיה רק בא־

מצעות עריקים ממפלגת 'כחול לבן', שהוכיחה 

בבחירות הקודמות איתנות. כדי לשכנע חברים 

נתניהו  על  יהיה  לליכוד,  להצטרף  לבן'  מ'כחול 

לתפ־ בנוסף  טווח,  ארוכי  שריונים  להם  להציע 

קידים בכירים. גם אז זה צפוי להיות קשה, אבל 

אפשרי.

פרשנות // אברהם ויסמן 

סקר בארה"ב: 

קרב צמוד בפנסילבניה
סנדרס מנצח את טראמפ ◆ ביידן וורן מקבלים אחוזי תמיכה שווים 

לטראמפ

מ ‡ברהם ויסמן
בארה"ב  שפורסם  סקר 
מגלה כי המדינה החשובה פנסיל־
בניה, הנחשבת למדינה מתנדנדת, 
תומכת כמעט בשווה בנשיא טרא־
לפי  הדמוקרטים.  ובמועמדים  מפ 
אותם  את  מקבל  טראמפ  הסקר, 
לש־ הנשיא  סגן  שיקבל  האחוזים 

עבר, ג'ו ביידן, במדינה - 47% לכל 
דומות.  התוצאות  וורן  מול  אחד. 
מי שמנצח את טראמפ בסקר הוא 
ב-49%  זוכה  אשר  סנדרס,  ברני 
תמיכה מול 46% תמיכה לטראמפ.
בלומב־ מייקל  בינתיים, 
הדמוקרטים  המועמדים  אחד  רג, 
התייחס  לנשיאות  המובילים 

האמ־ השגרירות  העברת  לנושא 
''לא  כי  ואמר  לירושלים,  ריקנית 
השגרי־ את  לעביר  צריכים  היינו 
משהו  לקבל  מבלי  לירושלים  רות 
בלו־ זאת,  עם  ישראל''.  מממשלת 
שהמעשה  לאחר  כי  הדגיש  מברג 
את  להשאיר  ארה"ב  על  נעשה, 

השגרירות בירושלים. 
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רבנים אמריקנים לסנדרס: 
אל תמנע מהשתתפות 

בכינוס איפא"ק
רבנים בארה"ב פרסמו מכתב התוקף את דבריו של 
סנדרס לפיהם בכוונתו להחרים את כינוס השדולה 

היהודית למען ישראל

מ ‡ברהם ויסמן
היהודית  הקהילה 
בעקבות  סוערת  בארה"ב 
סנד־ ברני  של  הכרזתו 
לא  שהחליט  כך  על  רס 
וועי־ בכינוס  להשתתף 
המשמשת  איפא"ק,  דת 
למען  היהודית  כשדולה 
אמריקנים  רבנים  ישראל. 
על  היהודי  למתמודד  פנו 
הדמוק־ המפלגה  הנהגת 
לה־ שלא  לו  וקראו  רטית 

הוועידה  כינוס  את  חרים 
היהודית החזקה בארה"ב.
משמ־ "כתומכים 
היח־ במערכת  עותיים 
וישראל,  ארה"ב  בין  סים 
איפא"ק  של  ותפקידה 
אנו  אלו,  יחסים  בקידום 
המ־ התגובה  את  דוחים 
ברני  סנטור  של  קוממת 
את  המאשימה  סנדרס, 
קי־ בטיפוח  איפא"ק 
בהודעת  נכתב  צוניות", 
כי  נאמר,  עוד  הרבנים. 

לתמוך  היא  "משימתה 

בבת-בריתנו הדמוקרטית 

הדו- התמיכה  את  ולחזק 

מפלגתית, ארוכת השנים, 

עם  המטיבה  בשותפות 

שתי המדינות".

העימות  במהלך 

כי  סנדרס  הודיע  שבו 

איפא"ק,  את  יחרים 

ראש  את  המועמד  תקף 

וכינה  נתניהו  הממשלה 

אותו "גזען".

פצוע פיגוע הדריסה 
שוחרר מבית החולים
חייל גולני שנפצע קשה לפני כשלושה שבועות בפיגוע 
סמוך למתחם התחנה בירושלים יעבור כעת לשיקום 

בבית החולים "שיבא" בתל השומר

מ מ. יו„
שנפ־ גולני  חייל 
בפיגוע  מאוד  קשה  צע 
התחנה  במתחם  הדריסה 
שבועות  כשלושה  לפני 
השתחרר הבוקר מהמרכז 
ועבר  צדק  שערי  הרפואי 

לשיקום בתל השומר.
החייל שהגיע במצב 
קשה מאוד עם פגיעה רב 
ראש  ופגיעת  מערכתית 
צוותי  ידי  על  טופל  קשה 
הכירורגיה  הטראומה, 
שערי  של  נמרץ  וטיפול 
מצבו  את  שייצבו  צדק 

לאחר הפגיעה.
שמצבו  לאחר 
משמעותית,  התייצב 

הטיפול  להמשך  הועבר 
במחלקה  הראש  בפגיעת 
ואתמול  הנוירוכירורגית 
לה־ טוב  במצב  השתחרר 

משך תהליך שיקומו.
הט־ יחידת  מנהל 
שורץ  אלון  ד"ר  ראומה, 
ולמשפחה  לחייל  סיפר 
למ־ סמוך  מתגורר  "אני 
וכשקפצתי  הפיגוע  קום 
מה־ הבנתי  החולים  לבית 
שמצב  מהשטח  דיווחים 
לא  קשה.  מאוד  הפצוע 
הצ־ כל  עם  ויחד  ויתרנו 
וותים הרפואיים ובמיוחד 
אורך  לכל  נלחמנו  איתך 
שהגע־ שמח  ואני  הדרך 
יכולים  שאנחנו  למצב  נו 
תקווה  עם  אותך  לשחרר 

לשיקום מלא״.
היחידה  מנהל 
שניתח  לנוירוכירורגיה 
שחר,  טל  ד"ר  החייל,  את 
בתה־ נמצא  "החייל  ציין 
עוד  שיארך  שיקום  ליך 
שי־ בטוח  אני  אולם  זמן 
השיפור  מגמת  על  שמור 
והעו־ הרוח  ועל  המתמיד 
מרגע  ממנו  שראינו  צמה 

הפציעה".
החייל  משפחת 
שערי  לצוותי  הודתה 
מודה  "המשפחה  צדק 
ולכל  לאחיות  לרופאים, 
המ־ הטיפול  על  הצוותים 
ולילה,  יום  רגע  בכל  סור 
שלמה  רפואה  ומאחלים 

לכל עם ישראל".

טראמפ במסר מרגיע לאזרחי 
ארה"ב: "הסיכוי להתפרצות 

המחלה בארה"ב - נמוך"
טראמפ שיבח את מאמצי הרשויות בארה"ב להיאבק בנגיף

מ ‡ברהם ויסמן
טראמפ,  דונלד  ארה"ב,  נשיא 
ארה"ב,  לאזרחי  מרגיע  מסר  פרסם 
עבור  בקורונה  לחלות  "הסיכוי  ולפיו 

אמריקאים הוא עדיין נמוך מאוד".
במסיבת עיתונאים שערך טראמפ 
הנשיא,  סגן  כי  הודיע  הוא  הלבן  בבית 
על  כאחראי  לעמוד  ימונה  פנס,  מייק 
שיבח  הנשיא  בארה"ב.  בנגיף  המאבק 
את התנהלות הרשויות האמריקניות עד 
כה במאבק מול הנגיף ואמר: "בגלל כל 
מזערי  נותר  הסיכון  שנקטנו,  הפעולות 
עבור האזרחים האמריקאים. נשקיע כל 

סכום שיידרש, אני מקווה שלא נצטרך 
לבזבז יותר מדי כסף כי אנחנו חושבים 

המגי־ בהורדת  נהדרת  עבודה  שעשינו 
פה למינימום", ציין.
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צה"ל הפיל מל"ט 
שחדר מרצועת עזה
מטוסי F-15 של חיל האוויר הפילו כלי טיס ללא טייס 

שחדר לשטחה של ישראל מול חופי רצועת עזה ◆ בצה"ל 
מעריכים כי הכלי היה בטיסת אימון

מ מ. יו„
טייס  ללא  מטוס 
לשטחה  אתמול  שחדר 
עזה  מרצועת  ישראל  של 
חיל  מטוסי  ידי  על  הופל 

האוויר מול קו החוף.
כי  נמסר  מהצבא 
מטייסת  אף-15,  מטוסי 
שיצאו  "הפטישים",   69
איתרו  חצרים,  מבסיס 
של  בגובה  הטיס  כלי  את 
קילומט־  12 רגל,   1,700

רים מקו החוף.
במע־ היה  המל"ט 

הדרומית  היחידה  של  קב 
במשך  אווירי  לביטחון 
שכלי  לאחר  האירוע.  כל 
להתקדם  המשיך  הטייס 
ישראל,  של  שטחה  לתוך 
להפי־ החלטה  נתקבלה 
טייס  בידי  יורט  והוא  לו 

בטיל אוויר-אוויר.
מצה"ל וחיל האוויר 
טי־ יאפשרו  לא  כי  נמסר 
משטחה  החורגות  סות 
הרצועה,  של  האווירי 
ההע־ שלפי  אף  על  זאת 
רכות, המל"ט היה בטיסת 

להמשיך  עמד  ולא  אימון 
ולהיכנס לשטח ישראל.

הטרור  ארגוני 
השתמשו  עזה  ברצועת 
מנת  על  ברחפנים  בעבר 
צה"ל.  בכוחות  לפגוע 
נפצ־ ספטמבר  בחודש 
כתוצאה  חיילים  שני  עו 
שהגיע  מל"ט  מתקיפת 
בתגובה  עזה.  מרצועת 
מחסן  האוויר  חיל  תקף 
כלי  להחזרת  ששימש 
ארגון  של  טיס  ללא  טיס 

חמאס.

ישראל תפסה 4 
מיליון דולר שיועדו 

לחמאס בעזה
הכסף אמור היה להגיע לרצועה מאיראן ◆ שר הביטחון 

נפתלי בנט: "פוגעים בטרור גם דרך הכיס"

מ מ. יו„
חתם  הביטחון  שר 
לתפיסת  צו  על  אתמול 
שהועברו  דולר  מיליון   4
ברצועת  לחמאס  מאיראן 
לפיתוח  יועד  הכסף  עזה. 
האר־ של  טרור  תשתיות 
אמצעי  ייצור  לרבות  גון, 
לפעילים  ותשלום  לחימה 

שונים.
מופ־ שנחתם  הצו 
החלפנות  חברת  כנגד  נה 
שנ־ "אלמתחדו"  העזתית 
הע־ איש  בבעלות  מצאת 
ומ־ שמלח'  זוהיר  סקים 
תפס את  שפחתו. שמלח' 

חודרי,  אחמד  של  מקומו 
המרכזי  הכספים  חלפן 
מקורב  שהיה  חמאס  של 
ליחיא סינוואר, וחוסל על 
ידי צה"ל במאי 2019. הצו 
יאפשר לפעול כנגד זוהיר 
שמלח' ומשפחתו בעולם, 
תנו־ הגבלת  באמצעות 
בחלק  הפיזיות  עותיהם 
הגבלת  לצד  מהמדינות, 
של  הפיננסית  הפעילות 
פי־ גופים  ע"י  החברה 

ננסיים בינלאומיים.
המודיעיני  החומר 
הצו  לחתימת  שהוביל 
המו־ אגף  ידי  על  גובש 

בשיתוף  בצה"ל,  דיעין 
ללוחמה  הלאומי  המטה 
(מט"ל)  בטרור  כלכלית 
בנט  הביטחון.  במשרד 
ואמר:  לדברים  התייחס 
"התמנון האיראני מזין את 
מסביבנו.  הטרור  זרועות 
הפעילות שלנו נגד הטרור 
היא לא רק בשדה הקרב, 
אלא גם דרך הכיס. אנחנו 
נרחבת  כלכלית  במערכה 
טרור  ארגוני  פעילי  אחרי 
בכל העולם. כל מי שפוגע 
אחריו,  נרדוף  אנחנו  בנו 
כדי להפוך הרג ישראלים 

לעסק לא משתלם".

דיווחים בסוריה:

מזל"ט ישראלי חיסל בכיר 
בחיזבאללה בקוניטרה

"סאנא" דיווחה כי "אזרח חוסל בהפצצת רכבו סמוך לחד'ר" ◆ על פי דיווחים שונים, יעד החיסול 
היה עימאד טוויל, בכיר בארגון הטרור חיזבאללה ומי שהיה אמון על הקמת התשתית הצבאית של 

איראן בגולן הסורי ◆ דיווח כי ההרוג היה שייך ל"התנגדות הסורית לשחרור הגולן"

מ מ. יו„

סוכנות הידיעות הסורית "סאנא" 

דיווחה אתמול כי אזרח נהרג במכוניתו 

יש־ מזל"ט  באמצעות  שהותקף  לאחר 

לעיירה  דרומית  קוניטרה,  באזור  ראלי 

חד'ר.

תקשורת  בכלי  פרסומים  פי  על 

עימאד  של  בחיסול  מדובר  סוריים, 

טוויל, בכיר בארגון הטרור חיזבאללה. 

עימאד  "אל-חדת'",  ברשת  דיווח  לפי 

טוויל היה אחראי על הקמת התשתית 

האיראנית בגולן הסורי.
אדם"  לזכויות  הסורי  "המרכז 
את  תקף  ישראלי  כטב"מ  כי  דיווח 
קו־ באזור  לחד'ר  כניסתו  בזמן  הרכב 
המרכז,  לידי  שהגיע  מידע  לפי  ניטרה. 
התקיפה הישראלית כוונה נגד רכב של 
אדם השייך ל"התנגדות הסורית לשח־

רור הגולן", והובילה למותו.
הרוסי  באתר  צוטטו  ראייה  עדי 
RT בערבית באומרם כי הם שמעו הדי 
פיצוץ באזור קוניטרה הצפוני, במקביל 
יש־ טיס  כלי  של  אינטנסיבית  לתנועה 

ראליים בשמי האזור.
האוויר  חיל  השבוע  בתחילת 
ארגון  יעדי  על  תקיפות  סדרת  ביצע 
הטרור הג'יהאד האסלאמי בדמשק וב־
הודה  האסלאמי  הג'יהאד  עזה.  רצועת 
בת־ נהרגו  שניho nאנשיו  כי  בהמשך 
הסו־ לבירה  דרומית  הישראלית  קיפה 
ההרוגים  שמותיהם.  את  ופרסם  רית 
הארגון  סלים.  וסלים  מנסור  זיאד  היו 
לזכויות  הסורי  לנקום. "המרכז  הבטיח 
אדם" מסר כי סך הכל נהרגו שישה בני 

אדם.

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/2020/2-20/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%98%20%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%A1%D7%A7%20%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%A9%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94.pdf
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צה"ל הפיל מל"ט 
שחדר מרצועת עזה
מטוסי F-15 של חיל האוויר הפילו כלי טיס ללא טייס 

שחדר לשטחה של ישראל מול חופי רצועת עזה ◆ בצה"ל 
מעריכים כי הכלי היה בטיסת אימון

מ מ. יו„
טייס  ללא  מטוס 
לשטחה  אתמול  שחדר 
עזה  מרצועת  ישראל  של 
חיל  מטוסי  ידי  על  הופל 

האוויר מול קו החוף.
כי  נמסר  מהצבא 
מטייסת  אף-15,  מטוסי 
שיצאו  "הפטישים",   69
איתרו  חצרים,  מבסיס 
של  בגובה  הטיס  כלי  את 
קילומט־  12 רגל,   1,700

רים מקו החוף.
במע־ היה  המל"ט 

הדרומית  היחידה  של  קב 
במשך  אווירי  לביטחון 
שכלי  לאחר  האירוע.  כל 
להתקדם  המשיך  הטייס 
ישראל,  של  שטחה  לתוך 
להפי־ החלטה  נתקבלה 
טייס  בידי  יורט  והוא  לו 

בטיל אוויר-אוויר.
מצה"ל וחיל האוויר 
טי־ יאפשרו  לא  כי  נמסר 
משטחה  החורגות  סות 
הרצועה,  של  האווירי 
ההע־ שלפי  אף  על  זאת 
רכות, המל"ט היה בטיסת 

להמשיך  עמד  ולא  אימון 
ולהיכנס לשטח ישראל.

הטרור  ארגוני 
השתמשו  עזה  ברצועת 
מנת  על  ברחפנים  בעבר 
צה"ל.  בכוחות  לפגוע 
נפצ־ ספטמבר  בחודש 
כתוצאה  חיילים  שני  עו 
שהגיע  מל"ט  מתקיפת 
בתגובה  עזה.  מרצועת 
מחסן  האוויר  חיל  תקף 
כלי  להחזרת  ששימש 
ארגון  של  טיס  ללא  טיס 

חמאס.

ישראל תפסה 4 
מיליון דולר שיועדו 

לחמאס בעזה
הכסף אמור היה להגיע לרצועה מאיראן ◆ שר הביטחון 

נפתלי בנט: "פוגעים בטרור גם דרך הכיס"

מ מ. יו„
חתם  הביטחון  שר 
לתפיסת  צו  על  אתמול 
שהועברו  דולר  מיליון   4
ברצועת  לחמאס  מאיראן 
לפיתוח  יועד  הכסף  עזה. 
האר־ של  טרור  תשתיות 
אמצעי  ייצור  לרבות  גון, 
לפעילים  ותשלום  לחימה 

שונים.
מופ־ שנחתם  הצו 
החלפנות  חברת  כנגד  נה 
שנ־ "אלמתחדו"  העזתית 
הע־ איש  בבעלות  מצאת 
ומ־ שמלח'  זוהיר  סקים 
תפס את  שפחתו. שמלח' 

חודרי,  אחמד  של  מקומו 
המרכזי  הכספים  חלפן 
מקורב  שהיה  חמאס  של 
ליחיא סינוואר, וחוסל על 
ידי צה"ל במאי 2019. הצו 
יאפשר לפעול כנגד זוהיר 
שמלח' ומשפחתו בעולם, 
תנו־ הגבלת  באמצעות 
בחלק  הפיזיות  עותיהם 
הגבלת  לצד  מהמדינות, 
של  הפיננסית  הפעילות 
פי־ גופים  ע"י  החברה 

ננסיים בינלאומיים.
המודיעיני  החומר 
הצו  לחתימת  שהוביל 
המו־ אגף  ידי  על  גובש 

בשיתוף  בצה"ל,  דיעין 
ללוחמה  הלאומי  המטה 
(מט"ל)  בטרור  כלכלית 
בנט  הביטחון.  במשרד 
ואמר:  לדברים  התייחס 
"התמנון האיראני מזין את 
מסביבנו.  הטרור  זרועות 
הפעילות שלנו נגד הטרור 
היא לא רק בשדה הקרב, 
אלא גם דרך הכיס. אנחנו 
נרחבת  כלכלית  במערכה 
טרור  ארגוני  פעילי  אחרי 
בכל העולם. כל מי שפוגע 
אחריו,  נרדוף  אנחנו  בנו 
כדי להפוך הרג ישראלים 

לעסק לא משתלם".

דיווחים בסוריה:

מזל"ט ישראלי חיסל בכיר 
בחיזבאללה בקוניטרה

"סאנא" דיווחה כי "אזרח חוסל בהפצצת רכבו סמוך לחד'ר" ◆ על פי דיווחים שונים, יעד החיסול 
היה עימאד טוויל, בכיר בארגון הטרור חיזבאללה ומי שהיה אמון על הקמת התשתית הצבאית של 

איראן בגולן הסורי ◆ דיווח כי ההרוג היה שייך ל"התנגדות הסורית לשחרור הגולן"

מ מ. יו„

סוכנות הידיעות הסורית "סאנא" 

דיווחה אתמול כי אזרח נהרג במכוניתו 

יש־ מזל"ט  באמצעות  שהותקף  לאחר 

לעיירה  דרומית  קוניטרה,  באזור  ראלי 

חד'ר.

תקשורת  בכלי  פרסומים  פי  על 

עימאד  של  בחיסול  מדובר  סוריים, 

טוויל, בכיר בארגון הטרור חיזבאללה. 

עימאד  "אל-חדת'",  ברשת  דיווח  לפי 

טוויל היה אחראי על הקמת התשתית 

האיראנית בגולן הסורי.
אדם"  לזכויות  הסורי  "המרכז 
את  תקף  ישראלי  כטב"מ  כי  דיווח 
קו־ באזור  לחד'ר  כניסתו  בזמן  הרכב 
המרכז,  לידי  שהגיע  מידע  לפי  ניטרה. 
התקיפה הישראלית כוונה נגד רכב של 
אדם השייך ל"התנגדות הסורית לשח־

רור הגולן", והובילה למותו.
הרוסי  באתר  צוטטו  ראייה  עדי 
RT בערבית באומרם כי הם שמעו הדי 
פיצוץ באזור קוניטרה הצפוני, במקביל 
יש־ טיס  כלי  של  אינטנסיבית  לתנועה 

ראליים בשמי האזור.
האוויר  חיל  השבוע  בתחילת 
ארגון  יעדי  על  תקיפות  סדרת  ביצע 
הטרור הג'יהאד האסלאמי בדמשק וב־
הודה  האסלאמי  הג'יהאד  עזה.  רצועת 
בת־ נהרגו  שניho nאנשיו  כי  בהמשך 
הסו־ לבירה  דרומית  הישראלית  קיפה 
ההרוגים  שמותיהם.  את  ופרסם  רית 
הארגון  סלים.  וסלים  מנסור  זיאד  היו 
לזכויות  הסורי  לנקום. "המרכז  הבטיח 
אדם" מסר כי סך הכל נהרגו שישה בני 

אדם.

https://content.viplus.com/mehta/Content/%d7%92%d7%99%d7%a4%d7%98%20%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9c_%d7%a7%d7%98%d7%9c%d7%95%d7%92%20%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d%20%d7%aa%d7%a9%d7%a4.pdf.pdf
https://content.viplus.com/mehta/Content/%d7%92%d7%99%d7%a4%d7%98%20%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9c_%d7%a7%d7%98%d7%9c%d7%95%d7%92%20%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d%20%d7%aa%d7%a9%d7%a4.pdf.pdf
mailto:giftstyle482@gmail.com
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להורדה לחץ כאן

להורדה לחץ כאן

עיתון באיטליה: "ישראל 
ומדינות נוספות אוסרות 

על כניסת איטלקים"
ישראל נמנעה תחילה מלנקוט בצעד, בשל החשש מפגיעה ביחסי שתי 

המדינות

מ ‡ברהם ויסמן
באיטליה  התקשורת 
לא־ ישראל  להחלטת  התייחסה 
איטלקים  אזרחים  הכנסת  סור 
נגיף  פרוץ  בעקבות  לשטחה, 
של  באתר  במדינה.  הקורונה 
"קו־ הנפוץ  האיטלקי  העיתון 
ריירה דלה סרה" דווח בכותרתו 
נוס־ ומדינות  ש"ישראל  כך  על 
איטל־ כניסת  על  אוסרות  פות 
של  דבריו  הובאו  בדיווח  קים". 
שר הפנים, הרב אריה דרעי, על 
לגבי  ישראל  שמטילה  האיסור 
איטלקים  אזרחים  של  כניסתם 

לשטחה.
להת־ התייחסו  בעיתון 
אירופאיות,  מדינות  של  נהלותן 
שנגן  אמנת  את  מבטלות  שאינן 
גבולות  על  לשמור  וממשיכות 
פתוחים בין איטליה לשאר מדי־
את  מנגד  והביאו  אירופה,  נות 

כישראל,  מדינות  של  התנהלותן 
סעודיה ועוד, שאסרו כניסת אז־

רחים איטלקים לשטחן.
נמנעה  ישראל  כידוע, 
בשל  בצעד,  מלנקוט  תחילה 
היח־ במערכת  מפגיעה  החשש 

הת־ בשל  אך  המדינות,  בין  סים 
הנגיף  של  ההתפרצות  רחבות 
האירופאית,  במדינה  המסוכן 
כני־ על  לאסור  בישראל  הוחלט 
לשטח  איטלקים  אזרחים  סת 

ישראל.
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להורדה לחץ כאן

להורדה לחץ כאן

עיתון באיטליה: "ישראל 
ומדינות נוספות אוסרות 

על כניסת איטלקים"
ישראל נמנעה תחילה מלנקוט בצעד, בשל החשש מפגיעה ביחסי שתי 

המדינות

מ ‡ברהם ויסמן
באיטליה  התקשורת 
לא־ ישראל  להחלטת  התייחסה 
איטלקים  אזרחים  הכנסת  סור 
נגיף  פרוץ  בעקבות  לשטחה, 
של  באתר  במדינה.  הקורונה 
"קו־ הנפוץ  האיטלקי  העיתון 
ריירה דלה סרה" דווח בכותרתו 
נוס־ ומדינות  ש"ישראל  כך  על 
איטל־ כניסת  על  אוסרות  פות 
של  דבריו  הובאו  בדיווח  קים". 
שר הפנים, הרב אריה דרעי, על 
לגבי  ישראל  שמטילה  האיסור 
איטלקים  אזרחים  של  כניסתם 

לשטחה.
להת־ התייחסו  בעיתון 
אירופאיות,  מדינות  של  נהלותן 
שנגן  אמנת  את  מבטלות  שאינן 
גבולות  על  לשמור  וממשיכות 
פתוחים בין איטליה לשאר מדי־
את  מנגד  והביאו  אירופה,  נות 

כישראל,  מדינות  של  התנהלותן 
סעודיה ועוד, שאסרו כניסת אז־

רחים איטלקים לשטחן.
נמנעה  ישראל  כידוע, 
בשל  בצעד,  מלנקוט  תחילה 
היח־ במערכת  מפגיעה  החשש 

הת־ בשל  אך  המדינות,  בין  סים 
הנגיף  של  ההתפרצות  רחבות 
האירופאית,  במדינה  המסוכן 
כני־ על  לאסור  בישראל  הוחלט 
לשטח  איטלקים  אזרחים  סת 

ישראל.

http://bit.ly/3a4Qjss
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00000-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%A1/02/%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9F%20%D7%9E%D7%9C%D7%9A%20-%2094%20%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%94%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4.pdf
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00000-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%A1/02/%D7%90%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%20%D7%9C%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%91_%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%20434_%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%94_%D7%A4.pdf
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

להורדה לחץ כאן

בעקבות חצייה ברמזור אדום:

נהג נהרג בהתנגשות 
עם טרקטור בשרון

מ מ. יו„
 50 כבן  נהג 
בצה־ אתמול  נהרג 
בהתנגשות  ריים 
טרקטור  עם  רכבו 
כפר  מושב  בצומת 
הרא"ה בשרון. צוות 
אדום  דוד  מגן  של 
של  מותו  את  קבע 
הפרטי,  הרכב  נהג 
פתחה  המשטרה 

בחקירה.
רא־ חקירה 
כי  העלתה  שונית 
בכביש  נסע  ההרוג 
4 מכיוון צפון לכיוון 
לצומת  והגיע  דרום 
באותה  המרומזר. 

הטרק־ יצא  העת 
גאולי  ממושב  טור 
לצומת  נכנס  תימן, 
ואז התנגשו שני כלי 

הרכב בעוצמה.
על  הדיווח 
התקבל  התאונה 
של   101 במוקד 
שרון  במרחב  מד"א 
בשעה  אתמול 
חובשים   .13:48
ופרמדיקים שהגיעו 
הנהג  כי  זיהו  לזירה 
אנושות  שנפגע 

נלכד בתוך רכבו.
תפוחי,  אסף 
מד"א,  פרמדיק 
"כשהגע־ סיפר: 

ראינו  למקום  נו 

ובתוכו  מעוך  רכב 
מחוסר   50 כבן  גבר 
דופק  ללא  הכרה, 
וללא נשימה. חילצ־
נו אותו מהרכב ומיד 
בפעולות  התחלנו 
שבסופן  החייאה 
את  לקבוע  נאלצנו 

מותו".
תאונות  בוחני 
מש־ של  הדרכים 
שרון  מרחב  טרת 
את  שחוקרים 
התאונה  נסיבות 
את  בזירה  עיכבו 
בין  הטרקטור.  נהג 
היתר נבדק מי משני 
הנהגים נכנס לצומת 

ברמזור אדום.

מהג'בלאות בבנגאזי לחיידר באירופה:

סיפורה של משפחה 
שגדלה כמוסלמית 
וחזרה ליהדותה

מ יר‡ל לבי‡
נולדה   ,(30) סאברין, 
למשפ־ שבלוב  בנגאזי  בעיר 
חה יהודייה שנאלצה להחביא 
את יהדותה מהסביבה. באופן 
הרודן  של  עלותו  עם  רשמי 
לכס  קדאפי  מעמר  המטורף 
עזבו  שנה   41 לפני  השלטון 
אחרוני היהודים את המדינה, 
בודדים  היו  כי  מתברר  אולם 
בארץ  להישאר  שהעדיפו 
אל  הגירה  פני  על  הולדתם 
הייתה  למשל  כזו  נודע.  הלא 
סבה  סאברין.  של  משפחתה 
במשך  לוב  בצבא  ששירת 
את  העדיף  ארוכות  שנים 
המוכר והידוע, גם אם הוא לא 
מלבב במיוחד, על פני העתיד 
הוורוד המובטח לו במקום זר 
מה־ הכול  להתחיל  יצטרך  בו 

תחלה.
הת־ הסבתא  פטירת  עם 
רופף הקשר היהודי של המש־
פחה, ומלבד מסורות בודדות 
התרחקה המשפחה עוד ועוד 
ממקורה והתערתה בסביבתה 
 17 בגיל  בהיותה  המוסלמית. 
נישאה סאברין לערבי מקומי. 
נשואות  אחיותיה  שלש  בעוד 
לערבים שלא יודעים עד היום 
אזרה  יהודיות,  שהן  כך  על 
שנים  כמה  אחרי  עוז  סאברין 
הסבלני  יחסו  את  ראתה  בהן 
שהנושא  אימת  כל  ליהודים 

עלה על הפרק, וסיפרה לבע־
לה על מוצאה.

פרוץ  ועם  עברו,  שנים 
מלחמת האזרחים בלוב, ולא־
חר שאחיה היחיד שהיה חבר 
בקדאפי,  שנלחמה  במליציה 
כמוס־ ונקבר  במלחמה  נהרג 
שעתידה  סאברין  הבינה  למי, 
אפ־ הצפון  במדינה  נמצא  לא 
והח־ הדמים  צמאת  ריקאית 
רפואה  ללימודי  לנסוע  ליטה 
אירופית.  מזרח  במדינה 
בעלה הערבי וילדיה הצטרפו 
היהודים  כשהילדים,  אליה, 
ללמוד  החלו  ההלכה,  פי  על 
הג־ בעיר  קתולי  ספר  בבית 
משכנם  את  קבעו  שבה  דולה 

החדש.
תפנית  אירעה  אז  אבל 
ממתינה  בעודה  מפתיעה. 
המ־ במכבסה  הימים  באחד 
של  עיניה  את  צדה  קומית, 
דוד  מגן  עם  מדבקה  סאברין 
יהודי.  משפט  מופיע  ועליה 
אותה.  טלטלה  הזו  המדבקה 
היא הבינה שלראשונה בחייה 
המנה־ ביהודים  לפגוש  תוכל 
לים את חייהם בגלוי כיהודים 
היא  נבוכה,  ועניין.  דבר  לכל 
אם  החנות  בעלת  את  שאלה 
המת־ יהודים  על  לה  ידוע 
כי  ענתה  וזו  באזור  גוררים 
אחיה נשוי ליהודייה מקומית 
מתגוררים  עיר  באותה  וכי 

יהודים  מ-30,000  פחות  לא 
יהודית  קהילה  בה  ומתנהלת 
הדרך  הייתה  מכאן  משגשגת. 
סאברין  של  להגעתה  קצרה 
המקומית  היהודית  לקהילה 

בבקשה להיות חברה בה.
לה־ בידה  שעלה  לאחר 
נוס־ רלוונטיים  מסמכים  שיג 
פים אותם התבקשה להמציא, 
עם  קשר  לאחים  ביד  יצרו 
סיפורה  את  סיפרו  העיר,  רב 
לעזר־ להירתם  ממנו  וביקשו 
הסכמ־ את  נתן  כשהלה  תה. 
יד לאחים  אנשי  שני  טסו  תו, 
לאותה מדינה מזרח אירופית 
עם  סאברין,  עם  להיפגש  כדי 
בפגישתם  הרב.  ועם  בעלה 
הסבירו  ובעלה,  סאברין  עם 
הע־ בשפה  לאחים  יד  אנשי 
הם  כי  המוסלמי  לבעל  רבית 
היהודייה  אשתו  לעזרת  באו 
ויל־ ליהדותה  לחזור  שרוצה 
ואילך.  מכאן  צעדיה  את  וו 
הבעל שהיה המום מהופעתם 
רצינית  שאשתו  הבין  בחייו, 
הן  גב  לה  ושיש  בכוונותיה 
מהקהילה היהודית המקומית 
דוברי  ישראלים  מיהודים  והן 
ערבית, הסכים להיפרד ממנה 
בו במקום. הוא רק הציב תנאי 
ששכרו  הדירה  ולפיו  אחד, 
שנים  לחמש  מראש  השניים 
מבעוד  נתנו  תמורתה  ואת 

מועד, תישאר ברשותו.

במהלך ביקור טראמפ:

 20 הרוגים 
במהומות בהודו

המפגינים מוחים על חוק האזרחות שמאפשר ללא מוסלמים ממדינות 
שכנות להתאזרח בהודו

מ פ. יוחנן
נהר־ אדם  בני  כ-20 
ניו  בבירה  שפרצו  במהומות  גו 
דלהי במחאה נגד חוק האזרחות 
החוק  הפרלמנט.  שחוקק  החדש 
מו־ לא  אזרחים  כי  קובע  החדש 
סלמים של מדינות שכנות יוכלו 
מזו־ בהליך  בהודו  להתאזרח 
של  זעמה  את  מעורר  הדבר  רז. 
והיא  בהודו  המוסלמית  הקהילה 
במקביל  לרחובות.  שיצאה  זו 
מוסל־ בין  עימותים  על  דווח 
אחרים.  במוקדים  להינדים  מים 

המתח  את  שמעצים  מה 
היא  האירועים  סביב 
ארצות  שנשיא  העובדה 
טראמפ  דונלד  הברית 
מבקר בימים אלו בהודו. 
עוצר  הטילו  השלטונות 
בהם  האזורים  על  לילי 
אך  המהומות,  פרצו 

הדבר לא סייע להרגעת הרוחות.
ראש עיריית דלהי ארווינד 
הכנסת  לשקול  קרא  קדג'יוול 
לעיר.  מסויימים  לאזורים  צבא 
מדאיג.  מאוד  "המצב  לדבריו: 

להרגיע  מסוגלת  לא  המשטרה 
כניסה  לאפשר  יש  הרוחות.  את 
על  המהומות  למוקדי  צבא  של 
מנת שאלו ייתנו מענה לצורך של 

התושבים בביטחון".
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

להורדה לחץ כאן

בעקבות חצייה ברמזור אדום:

נהג נהרג בהתנגשות 
עם טרקטור בשרון

מ מ. יו„
 50 כבן  נהג 
בצה־ אתמול  נהרג 
בהתנגשות  ריים 
טרקטור  עם  רכבו 
כפר  מושב  בצומת 
הרא"ה בשרון. צוות 
אדום  דוד  מגן  של 
של  מותו  את  קבע 
הפרטי,  הרכב  נהג 
פתחה  המשטרה 

בחקירה.
רא־ חקירה 
כי  העלתה  שונית 
בכביש  נסע  ההרוג 
4 מכיוון צפון לכיוון 
לצומת  והגיע  דרום 
באותה  המרומזר. 

הטרק־ יצא  העת 
גאולי  ממושב  טור 
לצומת  נכנס  תימן, 
ואז התנגשו שני כלי 

הרכב בעוצמה.
על  הדיווח 
התקבל  התאונה 
של   101 במוקד 
שרון  במרחב  מד"א 
בשעה  אתמול 
חובשים   .13:48
ופרמדיקים שהגיעו 
הנהג  כי  זיהו  לזירה 
אנושות  שנפגע 

נלכד בתוך רכבו.
תפוחי,  אסף 
מד"א,  פרמדיק 
"כשהגע־ סיפר: 

ראינו  למקום  נו 

ובתוכו  מעוך  רכב 
מחוסר   50 כבן  גבר 
דופק  ללא  הכרה, 
וללא נשימה. חילצ־
נו אותו מהרכב ומיד 
בפעולות  התחלנו 
שבסופן  החייאה 
את  לקבוע  נאלצנו 

מותו".
תאונות  בוחני 
מש־ של  הדרכים 
שרון  מרחב  טרת 
את  שחוקרים 
התאונה  נסיבות 
את  בזירה  עיכבו 
בין  הטרקטור.  נהג 
היתר נבדק מי משני 
הנהגים נכנס לצומת 

ברמזור אדום.

מהג'בלאות בבנגאזי לחיידר באירופה:

סיפורה של משפחה 
שגדלה כמוסלמית 
וחזרה ליהדותה

מ יר‡ל לבי‡
נולדה   ,(30) סאברין, 
למשפ־ שבלוב  בנגאזי  בעיר 
חה יהודייה שנאלצה להחביא 
את יהדותה מהסביבה. באופן 
הרודן  של  עלותו  עם  רשמי 
לכס  קדאפי  מעמר  המטורף 
עזבו  שנה   41 לפני  השלטון 
אחרוני היהודים את המדינה, 
בודדים  היו  כי  מתברר  אולם 
בארץ  להישאר  שהעדיפו 
אל  הגירה  פני  על  הולדתם 
הייתה  למשל  כזו  נודע.  הלא 
סבה  סאברין.  של  משפחתה 
במשך  לוב  בצבא  ששירת 
את  העדיף  ארוכות  שנים 
המוכר והידוע, גם אם הוא לא 
מלבב במיוחד, על פני העתיד 
הוורוד המובטח לו במקום זר 
מה־ הכול  להתחיל  יצטרך  בו 

תחלה.
הת־ הסבתא  פטירת  עם 
רופף הקשר היהודי של המש־
פחה, ומלבד מסורות בודדות 
התרחקה המשפחה עוד ועוד 
ממקורה והתערתה בסביבתה 
 17 בגיל  בהיותה  המוסלמית. 
נישאה סאברין לערבי מקומי. 
נשואות  אחיותיה  שלש  בעוד 
לערבים שלא יודעים עד היום 
אזרה  יהודיות,  שהן  כך  על 
שנים  כמה  אחרי  עוז  סאברין 
הסבלני  יחסו  את  ראתה  בהן 
שהנושא  אימת  כל  ליהודים 

עלה על הפרק, וסיפרה לבע־
לה על מוצאה.

פרוץ  ועם  עברו,  שנים 
מלחמת האזרחים בלוב, ולא־
חר שאחיה היחיד שהיה חבר 
בקדאפי,  שנלחמה  במליציה 
כמוס־ ונקבר  במלחמה  נהרג 
שעתידה  סאברין  הבינה  למי, 
אפ־ הצפון  במדינה  נמצא  לא 
והח־ הדמים  צמאת  ריקאית 
רפואה  ללימודי  לנסוע  ליטה 
אירופית.  מזרח  במדינה 
בעלה הערבי וילדיה הצטרפו 
היהודים  כשהילדים,  אליה, 
ללמוד  החלו  ההלכה,  פי  על 
הג־ בעיר  קתולי  ספר  בבית 

משכנם  את  קבעו  שבה  דולה 
החדש.

תפנית  אירעה  אז  אבל 
ממתינה  בעודה  מפתיעה. 
המ־ במכבסה  הימים  באחד 
של  עיניה  את  צדה  קומית, 
דוד  מגן  עם  מדבקה  סאברין 
יהודי.  משפט  מופיע  ועליה 
אותה.  טלטלה  הזו  המדבקה 
היא הבינה שלראשונה בחייה 
המנה־ ביהודים  לפגוש  תוכל 
לים את חייהם בגלוי כיהודים 
היא  נבוכה,  ועניין.  דבר  לכל 
אם  החנות  בעלת  את  שאלה 
המת־ יהודים  על  לה  ידוע 
כי  ענתה  וזו  באזור  גוררים 
אחיה נשוי ליהודייה מקומית 
מתגוררים  עיר  באותה  וכי 

יהודים  מ-30,000  פחות  לא 
יהודית  קהילה  בה  ומתנהלת 
הדרך  הייתה  מכאן  משגשגת. 
סאברין  של  להגעתה  קצרה 
המקומית  היהודית  לקהילה 

בבקשה להיות חברה בה.
לה־ בידה  שעלה  לאחר 
נוס־ רלוונטיים  מסמכים  שיג 
פים אותם התבקשה להמציא, 
עם  קשר  לאחים  ביד  יצרו 
סיפורה  את  סיפרו  העיר,  רב 
לעזר־ להירתם  ממנו  וביקשו 
הסכמ־ את  נתן  כשהלה  תה. 
יד לאחים  אנשי  שני  טסו  תו, 
לאותה מדינה מזרח אירופית 
עם  סאברין,  עם  להיפגש  כדי 
בפגישתם  הרב.  ועם  בעלה 
הסבירו  ובעלה,  סאברין  עם 
הע־ בשפה  לאחים  יד  אנשי 
הם  כי  המוסלמי  לבעל  רבית 
היהודייה  אשתו  לעזרת  באו 
ויל־ ליהדותה  לחזור  שרוצה 
ואילך.  מכאן  צעדיה  את  וו 
הבעל שהיה המום מהופעתם 
רצינית  שאשתו  הבין  בחייו, 
הן  גב  לה  ושיש  בכוונותיה 
מהקהילה היהודית המקומית 
דוברי  ישראלים  מיהודים  והן 
ערבית, הסכים להיפרד ממנה 
בו במקום. הוא רק הציב תנאי 
ששכרו  הדירה  ולפיו  אחד, 
שנים  לחמש  מראש  השניים 
מבעוד  נתנו  תמורתה  ואת 

מועד, תישאר ברשותו.

במהלך ביקור טראמפ:

 20 הרוגים 
במהומות בהודו

המפגינים מוחים על חוק האזרחות שמאפשר ללא מוסלמים ממדינות 
שכנות להתאזרח בהודו

מ פ. יוחנן
נהר־ אדם  בני  כ-20 
ניו  בבירה  שפרצו  במהומות  גו 
דלהי במחאה נגד חוק האזרחות 
החוק  הפרלמנט.  שחוקק  החדש 
מו־ לא  אזרחים  כי  קובע  החדש 
סלמים של מדינות שכנות יוכלו 
מזו־ בהליך  בהודו  להתאזרח 
של  זעמה  את  מעורר  הדבר  רז. 
והיא  בהודו  המוסלמית  הקהילה 
במקביל  לרחובות.  שיצאה  זו 
מוסל־ בין  עימותים  על  דווח 
אחרים.  במוקדים  להינדים  מים 

המתח  את  שמעצים  מה 
היא  האירועים  סביב 
ארצות  שנשיא  העובדה 
טראמפ  דונלד  הברית 
מבקר בימים אלו בהודו. 
עוצר  הטילו  השלטונות 
בהם  האזורים  על  לילי 
אך  המהומות,  פרצו 

הדבר לא סייע להרגעת הרוחות.
ראש עיריית דלהי ארווינד 
הכנסת  לשקול  קרא  קדג'יוול 
לעיר.  מסויימים  לאזורים  צבא 
מדאיג.  מאוד  "המצב  לדבריו: 

להרגיע  מסוגלת  לא  המשטרה 
כניסה  לאפשר  יש  הרוחות.  את 
על  המהומות  למוקדי  צבא  של 
מנת שאלו ייתנו מענה לצורך של 

התושבים בביטחון".

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00000-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%A1/02/%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%99%20%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A8.pdf
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כוחה של תפילה
....וכמו ששמעתי מחסידים הזקנים מה בין חסידי קאצק לחסידי ווארקי על פסוק זה; ''ויקחו לי תרומה מאת כל 
איש'' שבקאצק אמרו ''ויקחו לי'', פירוש מי שרוצה ליקח עצמו לעבדות ה', צריך להיות ''תרומה מאת כל איש", 
דהיינו שינהג בהתבודדות. ובווארקי אמרו ''ויקחו לי תרומה'' פירוש מי שרוצה ליקח עצמו תרומה לעבדות ה', 
צריך להיות ''מאת כל איש'', ע"י שיתחבר עצמו בחברותא עם ידידים ואהבת רעים ויראה כל אחד מעלת חברו 
וישמע ממנו דברי מוסר, בזה יבוא לתכלית הנרצה (שיח חסידים). ובאמת מובא שם שנפגשו הרה"ק מווארקי עם 
הרה"ק מקאצק והיה זה בפרשת תרומה ונדברו יראי ה איש אל רעהו בדרכים בעבודת ה' ועלה נושא זה ויקחו לי 
תרומה, האיך לוקחים ומתרוממים תרומה) בעבודת ה והצד השווה שבהם שע"י חברים ומורה דרכם ומקבלין דין 

מין דין מתעלים לפסגות.

ובאמת בספרי חסידות כל אחד בדרכו ובלשונו האריכו והרחיבו בדרכים ועצות וראה בקיצור ליקו"מ מהאדמו"ר 
הרה''ק מהר''ן מברסלב (מאמר ל"ד אות ו) העלה את העניין בשלשה נקודות, א. התקשרות לצדיקים ולדבר עמהם 
ביראת שמים והם יאירו ויעוררו את ליבו ע"י נקודתם בקדושה הכללית, ב. לדבר עם חבירו ביראת שמים לקבל דין 
מן דין, ג. וכן יקבל כל אחד בעצמו  מיניה וביה על ידי שידבר כל  אחד  בעצמו בינו לבין קונו, ( עי"ש ) כי יש בכל 

אדם מישראל נקודה שאין בחברו ומאיר לו וכו'.

והנה לפני ב שבועות נתפרסם סיפור מהגה''צ כ"ק אדמו"ר מפשעווארסק שליט"א מעשה בגיליון באידיש ואנסה 
לתרגמו בלה"ק וזה החל... זה היה אחר תקופת המלחמה חזרנו מרוסיא הייתי ילד והייתי עם הסבא הרה''ק רבי 
איציקל  זצ"ל בברעסלוי. אימי ע"ה לקחה אותי לרופא עיניים ד"ר קאהן, הוא היה רופא גדול והיה שם תור ארוך, 
הרבה אנשים המתינו. שם גם היה אביו הזקן, פרופסור גדול, אבל לא היה נראה כיהודי. אמנם ראיתי כזאת בהזכרת 
נשמות שחובשים כיפה או במנהג שלאגן כפרות אחר שסיים "שמונה עשרה" ראה על פנינו את פליאתנו סיפר לנו 
מהיכן הוא בא, וכך סיפר: ליד קראקא ישנו עיר קאטאוויטש. קראקא הייתה עיר ואם לתורה וחסידות, קאטאוויטש 
הייתה ההיפך, עיר של השכלה, והזקן נולד וגר שם. אביו היה גוי גמור, הסבא שלו איני זוכר אם צם ביום כיפור 
או לא (זוכר אני שדיבר משהו בקשר  ליום כיפור). בהיותי בן שתים עשרה שנה נסעתי עם אבי ליריד סוסים, או 
בלייפציג או בדאנציג, אבי היה סוחר סוסים ורצה ללמדני את המלאכה. בדרכי נסיעתינו עברנו בסאנז. שמוע שמ־
ענו מחברינו (הפריצים) הגויים שסיפרו שבסאנז ישנו צדיק פלאי (וואנדער רזובינער), ואבי נעשה סקרן לראותו, 
ולכן נסענו דרך העיר צאנז. נזדמן שהיינו צריכים להמתין על הרכבת שעתיים ונכנסנו לעיר, (הוא מדגיש שאילו 
היה שומע זאת מיהודים אינו יודע אם היה נוסע לצאנז).  שאלנו אנשים היכן אפשר לראות את הרבי עכשיו, המה 
ראו אנשים רצים ברחוב ופיאותיהם רטובות, ''לאן רצים, היכן אפשר לראות את הרבי?'' היה זה בחודש אלול, באנו 
לבית וחצר הקודש, ואמרו לנו שבחודש אלול הרבי מתפלל בבית המדרש של הערי ולא בבית מדרש שבחצירו, 
והלכנו לשם לראותו. הרבי מצאנז כבר היה באמצע התפילה. עד כאן סיפר כדבר איש אל רעהו, משהגיע לספר 
על תפילתו של הרבי כ"ק מצאנז, נעשה הפרופסור הזקן אדום כאש והיו עיניו זולגות דמעות. "נכנסנו לבית המדרש 
הרבי התפלל בתבערה והתלהבות, היה לו רגל חולה, כמדומני הרגל השמאלית. ברגל זו הכה על הרצפה, ובכל 
מכה כל בית המדרש רעד. אין זו גוזמא, כתלי בית המדרש רעדו. אבער גזיציטערט, שכחנו מהכל, רק שמענו את 
הקולות שכחנו מהסוסים, מהכל, מסביב כל כך רעדה אחזתנו... אחרי התפילה, נזכרנו שצריך להמשיך למטרת 
נסיעתנו למסחר ושמנו לדרך פעמינו, אפילו לא נכנסנו לומר שלום. אבי ג"כ היה מאד מעורער (זייער צורידערט) 
ממה שראינו, אבל הוא כבר היה גוי זקן, וכי יחליף את כל חייו לזאת?! אבל אני הייתי נער בן שתים עשרה, זה 
כבר לא נתן לי מנוחה. לא יכולתי לשכוח את שראיתי, חשתי משיכה שיהיה לי שייכות לצדיק. זמן לא רב אח"כ 
פגשתי רב. סיפרתי לו הכל ושאלתיו איך אני יכול שיהיה לי שייכות עם הרבי מצאנז, כי רוצה אני להיות שייך  לעמו 
של הצאנזער רב. והוא ציוה עלי לשמור ולעשות כמה דברים. כשרות, להניח תפילין, לשמור שבת, ולא להחסיר 
תפילה אף פעם. הייתי אז בן 12 שנים, היום אני בן 84, עברו מאז שבעים ושתיים שנה. מה שעבר עלי בע"ב שנים, 
אבי שלחני להשתלם ולהתמחות בבערלין בין גויים, אף אחד לא ידע זאת ממנו, ואף אחד לא דרש ממנו. כלל מה 
היה קשה מאד בשמירת כשרות ושבת כמה פעמים חשבתי שאיני יכול ולוותר.... בכל פעם בא  לפני עיני את אשר 
ראיתי את הרבי מצאנז בתפילתו , עברו מאז למעלה מ70 שנה ולא עברתי על שום דבר מאת אשר ציווני אותו רב 

למרות שלא למדתי ולא ידעתי רק ראה פעם אחת את הרבי מצאנז להתפלל וזה מחזיק אותו כל הימים.

ונסיים באשר שאל הרבי רבי בונים מפשיסחא את רבו היהודי הקדוש זיע"א על מה שמובא בחז"ל כלים יב עב') כל 
המחובר לטהור טהור א"כ כל יהודי יחבר את עצמו לצדיק ויהיה. טהור כמו הצדיק וענה לו היהודי הקדוש שלהיות 

מחובר לטהור הוא יותר קשה מלהיות טהור בעצמו (רמתיים צופים תב"א פ"ג ל"ד )

וביאר את הדברים הגה"ח מהרש בראנדער זצ"ל ראש ישיבת בעלזא דאיתא בחז"ל יומא ע"ב עה"כ והובא את 
בדיו שהבדים שבארון לא היו נופלים מתוך הטבעות וברשי שם בראשיהן היו עבים והכניס ראשן אחד בדוחק בט־

בעות וכו ויש ליתן טעם לזה כי הארון רומז על הצדיקים ות"ח לומדי תורה והבדים הם אלו שמתחברים עצמם אל 
התלמידי חכמים ולכך היו צריכים לדחוק את הבדים בטבעות שרומז שקשה להיות מחובר לטהור  (לשוח בשדה)

א גוט שאבעס

מפנקסו של ר' חצקל איש צפת
ארה"ב: כוכב הכסף מאת יחזקאל גרשוניפרשת השבוע מזוית אקטואלית

למסלק פצצות
הנגד מאט אוקונור חילץ פצועים תחת אש מחבלים, ולאחר 
שנכבש היעד - מפעל מחבלים לייצור מטענים מאולתרים 

- הנחה את כוח המשימה עד שהגיעו לנקודת פינוי

מ פ. יוחנן
אוקונור,  מאט  הנגד 
בחיל-הים  פצצות  מסלק 
בכוכב  עוטר  האמריקני, 
השלישי  העיטור  הכסף, 
בארצות־ בחשיבותו 
על  גבורתו.  על  הברית, 
על  יוזמתו,  על  קור-רוחו, 
דבקותו  ועל  אומץ-לבו 

במשימה.
ק סקוט  אדמירל 
השלישי,  הצי  מפקד  �ן, 
ענד לו את העיטור בטקס 
פוינט  חיל-הים  בבסיס 
קליפו־ דיאגו,  בסן  לומה 

רניה.
הצטרף  אוקונור 
 ,2008 בשנת  לחיל-הים 
פצצות.  כמסלק  ומשרת 
של  חוליה  הוביל  באפריל 
בראש  פצצות  מסלקי 
הכוחות  של  משימה  כוח 
בא־ מיוחדים  למבצעים 

שהצנזורה  זור, 
ת  י נ ק י ר מ א ה
לפ־ סירבה 
כדי  רסמו, 
מפעל  לבדוק 
מחבלים  של 
מטענים  לייצור 

מאולתרים.
של  החוד  חוליית 
חדרה  הפצצות  מסלקי 
לכפר, שהיה ידוע כמוחזק 
על-ידי המחבלים, ונלכדה 
שמונה  שהניחו  במארב, 
המפעל.  ליד  מחבלים, 
הב־ האש,  חילופי  במהלך 
מחב־ שאחד  אוקונור,  חין 
ריו לחוליה שרוע על הק־
מבלי  לבודקו  וניגש  רקע, 
להתחשב באש המחבלים. 
הפצוע  את  חילץ  אוקונור 
עזרה  לו  והגיש  למחסה, 
את  מנהל  בעודו  ראשונה, 

אש חולייתו.

דקות  כמה  לאחר 
למקום  אש  תחת  חילץ 
הפ־ המתורגמן  את  מחסה 
של הצוות, ופינה את  צוע 
לנקודת  הראשון  הפצוע 

איסוף נפגעים.
האמריק־ כשנכנסו 
נים למפעל, ניהל אוקונור 
את  והנחה  סריקתו,  את 
סביבת  דרך  המשימה  כוח 
מטענים  שמלאה  המפעל, 
שהגיעו  עד  מאולתרים, 
לנקודת פינוי, שממנה חי־

לצם רכב.

הכלכלה העולמית 
משנה פנים: סין היא 
המפסידה הגדולה

דו"ח הסחר העולמי מראה כי 80 אחוזים מהחברות 
מתכננות להעתיק את שרשראות האספקה שלהן מסין 
וממדינות נוספות • המרוויחות הגדולות: ארה"ב וקנדה

מ פ. יוחנן
העולמית  הכלכלה 
כשהמפ־ פניה,  משנה 
סין  היא  הגדולה  סידה 
מדינות  הן  והמרוויחות 
דרום מזרח אסיה, ארה"ב 
מצביעים  כך   – וקנדה 
העו־ הסחר  דו"ח  ממצאי 
אמ־ אוף  בנק  של  למי 
שניתח  סקיוריטס  ריקה 
עוד   ,2019 משנת  נתונים 
משבר  אותנו  שפקד  לפני 
להפסדים  שגרם  הקורונה 
העו־ בסין ובכלכלה  רבים 

למית.
על  שבוצע  המחקר, 
המכסים  אנליסטים  ידי 
יותר מ-3,000 חברות בר־
חבי העולם, מלמד כי יותר 
בשווי  מהחברות  מ-80% 
שוק כולל של 22 טריליון 
מתכננות  או  יישמו  דולר, 
והעתקה  שינוי  ליישם 

האספ־ שרשראות  של 
וממדינות  מסין  שלהן  קה 
מגמה  "קיימת  נוספות. 
של  ממושכת  הפסקה  של 
טוענים  הגלובליזציה", 
בנק  של  המאקרו  כלכלני 
"העולם  אמריקה.  אוף 
תקדים,  חסר  לשלב  נכנס 
שקשה להעריך את היקפו 
שרש־ במהלכו  באחוזים, 
מגיעות  האספקה  ראות 
לצר־ מתקרבות  הביתה, 
לבעלות  מופנות  או  כנים 

ברית אסטרטגיות".
סין, האחראית כיום 
הערך  מתוספת  לרבע 
העולמית,  התעשייה  של 
מדיניות  במרכז  עמדה 
ארה"ב,  של  המגן  הסחר 
אליה ניתן להוסיף גורמים 
את  המפחיתים  נוספים 
 - סין  של  האטרקטיביות 
נור־ בשכר,  עליה  לרבות 

מות סביבתיות מחמירות, 
מור־ רגולטורית  מסגרת 
הממשלתי  והמיקוד  כבת 
ברמה  לכלכלה  להפוך 
גבוהה המכוונת שירותים. 
נכון להיום, עלויות עבודה 
בסין ביחס לפריון כפולות 
באסיה  אחרות  ממדינות 

ואף יותר מסינגפור.
דרום-מז־ אזורי 
עתידים  והודו  אסיה  רח 
המרוויחים  בין  להיות 
הח־ מהעזיבה  הגדולים 
במקביל,  סין.  של  לקית 
המגזרים  מכל  בכמחצית 
אמ־ בצפון  העולמיים 
כוונה  על  הצהירו  ריקה 
המקורי  למיקומם  לחזור 
זה  נתון  וקנדה.  בארה"ב 
נכון במיוחד עבור מגזרים 
שעבו־ הייטק  ותעשיות 
שחקן  היא  האנרגיה  רם 

מרכזי.
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

מוסמכי "יורה יורה" באירופה הוכרו 
רשמית לכהן כרבנים בתפוצות ישראל

הכרה פורמלית לעשרים רבנים במעמד מרשים ומרגש שהתקיים בהיכל 
בית הכנסת הגדול בפרנקפורט

מ יר‡ל לבי‡
ומרגש  מרשים  במעמד 
הכנסת  בית  בהיכל  שהתקיים 
הגדול בפרנקפורט הוענקו תעו־
בפועל  לכהן  רשמית  הכרה  דות 
לע־ ישראל'  בתפוצות  כ'רבנים 
המד־ בית  של  הבוגרים  שרים 
גאב"ד  שבנשיאות  דברלין  רש 
חנוך  רבי  הגדול  הגאון  אירופה 
שעי־ שליט"א,  ארנטרוי  הכהן 
חכמים  בסמיכת  והסמיכם   טרם 
'יורה יורה' לאחר שעברו את כור 
ביה"ד  ונשיא  הרה"ר  המבחנים.  
הגדול הגר"ד לאו שליט"א שהיה 
אורח הכבוד במעמד, והגר"פ גו־
לדשמידט שליט"א נשיא 'ועידת 
רבני אירופה', רב ואב"ד מוסקבה 
המ־ בית  של  הרבנים  ועד  וראש 
דרש, חתמו על התעודות. בטקס 
רבה  המארח  השתתפו;  המיוחד 
גרמ־ רבני  ויו"ר  פרנקפורט  של 
ניה הרב אביחי אפל, רבני ערים 
מרחבי גרמניה וראשי הארגונים 

היהודיים.
הרה"ג  המדרש  בית  ראש 
כי  אמר  הלפרן  יהודה  משה  רבי 
אירופה  לרבנות  טבא  יומא  'זהו 
בפרט,  אשכנז  ולמדינות  בכלל 
תורה  בכתר  מעוטרים  בוגרנו 
עשרות קהילות מפוארות ברחבי 
לקרב  ופועלים  היהודי  העולם 
מו־ במקומות  ישראל  בני  אחינו 
שבותיהם ועתה נוספו עוד רבנים 
שהוכרו לכהן פאר בקהילות יש־

ראל להגדיל תורה ולהאדירה'.
לרבנים  המדרש  בית  את 
עזריאל  הגאון רבי  ייסד  בברלין, 
שחולל  זצוק"ל  הילדסהיימר 
עמדו  כן  אשכנז.  בכל  מהפך 
הופ־ הגרד"צ  ביהמ"ד  בראש 
'מלמד  שו"ת  בעל  זצוק"ל  מן 
אברהם  רבי  והגאון  להועיל' 
נטמנו  שאף  זצוק"ל  קפלן  אליהו 
וייסנזה  בשכונת  העלמין  בבית 
האח־ המדרש  בית  ראש  בעיר. 
רון לפני סגירתו עת עלה הכורת 
הרב  הגאון  היה  בשואה  הנאצי 
בעל  זצ"ל  ויינברג  יעקב  יחיאל 

ה'שרידי אש'.
גידולה  עם  כעשור,  לפני 
בגרמניה  היהודית  הקהילה  של 
ברית  ממדינות  ההגירה  לאחר 
צורך  נוצר  לשעבר,  המועצות 
חכמים  תלמידי  צעירים  ברבנים 
רוחם  את  היודעים  שמים  ויראי 
רו־ ויוצאי  אשכנז  יהודי  של 
סיה. יו"ר קרן לאודר הרב יצחק 
כעשרים  הפועל  ספינר  יהושע 
בגרמניה  היהדות  לחיזוק  שנה 
לצד  מחדש,  הקים  ובאירופה, 
ביהמ"ד  את  שייסד,  הישיבה 
ולהסמיך  להכשיר  כדי   העתיק 
רבנים עבור קהילות הקודש בא־

שכנז ובאירופה.
היום  עומד  המדרש  בית 

המוסד  נשיא  של  הכוונתו  תחת 
ארנטרוי   הכהן  חנוך  רבי  הגאון 
הלי־ ותכני  סדרי  את  הקובע 
בית  לימודי  את  והמכוון  מוד 
צעד  כל  על  והנהגתו  המדרש 
כל  לאורך  הבוחן  והוא  ושעל, 
תקופת הלימודים והמסמיך את 
יורה'  'יורה  בסמיכת  תלמידיו 
כאשר הם עוברים בהצלחה את 
המדרש   בית  ראש  מבחנו.  כור 
הלפרן  יהודה  משה  רבי  הרה"ג 
המתמדת  הועדה  חבר  מלונדון, 
ונציג  אירופה'  רבני  'ועידת  של 
ביהמ"ד בוועדה, מרביץ בלומדי 
הישיבות  ברוח  תורה  ביהמ"ד 
הנדר־ ההלכות  לצד  הקדושות 
נושאים  תורה  של  בעולה  שות. 
נכדי הגאון המייסד זצוק"ל ה"ה 
עזרי'  והרב  מאיר  הרב  האחים 
רבני  'ועידת  נשיא  הלדסהיימר. 
גול־ פנחס  רבי  הגאון  אירופה' 
דשמידט מכהן כיו"ר ועדת בית 

המדרש.
התעודות  ההענקת  טקס 
לעשרים הרבנים התקיים בתום 
יום עיון שהתקיים כחלק  מתו־
מספר  המקיימת  הבוגרים  כנית 
ולימוד  עיון  ימי  בשנה  פעמים 
לכל הבוגרים הפועלים במשרות 
גרמ־ ברחבי  רבנות  של  שונים 
בעיון  ללימוד  שמתכנסים  ניה, 

הנוגעות  הלכתיות  בסוגיות 
במה־ בתפקידם  למעשה  להם 
ודברי  שיעורים  ושומעים  לכם 
והדיינים  הרבנים  מגדולי  חיזוק 
דין  בית  אב"ד  ובהם  באירופה 
המתמדת  הועדה  ויו"ר  לונדון 
ממלווי  געללי  מנחם  רבי  הגאון 
העיון  יום  במהלך  המדרש.  בית 
מסר אורח הכבוד הרה"ר הגר"ד 
לאו שעור בחובת האחריות של 
'ידינו לא שפכו את הדם הזה - 
לוי'  בלא  ופיטרנוהו  שראינוהו 
אח־ בתחומי  מפליג  שהוא  תוך 
ריותו של רב קהילה לדאוג לכל 

הבאים בשעריה.
ב"יורה  שעוטרו  הרבנים 
כ'רבנים  לכהן  והוכרו  יורה" 
בתפוצות':  הקודש  בקהילות 
הרב מרדכי באללה, הרב אברהם 
יצחק רדביל, הרב משה באומל, 
הרב  אפנסיאב,  שלמה  הרב 
דניאל פביאן, הרב ראובן קוניק, 
שלמה  הרב  קוניץ,  יהונתן  הרב 
סורבצוב,  נפתלי  הרב  אמינוב, 
הרב יעקב פרצובסקי, הרב בני־
קפלן,  וולף  נתן  הרב  קוחן,  מין 
הרב יוחנן גוגנהיים, הרב שלמה 
זייץ, הרב שרגא יעקב פונומרוב, 
הרב  כהנובסקי,  אלכסנדר  הרב 
ישראל  נחום  הרב  קורוב,  משה 

בריטבא והרב שמשון פושנקו.

שני-שליש מעובדי ההיי-טק: 
גברים יהודים-חילונים

חלה עלייה במועסקים הערבים ובביקוש לעובדים טכנולוגיים ◆ השכר 
הממוצע בתחום עמד בשנת 2018 על 22,479 שקלים

מ פ. יוחנן
בהיי- האנושי  ההון  דו"ח 
כשני  כי  מגלה  שהתפרסם  טק 
הם  בהיי-טק  מהעובדים  שליש 
שיעור  יהודים-חילונים.  גברים 
הח־ המגזר  בני  בענף,  השכירים 
רדי והערבי עמד בשנת 2018 על 
5% אחוזים. עם זאת, בין השנים 
משמ־ גידול  חל  ל-2018   2017
עותי, ועובדים שכירים ממגזרים 
מהגידול  אחוזים   14% היוו  אלו 
שיעור  בנוסף,  תקופה.  באותה 
בתפ־ משמעותית  נמוך  הנשים 
בלבד   22% טכנולוגיים:  קידים 
הם  הטכנולוגיים  מהעובדים 
ניהול  מתפקידי  ו-18%  נשים, 

טכנולוגי מאיישות נשים.
כ-321  עובדים  בישראל 
ההיי-טק,  בתחום  שכירים  אלף 
השכירים  מכלל   9.2% שמהווים 
בתחום  הממוצע  השכר  במשק. 

 22,479 על   2018 בשנת  עמד 
השכר  לעומת  לחודש,  שקלים 
שלאחר  המשק,  בשאר  הממוצע 
 9,345 על  עמד  ההיי-טק,  ניכוי 
שקלים. בנוסף, קצב הגידול של 
גבוה  התעסוקה  בענף  השכר 
אחרים:  בענפים  מאשר  יותר 
בשש  אחוזים   27% של  גידול 
 15% לעומת  האחרונות  השנים 

אחוזים, בהתאמה.
נוכח פרסום הנתונים, קרא 
פרופסור יוג'ין קנדל, ראש עמו־
סנטרל"  ניישן  "סטארט-אפ  תת 
לאמץ  ההיי-טק  חברות  למנהלי 
בגיוס  תעסוקתי  גיוון  של  גישה 
בא־ והכלתם  שלהם  העובדים 
חבר'  מביא  'חבר  "שיטת  רגון. 
עוב־ לגייס  יעילה  דרך  הייתה 
והוסיף  קנדל  אמר  בעבר",  דים 
גבו־ לפרוץ  צורך  יש  "כיום  כי 
לות מוכרים ולהרחיב את הגיוס 

לעובדים מרקעים שונים, שאינם 
אוניב־ בוגרי  או   8200 יוצאי 
לקבע  קרא  קנדל  רסיטאות". 
מדיניות שתעודד נשים ומגזרים 
לה־ הישראלית  בחברה  שונים 
"חברות  ההיי-טק.  לענף  צטרף 
יגבילו  זו,  גישה  יאמצו  שלא 
עובדים  של  מוגבל  להיצע  עצמן 
לא  כישרון  מצבורי  על  ויוותרו 

מנוצלים", אמר קנדל.
החדש־ רשות  מנכ"ל  גם 
בקריאה  יצא  אהרון,  אהרון  נות, 
דומה. "המחסור בהון אנושי הוא 
אמר  כמותי",  רק  ולא  איכותי 
ברוב  "הדגש  כי  והוסיף  אהרון 
רמת  שימור  על  הוא  התוכניות 
מענה  שתיתן  גבוהה,  איכות 
לדב־ התעשיה".  לצרכי  אמיתי 
ההיי-טק  שתעשיית  חשוב  ריו, 
מעורבו־ את  תגביר  ואף  תמשיך 

תה בתוכניות אלה.

כמעט נשרף חי בתוך ציון 
רבי אלימלך בליז'ענסק

את הסיפור שלפניכם הייתם אמורים לשמוע מחוקרי שריפות... רק 
בסייעתא דשמיא ובזכות הצדיק, כותב השורות יכול לעשות זאת 

בעצמו ◆ "ואז, באותם רגעים קריטיים, כשאני רגע לפני קריאת שמע 
בפעם האחרונה בחיי, מתוך אמונה תמימה שזה הדבר היחיד שיעזור 

לי – צעקתי שתי מילים: "רבי אלימלך!"

מ יר‡ל לבי‡
ההילולא  סיום  לאחר 
בציונו  תשע"ח  אדר  בכ"א 
אלימלך'  ה'נועם  בעל  של 
במ־ פרצה  בליז'ענסק,  זי"ע 
שגרמה  גדולה  שריפה  קום 
לנזק רב למקום. לאחר שעה 
הכבאים  הצליחו  ארוכה 
בח־ הלהבות.  על  להשתלט 
נפגעים  היו  לא  שמים  סדי 

בנפש.
הסיפור  את  למעשה, 
אמורים  הייתם  שלפניכם 
שריפות,  מחוקרי  לשמוע 
וב־ דשמיא  בסייעתא  רק 
אלימלך,  ר'  הצדיק  זכות 
לעשות  יכול  השורות  כותב 
מספר  וכך  בעצמו…  זאת 
בגיליון  ח.ז.  המעשה:  בעל 
משפטים  הקהילה'  'טיב 

תש"פ:
מאוחרת,  לילה  שעת 
ריק  הצדיק  של  הק'  הציון 
מאדם, דממה מוחלטת בא־
זור כולו ורק אני נמצא במ־
קום, לבד. זכיתי לצבוע את 
כבעבר.  אותו  ולחדש  הציון 

כידוע, הציון של ר' אלימלך 
שבמ־ אלא  בסורגים,  מוקף 
ומ־ מרשים  זהב  צבע  קום 
בע־ מפויחים  היו  הם  כובד 
צורך  והיה  השריפה,  קבות 
ולנ־ הישן  הצבע  את  לקלף 
הסורגים  את  טינר  עם  קות 

טרם הצביעה מחדש בזהב.
שופך  אני  בעוד  וכך, 
נשפך  המטלית,  על  טינר 
שדל־ הנרות  על  טינר 
והמטלית  לציון  בצמוד  קו 
וגרמה  במהירות  התלקחה 
הבגדים  על  ישפך  שהטינר 
שניה  בתוך  שהפכו  שלי, 
לש־ ניסיתי  אש.  למאכולת 
ווא לכבות את האש שבערה 
אולם,  ובחולצה,  במכנסיים 
חוץ מכוויות בידיים לא עזר 

כלום.
האופציה להתגלגל על 
הרצפה לא עמדה על הפרק, 
די  היה  לא  וטכנית  מאחר 
להוריד  ניסיתי  לכך.  מקום 
אלא  החולצה,  את  מעלי 
שייך  היה  ולא  בער  שהכל 

לעשות כלום, פשוט כך.

קרי־ ברגעים  ואז 
לפני  רגע  כשאני  אלו  טיים 
האח־ בפעם  שמע  קריאת 
אמונה  מתוך  בחיי…  רונה 
היחיד  הדבר  שזה  תמימה 
שתי  צעקתי   – לי  שיעזור 

מילים: 'רבי אלימלך!'
האש  שניה,  באותה 
לא  כאילו  כבתה  מהבגדים 
שנו־ מה  וכל  מעולם,  היתה 
המ־ את  לכבות  זה  לי  תר 
לבעור.  שהמשיכה  טלית 
והם  הבגדים,  על  הסתכלתי 
היו שלמים כאילו לא בערו 
לעומת  המטלית  מעולם. 

זאת היתה חרוכה ושחורה.
היה  לא  הזה  הנס  אם 
ספק  אישי,  באופן  לי  קורה 
שדברים  מאמין  הייתי  אם 
כאלו קרו. זה נשמע דמיוני. 
הצדיק  שזכות  ספק  לי  אין 
והסיבה  עלי,  שהגנה  היא 
במט־ היא  זאת  כותב  שאני 

בקהל  להקב"ה  להודות  רה 
את  ידע  אחד  ושכל  עם, 
כוחה של זעקה מעומק הלב 

המתקבלת מיידית.
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

מוסמכי "יורה יורה" באירופה הוכרו 
רשמית לכהן כרבנים בתפוצות ישראל

הכרה פורמלית לעשרים רבנים במעמד מרשים ומרגש שהתקיים בהיכל 
בית הכנסת הגדול בפרנקפורט

מ יר‡ל לבי‡
ומרגש  מרשים  במעמד 
הכנסת  בית  בהיכל  שהתקיים 
הגדול בפרנקפורט הוענקו תעו־
בפועל  לכהן  רשמית  הכרה  דות 
לע־ ישראל'  בתפוצות  כ'רבנים 
המד־ בית  של  הבוגרים  שרים 
גאב"ד  שבנשיאות  דברלין  רש 
חנוך  רבי  הגדול  הגאון  אירופה 
שעי־ שליט"א,  ארנטרוי  הכהן 
חכמים  בסמיכת  והסמיכם   טרם 
'יורה יורה' לאחר שעברו את כור 
ביה"ד  ונשיא  הרה"ר  המבחנים.  
הגדול הגר"ד לאו שליט"א שהיה 
אורח הכבוד במעמד, והגר"פ גו־
לדשמידט שליט"א נשיא 'ועידת 
רבני אירופה', רב ואב"ד מוסקבה 
המ־ בית  של  הרבנים  ועד  וראש 
דרש, חתמו על התעודות. בטקס 
רבה  המארח  השתתפו;  המיוחד 
גרמ־ רבני  ויו"ר  פרנקפורט  של 
ניה הרב אביחי אפל, רבני ערים 
מרחבי גרמניה וראשי הארגונים 

היהודיים.
הרה"ג  המדרש  בית  ראש 
כי  אמר  הלפרן  יהודה  משה  רבי 
אירופה  לרבנות  טבא  יומא  'זהו 
בפרט,  אשכנז  ולמדינות  בכלל 
תורה  בכתר  מעוטרים  בוגרנו 
עשרות קהילות מפוארות ברחבי 
לקרב  ופועלים  היהודי  העולם 
מו־ במקומות  ישראל  בני  אחינו 
שבותיהם ועתה נוספו עוד רבנים 
שהוכרו לכהן פאר בקהילות יש־

ראל להגדיל תורה ולהאדירה'.
לרבנים  המדרש  בית  את 
עזריאל  רבי  הגאון  ייסד  בברלין, 
שחולל  זצוק"ל  הילדסהיימר 
עמדו  כן  אשכנז.  בכל  מהפך 
הופ־ הגרד"צ  ביהמ"ד  בראש 
'מלמד  שו"ת  בעל  זצוק"ל  מן 
אברהם  רבי  והגאון  להועיל' 
נטמנו  שאף  זצוק"ל  קפלן  אליהו 
וייסנזה  בשכונת  העלמין  בבית 
האח־ המדרש  בית  ראש  בעיר. 
רון לפני סגירתו עת עלה הכורת 
הרב  הגאון  היה  בשואה  הנאצי 
בעל  זצ"ל  ויינברג  יעקב  יחיאל 

ה'שרידי אש'.
גידולה  עם  כעשור,  לפני 
בגרמניה  היהודית  הקהילה  של 
ברית  ממדינות  ההגירה  לאחר 
צורך  נוצר  לשעבר,  המועצות 
חכמים  תלמידי  צעירים  ברבנים 
רוחם  את  היודעים  שמים  ויראי 
רו־ ויוצאי  אשכנז  יהודי  של 
סיה. יו"ר קרן לאודר הרב יצחק 
כעשרים  הפועל  ספינר  יהושע 
בגרמניה  היהדות  לחיזוק  שנה 
לצד  מחדש,  הקים  ובאירופה, 
ביהמ"ד  את  שייסד,  הישיבה 
ולהסמיך  להכשיר  כדי   העתיק 
רבנים עבור קהילות הקודש בא־

שכנז ובאירופה.
היום  עומד  המדרש  בית 

המוסד  נשיא  של  הכוונתו  תחת 
ארנטרוי   הכהן  חנוך  רבי  הגאון 
הלי־ ותכני  סדרי  את  הקובע 
בית  לימודי  את  והמכוון  מוד 
צעד  כל  על  והנהגתו  המדרש 
כל  לאורך  הבוחן  והוא  ושעל, 
תקופת הלימודים והמסמיך את 
יורה'  'יורה  בסמיכת  תלמידיו 
כאשר הם עוברים בהצלחה את 
המדרש   בית  ראש  מבחנו.  כור 
הלפרן  יהודה  משה  רבי  הרה"ג 
המתמדת  הועדה  חבר  מלונדון, 
ונציג  אירופה'  רבני  'ועידת  של 
ביהמ"ד בוועדה, מרביץ בלומדי 
הישיבות  ברוח  תורה  ביהמ"ד 
הנדר־ ההלכות  לצד  הקדושות 
נושאים  תורה  של  בעולה  שות. 
נכדי הגאון המייסד זצוק"ל ה"ה 
עזרי'  והרב  מאיר  הרב  האחים 
רבני  'ועידת  נשיא  הלדסהיימר. 
גול־ פנחס  רבי  הגאון  אירופה' 
דשמידט מכהן כיו"ר ועדת בית 

המדרש.
התעודות  ההענקת  טקס 
לעשרים הרבנים התקיים בתום 
יום עיון שהתקיים כחלק  מתו־
מספר  המקיימת  הבוגרים  כנית 
ולימוד  עיון  ימי  בשנה  פעמים 
לכל הבוגרים הפועלים במשרות 
גרמ־ ברחבי  רבנות  של  שונים 
בעיון  ללימוד  שמתכנסים  ניה, 

הנוגעות  הלכתיות  בסוגיות 
במה־ בתפקידם  למעשה  להם 
ודברי  שיעורים  ושומעים  לכם 
והדיינים  הרבנים  מגדולי  חיזוק 
דין  בית  אב"ד  ובהם  באירופה 
המתמדת  הועדה  ויו"ר  לונדון 
ממלווי  געללי  מנחם  רבי  הגאון 
העיון  יום  במהלך  המדרש.  בית 
מסר אורח הכבוד הרה"ר הגר"ד 
לאו שעור בחובת האחריות של 
'ידינו לא שפכו את הדם הזה - 
לוי'  בלא  ופיטרנוהו  שראינוהו 
אח־ בתחומי  מפליג  שהוא  תוך 
ריותו של רב קהילה לדאוג לכל 

הבאים בשעריה.
ב"יורה  שעוטרו  הרבנים 
כ'רבנים  לכהן  והוכרו  יורה" 
בתפוצות':  הקודש  בקהילות 
הרב מרדכי באללה, הרב אברהם 
יצחק רדביל, הרב משה באומל, 
הרב  אפנסיאב,  שלמה  הרב 
דניאל פביאן, הרב ראובן קוניק, 
שלמה  הרב  קוניץ,  יהונתן  הרב 
סורבצוב,  נפתלי  הרב  אמינוב, 
הרב יעקב פרצובסקי, הרב בני־
קפלן,  וולף  נתן  הרב  קוחן,  מין 
הרב יוחנן גוגנהיים, הרב שלמה 
זייץ, הרב שרגא יעקב פונומרוב, 
הרב  כהנובסקי,  אלכסנדר  הרב 
ישראל  נחום  הרב  קורוב,  משה 

בריטבא והרב שמשון פושנקו.

שני-שליש מעובדי ההיי-טק: 
גברים יהודים-חילונים

חלה עלייה במועסקים הערבים ובביקוש לעובדים טכנולוגיים ◆ השכר 
הממוצע בתחום עמד בשנת 2018 על 22,479 שקלים

מ פ. יוחנן
בהיי- האנושי  ההון  דו"ח 
כשני  כי  מגלה  שהתפרסם  טק 
הם  בהיי-טק  מהעובדים  שליש 
שיעור  יהודים-חילונים.  גברים 
הח־ המגזר  בני  בענף,  השכירים 
רדי והערבי עמד בשנת 2018 על 
5% אחוזים. עם זאת, בין השנים 
משמ־ גידול  חל  ל-2018   2017
עותי, ועובדים שכירים ממגזרים 
מהגידול  אחוזים   14% היוו  אלו 
שיעור  בנוסף,  תקופה.  באותה 
בתפ־ משמעותית  נמוך  הנשים 
בלבד   22% טכנולוגיים:  קידים 
הם  הטכנולוגיים  מהעובדים 
ניהול  מתפקידי  ו-18%  נשים, 

טכנולוגי מאיישות נשים.
כ-321  עובדים  בישראל 
ההיי-טק,  בתחום  שכירים  אלף 
השכירים  מכלל   9.2% שמהווים 
בתחום  הממוצע  השכר  במשק. 

 22,479 על   2018 בשנת  עמד 
השכר  לעומת  לחודש,  שקלים 
שלאחר  המשק,  בשאר  הממוצע 
 9,345 על  עמד  ההיי-טק,  ניכוי 
שקלים. בנוסף, קצב הגידול של 
גבוה  התעסוקה  בענף  השכר 
אחרים:  בענפים  מאשר  יותר 
בשש  אחוזים   27% של  גידול 
 15% לעומת  האחרונות  השנים 

אחוזים, בהתאמה.
נוכח פרסום הנתונים, קרא 
פרופסור יוג'ין קנדל, ראש עמו־
סנטרל"  ניישן  "סטארט-אפ  תת 
לאמץ  ההיי-טק  חברות  למנהלי 
בגיוס  תעסוקתי  גיוון  של  גישה 
בא־ והכלתם  שלהם  העובדים 
חבר'  מביא  'חבר  "שיטת  רגון. 
עוב־ לגייס  יעילה  דרך  הייתה 
והוסיף  קנדל  אמר  בעבר",  דים 
גבו־ לפרוץ  צורך  יש  "כיום  כי 
לות מוכרים ולהרחיב את הגיוס 

לעובדים מרקעים שונים, שאינם 
אוניב־ בוגרי  או   8200 יוצאי 
לקבע  קרא  קנדל  רסיטאות". 
מדיניות שתעודד נשים ומגזרים 
לה־ הישראלית  בחברה  שונים 
"חברות  ההיי-טק.  לענף  צטרף 
יגבילו  זו,  גישה  יאמצו  שלא 
עובדים  של  מוגבל  להיצע  עצמן 
לא  כישרון  מצבורי  על  ויוותרו 

מנוצלים", אמר קנדל.
החדש־ רשות  מנכ"ל  גם 
בקריאה  יצא  אהרון,  אהרון  נות, 
דומה. "המחסור בהון אנושי הוא 
אמר  כמותי",  רק  ולא  איכותי 
ברוב  "הדגש  כי  והוסיף  אהרון 
רמת  שימור  על  הוא  התוכניות 
מענה  שתיתן  גבוהה,  איכות 
לדב־ התעשיה".  לצרכי  אמיתי 
ההיי-טק  שתעשיית  חשוב  ריו, 
מעורבו־ את  תגביר  ואף  תמשיך 

תה בתוכניות אלה.

כמעט נשרף חי בתוך ציון 
רבי אלימלך בליז'ענסק

את הסיפור שלפניכם הייתם אמורים לשמוע מחוקרי שריפות... רק 
בסייעתא דשמיא ובזכות הצדיק, כותב השורות יכול לעשות זאת 

בעצמו ◆ "ואז, באותם רגעים קריטיים, כשאני רגע לפני קריאת שמע 
בפעם האחרונה בחיי, מתוך אמונה תמימה שזה הדבר היחיד שיעזור 

לי – צעקתי שתי מילים: "רבי אלימלך!"

מ יר‡ל לבי‡
ההילולא  סיום  לאחר 
בציונו  תשע"ח  אדר  בכ"א 
אלימלך'  ה'נועם  בעל  של 
במ־ פרצה  בליז'ענסק,  זי"ע 
שגרמה  גדולה  שריפה  קום 
לנזק רב למקום. לאחר שעה 
הכבאים  הצליחו  ארוכה 
בח־ הלהבות.  על  להשתלט 
נפגעים  היו  לא  שמים  סדי 

בנפש.
הסיפור  את  למעשה, 
אמורים  הייתם  שלפניכם 
שריפות,  מחוקרי  לשמוע 
וב־ דשמיא  בסייעתא  רק 
אלימלך,  ר'  הצדיק  זכות 
לעשות  יכול  השורות  כותב 
מספר  וכך  בעצמו…  זאת 
בגיליון  ח.ז.  המעשה:  בעל 
משפטים  הקהילה'  'טיב 

תש"פ:
מאוחרת,  לילה  שעת 
ריק  הצדיק  של  הק'  הציון 
מאדם, דממה מוחלטת בא־
זור כולו ורק אני נמצא במ־
קום, לבד. זכיתי לצבוע את 
כבעבר.  אותו  ולחדש  הציון 

כידוע, הציון של ר' אלימלך 
שבמ־ אלא  בסורגים,  מוקף 
ומ־ מרשים  זהב  צבע  קום 
בע־ מפויחים  היו  הם  כובד 
צורך  והיה  השריפה,  קבות 
ולנ־ הישן  הצבע  את  לקלף 
הסורגים  את  טינר  עם  קות 

טרם הצביעה מחדש בזהב.
שופך  אני  בעוד  וכך, 
נשפך  המטלית,  על  טינר 
שדל־ הנרות  על  טינר 
והמטלית  לציון  בצמוד  קו 
וגרמה  במהירות  התלקחה 
הבגדים  על  ישפך  שהטינר 
שניה  בתוך  שהפכו  שלי, 
לש־ ניסיתי  אש.  למאכולת 
ווא לכבות את האש שבערה 
אולם,  ובחולצה,  במכנסיים 
חוץ מכוויות בידיים לא עזר 

כלום.
האופציה להתגלגל על 
הרצפה לא עמדה על הפרק, 
די  היה  לא  וטכנית  מאחר 
להוריד  ניסיתי  לכך.  מקום 
אלא  החולצה,  את  מעלי 
שייך  היה  ולא  בער  שהכל 

לעשות כלום, פשוט כך.

קרי־ ברגעים  ואז 
לפני  רגע  כשאני  אלו  טיים 
האח־ בפעם  שמע  קריאת 
אמונה  מתוך  בחיי…  רונה 
היחיד  הדבר  שזה  תמימה 
שתי  צעקתי   – לי  שיעזור 

מילים: 'רבי אלימלך!'
האש  שניה,  באותה 
לא  כאילו  כבתה  מהבגדים 
שנו־ מה  וכל  מעולם,  היתה 
המ־ את  לכבות  זה  לי  תר 
לבעור.  שהמשיכה  טלית 
והם  הבגדים,  על  הסתכלתי 
היו שלמים כאילו לא בערו 
לעומת  המטלית  מעולם. 

זאת היתה חרוכה ושחורה.
היה  לא  הזה  הנס  אם 
ספק  אישי,  באופן  לי  קורה 
שדברים  מאמין  הייתי  אם 
כאלו קרו. זה נשמע דמיוני. 
הצדיק  שזכות  ספק  לי  אין 
והסיבה  עלי,  שהגנה  היא 
במט־ היא  זאת  כותב  שאני 

בקהל  להקב"ה  להודות  רה 
את  ידע  אחד  ושכל  עם, 
כוחה של זעקה מעומק הלב 

המתקבלת מיידית.
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הלמ"ס קבע: ילדים זה שמחה
שביעות הרצון עולה ככל שיש יותר ילדים • 97% מרגישים שבני משפחתם 

מעריכים אותם 

מ פ. יוחנן
מרוצים  יותר  נשואים 
עולה  כך  נשואים,  מלא  מחייהם 
לס־ המרכזית  הלשכה  מנתוני 
החברתי  הסקר  מתוך  טטיסטיקה 

של שנת 2018.
 92% כי  נמצא   49-20 בגילי 
נשואים  מהלא  ו-88%  מהנשואים 
 50 בני  בקרב  מחייהם.  מרוצים 
מהנשואים   90% כי  עולה  ומעלה 
 76% לעומת  מחייהם  מרוצים 

מהלא נשואים.
ה-20  בשנות  צעירים  בקרב 
הנ־ מן  מ-50%  יותר  לחייהם, 
מאוד  מרוצים  הנשואים  שאלים 
יותר  לעומת  זאת,  מחייהם. 
בגי־ נשואים.  הלא  מקרב  מ-40% 
המרוצים  שיעור   ,49 עד   30 לי 
על  עומד  הנשואים  מקרב  מאוד 
בקרב   30% לעומת  מ-40%  יותר 
מתקדמים  בגילים  נשואים.  הלא 
הרצון  שביעות   ,(74 עד   50) יותר 
ממשיכה לרדת. הנשואים עם יותר 
יותר  עם  נשואים  והלא  מ-30% 
ומע־  75 שבגילאי  בעוד  מ-20%. 
בקרב  הרצון  שביעות  שיעור  לה, 

עדיין  הנשואים 
יותר  על  עומדת 
בקרב  מ-30%, 
נשואים  הלא 
צונחת  היא 

מתחת ל-20%. 
כלל  מתוך 
הנשאלים בסקר, 
מרגישים   97%
משפחתם  שבני 
אותם.  מעריכים 
כך  חשים   84%
רבה  במידה 
במידה  ו-13% 

מסוימת. 
ב  ר ק ב
 17% היהודים, 

לה־ לגבר  הרצוי  הגיל  כי  סבורים 
 .39%  .24 עד  הוא  משפחה  קמת 
שרצוי  סבורים  מהחרדים   83%
 .24 גיל  עד  משפחה  להקים  לגבר 
הרצוי  שהגיל  סבורים  מהם   13%
הערבים,  בקרב  הוא 25-29.  לגבר 
הוא  הרצוי  שהגיל  סבורים   11%
עד 24. 65% מהם סבורים כי הגיל 
הוא  לגבר  משפחה  להקמת  הרצוי 
25-29 ו-22% סבורים שהגיל הר־

צוי הוא 30 ומעלה.
סבו־  32% היהודים,  בקרב 
רים כי הגיל הרצוי לאישה להקמת 
החר־ בקרב   .24 עד  הוא  משפחה 
דים, 94% סבורים שעל אישה לה־
קים משפחה עד גיל 24. 52% מה־

הילדים  שמספר  סבורים  חילונים 
לעומתם,  שלושה.  הוא  האידיאלי 
מעדיפים  מהחרדים  שליש  שני 

משפחה עם שישה ילדים ויותר.

560 דירות אושרו לבנייה 
סמוך לטיילת בבת ים

מ פ. יוחנן
לת־ המחוזית  הוועדה 
דחתה  אביב  תל  ובנייה  כנון 
ואישרה  ההתנגדויות  את 
פינוי-בינוי  פרויקט  סופית 
באזור  מצלאוי  חברת  של 
פורסם  כך  ים.  בת  טיילת 

ב“כלכליסט“.
הפרויקט  במסגרת 
ויוקמו  דירות   163 ייהרסו 
מגד־ בשלושה  דירות   560
ברחוב  קומות   30 בני  לים 
בן  אחד  ובניין  רוטשילד 
הרצל.  ברחוב  קומות  עשר 
מלו־ שטחי  יוקמו  כן  כמו 
 150 לפחות  נרחבים,  נאות 
של  שטח  על  מלון  חדרי 
מ"ר   1,500 מ"ר;   10,000
הר־ במפלסי  מסחר  שטחי 
חובות; וכ־800 מ"ר יוקדשו 

למבני ציבור.
התוכנית משתרעת על 
בין  לים,  שני  בקו  דונם   10
והרצל  רוטשילד  הרחובות 
בן־גוריון,  לרחוב  ובסמוך 
והיא סמוכה לקו האדום של 

הרכבת הקלה.

רוטשילד  רחוב  באזור 
כמרכז  המתוכנן  ים,  בבת 
קי־ העירייה  ראשי,  עסקים 
דמה בפרויקט זה בנייה של 
מסחר ומלונאות וכן הורידה 
את גובה הבינוי שאושר עד 
את  הורידו  למשל  כך  כה. 
ל-30,  קומות  מ-35  הגובה 
המלו־ שטחי  את  והגדילו 
המ־ שטחי  חשבון  על  נאות 

גורים.
בבת ים, אחת מהערים 
בישראל,  ביותר  הצפופות 
האחרו־ בשנים  מקודמים 
של  פרויקטים  עשרות  נות 
במ־ ופינוי-בינוי.   38 תמ“א 
סגרת התוכנית יורחב רחוב 
מדרכות  שיכלול  רוטשילד, 
רחבות ואזורי נטיעת עצים, 
יוגדלו הזכויות למבנה הצי־
בור ברחוב ליבסקינד, ויוק־
עם  פתוח  ציבורי  שטח  צה 
למעבר  עתידית  אפשרות 

כלי רכב. 
וצ־ ראויה  "התוכנית 
פויה להפוך את האזור למו־
בפינה  הנמצא  תיירותי  קד 
מרכזיים  רחובות  שני  של 

הים  חוף  על  ונשען  בעיר 
של בת ים“, נכתב בהחלטת 
”ציפוף  המחוזית.  הוועדה 
עקב  הוא  שניתן  הבנייה 
צמו־ התוכנית  כי  העובדה 
הרכבת  של  האדום  לקו  דה 
המ־ בנייה.  בשלבי  הנמצא 
דיניות של הוועדה המחוזית 
מער־ שליד  שהאזורים  היא 
המא־ המונים  להסעת  כות 
גדולה  כמות  לנייד  פשרות 
באמצעות  שלא  אנשים  של 
האזורים  הם  הפרטי  הרכב 
שבהם נכון לבנות בצפיפות 
עם  ביד  יד  שתלך  גבוהה 

שימושים מעורבים". 
כ-120  היא  התוכנית 
בשורת  החוף  מקו  מטר 
כן  ועל  לים,  השנייה  הבינוי 
הוועדה  של  אישורה  נדרש 
החו־ הסביבה  על  לשמירה 
בשלב  כי  קבעה  וזו  פית, 
הציבור,  שטחי  ייבנו  ראשון 
ובשלב  והמלונאות,  המסחר 
הדירות  מרבית  ייבנו  שני 
בפרויקט. החלטה זו נסמכה 
העי־ המלצות  על  היתר  בין 

רייה. 
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הד' - לשארית נחלתו

ֶדֶרְך  בְּ ִיְשָׂרֵאל  ִעם  ִמְתַנֵהג  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ה  ִהנֵּ

ָשׂר ֵיׁש ִלי  ֶזה לוַֹמר ַמה ֶאֱעֶשׂה ְלִיְשָׂרֵאל ְוֵהם ְקרוָֹבי שְֵׁאר בָּ

י,  תִּ רּוְך הּוא ְוקוֵֹרא ָלּה בִּ דוֹׁש בָּ ת זּוג ְלַהקָּ ֶהם שֵֶׁהם בַּ ִעמָּ

ׁש  ְדֵפְרׁשּו ז"ל ּוְכִתיב ִיְשָׂרֵאל ַעם ְקרוֹבוֹ ַממָּ י. כְּ ֲאחוִֹתי, ִאמִּ

ֵאִרית ַנֲחָלתוֹ ָלׁשוֹן  ֶהם ּוָבָניו ֵהם. ְוַהְינּו ִלשְׁ ֻקְרָבה ֵיׁש לוֹ ִעמָּ

ָשׂר ְוסוֹף סוֹף ֵהם ַנֲחָלתוֹ. ּוַמה אַֹמר, ִאם ַאֲעִנישֵׁם  שְֵׁאר בָּ

לוֹ  ָצָרָתם  ָכל  בְּ ט)  סג,  ְעָיה  (ְישַׁ ִדְכִתיב  כְּ ָעַלי  ֵאב  ַהכְּ ֲהֵרי 

יַע ְלֶפֶלא ָהֶעְליוֹן ְוָכל  ֲעָרם ַמגִּ צַּ 'ַאֶלף' לוַֹמר שֶׁ ִתיב בְּ ָצר. כְּ

'ָואו' לוֹ  ֶהן ִעיָקר ַהַהְנָהָגה ְוָקֵריַנן בְּ בָּ ְרצּוִפין שֶׁ ן ְלדּו פַּ כֵּ שֶׁ

ֲעַמל ִיְשָׂרֵאל ְלִפי  י בַּ ְקַצר ַנְפשִׁ ָצר. ּוְכִתיב (שְֹׁפִטים, ז) ַותִּ

ֵאִרית ַנֲחָלתוֹ. ֵני שֵֶׁהם שְׁ ֵאינוֹ סוֵֹבל ַצֲעָרם ּוְקלוָֹנם ִמפְּ שֶׁ

ָשׂר  בָּ שְֵׁאר  ֵהם  ִיְשָׂרֵאל  ל  כָּ ֲחֵברוֹ  ִעם  ָהָאָדם  ְך  כָּ

ֶזה ֵחֶלק  לּולוֹת ַיַחד ֵיׁש בָּ שָׁמוֹת כְּ ַהנְּ ֵני שֶׁ ֵאּלּו ִעם ֵאּלּו ִמפְּ

ֶאת  ָהעוִֹשׂים  ים  ְמֻרבִּ ּדוֶֹמה  ֵאינוֹ  ּוְלָכְך  ֶזה,  ֵחֶלק  ּוָבֶזה  ֶזה 

ְרׁשּו ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם  ָללּוָתם, ּוְלָכְך פֵּ ֵני כְּ ְצוֹת ְוכ"ז ִמפְּ ַהמִּ

ֶנֶסת ֲאִפּלּו  ֵבית ַהכְּ ְמֶנה ֵמֲעָשָׂרה ִראׁשוִֹנים בְּ ִלְבָרָכה ַעל ַהנִּ

ׁש  ַממָּ ֵמָאה  ם,  לָּ כֻּ ֶנֶגד  כְּ ָשָׂכר  ל  ְמַקבֵּ ַאֲחָריו  ִאים  בָּ ֵמָאה 

ֲהֵרי  ֵאּלּו  בְּ ֵאּלּו  לּוִלים  כְּ ֵהם  ָהֲעָשָׂרה  שֶׁ ֵני  ִמפְּ ָמעוֹ,  ַמשְׁ כְּ

לּול  כָּ ֵמֶהם  ֶאָחד  ְוָכל  ֵמָאה  ֲעָשָׂרה  ָעִמים  פְּ ֲעָשָׂרה  ֵהם 

ֵמָאה,  ְשַׂכר  לוֹ  ֵיׁש  הּוא  ֵמָאה  ָיבוֹאּו  ֲאִפּלּו  ן  כֵּ ִאם  ָאה  ִממֵּ

ֵיׁש  ׁש  מָּ שֶׁמַּ ֵני  ִמפְּ ָלֶזה  ֶזה  ֲעֵרִבים  ִיְשָׂרֵאל  ֶזה  ַעם  ִמטַּ ְוֵכן 

ּוְכשֶׁחוֵֹטא ָהֶאָחד ּפוֵֹגם ֶאת  ָכל ֶאָחד ֵחֶלק ֶאָחד ֵמֲחֵברוֹ  בְּ

ַהֵחֶלק  ד  ִמצַּ ִנְמָצא  ּבוֹ,  ַלֲחֵברוֹ  ֲאשֶׁר  ֵחֶלק  ּופוֵֹגם  ַעְצמוֹ 

ן ֵהם שְֵׁאר ֶזה ִעם ֶזה ּוְלָכְך  ָעֵרב ָעָליו. ִאם כֵּ ַההּוא ֲחֵברוֹ 

טוָֹבה  ְוֵעינוֹ  שֶׁל ֲחֵברוֹ  טוָֹבתוֹ  ָחֵפץ בְּ ָראּוי ְלָאָדם ִלְהיוֹתוֹ 

ֲהֵרי הּוא  ּלוֹ שֶׁ שֶׁ ַעל טוַֹבת ֲחֵברוֹ ּוְכבוֹדוֹ ִיְהֶיה ָחִביב ָעָליו כְּ

ְקָרא, יט) ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך  ינּו (ַויִּ ַעם ֶזה ִנְצַטוִּ ׁש, ּוִמטַּ הּוא ַממָּ

ָלל  ְגנּותוֹ כְּ ר בִּ ַכשְׁרּות ֲחֵברוֹ ְולֹא ְיַדבֵּ ְרֶצה בְּ יִּ מוָֹך ְוָראּוי שֶׁ כָּ

ְגנּוֵתנּו  רּוְך הּוא רוֶֹצה בִּ דוֹׁש בָּ ֵאין ַהקָּ ֶדֶרְך שֶׁ ְולֹא ִיְרֶצה בוֹ כְּ

ְגנּות  בִּ ִיְרֶצה  לֹא  הּוא  ַאף  ְרָבה,  ַהקֻּ ַעם  ִמטַּ ַצַעֵרנּו  בְּ ְולֹא 

ִאּלּו הּוא  ּנּו כְּ ִקְלקּולוֹ ְוֵיַרע לוֹ ִממֶּ ַצֲערוֹ ְולֹא בְּ ֲחֵברוֹ ְולֹא בְּ

אוֹתוֹ טוָֹבה: אוֹתוֹ ַצַער אוֹ בְּ רּוי בְּ ׁש ָהָיה שָׁ ַממָּ

הה' - לא החזיק לעד אפו

ֵחְטא ֵאין  ָהָאָדם ַמֲחִזיק בְּ ֲאִפּלּו שֶׁ ה ַאֶחֶרת שֶׁ זוֹ ִמדָּ

א  רּוְך הּוא ַמֲחִזיק ַאף, ְוִאם ַמֲחִזיק לֹא ָלַעד ֶאלָּ דוֹׁש בָּ ַהקָּ

יֵמי  ִצינּו בִּ מָּ שֶׁ מוֹ  א ָיׁשּוב ָהָאָדם, כְּ לֹּ ֲאִפּלּו שֶׁ ֲעסוֹ  ל כַּ ְיַבטֵּ

בּול ִיְשָׂרֵאל  רּוְך הּוא גְּ דוֹׁש בָּ ֶהְחִזיר ַהקָּ ן יוָֹאׁש שֶׁ ָיָרְבָעם בֶּ

ן  כֵּ ִאם  בּו  שָׁ ְולֹא  ֲעֵליֶהם  ְוִרֵחם  ֲעָגִלים  עוְֹבִדים  ָהיּו  ְוֵהם 

א  ַרבָּ א ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ ַאדְּ לֹּ ה זוֹ שֶׁ ִביל ִמדָּ שְׁ ה ִרֵחם, בִּ ָלמָּ

ַמֲעִניׁש  ֵאינוֹ  ם  ַקיָּ ַהֵחְטא  ֲעַדִין  שֶׁ ֱהיוֹת  ִעם  ַאּפוֹ  ַמְחִליׁש 

י לֹא ָלֶנַצח ָאִריב  ה ּוְמַרֵחם אּוַלי ָיׁשּובּו, ְוַהְינּו כִּ א ְמַצפֶּ ֶאלָּ

ַרּכוֹת  רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג בְּ דוֹׁש בָּ א ַהקָּ ְולֹא ְלעוָֹלם ֶאּטוֹר ֶאלָּ

ל ְלטוַֹבת ִיְשָׂרֵאל. ׁשוֹת ַהכֹּ ּוַבקָּ

ּה ַעל ֲחֵברוֹ ֲאִפּלּו  ה ְראּוָיה ְלָאָדם ְלִהְתַנֵהג בָּ ְוזוֹ ִמדָּ

ָניו ְוֵהם  ִיּסּוִרים ֶאת ֲחֵברוֹ אוֹ ֶאת בָּ אי ְלהוִֹכיַח בְּ שֶׁהּוא ַרשַּׁ

ֲעסוֹ  כַּ ַיֲחִזיק  ְולֹא  ּתוַֹכְחּתוֹ  ה  ַיְרבֶּ ֶזה  ֵני  ִמפְּ לֹא  ִרים  ִמְתַיסְּ

ֶלּנּו ְולֹא ַיֲחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ, ַגם ִאם  א ְיַבטְּ ַעס ֶאלָּ כָּ ֲאִפּלּו שֶּׁ

י ִתְרֶאה ֲחמוֹר שַֹׂנֲאָך  ְרׁשּו כִּ פֵּ ֵעין שֶׁ ר ָלָאָדם כְּ תָּ ַאף הּוא ַהמֻּ

עוֵֹבר  אוֹתוֹ  ָרָאה  שֶׁ את  ַהזֹּ ְׂנָאה  ַהשִּ ִהיא  ַמה  ּוֵפְרׁשּו  ְוגוֹ' 

ַבר  ַעל דְּ ָיכוֹל ְלָהִעיד ְושֵֹׂנא אוֹתוֹ  ֲעֵבָרה ְוהּוא ָיִחיד ֵאינוֹ 

ֲעזֹב ִעּמוֹ שְׁבוֹק ָית  ֲעֵבָרה ַוֲאִפּלּו ָהִכי ָאְמָרה ּתוָֹרה ָעזֹב תַּ

ֶדֶרְך  ַאֲהָבה אּוַלי יוִֹעיל בְּ א ִמְצָוה ְלָקֵרב אוֹתוֹ בְּ ְך ֶאלָּ ְבִלבָּ דִּ

ה זוֹ לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ: ׁש ִמדָּ זוֹ ְוַהְינּו ַממָּ

הו' - כי חפץ חסד הוא

ָידּוַע  ֵהיָכל  בַּ ׁש  יֵּ שֶׁ ְמקוֹמוֹ  בִּ נּו  ַרשְׁ פֵּ ָבר  כְּ ֲהלֹא 

עוָֹלם  ָאָדם עוֶֹשׂה בָּ ִמילּות ֶחֶסד שֶׁ ל גְּ ים ְלַקבֵּ ַמְלָאִכים ְמֻמנִּ

ד אָֹתם  ין ְמַקְטֶרֶגת ַעל ִיְשָׂרֵאל, ִמיַּ ת ַהדִּ ה, ְוַכֲאשֶׁר ִמדַּ ַהזֶּ

רּוְך הּוא ְמַרֵחם  דוֹׁש בָּ ְלָאִכים ַמְרִאים ַהֶחֶסד ַההּוא ְוַהקָּ ַהמַּ

שֵֶׁהם  ֱהיוֹת  ְוִעם  ֶחֶסד,  בְּ ָחֵפץ  שֶׁהּוא  ֵני  ִמפְּ ִיְשָׂרֵאל  ַעל 

ֲעֵליֶהם,  ְמַרֵחם   - ָלֶזה  ֶזה  ֶחֶסד  ּגוְֹמִלים  ֵהם  ִאם  ִבים  ַחיָּ

י,  (ְיֶחְזֵקאל  ְלַגְבִריֵאל  ֱאַמר  נֶּ שֶׁ ן  ַהֻחְרבָּ ְזַמן  בִּ ָהָיה  שֶׁ ּוְכמוֹ 

בּוָרה  ְוַהגְּ ין  ַהדִּ ַשׂר  הּוא  י  כִּ ְוגוֹ'  ל  ְלגַּ ַלגַּ ינוֹת  בֵּ ֶאל  א  בֹּ ב) 

ַחת  ִמתַּ ל  ְלגַּ ַלגַּ ינוֹת  בֵּ ין  ַהדִּ חוֹת  כֹּ ל  ְלַקבֵּ ְרׁשּות  לוֹ  ְוָנַתן 

ְוָהָיה  ְלכּות  ַהמַּ בּוַרת  גְּ ין  דִּ ַהְינּו  דְּ ַח  ְזבֵּ ַהמִּ ֵמֵאׁש  רּוִבים  ַלכְּ

יָצָתן  ל ְלַקֲעֵקַע בֵּ ׁש ְלַכּלוֹת ֶאת ַהכֹּ קֵּ בִּ ק ַעד שֶׁ ין ִמְתַחזֵּ ַהדִּ

ָרא  ַויֵּ ח)  (שם,  ּוְכִתיב  ָלָיה  כְּ בּו  ְתַחיְּ נִּ שֶׁ ֵני  ִמפְּ ִיְשָׂרֵאל  שֶׁל 

ָאַמר  שֶׁ נּו  ְוַהיְּ ְנֵפיֶהם  כַּ ַחת  תַּ ָאָדם  ַיד  ְבִנית  תַּ רּוִבים  ַלכְּ

רּוְך הּוא ְלַגְבִריֵאל ֵהם ּגוְֹמִלים ֲחָסִדים ֵאּלּו ִעם  דוֹׁש בָּ ַהקָּ

ַעם  ֵאִרית. ְוַהטַּ ִבים ִנּצוֹלּו ְוָהָיה ָלֶהם שְׁ ֵאּלּו ְוַאף ִאם ֵהם ַחיָּ

ְשָׂרֵאל  יִּ שֶׁ ַמה  בְּ רוֶֹצה  הּוא  ֶחֶסד  ָחֵפץ  י  כִּ זוֹ  ה  ִמדָּ ֵני  ִמפְּ

ֵאיָנם  שֶׁ ֱהיוֹת  ִעם  ָלֶהם  יר  ַמְזכִּ ַצד  ְואוֹתוֹ  ֶחֶסד  ּגוְֹמִלים 

ַצד ַאֵחר. ִרים בְּ שֵׁ כְּ

ֵסֶדר זוֹ ָראּוי ְלָאָדם ְלִהְתַנֵהג ַאף ִאם ָרָאה  ן בְּ ִאם כֵּ

ִטיב  ָאָדם עוֶֹשׂה לוֹ ַרע ּוַמְכִעיסוֹ ִאם ֵיׁש ּבוֹ ַצד טוָֹבה שֶׁמֵּ שֶׁ

יק לוֹ ַצד ֶזה  ּוָרה ַיְספִּ שּׁ ְתַנֵהג כַּ מִּ ה טוָֹבה שֶׁ ַלֲאֵחִרים אוֹ ִמדָּ

י  ץ ֶחֶסד ְויֹאַמר דַּ ֲעסוֹ ֵמָעָליו ְוֵיָרֶצה ִלּבוֹ ִעּמוֹ ְוַיְחפֹּ ל כַּ ְלַבטֵּ

ְדֵפְרׁשּו ַרּבוֵֹתינּו  ּתוֹ כִּ ִאשְׁ ן בְּ כֵּ ׁש לוֹ ְוָכל שֶׁ יֵּ טוָֹבה זוֹ שֶׁ ִלי בְּ

ֵנינּו  ְדלוֹת ֶאת בָּ גַּ מְּ נּו שֶׁ יֵּ ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה (ְיָבמוֹת סג, א) דַּ

ִלי  י  דֵּ ָאָדם  ל  כָּ ַעל  יֹאַמר  ְך  כָּ ַהֵחְטא,  ִמן  אוָֹתנּו  ילוֹת  ּוַמצִּ

ה  ִמדָּ לוִֹני אוֹ  ָעָשׂה ִעם פְּ שֶׁ ָעָשׂה ִלי אוֹ  לוִֹנית שֶׁ טוָֹבה פְּ בְּ

ׁש לוֹ ִיְהֶיה ָחֵפץ ֶחֶסד:  יֵּ לוִֹנית שֶׁ טוָֹבה פְּ

ג'-ד' - לחודש
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הד' - לשארית נחלתו

ֶדֶרְך  בְּ ִיְשָׂרֵאל  ִעם  ִמְתַנֵהג  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ה  ִהנֵּ

ָשׂר ֵיׁש ִלי  ֶזה לוַֹמר ַמה ֶאֱעֶשׂה ְלִיְשָׂרֵאל ְוֵהם ְקרוָֹבי שְֵׁאר בָּ

י,  תִּ רּוְך הּוא ְוקוֵֹרא ָלּה בִּ דוֹׁש בָּ ת זּוג ְלַהקָּ ֶהם שֵֶׁהם בַּ ִעמָּ

ׁש  ְדֵפְרׁשּו ז"ל ּוְכִתיב ִיְשָׂרֵאל ַעם ְקרוֹבוֹ ַממָּ י. כְּ ֲאחוִֹתי, ִאמִּ

ֵאִרית ַנֲחָלתוֹ ָלׁשוֹן  ֶהם ּוָבָניו ֵהם. ְוַהְינּו ִלשְׁ ֻקְרָבה ֵיׁש לוֹ ִעמָּ

ָשׂר ְוסוֹף סוֹף ֵהם ַנֲחָלתוֹ. ּוַמה אַֹמר, ִאם ַאֲעִנישֵׁם  שְֵׁאר בָּ

לוֹ  ָצָרָתם  ָכל  בְּ ט)  סג,  ְעָיה  (ְישַׁ ִדְכִתיב  כְּ ָעַלי  ֵאב  ַהכְּ ֲהֵרי 

יַע ְלֶפֶלא ָהֶעְליוֹן ְוָכל  ֲעָרם ַמגִּ צַּ 'ַאֶלף' לוַֹמר שֶׁ ִתיב בְּ ָצר. כְּ

'ָואו' לוֹ  ֶהן ִעיָקר ַהַהְנָהָגה ְוָקֵריַנן בְּ בָּ ְרצּוִפין שֶׁ ן ְלדּו פַּ כֵּ שֶׁ

ֲעַמל ִיְשָׂרֵאל ְלִפי  י בַּ ְקַצר ַנְפשִׁ ָצר. ּוְכִתיב (שְֹׁפִטים, ז) ַותִּ

ֵאִרית ַנֲחָלתוֹ. ֵני שֵֶׁהם שְׁ ֵאינוֹ סוֵֹבל ַצֲעָרם ּוְקלוָֹנם ִמפְּ שֶׁ

ָשׂר  בָּ שְֵׁאר  ֵהם  ִיְשָׂרֵאל  ל  כָּ ֲחֵברוֹ  ִעם  ָהָאָדם  ְך  כָּ

ֶזה ֵחֶלק  לּולוֹת ַיַחד ֵיׁש בָּ שָׁמוֹת כְּ ַהנְּ ֵני שֶׁ ֵאּלּו ִעם ֵאּלּו ִמפְּ

ֶאת  ָהעוִֹשׂים  ים  ְמֻרבִּ ּדוֶֹמה  ֵאינוֹ  ּוְלָכְך  ֶזה,  ֵחֶלק  ּוָבֶזה  ֶזה 

ְרׁשּו ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם  ָללּוָתם, ּוְלָכְך פֵּ ֵני כְּ ְצוֹת ְוכ"ז ִמפְּ ַהמִּ

ֶנֶסת ֲאִפּלּו  ֵבית ַהכְּ ְמֶנה ֵמֲעָשָׂרה ִראׁשוִֹנים בְּ ִלְבָרָכה ַעל ַהנִּ

ׁש  ַממָּ ֵמָאה  ם,  לָּ כֻּ ֶנֶגד  כְּ ָשָׂכר  ל  ְמַקבֵּ ַאֲחָריו  ִאים  בָּ ֵמָאה 

ֲהֵרי  ֵאּלּו  בְּ ֵאּלּו  לּוִלים  כְּ ֵהם  ָהֲעָשָׂרה  שֶׁ ֵני  ִמפְּ ָמעוֹ,  ַמשְׁ כְּ

לּול  כָּ ֵמֶהם  ֶאָחד  ְוָכל  ֵמָאה  ֲעָשָׂרה  ָעִמים  פְּ ֲעָשָׂרה  ֵהם 

ֵמָאה,  ְשַׂכר  לוֹ  ֵיׁש  הּוא  ֵמָאה  ָיבוֹאּו  ֲאִפּלּו  ן  כֵּ ִאם  ָאה  ִממֵּ

ֵיׁש  ׁש  מָּ שֶׁמַּ ֵני  ִמפְּ ָלֶזה  ֶזה  ֲעֵרִבים  ִיְשָׂרֵאל  ֶזה  ַעם  ִמטַּ ְוֵכן 

ּוְכשֶׁחוֵֹטא ָהֶאָחד ּפוֵֹגם ֶאת  ָכל ֶאָחד ֵחֶלק ֶאָחד ֵמֲחֵברוֹ  בְּ

ַהֵחֶלק  ד  ִמצַּ ִנְמָצא  ּבוֹ,  ַלֲחֵברוֹ  ֲאשֶׁר  ֵחֶלק  ּופוֵֹגם  ַעְצמוֹ 

ן ֵהם שְֵׁאר ֶזה ִעם ֶזה ּוְלָכְך  ָעֵרב ָעָליו. ִאם כֵּ ַההּוא ֲחֵברוֹ 

טוָֹבה  ְוֵעינוֹ  שֶׁל ֲחֵברוֹ  טוָֹבתוֹ  ָחֵפץ בְּ ָראּוי ְלָאָדם ִלְהיוֹתוֹ 

ֲהֵרי הּוא  ּלוֹ שֶׁ שֶׁ ַעל טוַֹבת ֲחֵברוֹ ּוְכבוֹדוֹ ִיְהֶיה ָחִביב ָעָליו כְּ

ְקָרא, יט) ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך  ינּו (ַויִּ ַעם ֶזה ִנְצַטוִּ ׁש, ּוִמטַּ הּוא ַממָּ

ָלל  ְגנּותוֹ כְּ ר בִּ ַכשְׁרּות ֲחֵברוֹ ְולֹא ְיַדבֵּ ְרֶצה בְּ יִּ מוָֹך ְוָראּוי שֶׁ כָּ

ְגנּוֵתנּו  רּוְך הּוא רוֶֹצה בִּ דוֹׁש בָּ ֵאין ַהקָּ ֶדֶרְך שֶׁ ְולֹא ִיְרֶצה בוֹ כְּ

ְגנּות  בִּ ִיְרֶצה  לֹא  הּוא  ַאף  ְרָבה,  ַהקֻּ ַעם  ִמטַּ ַצַעֵרנּו  בְּ ְולֹא 

ִאּלּו הּוא  ּנּו כְּ ִקְלקּולוֹ ְוֵיַרע לוֹ ִממֶּ ַצֲערוֹ ְולֹא בְּ ֲחֵברוֹ ְולֹא בְּ

אוֹתוֹ טוָֹבה: אוֹתוֹ ַצַער אוֹ בְּ רּוי בְּ ׁש ָהָיה שָׁ ַממָּ

הה' - לא החזיק לעד אפו

ֵחְטא ֵאין  ָהָאָדם ַמֲחִזיק בְּ ֲאִפּלּו שֶׁ ה ַאֶחֶרת שֶׁ זוֹ ִמדָּ

א  רּוְך הּוא ַמֲחִזיק ַאף, ְוִאם ַמֲחִזיק לֹא ָלַעד ֶאלָּ דוֹׁש בָּ ַהקָּ

יֵמי  ִצינּו בִּ מָּ שֶׁ מוֹ  א ָיׁשּוב ָהָאָדם, כְּ לֹּ ֲאִפּלּו שֶׁ ֲעסוֹ  ל כַּ ְיַבטֵּ

בּול ִיְשָׂרֵאל  רּוְך הּוא גְּ דוֹׁש בָּ ֶהְחִזיר ַהקָּ ן יוָֹאׁש שֶׁ ָיָרְבָעם בֶּ

ן  כֵּ ִאם  בּו  שָׁ ְולֹא  ֲעֵליֶהם  ְוִרֵחם  ֲעָגִלים  עוְֹבִדים  ָהיּו  ְוֵהם 

א  ַרבָּ א ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ ַאדְּ לֹּ ה זוֹ שֶׁ ִביל ִמדָּ שְׁ ה ִרֵחם, בִּ ָלמָּ

ַמֲעִניׁש  ֵאינוֹ  ם  ַקיָּ ַהֵחְטא  ֲעַדִין  שֶׁ ֱהיוֹת  ִעם  ַאּפוֹ  ַמְחִליׁש 

י לֹא ָלֶנַצח ָאִריב  ה ּוְמַרֵחם אּוַלי ָיׁשּובּו, ְוַהְינּו כִּ א ְמַצפֶּ ֶאלָּ

ַרּכוֹת  רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג בְּ דוֹׁש בָּ א ַהקָּ ְולֹא ְלעוָֹלם ֶאּטוֹר ֶאלָּ

ל ְלטוַֹבת ִיְשָׂרֵאל. ׁשוֹת ַהכֹּ ּוַבקָּ

ּה ַעל ֲחֵברוֹ ֲאִפּלּו  ה ְראּוָיה ְלָאָדם ְלִהְתַנֵהג בָּ ְוזוֹ ִמדָּ

ָניו ְוֵהם  ִיּסּוִרים ֶאת ֲחֵברוֹ אוֹ ֶאת בָּ אי ְלהוִֹכיַח בְּ שֶׁהּוא ַרשַּׁ

ֲעסוֹ  כַּ ַיֲחִזיק  ְולֹא  ּתוַֹכְחּתוֹ  ה  ַיְרבֶּ ֶזה  ֵני  ִמפְּ לֹא  ִרים  ִמְתַיסְּ

ֶלּנּו ְולֹא ַיֲחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ, ַגם ִאם  א ְיַבטְּ ַעס ֶאלָּ כָּ ֲאִפּלּו שֶּׁ

י ִתְרֶאה ֲחמוֹר שַֹׂנֲאָך  ְרׁשּו כִּ פֵּ ֵעין שֶׁ ר ָלָאָדם כְּ תָּ ַאף הּוא ַהמֻּ

עוֵֹבר  אוֹתוֹ  ָרָאה  שֶׁ את  ַהזֹּ ְׂנָאה  ַהשִּ ִהיא  ַמה  ּוֵפְרׁשּו  ְוגוֹ' 

ַבר  ַעל דְּ ָיכוֹל ְלָהִעיד ְושֵֹׂנא אוֹתוֹ  ֲעֵבָרה ְוהּוא ָיִחיד ֵאינוֹ 

ֲעזֹב ִעּמוֹ שְׁבוֹק ָית  ֲעֵבָרה ַוֲאִפּלּו ָהִכי ָאְמָרה ּתוָֹרה ָעזֹב תַּ

ֶדֶרְך  ַאֲהָבה אּוַלי יוִֹעיל בְּ א ִמְצָוה ְלָקֵרב אוֹתוֹ בְּ ְך ֶאלָּ ְבִלבָּ דִּ

ה זוֹ לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ: ׁש ִמדָּ זוֹ ְוַהְינּו ַממָּ

הו' - כי חפץ חסד הוא

ָידּוַע  ֵהיָכל  בַּ ׁש  יֵּ שֶׁ ְמקוֹמוֹ  בִּ נּו  ַרשְׁ פֵּ ָבר  כְּ ֲהלֹא 

עוָֹלם  ָאָדם עוֶֹשׂה בָּ ִמילּות ֶחֶסד שֶׁ ל גְּ ים ְלַקבֵּ ַמְלָאִכים ְמֻמנִּ

ד אָֹתם  ין ְמַקְטֶרֶגת ַעל ִיְשָׂרֵאל, ִמיַּ ת ַהדִּ ה, ְוַכֲאשֶׁר ִמדַּ ַהזֶּ

רּוְך הּוא ְמַרֵחם  דוֹׁש בָּ ְלָאִכים ַמְרִאים ַהֶחֶסד ַההּוא ְוַהקָּ ַהמַּ

שֵֶׁהם  ֱהיוֹת  ְוִעם  ֶחֶסד,  בְּ ָחֵפץ  שֶׁהּוא  ֵני  ִמפְּ ִיְשָׂרֵאל  ַעל 

ֲעֵליֶהם,  ְמַרֵחם   - ָלֶזה  ֶזה  ֶחֶסד  ּגוְֹמִלים  ֵהם  ִאם  ִבים  ַחיָּ

י,  (ְיֶחְזֵקאל  ְלַגְבִריֵאל  ֱאַמר  נֶּ שֶׁ ן  ַהֻחְרבָּ ְזַמן  בִּ ָהָיה  שֶׁ ּוְכמוֹ 

בּוָרה  ְוַהגְּ ין  ַהדִּ ַשׂר  הּוא  י  כִּ ְוגוֹ'  ל  ְלגַּ ַלגַּ ינוֹת  בֵּ ֶאל  א  בֹּ ב) 

ַחת  ִמתַּ ל  ְלגַּ ַלגַּ ינוֹת  בֵּ ין  ַהדִּ חוֹת  כֹּ ל  ְלַקבֵּ ְרׁשּות  לוֹ  ְוָנַתן 

ְוָהָיה  ְלכּות  ַהמַּ בּוַרת  גְּ ין  דִּ ַהְינּו  דְּ ַח  ְזבֵּ ַהמִּ ֵמֵאׁש  רּוִבים  ַלכְּ

יָצָתן  ל ְלַקֲעֵקַע בֵּ ׁש ְלַכּלוֹת ֶאת ַהכֹּ קֵּ בִּ ק ַעד שֶׁ ין ִמְתַחזֵּ ַהדִּ

ָרא  ַויֵּ ח)  (שם,  ּוְכִתיב  ָלָיה  כְּ בּו  ְתַחיְּ נִּ שֶׁ ֵני  ִמפְּ ִיְשָׂרֵאל  שֶׁל 

ָאַמר  שֶׁ נּו  ְוַהיְּ ְנֵפיֶהם  כַּ ַחת  תַּ ָאָדם  ַיד  ְבִנית  תַּ רּוִבים  ַלכְּ

רּוְך הּוא ְלַגְבִריֵאל ֵהם ּגוְֹמִלים ֲחָסִדים ֵאּלּו ִעם  דוֹׁש בָּ ַהקָּ

ַעם  ֵאִרית. ְוַהטַּ ִבים ִנּצוֹלּו ְוָהָיה ָלֶהם שְׁ ֵאּלּו ְוַאף ִאם ֵהם ַחיָּ

ְשָׂרֵאל  יִּ שֶׁ ַמה  בְּ רוֶֹצה  הּוא  ֶחֶסד  ָחֵפץ  י  כִּ זוֹ  ה  ִמדָּ ֵני  ִמפְּ

ֵאיָנם  שֶׁ ֱהיוֹת  ִעם  ָלֶהם  יר  ַמְזכִּ ַצד  ְואוֹתוֹ  ֶחֶסד  ּגוְֹמִלים 

ַצד ַאֵחר. ִרים בְּ שֵׁ כְּ

ֵסֶדר זוֹ ָראּוי ְלָאָדם ְלִהְתַנֵהג ַאף ִאם ָרָאה  ן בְּ ִאם כֵּ

ִטיב  ָאָדם עוֶֹשׂה לוֹ ַרע ּוַמְכִעיסוֹ ִאם ֵיׁש ּבוֹ ַצד טוָֹבה שֶׁמֵּ שֶׁ

יק לוֹ ַצד ֶזה  ּוָרה ַיְספִּ שּׁ ְתַנֵהג כַּ מִּ ה טוָֹבה שֶׁ ַלֲאֵחִרים אוֹ ִמדָּ

י  ץ ֶחֶסד ְויֹאַמר דַּ ֲעסוֹ ֵמָעָליו ְוֵיָרֶצה ִלּבוֹ ִעּמוֹ ְוַיְחפֹּ ל כַּ ְלַבטֵּ

ְדֵפְרׁשּו ַרּבוֵֹתינּו  ּתוֹ כִּ ִאשְׁ ן בְּ כֵּ ׁש לוֹ ְוָכל שֶׁ יֵּ טוָֹבה זוֹ שֶׁ ִלי בְּ

ֵנינּו  ְדלוֹת ֶאת בָּ גַּ מְּ נּו שֶׁ יֵּ ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה (ְיָבמוֹת סג, א) דַּ

ִלי  י  דֵּ ָאָדם  ל  כָּ ַעל  יֹאַמר  ְך  כָּ ַהֵחְטא,  ִמן  אוָֹתנּו  ילוֹת  ּוַמצִּ

ה  ִמדָּ לוִֹני אוֹ  ָעָשׂה ִעם פְּ שֶׁ ָעָשׂה ִלי אוֹ  לוִֹנית שֶׁ טוָֹבה פְּ בְּ

ׁש לוֹ ִיְהֶיה ָחֵפץ ֶחֶסד:  יֵּ לוִֹנית שֶׁ טוָֹבה פְּ

ג'-ד' - לחודש
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אורח לא רצוי - מקרה ראשון בארץ:

ישראלי שחזר מאיטליה 
חלה בנגיף הקורונה

תיירים מאיטליה אולצו לשוב לארצם לאחר שלא הורשו להיכנס 
לישראל ◆ באיטליה הביעו כעס על ההחלטה

מ מ. יו„
הודיע  הבריאות  משרד 
ראשון  מקרה  אותר  כי  אתמול 
של חולה מאומת בנגיף הקורונה 
הב־ משרד  מנכ"ל  לפי  בישראל. 
ריאות משה בר סימן טוב, מדובר 
מאיטליה  שחזר  ישראלי  באזרח 
וחש ברע, והתברר שחלה בנגיף. 
מד"א  צוות  ידי  על  יועבר  הוא 
של  הבידוד  במתקן  לאשפוז 
השו־ בתל  שיבא  החולים  בית 
אחריות  ייקח  החולים  מר. "בית 
על הטיפול בו", הבהיר בר סימן 
טוב במסיבת עיתונאים מיוחדת. 
ההמלצות  את  מעדכנים  "אנחנו 
שלנו לחוזרים מאיטליה. הבידוד 
מי  על  גם  רטרואקטיבית  יחול 
האחרונים".  ימים  ב-14  שחזר 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 

עודכן בהתפתחויות.
הנוסע שאובחן, שהה בטי־
סת אל על Iy 382 שנחתה ביש־
בשעה   23.2.2020 בתאריך  ראל 
קראו  הבריאות  במשרד   .16:10
להיכנס  זו  בטיסה  הנוסעים  לכל 
לבידוד מיידי ביתי למשך 14 יום 
כך  על  ולדווח  הנחיתה  ממועד 
באתר משרד הבריאות או במוקד 
בטלפון *5400.  הבריאות  משרד 
מופיעים  הבידוד  במהלך  אם 
שיעול  או  חום  של  סימפטומים 
להתקשר  יש  בנשימה  קושי  או 

באופן מיידי למוקד 101.
במקביל הודיע שר הפנים, 
כני־ איסור  על  דרעי,  אריה  הרב 
עלה  בה  מאיטליה,  זרים  של  סה 
ל-14.  מהנגיף  הקורבנות  מספר 
באופן  לתוקף  ייכנס  האיסור 
ביש־ איטליה  בשגרירות  מיידי. 
הם  כי  ההחלטה  על  אמרו  ראל 
בישראל,  הרשויות  עם  "בקשר 
מצב,  הערכת  כרגע  ומקיימים 
בשעה  להגיב  יכולים  לא  ולכן 
בישראל  איטליה  בשגרירות  זו". 
הר־ עם  קשר  העת  כל  מקיימים 

להחלטה  בנוגע  בישראל,  שויות 
השערים  את  לסגור  האחרונה 
שמגיעים  וזרים  תיירים  בפני 
על  מאוד  כועסים  הם  מאיטליה. 
ההחלטה ומאוכזבים. והם ביקשו 
הישראליות  מהרשויות  הבהרות 

לגביה.
הצו מצטרף לצווים דומים 
בסין,  ששהה  למי  המתייחסים 
בתאילנד  במקאו,  קונג,  בהונג 
הדרומית  בקוריאה  ובסינגפור, 

וביפן.
אנחנו  האחרונה  "ביממה 
באירופה  מוקדים  בעוד  רואים 
בר  אמר  חולים",  שמאתרים 
העיתונאים.  במסיבת  טוב  סימן 
אין  שבה  מדינה  ואין  "כמעט 
להמ־ קיווינו  מאומתים.  חולים 
המקרה  עד  זמן  שיותר  כמה  תין 
הראשון, והנה - יש לנו את המ־
השלימו  הפקחים  הראשון.  קרה 
האפידמיולוגית  החקירה  את 
ובהמשך  אדם  לאותו  בנוגע 
יאותרו האנשים שהיו איתו והם 
נערכת  המערכת  לבידוד.  יכנסו 
סו־ אנחנו  הזה.  לאירוע  רב  זמן 
מכים על היכולות של המערכת, 
על יכולות האיתור והניתור שלנו 
לתת  כדי  האשפוז,  מערכת  ועד 
לציבור  ביותר  הטוב  המענה  את 
הישראלי". אנשי המשרד הסבי־
רו כי לא ניתן לומר מהיכן בארץ 

החולה.
המ־ על  גונן  טוב  סימן  בר 
כה,  עד  משרדו  נקט  בה  דיניות 
עם  פעולה  לשתף  לציבור  וקרא 
מעת  שמתעדכנות  ההנחיות 
לעת. "אני מקווה שמבינים יותר 
יתר  כתגובת  שנתפס  מה  את 
אצלנו", אמר. "אני לא רוצה שנ־
תחרט על החלטות שלא קיבלנו. 
אנחנו בטוחים שעשינו את הדבר 
לנסוע  לא  האמירה  גם  הנכון. 
לחו"ל, כמה שזה נשמע קיצוני - 
אנחנו מבינים שזה לא יישאר רק 

באיטליה. נכון מאוד יעשה הצי־
מהצעדים  יימנע  אם  בור 

לשלב  עברנו  האלה. 
רוצים  אנחנו  שבו 

קצב  את  למתן 
 , ה א ו ל ח ת ה
פה  שיהיו 
שפחות  כמה 
כל  חולים. 
של  המגעים 
ייכ־ אדם  אותו 

בית  לבידוד  נסו 
שהוא מחויב, הוא לא 

וולונטרי".
מב־ טיסה  ההודעה,  ברקע 
ראגמו שבאיטליה נחתה בשעות 
רמון.  התעופה  בנמל  הצהריים 
איט־ מהם   19) זרים  נוסעים   25
אזרחויות  בעלי  והיתר  לקים 
וסורבה  במטוס  נותרו  שונות) 
לה־ בהתאם  לישראל,  כניסתם 
חלטת שר הפנים. המטוס ימריא 
בחזרה לבראגמו עם 25 הנוסעים 
נוסעים   119 עם  יחד  שנחתו 
אחרים היוצאים מישראל, רובם 
הישראלים  הנוסעים  איטלקים. 
הנ־ את  קיבלו  המטוס  על  שהיו 
זאת,  עם  הבריאות.  משרד  חיות 
עובדים בנמל התעופה דיווחו כי 
בכני־ נצפו  הישראלים  הנוסעים 

סה למתחם ללא אמצעי מיגון.
גוריון  בן  התעופה  בנמל 
נוסעים   23 של  כניסתם  סורבה 
מוונציה  איזיג'ט  בטיסת  שנחתו 
הם  היום  בהמשך  וממילאנו. 

צפויים לשוב לארצם.
החוץ  משרד  כך,  בעקבות 
לשג־ מחאה  העביר  האיטלקי 
ריר ישראל ברומא, דרור אידר. 
הבהרות  מאידר  דרשה  איטליה 
לאפשר  שלא  ההחלטה  לגבי 
להיכנס  איטלקים  לאזרחים 
השיב  בתגובה  ישראל.  לשטח 
בצעד  מדובר  לא  כי  השגריר 
שנועד  מהלך  אלא  איטליה,  נגד 

סין מסירה אחריות: יתכן ונגיף 
הקורונה הגיע מחוץ לתחומי סין

הצוות הסיני שנלחם במחלה חוזה כי היא תיבלם בחודש אפריל

מ ‡ברהם ויסמן
ונגיף  יתכן  כי  הודיעה  סין 
הקו־ למדינה  שנקשר  הקורונה, 
מוניסטית, כלל לא הגיעה משטח 
מסרה  בהודעתה  סין. 
שהמ־ אף  כי  סין 
הראשון  קרה 
הידב־ של 
בנגיף  קות 
ר  ת ו א
יתכן  בסין, 
ר  ו ק מ ש
כלל  הנגיף 

אינו בסין.
בדברים 
ננשן,  זונג  שאמר 
המומחים  צוות  ראש 
הקורונה,  בנגיף  למאבק  סין  של 

היות  כי  הסיני  הגורם  הסביר 
דיווחו  בעולם  רבות  ומדינות 
יש  בשטחן,  הנגיף  התפרצות  על 
איננו  הנגיף  מקור  כי  סבירות 

הוא  כי  ואמר  הוסיף  ננשן  בסין. 
תיבלם  הנגיף  שהתפרצות  חוזה 

באפריל.

איראן: בכיר איראני מת 
מנגיף הקורונה

בחריין אסרה על אזרחיה להגיע לאיראן ◆ עיראק וטורקיה סגרו את 
גבולותיהן היבשתיים עם איראן

מ ‡ברהם ויסמן
באיראן  הבריאות  שר  סגן 
הקורונה.  נגיף  של  כנשא  אובחן 
ידיעה זו, שרק מגבירה את הפא־
ניקה ברחבי מדינת הענק, הגיעה 
של  מותם  על  הדיווחים  עם  יחד 
הכל  בסך  איראניים  נפגעים   16
הנגיף.  מהתפרצות  כתוצאה 
הדיפ־ כי  דווח  במקביל  כמעט 

האיראני,  והפוליטיקאי  לומט 
ח'סרושאהי,  האדי  הדת  איש 
הקורו־ בנגיף  שחלה  לאחר  מת 

שימש  האדי  "קום".  בעיירה  נה 
בעבר כשגריר איראן במצרים.

הבריאות  משרד  דובר 
מסר,  לאזרחים  העביר  המקומי 
עבו־ יותר  בטוח  יהיה  "זה  לפיו 
בנוסף  בביתכם".  להישאר  רכם 
באיראן  הרשויות  של  למאמצים 

להילחם בנגיף, הורו מספר מדי־
נות על הפסקת הטיסות לאיראן 
טו־ כן,  כמו  דובאי.  בהן  וממנה, 
נוספות,  ומדינות  עיראק  רקיה, 
היבשתיים  גבולותיהן  את  סגרו 
להתפרצות  מחשש  איראן,  עם 
הנגיף בשטחן. מי שנקטה בצעד 
חריף אף יותר היא הנסיכות המ־
על  אסרה  אשר  בחריין  פרצית 

אזרחיה להגיע לאיראן.

מאוד יעשה הצי־ נכון
מהצעדים  מנע 
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מוניסטית, כלל לא הגיעה
בהודעתה סין. 
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הקורונה ממשיכה 
להתפשט והנזקים גדלים

מומחים אמריקאים טוענים כי לא מן הנמנע שהמגיפה תתפשט 
לארצות הברית

מ יר‡ל לבי‡
הערכות חדשות של מומחי 
כך  על  מדברים  עולמיים  כלכלה 
תיעצר,  לא  הקורונה  מגפת  שאם 
ועל פי האינדיקציות העכשוויות, 
הנזק  יקרה,  כך  שאכן  נראה  לא 
הכלכלי לעולם עלול להיות גדול 

מטריליון דולר.
למרות המאמצים הכבירים 
ובמיוחד  הסיני  בצד  המושקעים 
מחוז  המגיפה,  התפרצות  במקור 
טו־ אמריקאים  מומחים  ווהאן, 
שהמגיפה  הנמנע  מן  אין  כי  ענים 
ושם,  הברית  לארצות  תתפשט 
לטענתם לא ניתן יהיה למנוע את 

התפשטות המגיפה.
כעת  עומדת  אירופה  גם 

שלמות  ערים  מול  אונים  חסרת 
בהסגר  נמצאות  שכבר  באיטליה 
ומפעלים  שלמים  תעשיה  ואזורי 
למעלה  כבר  המושבתים  שלמים 
האיטלקי  הסחר  משרד  משבוע. 
בכשליש  פוגע  ההסגר  כי  פרסם 
של  הלאומי  הגולמי  מהתוצר 

המדינה.
מלחמת  תוך  בארץ,  וכאן 

בתיירים  מתפשרת  בלתי  חורמה 
נכנסים החשודים בנשיאת הנגיף, 
מרוכזת  והטסה  גבולות  סגירת 

לאר־ חזרה  תיירים  של 
חברת  מולדתם,  צות 

ס  ר פ ס ק א - י ל ע
הודיעה כי ההז־
מישראל  מנות 
בלמעלה  ירדו 

מ- 50%.
ת  ו ר ב ח

ת  ו י ל א ר ש י
מודיעות  רבות 

צפויות  הן  כי  כעת 
מהנ־ כלכלית  להיפגע 

גיף וכי תחזיות הרווח יפגעו 
משמעותית בהמשך.

חברת יונדאי מעכבת 
אספקת מעליות

מנהל בכיר בחברה הדרום קוריאנית הפיץ מכתב ללקוחותיו בישראל, 
בו הודיע על עיכובים באספקה בשל שיבושים בעבודת המפעל בסין בו 

נשלחו העובדים בהוראת הממשל לבידוד

מ פ. יוחנן
גו־ הקורונה  מגיפת 
מע־ במסירת  לעיכוב  רמת 
הדרום  החברה  של  ליות 
מנהל  יונדאי.  קוריאנית 
מכתב  הפיץ  בחברה  בכיר 
ובו  בישראל  ללקוחותיו 
באספ־ עיכובים  על  הודיע 
שיבו־ בגלל  המעליות  קת 
שים בעבודת מפעל החברה 
נגיף  התפשטות  בשל  בסין 

הקורונה.  
כי  עולה  מהמכתב 

שא־ מבידוד  נובעים  השיבושים 
המפ־ מעובדי  רבים  הוכנסו  ליו 
הסינית,  הממשלה  בהוראת  על 
והליך של חיטוי שיעבור המפעל 

ויימשך מספר ימים לא ידוע. 
הלמ"ס, 20%  נתוני  פי  על 
ענף  את  שמשמשות  מהמעליות 
הבנייה מיובאות מדרום קוריאה. 
לעיכו־ מצטרפת  הזו  ההודעה 
כבר  הבנייה  חברות  שחוות  בים 
חיפוי  אבני  באספקת  ימים  כמה 
ואבני  מעליות  בסין.  המיוצרות 
חיפוי הן מוצרים קריטיים שמוז־
מנים בהזמנה מיוחדת ומותאמים 
פרויקט  בכל  הבנייה  לתוכניות 
אותם  להזמין  יש  ולכן  ופרויקט, 
המוצרים  בלי  מראש.  רב  זמן 
אי  ייעצר.  בנייה  פרויקט  האלה 
בא־ חיפוי  אבני  להחליף  אפשר 
מצע בנייה, פשוט משום שחזית 

הבניין תראה לא אחידה. 
מזמינות  הבנייה  חברות 
מעלית בשלב התכנון האדריכלי, 
לתוכ־ בהתאמה  מיוצרת  והיא 
ניות הבנייה ולממדי וצורת פיר 
המעלית שתוכננה על ידי האד־
מעלית  אחרות,  ובמילים  ריכל. 
אינה מוצר מדף אלא מוצר המו־
תאם ספציפית לבניין. במצב של 
האפשרויות  באספקה,  עיכוב 
הבנייה  חברת  בפני  העומדות 
הן הזמנת מעלית חדשה מחברה 
מתחרה, כשמדובר בהליך ארוך 
וייקר  מחדש,  תכנון  שיחייב 
החלופה  הבנייה.  עלויות  את 
של  עצירה  כמובן  היא  האחרת 
לא  ההמתנה  כי  בתקווה  הבנייה 

תימשך זמן רב. 
הקשיים  כי  הן  ההערכות 
באספ־ כיום  הקבלנים  שחווים 

רק  הן  האלה  המוצרים  שני  קת 
שממדיה  בעיה  של  תחילתה 
התאח־ ברורים.  לגמרי  לא  עוד 
ערכה  הארץ  בוני  הקבלנים  דות 
תשו־ מדד  על  המבוסס  ניתוח 
וממנו  הלמ"ס  של  הבנייה  מות 
הבנייה  ממוצרי   7% כי  עולה 
כך  מסין.  מגיעים  המיובאים 
והקר־ מהשיש   4.6% לדוגמה, 

מיקה, 6% מהמוצרים ואביזרים 
ואינסטלציה,  חשמל  לעבודות 
האלומיניום,  ממוצרי   10%
כ-20%  וכאמור  ועץ  פלסטיק 
מקורם  שמשווקות  מהמעליות 
מיוצרות  אך  מקוריאה  בחברות 
מספר  להוסיף  יש  לכך  בסין. 
מעליות  חלקי  של  ידוע  לא 
שו־ חברות  ידי  על  שמשווקות 
חלקים  ובהן  העולם  ברחבי  נות 

המיוצרים בסין.

יפן: בתי הספר ייסגרו למשך חודש 
כדי להילחם בנגיף הקורונה
ההחלטה מגיעה בעקבות אישה שנדבקה פעמיים מהנגיף

מ ‡ברהם ויסמן
האפ־ את  להגביר  במטרה 
קטיביות של המאבק בנגיף הקו־
היפנית  הממשלה  הורתה  רונה, 
הספר  בתי  סגירת  על 
למשך  במדינה 

חודש שלם. 
ש  א ר
ה  ל ש מ מ ה
אבה  שינזו 
על  הודיע 
ה  ט ל ח ה ה
־ מ ר ד ה
לאחר  טית 
העו־ שאישה 
כמדריכת  בדת 
אוב־ באוטובוס  סיורים 
הש־ בפעם  הנגיף  כנשאית  חנה 

נייה, מה שמצביע על כך שהנגיף 
של  בגופם  ולהכות  לשוב  עלול 

הנדבקים גם לאחר שהבריאו.
קראה  היפנית  הממשלה 

לאזרחים לבטל או לצמצם אירו־
של  תקופה  למשך  גדולים,  עים 
חודש, על מנת לאפשר לממשלה 

להילחם ביעילות בנגיף. 

רוב הישראלים ידווחו על 
מי שמפר בידוד

לנוכח סכנת התפשטות הקורונה, סקר בישראל בדק את נכונות הציבור 
לנקוט בפעולה אקטיבית נגד המפרים את הוראות ההסגר

מ פ. יוחנן
בהלת הקורונה: 78 אחוזים 
בישראל  הבוגרת  מהאוכלוסייה 
שחזרו  שלהם,  שכנים  על  ידווחו 
במידה  הרחוק,  המזרח  ממדינות 
ויפרו את הוראות הבידוד ויסכנו 
מסקר  עולה  כך  נוספים.  אנשים 
של מיק"ה, המרכז לקידום ההגי־

נות בישראל.
התפשטות  סכנת  לנוכח 
והמאמצים  ה"קורונה"  נגיף 
הרשויות  של  וגוברים  ההולכים 
התפשטות  את  למנוע  בישראל 

הנגיף במדינה, מיק"ה ביצע סקר, 
ובו בדק את נכונות הציבור היש־
אקטיבית  בפעולה  לנקוט  ראלי 
ששבים  הישראלים  על  ולדווח 
הוראות  את  ומפרים  מחו"ל 

ההסגר של משרד הבריאות.
אחו־  49 כי  הראה  הסקר 
מכמות  כמחצית  מהציבור,  זים 
הישרא־ כי  סבורים  הנשאלים, 
יישמעו  לא  ארצה,  ששבים  לים 
משרד  של  הבידוד  להוראות 
כי 55  בסקר  עלה  עוד  הבריאות. 
כי  סבורים  הנשאלים  מן  אחוזים 

לר־ ידווח  לא  הישראלי  הציבור 
המ־ שכנים  על  הבריאות  שויות 
פרים את הנחיות הבידוד והסגר.

לבחון  הייתה  הסקר  מטרת 
עד כמה הציבור מוכן לפעול נגד 
בחוסר  כלפיו  המתנהגים  אלה 
הגינות ובחוסר אחריות, שכידוע, 
המזרח  ממדינות  ששבו  נוסעים 
תאילנד  סין,  כדוגמת  הרחוק, 
משרד  ידי  על  התבקשו  ויפן, 
הבריאות לבודד עצמם למשך 14 
יום כדי להבטיח שאינם נושאים 

את נגיף הקורונה.

מרוכזת  והטסה  ולות 
לאר־ חזרה  ם 

חברתת תם, 
ס  ר ספ
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

הגר"ג רבינוביץ: תפילה 
במניין - שמירה מקורונה

מי שמתפלל במניין ולא מדבר בשעת התפילה – יהיה מוגן

מ יר‡ל לבי‡
גמ־ רבי  הגה"צ  המקובל 
אמר  שליט"א  רבינוביץ  ליאל 
לכם  מבטיח  "אני  לתלמידיו: 
בברכת כהן, מי שמתפלל במניין 

זה  הבונקר  זה  הגנה,  בחדר  הוא 
דבר,  שום  לו  יקרה  לא  המקלט, 
תר־ משפחתו,  לכל  ולא  לו  לא 
תי־ תבחנו.  ובזאת  עליכם  חמו 
להתפלל   – ברצינות  זה  את  קחו 

לא  בתפילה,  לדבר  ולא  במניין 
יהיה  עולם,  הבורא  את  לצער 
ולכל  לכם  מיוחדת  שמירה  לכם 
ותצ־ זה  את  תעשו  משפחתכם, 

ליחו".

לראשונה מאז השואה:

עלייה לציונו של בעל 
ה'טורי זהב' זי״ע בלבוב

בס"ד הצליחו לאחרונה לקבל פסק דין מבית המשפט, אשר מכיר בשטח 
בית החיים כולו כמקום קדוש שחייבים להחזירו ליהודים

מ יר‡ל לבי‡
ביום  חוו  גדולה  התרגשות 
יומא  שבט,  כ"ו  האחרון  שישי 
זהב'  ה'טורי  בעל  של  דהילולא 
שהגיעה  גדולה  קבוצה  זי״ע 
במיוחד לעיר לבוב שבאוקראינה, 
דוד  רבי  מרן  של  קבורתו  למקום 
הלוי זי"ע בעל ה'טורי זהב', 'גדול 
שבראשונים  וראשון  שבאחרונים 
של  כלשונו  ממנו'  למעלה  שאין 

ה'פני יהושע' זי"ע.
בבית החיים הישן של לבוב 
כהסמ״ע,  מעלה,  שרפי  טמונים 
ומ־ ה'שואל  צבי',  ה'חכם  הט״ז, 
שיב' וה'ישועות יעקב' זי״ע אשר 

מפיהם אנו חיים.
הקומוני־ שליטת  בתקופת 
סטים פלשו לאתר תושבי המקום 
את  חיללו  אשר  ישראל,  שונאי 
והקימו  הישן  החיים  בית  שטח 
המקום.  לתושבי  עירוני  שוק  שם 
מחולל  המקום  היום  ועד  מאז 
ומבוזה בביזיון נורא ואיום. בס"ד 
דין  פסק  לקבל  לאחרונה  הצליחו 
מבית המשפט, אשר מכיר בשטח 
קדוש  כמקום  כולו  החיים  בית 

שחייבים להחזירו ליהודים.
רבות  נעזר  פולצ'ק  הרב 
ה"ה  המקום  ויליד  תושב  ביהודי 
שליט״א,  שוחט  אלימלך  הר״ר 
מול  אל  לשקוט  יכול  היה  שלא 
מל־ ומנהל  הזה  הנורא  ה'  חילול 
המקו־ הרשויות  מול  עולם  חמת 
מיות ומול בתי המשפט, ומלאכה 

רבה עדיין לפניהם.
התא־ דהילולא  יומא  לרגל 
זי״ע  הט״ז  וצאצאי  נכדי  רגנו 

ולקחו ע״ע יוזמה מבורכת מאוד, 
הר־ נגד  במלחמתם  אותם  לחזק 
העי־ השוק  הוצאת  למען  שויות 
ובנוסף  הישן,  החיים  מבית  רוני 
גם את בית מדרשו של רבנו הט״ז 
זי״ע אשר עומד כיום מבויש ושו־
כתלי-קודש   3 ממנו  ונותרו  מם, 
כשהנאצים  מההפגזות  שניצלו 
יושביו  כל  על  אותו  פוצצו  ימ״ש 

רח״ל.
שנה  מ-70  למעלה  לאחר 
קבוצה  האחרון  חמישי  ביום  זכו 
בשטח  לעמוד  וגדולה  מגובשת 

תהילים  פרקי  ולומר  החיים  בית 
י״ג  ואח״כ  עצומה,  בהתרגשות 
מידות, א-ל מלא רחמים וקדיש. 

קרן  נפתחה  אלה  בימים 
המת־ בלבוב,  החיים  בית  להצלת 
עתדת לצאת בקמפיין אדיר למען 
מטרה נעלה זו, הקרן מנוהלת ע"י 
יכנסו  שהכספים  הדואג  עו״ד 
ורק  אך  וימומשו  מלאה  בנאמנות 
להחזיר  כדי  היעד,  השגת  לאחר 
הקודם  למצבו  החיים  בית  את 
המדרש  בית  של  מחדש  והקמתו 

של רבינו הט"ז זי״ע.

היכונו לעליית מחירים נוספת: 

רשות המסים תייקר שוב 
מסים בענף הרכב

רשות המסים פועלת בימים אלה לבחינת חישוב המס על משלוח 
רכבים מחו"ל לארץ, מה שצפוי לייקר את המחיר הסופי של הרכב 

לצרכן

מ יר‡ל לבי‡
המסים  מוטלים  כיום 
רו־ שאתם  רכב  כל  על  הבאים 
 83% מוטל  רגיל  ברכב  כשים: 
זיכוי  יש  בהיברידי  מס,  אחוז 
ירוק והמס הוא "רק" 45% ועל 
מס.  כיום 10%  יש  חשמלי  רכב 
בגו־ למע"מ  בנוסף  כמובן  זאת, 
בה של 17%. תוספת מס נוספת 
מגי־ שלא  מכוניות  על  מוטלת 
עות מאירופה או ארה"ב, עליהן 
משלמים היבואנים עוד 7% מס.
מעבר לכך יש מס על המ־
עלות   + הרכב  של  הבסיסי  חיר 
בסביבות  שמסתכמת  המשלוח 

אלף דולר נוספים.
בו־ המסים  רשות  כאמור, 
שחושב  זה  מס  הרכב  את  חנת 
את  המחשב  באופן כוללני  כיום 

וחי־ המשלוח  ביטוח  עלויות 
היא  כשהמטרה  נוספים,  שובים 
גם  המרבית,  העלות  את  לחייב 

מק־ ענק  שחברות  הנחות  ללא 
גדולה  כמות  הזמנת  בעת  בלות 

של משלוחים.

1,777 יחידות דיור קודמו ביהודה ושומרון
חלק מיחידות הדיור שאושרו כבר קיימות והאישור מהווה רק את הסדרתן ◆ בנט: "לא נמסור סנטימטר אדמה לערבים"

מ מ. יו„
התכנון  במועצת  להתיישבות  המשנה  ועדת 
העליונה של המנהל האזרחי אישרה אתמול פעימת 
בנייה בשטחים. 1,777 יחידות דיור קודמו ביהודה 
האישור  בשלבי  נמצאות   741  - מתוכן  ושומרון, 

הסופיים, ו-1,036 קודמו בהליך התכנון.
קיימות  כבר  שאושרו  הדיור  מיחידות  חלק 
והאישור מהווה רק את הסדרתן. בשלב הסופי נמ־
צאות 620 יחידות דיור בעלי שבבנימין, 73 יחידות 

בגבעת זאב ו-48 בהר ברכה שבשומרון.
שלשום קודמו שלב אחד נוסף בהליך התכנון 
3,500 יחידות דיור בשטח E1 בין ירושלים למעלה 
מדי־ מבחינה  ביותר  רגיש  בשטח  מדובר  אדומים. 
נית שישראל נמנעה במשך שנים מלקדם בו בנייה 

- בלחץ בינלאומי.
הלחץ נבע מכך ששטח זה קוטע רצף טריטו־
היחידות  לחם.  לבית  רמאללה  בין  פלסטיני  ריאלי 

נוספים  שלבים  לעבור  יצטרכו  אך  קודמו,  אמנם 
עד לבנייתן, שלבים שכרוכים כולם באישור הדרג 
האישורים  שבו  ביותר  המהיר  בתסריט  המדיני. 
האלו ניתנים, יעברו בין שנתיים לשלוש עד לבנייה 

בפועל.
"לא  בתגובה:  אמר  בנט  נפתלי  הביטחון  שר 
נמסור סנטימטר אדמה לערבים. אנחנו לא מחכים, 
רבות  דיור  יחידות  היום  אישרנו  פועלים.  אנחנו 
צריך  כך  בהמשך.  גם  לפעול  ונמשיך  בהתיישבות, 
לפעול גם בנושא הריבונות - במעשים בשטח. משך 
שנים הסבירו להתיישבות מדוע הכול מסובך והבי־
רוקרטיות תקעו הכול, את הדבר הזה אנחנו מפסי־
קים. אנחנו כבר לא בשיח של פינוי והקפאה אלא 
ביהודה  היהודית  ההתיישבות  ובנייה.  בהתרחבות 
במ־ הציונות  של  הבניין  מאבני  אחת  היא  ושומרון 
אותה  לעצור  ובמקום  גאוותנו,  היא  ישראל.  דינת 

– נמשיך לקחת אותה קדימה".



17יום שישי ג' אדר תש"פ 28/02/2020

   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

הגר"ג רבינוביץ: תפילה 
במניין - שמירה מקורונה

מי שמתפלל במניין ולא מדבר בשעת התפילה – יהיה מוגן

מ יר‡ל לבי‡
גמ־ רבי  הגה"צ  המקובל 
אמר  שליט"א  רבינוביץ  ליאל 
לכם  מבטיח  "אני  לתלמידיו: 
בברכת כהן, מי שמתפלל במניין 

זה  הבונקר  זה  הגנה,  בחדר  הוא 
דבר,  שום  לו  יקרה  לא  המקלט, 
תר־ משפחתו,  לכל  ולא  לו  לא 
תי־ תבחנו.  ובזאת  עליכם  חמו 
להתפלל   – ברצינות  זה  את  קחו 

לא  בתפילה,  לדבר  ולא  במניין 
יהיה  עולם,  הבורא  את  לצער 
ולכל  לכם  מיוחדת  שמירה  לכם 
ותצ־ זה  את  תעשו  משפחתכם, 

ליחו".

לראשונה מאז השואה:

עלייה לציונו של בעל 
ה'טורי זהב' זי״ע בלבוב

בס"ד הצליחו לאחרונה לקבל פסק דין מבית המשפט, אשר מכיר בשטח 
בית החיים כולו כמקום קדוש שחייבים להחזירו ליהודים

מ יר‡ל לבי‡
ביום  חוו  גדולה  התרגשות 
יומא  שבט,  כ"ו  האחרון  שישי 
זהב'  ה'טורי  בעל  של  דהילולא 
שהגיעה  גדולה  קבוצה  זי״ע 
במיוחד לעיר לבוב שבאוקראינה, 
דוד  רבי  מרן  של  קבורתו  למקום 
הלוי זי"ע בעל ה'טורי זהב', 'גדול 
שבראשונים  וראשון  שבאחרונים 
של  כלשונו  ממנו'  למעלה  שאין 

ה'פני יהושע' זי"ע.
בבית החיים הישן של לבוב 
כהסמ״ע,  מעלה,  שרפי  טמונים 
ומ־ ה'שואל  צבי',  ה'חכם  הט״ז, 
שיב' וה'ישועות יעקב' זי״ע אשר 

מפיהם אנו חיים.
הקומוני־ שליטת  בתקופת 
סטים פלשו לאתר תושבי המקום 
את  חיללו  אשר  ישראל,  שונאי 
והקימו  הישן  החיים  בית  שטח 
המקום.  לתושבי  עירוני  שוק  שם 
מחולל  המקום  היום  ועד  מאז 
ומבוזה בביזיון נורא ואיום. בס"ד 
דין  פסק  לקבל  לאחרונה  הצליחו 
מבית המשפט, אשר מכיר בשטח 
קדוש  כמקום  כולו  החיים  בית 

שחייבים להחזירו ליהודים.
רבות  נעזר  פולצ'ק  הרב 
ה"ה  המקום  ויליד  תושב  ביהודי 
שליט״א,  שוחט  אלימלך  הר״ר 
מול  אל  לשקוט  יכול  היה  שלא 
מל־ ומנהל  הזה  הנורא  ה'  חילול 
המקו־ הרשויות  מול  עולם  חמת 
מיות ומול בתי המשפט, ומלאכה 

רבה עדיין לפניהם.
התא־ דהילולא  יומא  לרגל 
זי״ע  הט״ז  וצאצאי  נכדי  רגנו 

ולקחו ע״ע יוזמה מבורכת מאוד, 
הר־ נגד  במלחמתם  אותם  לחזק 
העי־ השוק  הוצאת  למען  שויות 
ובנוסף  הישן,  החיים  מבית  רוני 
גם את בית מדרשו של רבנו הט״ז 
זי״ע אשר עומד כיום מבויש ושו־
כתלי-קודש   3 ממנו  ונותרו  מם, 
כשהנאצים  מההפגזות  שניצלו 
יושביו  כל  על  אותו  פוצצו  ימ״ש 

רח״ל.
שנה  מ-70  למעלה  לאחר 
קבוצה  האחרון  חמישי  ביום  זכו 
בשטח  לעמוד  וגדולה  מגובשת 

תהילים  פרקי  ולומר  החיים  בית 
י״ג  ואח״כ  עצומה,  בהתרגשות 
מידות, א-ל מלא רחמים וקדיש. 

קרן  נפתחה  אלה  בימים 
המת־ בלבוב,  החיים  בית  להצלת 
עתדת לצאת בקמפיין אדיר למען 
מטרה נעלה זו, הקרן מנוהלת ע"י 
יכנסו  שהכספים  הדואג  עו״ד 
ורק  אך  וימומשו  מלאה  בנאמנות 
להחזיר  כדי  היעד,  השגת  לאחר 
הקודם  למצבו  החיים  בית  את 
המדרש  בית  של  מחדש  והקמתו 

של רבינו הט"ז זי״ע.

היכונו לעליית מחירים נוספת: 

רשות המסים תייקר שוב 
מסים בענף הרכב

רשות המסים פועלת בימים אלה לבחינת חישוב המס על משלוח 
רכבים מחו"ל לארץ, מה שצפוי לייקר את המחיר הסופי של הרכב 

לצרכן

מ יר‡ל לבי‡
המסים  מוטלים  כיום 
רו־ שאתם  רכב  כל  על  הבאים 
 83% מוטל  רגיל  ברכב  כשים: 
זיכוי  יש  בהיברידי  מס,  אחוז 
ירוק והמס הוא "רק" 45% ועל 
מס.  כיום 10%  יש  חשמלי  רכב 
בגו־ למע"מ  בנוסף  כמובן  זאת, 
בה של 17%. תוספת מס נוספת 
מגי־ שלא  מכוניות  על  מוטלת 
עות מאירופה או ארה"ב, עליהן 
משלמים היבואנים עוד 7% מס.
מעבר לכך יש מס על המ־
עלות   + הרכב  של  הבסיסי  חיר 
בסביבות  שמסתכמת  המשלוח 

אלף דולר נוספים.
בו־ המסים  רשות  כאמור, 
שחושב  זה  מס  הרכב  את  חנת 
את  המחשב  באופן כוללני  כיום 

וחי־ המשלוח  ביטוח  עלויות 
היא  כשהמטרה  נוספים,  שובים 
גם  המרבית,  העלות  את  לחייב 

מק־ ענק  שחברות  הנחות  ללא 
גדולה  כמות  הזמנת  בעת  בלות 

של משלוחים.

1,777 יחידות דיור קודמו ביהודה ושומרון
חלק מיחידות הדיור שאושרו כבר קיימות והאישור מהווה רק את הסדרתן ◆ בנט: "לא נמסור סנטימטר אדמה לערבים"

מ מ. יו„
התכנון  במועצת  להתיישבות  המשנה  ועדת 
העליונה של המנהל האזרחי אישרה אתמול פעימת 
בנייה בשטחים. 1,777 יחידות דיור קודמו ביהודה 
האישור  בשלבי  נמצאות   741  - מתוכן  ושומרון, 

הסופיים, ו-1,036 קודמו בהליך התכנון.
קיימות  כבר  שאושרו  הדיור  מיחידות  חלק 
והאישור מהווה רק את הסדרתן. בשלב הסופי נמ־
צאות 620 יחידות דיור בעלי שבבנימין, 73 יחידות 

בגבעת זאב ו-48 בהר ברכה שבשומרון.
שלשום קודמו שלב אחד נוסף בהליך התכנון 
3,500 יחידות דיור בשטח E1 בין ירושלים למעלה 
מדי־ מבחינה  ביותר  רגיש  בשטח  מדובר  אדומים. 
נית שישראל נמנעה במשך שנים מלקדם בו בנייה 

- בלחץ בינלאומי.
הלחץ נבע מכך ששטח זה קוטע רצף טריטו־
היחידות  לחם.  לבית  רמאללה  בין  פלסטיני  ריאלי 

נוספים  שלבים  לעבור  יצטרכו  אך  קודמו,  אמנם 
עד לבנייתן, שלבים שכרוכים כולם באישור הדרג 
האישורים  שבו  ביותר  המהיר  בתסריט  המדיני. 
האלו ניתנים, יעברו בין שנתיים לשלוש עד לבנייה 

בפועל.
"לא  בתגובה:  אמר  בנט  נפתלי  הביטחון  שר 
נמסור סנטימטר אדמה לערבים. אנחנו לא מחכים, 
רבות  דיור  יחידות  היום  אישרנו  פועלים.  אנחנו 
צריך  כך  בהמשך.  גם  לפעול  ונמשיך  בהתיישבות, 
לפעול גם בנושא הריבונות - במעשים בשטח. משך 
שנים הסבירו להתיישבות מדוע הכול מסובך והבי־
רוקרטיות תקעו הכול, את הדבר הזה אנחנו מפסי־
קים. אנחנו כבר לא בשיח של פינוי והקפאה אלא 
ביהודה  היהודית  ההתיישבות  ובנייה.  בהתרחבות 
במ־ הציונות  של  הבניין  מאבני  אחת  היא  ושומרון 

אותה  לעצור  ובמקום  גאוותנו,  היא  ישראל.  דינת 
– נמשיך לקחת אותה קדימה".
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רשות מקרקעי 
ישראל נגד 

החשב הכללי 
במשרד האוצר

לטענת הרשות, החשב הכללי נוקט 
במשיכת זמן ועיכוב מכוון של פינוי 

המפעל הביטחוני

מ יר‡ל לבי‡
ישראל  מקרקעי  רשות 
מכתב  השבוע  פרסמה  (רמ"י) 
במ־ הכללי  החשב  נגד  חריף 
הוא  כי  בטענה  האוצר,  שרד 
שכונת  הקמת  ומעקב  מסכל 
יחי־  40,000 של  בהיקף  ענק 
דות דיור באשדוד, בשטח של 
לשכונות  סמוך  אלתא  מפעל 

החרדיות הוותיקות בעיר.
שהוקם  אלתא  מפעל 
נמצא  אשדוד  העיר  בפאתי 
כיום בסמיכות לבנייני מגורים 
ומגבלות  צדדיה,  מכל  כמעט 
מו־ מטילה  שהיא  ביטחוניות 
נעות הקמת בנייני מגורים גם 

מגב־ וגם  סמוכים  במגרשים 
לות גובה כאלה ואחרות.

הרשות טוענת במכתבה 
על  עמדו  שלה  החישובים  כי 
יחידות   20,000 כ-  של  תכנון 
דיור במתחם המתכונן לפינוי, 
אך חישוב מחדש עומד על כך 
בהיקף  לבנות  יהיה  ניתן  כי 
כפול - עד כ- 40,000 יחידות.
החשב  הרשות,  לטענת 
זמן  במשיכת  נוקט  הכללי 
המפ־ פינוי  של  מכוון  ועיכוב 
מונע  ולמעשה  הביטחוני  על 
את מימוש התוכנית והפשרת 
השטח לטובת בנייה למגורים 

מסחר ותעסוקה.

תושב השטחים 
התחזה לתושב 
ישראל, עבד 

ואף צבר 
חובות בשמו

משטרת ישראל עצרה לחקירה בחשד 
שבמשך מספר שנים התחזה לתושב 
ישראל, עבד ואף צבר חובות בשמו

מ יר‡ל לבי‡
החקירה  של  ראשיתה 
במחלק  שהתקבלה  בתלונה 
לפיה  המשטרה,  של  ההונאה 
הת־ ירושלים  מזרח  תושב 
ממספר  פניות  קיבל  כי  לונן 
רשויות על כך שנגדו עומדים 
לאורך  שצבר  כספיים  חובות 

תקופה ארוכה.
הצ־ המשטרה  חוקרי 
פעולות  מספר  לאחר  ליחו 
לחשוף  מהירות,  חקירה 
כבן  השטחים  תושב  חשוד 
את  גנב  החשד  שעפ"י   ,27
זייף  המתלונן,  של  זהותו 
פרטיו  עם  זהות  תעודת 
תמונתו  בצירוף  המזהים 
החשד  עפ"י  ובכך  האישית, 

מרכז  את  ניהל  שנים  במשך 
תוך  ישראל,  בשטח  חייו 
בשכונת  עסק  בבית  שעובד 

גבעת שאול בירושלים.
כי  החוקרים,  גילו  עוד 
פתח  החשד  עפ"י  החשוד 
בשמו  בנק  חשבונות  מספר 
של המתלונן ואף צבר חובות 

כספיים שונים על שמו.
חוק־ עצרו  אתמול, 
החשוד  את  המשטרה  רי 
לעבירות  בחשד  (שטחים) 
שי־ אחר,  כאדם  התחזות 
ועבירות  מזויף  במסמך  מוש 
נעתר  קצר  זמן  לפני  נוספות. 
לבקשת  השלום  משפט  בית 
המשטרה והאריך את מעצרו 

עד לתאריך 1.3.2020.

הצלחה אדירה לערב הבריאות 
של 'לאומית' בטבריה

מאות נשות הקהילה החרדית בעיר נהנו מאירוע מיוחד ששילב מידע מקצועי ורפואי חשוב, לצד 
תכנית אמנותית מרתקת

בריאות  בערב  השבוע  השתתפו  מאות 
'המודיע'  עיתון  והפיקו,  יזמו  אותו  ייחודי 
הערב  בריאות'.  שירותי  'לאומית  עם  בשת"פ 

נערך באולמי ארמוניה בעיר.
לה־ המשתתפות  האזינו  האירוע  במהלך 
רצאה מרתקת מאת ד"ר י. ארשינוב – מומחית 
בריאות'.  שירותי  ב'לאומית  ילדים  לרפואת 
 – בילדים  חום  מחלות  בנושא  עסקה  ההרצאה 

ודרכי ההתמודדות עמן. 
ב'יוצאות  המשתתפות  צפו  מכן  לאחר 
אמנותי  מוזיקלי  בליווי  מטלטל  דואט   – לאור' 
אלנקווה.  א.  והגב'  קליין  ר.  הגב'  בהשתתפות 
ואינפור־ מידע  חומרי  וחולקו  שולבו  לבין  בין 
מציה לטובת המשתתפות בעניינים שונים כולל 
מצגת על הביטוח המשלים של לאומית וסקירה 
שיניים  לטיפולי  המחירים  הוזלת  על  מיוחדת 

למבוגרים ללקוחות בעלי ביטוח משלים.
'לאומית'  של  בריאות  ערב  בעוד  מדובר 
רבים  ויישובים  בערים  דומה  במתכונת  שנערך 
ברחבי הארץ, כחלק מהחזון של 'לאומית' לה־
ולרפואה  בריא  חיים  לאורח  המודעות  גברת 

מונעת. 
הוא  בטבריה  האירוע  את  שייחד  מה 
לאירועים  ביחס  גם  הגבוה  המשתתפות  מספר 
נשים.  מאות  משתתפות  בהם  שגם  האחרים 
של  וההובלה  לעוצמה  נוסף  בביטוי  מדובר 
בין  ביטוי  לידי  שבאה  טבריה,  בעיר  'לאומית' 
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הישג לבנט:

עגלים מישראל הוכנסו 
לשטחי הרש"פ

הכנסת העגלים מישראל לשטחי הרשות הפלסטינית נעשתה בהמשך למתווה שהושג בשבוע שעבר 
לפתרון חרם העגלים

מ מ. יו„
פעולות  מתאם 
בשטחים,  הממשלה 
רו־ אבו  כמיל  אלוף 
אתמול  הודיע  קון, 
מעברי  נפתחו  כי 
והחלו  הסחורות 
מיש־ עגלים  להיכנס 
הרשות  לשטחי  ראל 

הפלסטינית.
העג־ הכנסת 
לים מישראל לשטחי 
הפלסטינית  הרשות 
למ־ בהמשך  נעשתה 
בשבוע  שהושג  תווה 

שעבר לפתרון חרם העגלים.
שניהלו  בשיחות  שהושג  הסיכום  פי  על 
רסאן  תא"ל  האזרחי,  המנהל  וראש  המתאם 
עליאן, עם הרשות הפלסטינית, הרשות תבטל 

את החרם שהטילה בחודש ספטמבר 2019 על 
מגדלי הבקר הישראלים.

הסנק־ גם  יוסרו  החרם  לביטול  בתמורה 
ציות השונות שהטיל שר הביטחון, נפתלי בנט, 

על המסחר עם הרשות הפלסטינית.

במנהל ובמתפ"ש הדגישו כי הובהר לצד 
הפלסטיני שככל שיופרו ההבנות שסוכמו והר־
שות הפלסטינית לא תעמוד בקריטריונים שנ־
קבעו ליישום המתווה, יחזרו הסנקציות לתוק־

פן ואף יינקטו הגבלות חמורות יותר.
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הרב ירוסלבסקי במכתב 
היסטורי: "אני וביתי 

נצביע ליהדות התורה"
אב"ד חב"ד ורב קהילת חב"ד בנחלת הר חב"ד הרב יצחק יהודה 

ירוסלבסקי, כותב במכתב היסטורי כי בהתאם להוראתו הברורה של 
הרבי על החובה להצביע למפלגה החרדית ביותר, "אני ובני ביתי נצביע 

לרשימת "יהדות התורה שסימנה ג'" ◆ הרב ירוסלבסקי הינו הסמכות 
הרבנית העליונה של חב"ד בארץ הקודש, כך עולה מדברי הרבי לראשון 

לציון והרב הראשי לישראל לשעבר רבי מרדכי אליהו זצ"ל

חב"ד  קהילת  ורב  חב"ד  אב"ד 

יהודה  יצחק  הרב  חב"ד  הר  בנחלת 

ירוסלבסקי, כותב במכתב היסטורי כי 

הרבי  של  הברורה  להוראתו  בהתאם 

על החובה להצביע למפלגה החרדית 

ביותר, "אני ובני ביתי נצביע לרשימת 

"יהדות התורה שסימנה ג'".

הרב ירוסלבסקי הינו הסמכות 

בארץ  חב"ד  של  העליונה  הרבנית 

מיוחד  ממכתב  עולה  כך  הקודש, 

הראשי  והרב  לציון  הראשון  שכתב 

אליהו  מרדכי  רבי  לשעבר  לישראל 

כותב  תשס"ד  משנת  במכתבו  זצ"ל. 

ירוסלבסקי  לרב  זצ"ל  אליהו  הרב 

אמר  הרבי  עם  משיחותיו  באחת  כי 

לו הרבי כי  "הרב ירוסלבסקי הינו 

בענייני  העליונה  הרבנית  הסמכות 

חב"ד בכל ארצנו הקדושה".

הרב  כותב  מכתבו  בהמשך 

ירוסלבסקי כי לאור הסכנה הגדולה 

בהקמת ממשלת שמאל ולכל ענייני 

אני  הק',  הארץ  ושלימות  הדת 

ולמלאות  להתחכם,  שלא  מבקש 

את רצונו הק' של הרבי, ולא שח"ו 

ר"ל  ויגרום  לעצמו,  דין  יעשה  כ"א 

להיזק הרבים שאין על כל מחילה.

קובע  ירוסלבסקי  הרב 

לה־ חמור  איסור  חל  כי  ברורות 

יהודית"  "עוצמה  למפלגת  צביע 

החסימה  אחוז  את  עוברת  שאינה 

שאסור  הרבי  של  הק'  וכהוראתו 

לאבד אף קול ויש להרבות במספר 

המצביעים"

בקשו רחמי שמים 
מרובים עבור:  

רפאל אליהו אליעזר בן תורית, דוד חי בן לאה, ארבל בן יערה, 
שרה בת זילפה ושמחה בת זילפה, מלכה בת זילפה

לרפו"ש בתוך שאר חולי ישראל 
  באדיבות: ארגון 'להתפלל' 
lehitpalel@gmail.com 
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ירושלים אבדה כלי חמדה  

הרב יצחק דוד 
ברייטשטיין זצ"ל

 ממקימי היישוב החרדי בבית שמש  וגיסו של נשיא מועצת גדולי 
התורה הגרי"ג איידלשטיין שליט"א 

ברייטשטיין  גרשון  נכדו 
סופד בשיחה עם כתב "שחרית"  
למען  כולו  כל  איש  היה  סבא   :
הזולת , קיבל את כל אדם בסבר 
פנים יפות גם בשנים האחרונות 
כשסבל ייסורים קשים עד מאוד 
הוא לא הראה את זה כלפי חוץ , 

וסייע  תמך  עזר 
שנים  לפני   . אדם  לכל 
בית  את  ניהל  הוא  רבות 
וגם   , דיסקין  היתומים 
מהדרין  הקו  את  הקים 
בבית שמש בכוח וגבורה 
ובחירוף נפש , היה ראש 
שבק־ דבר  לכל  וראשון 
דאבדין  על  חבל   . דושה 
ועיר  בפרט  המשפחה   .
בכלל  ירושלים  הקודש 

אבדו כלי חמדה .
גיסו   : הספידוהו 
מרן ראש הישיבה הגרי"ג 

איידלשטיין שליט"א 
הגאון  החשוב  גיסו 
איידלשטיין  שלמה  ר' 

שליט"א  
צבי  ר'  הגאון  בכורו  בנו 

יהודה ברייטשטיין שליט"א 
סא־ יצחק  רבי  הגאון 

לאווייציק שליט"א 
יהודה  ר'  הגאון   : מחותניו 
בי־ הבד"צ  חבר  שליט"א  פישר 

רושלים 
והגאון המקובל ר' גמליאל 

רבינוביץ שליט"א 
זלמן  שלמה  הרב  ובנו 

ברייטשטיין שליט"א
ראש  מרן  בתמונה:      

הישיבה בהספד 

הקהילה היהודית במולדובה מתנערת מליברמן:

ראשי הקהילה היהודית במולדובה 
ביקרו בבתי גדולי ישראל

ראשי הקהילה היהודית במולדובה שביקרו בישראל בליווי הרב פנחס 
זלצמן רבה האורתודוקסי של מולדובה, התברכו על ידי גדולי הדור

במולדובה  היהודית  הקהילה 
הציבור  נגד  ההסתה  ממסע  מתנערת 
ישראל  יו"ר  אלו  בימים  שמפיץ  החרדי 
הקהילה  יליד  ליברמן,  אביגדור  ביתנו 
אמרו  כך  מולדובה,  בקישינב  היהודית 
שמבק־ הקהילה  ראשי  ישראל  לגדולי 

רים בימים אלה בישראל.  
האורתו־ רבה  בליווי  המשלחת, 
זלצמן  פנחס  הרב  מולדובה  של  דוקסי 
כללה את נשיא הקהילה היהודית במו־
לדובה מר אלכסנדר בלינקיס, סגנו זליג 
מהקהילה  נוספים  ובכירים  קלינרמן 
הרב  של  בהדרכתו  בקישינב.  היהודית 
היכרות  הקהילה  בכירי  ערכו  זלצמן, 
התורה  עולם  ועם  החרדי  הציבור  עם 

המפואר. 
סיירו  ממולדובה  האורחים 
תלמידי  עם  ושוחחו  פונוביז'  בישיבת 
ואברכי הישיבה על אורחות חייהם ועל 
החשיבות של לימוד התורה. לאחר מכן 
יש־ גדולי  לבתי  המשלחת  חברי  עלו 
חיים  רבי  הגאון  התורה  שר   מרן  ראל, 
ראש  מרן  לבית  וכן  שליט"א  קנייבסקי 
אדל־ גרשון  רבי  הגאון  פונוביז'  ישיבת 

שטיין שליט"א.
גדולי  אצל  בפגישות 
הקהילה  ראשי  הבהירו  ישראל 
המסרים  למרות  כי  היהודית 
החי־ על  ליברמן  שמשדר 
מולדובה,  יהודי  למורשת  בור 
לח־ מתנערת  היהודית  הקהילה 
הדה-לגיטימציה  ממסע  לוטין 
ביתנו  ישראל  מפלגת  שעורכת 
המש־ חברי  החרדי.  הציבור  נגד 
לחת התגאו על התמיכה והסיוע 
הרב  של  המבורכת  לפעילותו 
זלצמן, וציינו שהם גאים לתרום 
נהנים  מהם  כשרים  יסוד  מוצרי 
שלומ־ היהודים  הילדים  מאות 
דים בבית הספר היהודי בקישי־

נב. בקהילה היהודית במולדובה פועלים 
להפיץ לאלפי היהודים את אור היהדות 
ברחבי  הפזורים  כנסיות  בתי  בארבעה 
לסטודנטים  ובפעילות  קישינב  העיר 

שלומדים באוניברסיטאות השונות.
הרב פנחס זלצמן סיכם את סבב 
הביקורים בסיפוק רב וציין: "זכינו לח־
החר־ הציבור  של  היפה  הצד  את  שוף 

תלמודו.  על  שוקד  בעודו  די 
חברי המשלחת נוכחו לדעת כי 
הציבור החרדי הוא קהל איכו־
היהדות  ערכי  על  ששומר  תי 
את  ומהווה  אותנטית  בצורה 
היהדות  של  השושלת  המשך 
לאורך  עצמה  על  ששמרה  כפי 

כל הדורות".

חזון שמתגשם: 'לאומית' משיקה מרכז רפואי חדש 
בבני ברק – החמישי במספר

המרכז החדש כולל מגוון עצום של שירותים רפואיים, והוא נפתח על מנת לספק מענה לזינוק הדרמטי של 'לאומית' בעיר ◆ במרכז הרפואי החדש 
יקבל לקוחות פרופ' גידי קורן מומחה לרפואת ילדים מבתי חולים בקנדה שייתן מענה רחב לכל תחום רפואת הילדים.

בריאות'  שירותי  'לאומית 
ההתרחבות  בתנופת  ממשיכה 
והצמיחה שלה בעיר בני ברק, הכו־
רופאים  הצטרפות  היתר  בין  ללת 
הרפואי  המענה  הרחבת  חדשים, 
והוספת שירותים נוספים במרכזים 

הרפואיים הפזורים ברחבי העיר. 
כעת נרשמת נקודת ציון דר־
מטית בהקשר הזה, עם פתיחתו של 
המרכז הרפואי החדש של 'לאומית' 

ברחוב חזון איש 89.
במ־ החמישי  החדש,  המרכז 

של  עצום  מגוון  יכלול  בעיר,  ספר 
שירותים רפואיים, ביניהם: רפואת 
שירותי  משפחה,  רפואת  ילדים, 
סיעוד ושירותי משרד. כמו כן ייפ־

תח בקרוב במתחם בית מרקחת.
בכי־ רפואה  וגורמי  עסקנים 
רים בעיר בירכו על פתיחת המרכז 
ממש  של  בבשורה  שמדובר  וציינו 
המתגו־ 'לאומית'  לקוחות  עבור 
נוסף  בנדבך  "מדובר  בעיר.  ררים 
של פריסת המענה הרפואי והבאתו 
לכל חלקי העיר, באופן המנגיש על 
הצד הטוב ביותר את השירותים של 

לאומית לטובת הלקוחות".

יקבל  החדש  הרפואי  במרכז 
מומחה  קורן  גידי  פרופ'  לקוחות 
לרפואת ילדים מבתי חולים בקנדה  
שיתן מענה רחב לכל תחום רפואת 

הילדים.
נערכה  לאחרונה  כי  יצוין 
העיר  ראש  בין  מקצועית  פגישה 
בריאות'  שירותי  'לאומית  לבכירי 
במהלכה דנו הצדדים ביוזמות ושי־
תושבי  למען  שונים  פעולה  תופי 

העיר. 
ראש  שיבח  המפגש  במהלך 
של  הברוכה  הפעילות  את  העיר 
בעיר  בריאות'  שירותי  'לאומית 
תוך שהוא מציין את העובדה שהוא 
לאומית.  של  מרוצה  לקוח  בעצמו 
"כראש עיר וכנציג ציבור בעיר אני 
הגדולה  מהמהפכה  ומתפעל  נדהם 
השו־ והפעולות  בעיר  'לאומית  של 

נות שלה למען התושבים".
על  "כשמדברים  לדבריו, 
שהחשיבות  לזכור  צריך  'לאומית' 
שלה לעיר זה לא רק במרכזים הר־
המו־ הרופאים  המתקדמים,  פואים 
שהיא  השונים  והשירותים  מחים 
שקשור  במה  גם  אלא  מספקת, 

קידום  בנושא  קהילתית  לפעילות 
שיתופי  רפואים,  לעניינים  מודעות 
פעולה עם גופים ומוסדות ציבורים 

ועוד".
של  הנרחבת  "הפריסה 
לאומית בעיר, לצד המהפכה האדי־
שקשור  מה  בכל  מובילה  שהיא  רה 
מחוץ  גם  ומודעות  בריאות  לנושאי 
למרכזים הרפואיים – הם אבן יסוד 
רובינ־ כך  בעיר",  הרפואי  במערך 

שטיין.
הרח־ כי  מציינים  ב'לאומית' 
בני  בעיר  והפריסה  השירותים  בת 
ברק היא מתבקשת לאור היותה של 
והמותאמת  המשתלמת  'לאומית' 
ביותר למגזר החרדי. כידוע, משפ־
חה חרדית חוסכת ב'לאומית' סכום 
שיכול להצטבר לכדי אלפי שקלים 

בשנה.
לאח־ שפורסמו  נתונים  ע"פ 
רונה, התשלום הבסיסי על הביטוח 
המשלים "לאומית זהב" לילד עומד 
תמונת  בעוד  בלבד,  שקלים  על 10 
המצב בקופות האחרות היא כדלה־
לן: מכבי שלי 27- ₪, מאוחדת שיא 

– 59, כללית פלטינום – 19. 

שקשור  במה  המצב  תמונת 
בטיפולים  העצמית  להשתתפות 
להתפתחות  הקשורים  מיוחדים 
בעוד  יותר.  עוד  דרמטית  הילד, 
די־ אבחון  על  תשלמו  ב'לאומית' 
תשלמו  במכבי  שקלים,   496 דקטי 
683, במאוחדת 584 ובכללית 550. 

נרשמים  משמעותיים  פערים 
עלות  פסיכודידקטי.  באבחון  גם 
אבחון כזה בלאומית עומדת על 950 
שקלים, בעוד במכבי תשלמו 1365, 

במאוחדת 1008 ובכללית 950. 
הפער  לראות,  שניתן  כפי 
עומד על עשרות שקלים במשפחות 
במשפחות  כאשר  יחסית,  קטנות 
וצומח  הולך  הפער  יותר  גדולות 
שק־ מאות  לכדי  עד  להגיע  ויכול 
זה  את  כשמחשבים  בחודש.  לים 
את  וכשמוסיפים  שנתי  בשכלול 
שמקבלים  הרי  השונים  הטיפולים 
פער בלתי נתפס בין 'לאומית' לכל 

השאר. 
שהפערים  להדגיש  חשוב 
הללו הם נחלת כל השירותים והגי־
צעיר  זוג  למשל  ניקח  אם  לאים. 
בוחרים  אשר  ילדים,  בלי   22 בני 

של  הגבוה  ברובד  חברים  להיות 
המ־ הביטוח 
הפר־ שלים 
מיה החודשית 
 ' ת י מ ו א ל ' ב
 57.12 תהיה 
בלבד,  שקלים 
עלות  לעומת 
אח־ בקופות 
שבהן  רות 
לבני  העלות 
הינה  הזוג 

שנול־ לאחר  ומעלה.  שקלים   120
עולים,  המחירים  פערי  ילדים,  דים 
בקופות  הופך  המשלים  והביטוח 
האחרות לנטל כלכלי כבד. אז שה־
גדולים  והפערים  ברורים,  מספרים 

כל כך, הבחירה קלה ופשוטה.
למ־ מעניקה  לאומית  בנוסף, 
המקצועי  השירותים  סל  את  בוטח 
הביטוח  ביותר.  והמשתלם  ביותר 
בין  כולל  זהב"  "לאומית  המשלים  
 , מומחים  רופאים  ייעוץ   היתר: 
ושירו־ תרופות  פרטיים,  ניתוחים 
תים שאינם נכללים בסל הבריאות, 
ושירותים  טיפולים  של  מורחב  סל 

שי־ טיפולי  האם,  רפואת  בתחומי 

פרטיות  שיניים  במרפאות  ניים 
עם  הסכמים  זהב'  [ל'לאומית 
פרטיות  שיניים  מרפאות   280 כ- 
להמתין  צורך  ואין  הארץ,  ברחבי 
שירו־ לתורים],  ארוכים  חודשים 

בפריסה  מקצועיים  אופטיקה  תי 
שנמצאות  חנויות   70 של  ארצית 
השתתפות  'לאומית',  עם  בהסדר 
בלייזר,  משקפיים  בהסרת  גבוהה 
גיל  עד  הילד  התפתחות  טיפולי 
משולבת:  רפואה  טיפולי   ,  15
כירופרקטיקה,  הומיאופתיה, 
דיקור  פלדנקרייז,  רפלקסולוגיה, 

סיני, טווינה, שיאצו, ועוד.
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

פורים המשפחה לא 
מפסיקה לצחוק

אחרי ההצלחה הגדולה בחנוכה, עופר הלוי בהצגה 
חדשה 'מעשה בהינדיק'

היוצר  הלוי  עופר 
מצליח  המוכשר  החרדי 
והפעם  להפתיע  שוב 
של  חדשה  הצגה  עם 
שמחייה  יהודי  תיאטרון 
הומורי־ בצורה  מחדש 
של  סיפורו  את  סטית 
על  מברסלב  נחמן  רבי 
לתרגול.  שהפך  המלך  בן 
ומש־ פורימית  באווירה 
המוכר  הסיפור  עשעת 
ומ־ חדשים  חיים  מקבל 

לאי הפתעות.
של  בהשקעה 
שקלים,  אלפי  מאות 
הלוי  של  בתיאטרון  יצרו 
החדשה  היצירה  את 
של  סיפורו  בהשראת 
'מעשה  הקרוי  נחמן  רבי 

בהינדיק'.
המקורי  בסיפור 
את  שגואל  החכם  מופיע 
מתוחכ־ בדרך  המלך  בן 
המושקעת  בהצגה  מת, 
לעלילה.  הופך  הסיפור 
הנפש  מחלת  כאשר 

מחוללת  המלך  בן  של 
המאיים  פוליטי  משבר 
בן  הממלכה.  עתיד  על 
המלך שהוא שחקן ראשי 
שג־ בגלל  עשוי  בעלילה, 
עונו להוריד את הממלכה 
שבנה אביו ביגון שאולה.

אותה  בהצגה 
הלוי  עופר  והפיק  כתב 
יששכר,  תדהר  וביים 
שח־ חמישה  משתתפים 
הלוי  מוכשרים  קנים 
עצמו, אביתר לזר, תדהר 
אלי־ קפלן,  ישי  יששכר, 
שגיא,   גוש  שמעון,  עזר 
לד־ להיכנס  המיטיבים 
להם  ולהעניק  מויות 
חיים מצחיקים משולבים 
ומשובח  חריף  בהומור 
כמיטב המסורת של הלוי.
היא  זו  הצגה 
הצלחות  רצף  של  המשך 
היהודי  התיאטרון  של 
בהצלחה.  מוביל  אותו 
התיאטרון משכיל להביא 
הער־ סט  את  הבמה  אל 

היהודית  והתרבות  כים 
לשפת  אותם  ולתרגם 
התאטרון המודרנית בכי־
על  לוותר  בלי  רב,  שרון 
המקצועיים  הסטנדרטים 
התיאטרונים   טובי  של 
ההצגות של לוי מבטאות 
עומק של יצירה המעניק 
ממש  של  אלטרנטיבה 
היהודית  התרבות  לצרכן 

העכשווית.
נכ־ ההצגה  תכני 
צמוד  בליווי  והופקו  תבו 
יחיאל  המחנך  הרב  של 
אליאס הי"ו, שהעניק את 
ברכתו  את  ונתן  אישורו 
בעושר  המלאה  להצגה, 
טהרת  על  חינוכי-תורני, 

הקודש והצניעות.
לה־ תעלה  ההצגה 
הרחב  לקהל  בכורה  צגת 
 5.3.2020 חמישי  ביום 
תש"פ)  באדר  (ט' 
ובשאר  חולון  בתיאטרון 
המהלך  הארץ  חלקי 

חודש אדר.

רופאים תרמו את פעילותו 
החשובה של ארגון "עזרת חולים" 

בביה"ח "קפלן" ברחובות בשבת פר' "משפטים" ◆ זאת לאור הנאמר בפר' השבוע "ורפא 
ירפא" - מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות

של  הברוכות  פעולותיו  בין  כידוע, 
חלו־ ברחובות  חולים"  "עזרת  ארגון 
ביה"ח  במחלקות  וחג  שבת  סעודות  קת 
ביותר  איכותיות  מנות  ברחובות,  "קפלן" 
שומרי  הארגון "מלונית" "ביתן  מקיים  וכן 
שבת" – "הכנסת אורחים" במבנה שהועמד 
לידי הארגון ע"י הנהלת ביה"ח לפני כ-20 
של  מלוייהם  מתארחים  בו  אשר  שנה 

המאושפזים.
מאירוח  האורחים  נהנים  במקום 
תמורה  או  תשלום  ללא  מלון,  בית  בתנאי 

שהיא.
וחג  שבת  מידי  מתנהלת  ה"מלונית" 

ע"י "זוג מארח" וממומן ע"י תורמים.
מומנה  "משפטים"  פר'  זו,  בשבת 
מספר  ע"י  הארגון,  של  החשובה  פעילותו 
הש־ בפרשת  האמור  לאור  זאת  רופאים, 
בוע על הפסוק  "ורפא ירפא" מכאן שניתן 
רשות לרופא לרפאות ומספר רופאים המ־
כירים את פעילות הארגון מקרוב, החליטו 
לממן את הפעילות החשובה בשבת זו כדי 
רשות  שניתן  "מכאן  בהם  יתקיים  שאכן 

לרופא לרפאות"
מידי  תלוי'  ה"מלונית"  של  בלובי 
שבוע מודעה נאה עם שם התורם והסיבה 
בבנים  לזכות  כדי  התורמים  יש  לתרומה, 

במ־ מובא  שכן  ילדיהם,  או  הם 
מצות  ששכר  "תנחומא"  דרש 
וכן  בנים  הנה  אורחים"  "הכנסת 
יש התורמים כדי לזכות בזיווגים 
המו־ ע"פ  זאת  ליוצ"ח,  הגונים 
ה"חפץ  של  חסד"  ב"אהבת  בא 
יצחק  של  שזיווגם  זצ"ל  חיים" 
"הכנ־ מצות  בזכות  הי'  ורבקה 

גרמו  משמים  שכן  אורחים"  סת 
והיא  רבקה  אל  יבוא  שאליעזר 
אור־ "הכנסת  במצות  בו  תנהג 
חים" כדי שיהי' זה השידוך ויש 
בפרנסה,  לזכות  כדי  התורמים 
אליהו"  דבי  ה"תנא  כדברי  זאת 
של  לחם  פת  "ואקחה  שבזכות 
"מן"  הקב"ה  נתן  אבינו,  אברהם 

לבניו ארבעים שנה במדבר"
האור־ הופתעו  זו  ובשבת 
הנאה  התעודה  את  לראות  חים 

על תרומת הרופאים 
אשר בחלקם עובדים בבי"ח "קפלן" 

ואחרים עבדו בו בעבר, 
בר־ תלוי'  הצלחתם  כי  אמונה  מתוך 

שות הניתנת משמים לרופא לרפאות.
כבוד  בכך  יש  כי  לציין  למותר  אך 

שמים גדול, ואשרי חלקם של הרופאים 

עלי'  זו  רבה  במצוה  שהשתתפו 
נאמר: 

מהקב־ יותר  אורחים  הכנסת  גדולה 
לת פני השכינה 

ויה"ר שאכן יראו ברכה בעמלם הח־
שוב.

רבנים, פוסקי הלכה, דיינים ומורי הוראה השתתפו 
בכנס "רפואה והלכה" של מאוחדת באלעד

לאחר משאי הרבנים ופוסקי ההלכה, התקיים רב שיח רפואי הלכתי עם בכירי הרופאים והמומחים בסוגיות של רפואה והלכה ◆ הרופאים שהשתתפו היו  ד"ר 
פינשטיין מנהל התחום הגינקולוגי במאוחדת, ד"ר בני חן  גניקולוג ראשי וד"ר ישעיה אריה רופא פריון בכיר ◆ המרא דאתרא הגרש"ז גרוסמן העיד שאין מקרה 

רפואי שמגיע לפתחו של הרב משה כהן ונשאר ללא מענה מקצועי ◆ המרא דאתרא הגר"מ מלכא הודה בדבריו להנהלת הקופה על קיום הכינוס

בימים  התכנסו  שליחות  בתחושת 
העיר  של  הוראה  ומורי  רבנים  האחרונים 
מומחי  עם  יחד  הלכתי   – רפואי  לדיון  אלעד 
ובכירי רופאי מאוחדת מתוך מטרה ללבן את 

ההלכות תוך ייעוץ רפואי. 
סגן  ברכה  בדברי  פתח  הערב  את 
יוזם  כהן  מרדכי  משה  הרב  מרכז  מחוז  מנהל 
והחשיבות  הזכות  את  בדבריו  שציין  הכנס, 
משותפים  כינוסים  בקיום  רואה  שמאוחדת 
עוד  השירות  את  המנגיש  דבר   – הרבנים  עם 

יותר ללקוחות. 
רבות  שנים  במערכת  שנמצא  "כמי 
מתוך הציבור אנחנו רואים חשיבות רבה לע־

שות רפואה שמתאימה לציבור" אמר. 
הנעשה  הראשון  איננו  הזה,   "הכנס 
מערכתית  כלל  ראיה  מתוך  מאוחדת  ע"י 
בציבור  ביותר  הגדולה  כקופה  שמאוחדת 
החרדי רואה בחשיבות ההתאמה של הרפואה 

המתקדמת ביותר לפסקי ההלכה". 
המרא דאתרא הגרש"ז גרוסמן שכיבד 
בהשתתפותו שיבח את מורי ההוראה שבאים 
ולומדים וצוברים עוד ידע שיכול לעזור להם 
בעבודתם מול הציבור. "יש כאן תועלת גדולה 

לציבור ולרבנים" ציין.
בד־ ציין  מלכא  הגר"מ  דאתרא  המרא 

בריו את חשיבות קיום הכינוס וציין כי עיקר 
לימוד התורה היא בשביל לדעת את פרקטי־
קת ההלכה, הרב שמעון גלינסקי שהנחה את 
כנסים  שעורכת  מאוחדת  את  שיבח  הערב 
לעשות  שיזכו  הרופאים  את  ובירך  מיוחדים 

טוב ולנצל את החכמה לתועלת המטופלים. 
הגינקולוגיה  תחום  מנהל  חן,  בני  ד"ר 
במאוחדת, נשא אף הוא דברים בכינוס ואמר: 
המח־ ומנהלי  הרופאים  בכירי  לכאן  "הגיעו 
כאן,  שיושבים  הרבנים  כל  עם  וביחד  לקות 
הרופאים  לפעילות  יתרה  חשיבות  מעניקים 
במרפאות השונות. זה חשוב בשביל מאוחדת 

וחשוב מאד למבוטחי הקופה".
הקופה  היא  שמאוחדת  ציינו  הדוברים 
הב־ התפקידים  מבעלי  רבים  אשר  היחידה 
כירים בה הם מהמגזר החרדי, וכך גם מנהלי 
המרפאות וכלל הצוות במרפאות וכל זאת על 
מנת להבין בצורה המיטבית את צרכי הלקו־
חות ולהתאים – התאמה מושלמת את השירות 

לציבור החרדי.
פינ־ יצחק  ד"ר  ישבו  השולחן  סביב 
במאוחדת,  הגינקולוגי  התחום  מנהל  שטיין 
ד"ר בני חן גניקולוג ראשי וד"ר אריה ישעיה 
שענו לשאלות הרבנים בטוב טעם. לאחר מכן 
התקיים סימפוזיון בהלכות שבת בהשתתפות 

אדאמס  דוד  ד"ר 
מרגליות  יערן  וד"ר 
של  משפחה  רופאי 
מאוחדת באלעד. את 
ברוב  הנחה  הכינוס 
שמעון  הרב  כישרון 
בד"ץ  מו"צ  גלינסקי 

אלעד.
הרבנים  בין 
שהש־ והמו"צים 
רבני  בראשות  תתפו 

והגאון  גרוסמן  זלמן  שלמה  רבי  הגאון  העיר 
רבי מרדכי מלכא, בלטו הרבנים הגאונים רבי 
החסידים,  קהילות  ואב"ד  רב  הורוביץ  זושא 
הישיבות,  חניכי  ואב"ד  רב  כהן  שמואל  הרב 
גל־ אלימלך  הרב  גורטלר,  יעקב  אליהב  הרב 
בבית  מו"צ  שטיינברג  יצחק  הרב  בשטיין, 
גליק  מאיר  הרב  ויז'ניץ,  צדיק  צמח  המדרש 
אריה  שאול  הרב  ויז'ניץ,  לרבנים  כולל  ראש 
חיים  ברוך  הרב  גרינברג,  ישראל  הרב  וייס, 
עמק  המדרש  בית  רב  ויזמן  משה  הרב  דינר, 
ההלכה, הרב ישראל מאיר לביא, הרב אברהם 
יהודה  הרב  סאטמר,  קהילת  רב  פייערברגר 
טוביה  הרב  הצפון,  שכונת  רב  שוורץ  אהרון 
לו־ לייבל  הרב   התורה,  דגל  שכונת  רב  בלוי 

הליכות  קהילת  רב  אלעד  ניסים  הרב  ריא, 
למשה,  תפילה  רב  ברדא  אופיר  הרב  עולם, 
הרב  דוד,  משכן  הכנסת  בית  רב  פדידה  הרב 
בר־ כולל  ראש  דיטש  בעריש  הרב  צארום,  
וייס  יהונתן  הרב  גדלוביץ,  יהודה  הרב  גסאז, 
משה  הרב  דויטש,  הרב  ערלוי,  קהילת  מו"צ 
אהרון ייגר, הרב מנדל גליק, הרב יהודה אריה 
יעקב  הרב  קצבורג,  הרב  קטינא,  הרב  שרף, 
שלמה גדלוביץ, הרב טבק, הרב חפותא, הרב 

מורדכיוב  ועוד.
ביקש  גרוסמן  הגרש"ז  דאתרא  המרא 
ובפרט  מאוחדת  להנהלת  תודתו  את  להביע 
לבק־ כרויה  תמיד  שאוזנו  על  כהן  משה  לרב 
שת רבני העיר. רב העיר הוסיף וסיפר כי הוא 

רפואי  מקרה  שאין  ראשון  מכלי  להעיד  יכול 
שמגיע לפתחו של הרב כהן ונשאר ללא מענה 

מקצועי. 
בד־ ציין  מלכא  הגר"מ  דאתרא  המרא 
בריו את חשיבות קיום הכינוס וציין כי עיקר 
לימוד התורה היא בשביל לדעת את פרקטי־
מאוחדת  להנהלת  בדבריו  והודה  ההלכה  קת 

על קיום הכינוס. 
להנהלת  הרבנים  הודו  הכינוס  בסיום 
המתקיימת  המבורכת  היוזמה  על  מאוחדת 
שנים רבות, ואף ציינו בשמחה שכל ההחלטות 
למ־ הלכה  מיושמות  הקודם  בכנס  שהתקבלו 
מאוחדת  במרפאות  קבוע  לנוהל  והפכו  עשה 

באלעד ובכלל הריכוזים החרדים בארץ.



21יום שישי ג' אדר תש"פ 28/02/2020

   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

פורים המשפחה לא 
מפסיקה לצחוק

אחרי ההצלחה הגדולה בחנוכה, עופר הלוי בהצגה 
חדשה 'מעשה בהינדיק'

היוצר  הלוי  עופר 
מצליח  המוכשר  החרדי 
והפעם  להפתיע  שוב 
של  חדשה  הצגה  עם 
שמחייה  יהודי  תיאטרון 
הומורי־ בצורה  מחדש 
של  סיפורו  את  סטית 
על  מברסלב  נחמן  רבי 
לתרגול.  שהפך  המלך  בן 
ומש־ פורימית  באווירה 

המוכר  הסיפור  עשעת 
ומ־ חדשים  חיים  מקבל 

לאי הפתעות.
של  בהשקעה 
שקלים,  אלפי  מאות 
הלוי  של  בתיאטרון  יצרו 
החדשה  היצירה  את 
של  סיפורו  בהשראת 
'מעשה  הקרוי  נחמן  רבי 

בהינדיק'.
המקורי  בסיפור 
את  שגואל  החכם  מופיע 
מתוחכ־ בדרך  המלך  בן 
המושקעת  בהצגה  מת, 
לעלילה.  הופך  הסיפור 
הנפש  מחלת  כאשר 

מחוללת  המלך  בן  של 
המאיים  פוליטי  משבר 
בן  הממלכה.  עתיד  על 
המלך שהוא שחקן ראשי 
שג־ בגלל  עשוי  בעלילה, 
עונו להוריד את הממלכה 
שבנה אביו ביגון שאולה.

אותה  בהצגה 
הלוי  עופר  והפיק  כתב 
יששכר,  תדהר  וביים 
שח־ חמישה  משתתפים 
הלוי  מוכשרים  קנים 
עצמו, אביתר לזר, תדהר 
אלי־ קפלן,  ישי  יששכר, 
שגיא,   גוש  שמעון,  עזר 
לד־ להיכנס  המיטיבים 
להם  ולהעניק  מויות 
חיים מצחיקים משולבים 
ומשובח  חריף  בהומור 
כמיטב המסורת של הלוי.
היא  זו  הצגה 
הצלחות  רצף  של  המשך 
היהודי  התיאטרון  של 
בהצלחה.  מוביל  אותו 
התיאטרון משכיל להביא 
הער־ סט  את  הבמה  אל 

היהודית  והתרבות  כים 
לשפת  אותם  ולתרגם 
התאטרון המודרנית בכי־
על  לוותר  בלי  רב,  שרון 
המקצועיים  הסטנדרטים 
התיאטרונים   טובי  של 
ההצגות של לוי מבטאות 
עומק של יצירה המעניק 
ממש  של  אלטרנטיבה 
היהודית  התרבות  לצרכן 

העכשווית.
נכ־ ההצגה  תכני 
צמוד  בליווי  והופקו  תבו 
יחיאל  המחנך  הרב  של 
אליאס הי"ו, שהעניק את 
ברכתו  את  ונתן  אישורו 
בעושר  המלאה  להצגה, 
טהרת  על  חינוכי-תורני, 

הקודש והצניעות.
לה־ תעלה  ההצגה 
הרחב  לקהל  בכורה  צגת 
 5.3.2020 חמישי  ביום 
תש"פ)  באדר  (ט' 
ובשאר  חולון  בתיאטרון 
המהלך  הארץ  חלקי 

חודש אדר.

רופאים תרמו את פעילותו 
החשובה של ארגון "עזרת חולים" 

בביה"ח "קפלן" ברחובות בשבת פר' "משפטים" ◆ זאת לאור הנאמר בפר' השבוע "ורפא 
ירפא" - מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות

של  הברוכות  פעולותיו  בין  כידוע, 
חלו־ ברחובות  חולים"  "עזרת  ארגון 
ביה"ח  במחלקות  וחג  שבת  סעודות  קת 
ביותר  איכותיות  מנות  ברחובות,  "קפלן" 
שומרי  הארגון "מלונית" "ביתן  מקיים  וכן 
שבת" – "הכנסת אורחים" במבנה שהועמד 
לידי הארגון ע"י הנהלת ביה"ח לפני כ-20 
של  מלוייהם  מתארחים  בו  אשר  שנה 

המאושפזים.
מאירוח  האורחים  נהנים  במקום 
תמורה  או  תשלום  ללא  מלון,  בית  בתנאי 

שהיא.
וחג  שבת  מידי  מתנהלת  ה"מלונית" 

ע"י "זוג מארח" וממומן ע"י תורמים.
מומנה  "משפטים"  פר'  זו,  בשבת 
מספר  ע"י  הארגון,  של  החשובה  פעילותו 
הש־ בפרשת  האמור  לאור  זאת  רופאים, 
בוע על הפסוק  "ורפא ירפא" מכאן שניתן 
רשות לרופא לרפאות ומספר רופאים המ־
כירים את פעילות הארגון מקרוב, החליטו 
לממן את הפעילות החשובה בשבת זו כדי 
רשות  שניתן  "מכאן  בהם  יתקיים  שאכן 

לרופא לרפאות"
מידי  תלוי'  ה"מלונית"  של  בלובי 
שבוע מודעה נאה עם שם התורם והסיבה 
בבנים  לזכות  כדי  התורמים  יש  לתרומה, 

במ־ מובא  שכן  ילדיהם,  או  הם 
מצות  ששכר  "תנחומא"  דרש 
וכן  בנים  הנה  אורחים"  "הכנסת 
יש התורמים כדי לזכות בזיווגים 
המו־ ע"פ  זאת  ליוצ"ח,  הגונים 

ה"חפץ  של  חסד"  ב"אהבת  בא 
יצחק  של  שזיווגם  זצ"ל  חיים" 
"הכנ־ מצות  בזכות  הי'  ורבקה 

גרמו  משמים  שכן  אורחים"  סת 
והיא  רבקה  אל  יבוא  שאליעזר 
אור־ "הכנסת  במצות  בו  תנהג 
חים" כדי שיהי' זה השידוך ויש 
בפרנסה,  לזכות  כדי  התורמים 
אליהו"  דבי  ה"תנא  כדברי  זאת 
של  לחם  פת  "ואקחה  שבזכות 
"מן"  הקב"ה  נתן  אבינו,  אברהם 

לבניו ארבעים שנה במדבר"
האור־ הופתעו  זו  ובשבת 
הנאה  התעודה  את  לראות  חים 

על תרומת הרופאים 
אשר בחלקם עובדים בבי"ח "קפלן" 

ואחרים עבדו בו בעבר, 
בר־ תלוי'  הצלחתם  כי  אמונה  מתוך 

שות הניתנת משמים לרופא לרפאות.
כבוד  בכך  יש  כי  לציין  למותר  אך 

שמים גדול, ואשרי חלקם של הרופאים 

עלי'  זו  רבה  במצוה  שהשתתפו 
נאמר: 

מהקב־ יותר  אורחים  הכנסת  גדולה 
לת פני השכינה 

ויה"ר שאכן יראו ברכה בעמלם הח־
שוב.

רבנים, פוסקי הלכה, דיינים ומורי הוראה השתתפו 
בכנס "רפואה והלכה" של מאוחדת באלעד

לאחר משאי הרבנים ופוסקי ההלכה, התקיים רב שיח רפואי הלכתי עם בכירי הרופאים והמומחים בסוגיות של רפואה והלכה ◆ הרופאים שהשתתפו היו  ד"ר 
פינשטיין מנהל התחום הגינקולוגי במאוחדת, ד"ר בני חן  גניקולוג ראשי וד"ר ישעיה אריה רופא פריון בכיר ◆ המרא דאתרא הגרש"ז גרוסמן העיד שאין מקרה 

רפואי שמגיע לפתחו של הרב משה כהן ונשאר ללא מענה מקצועי ◆ המרא דאתרא הגר"מ מלכא הודה בדבריו להנהלת הקופה על קיום הכינוס

בימים  התכנסו  שליחות  בתחושת 
העיר  של  הוראה  ומורי  רבנים  האחרונים 
מומחי  עם  יחד  הלכתי   – רפואי  לדיון  אלעד 
ובכירי רופאי מאוחדת מתוך מטרה ללבן את 

ההלכות תוך ייעוץ רפואי. 
סגן  ברכה  בדברי  פתח  הערב  את 
יוזם  כהן  מרדכי  משה  הרב  מרכז  מחוז  מנהל 
והחשיבות  הזכות  את  בדבריו  שציין  הכנס, 
משותפים  כינוסים  בקיום  רואה  שמאוחדת 
עוד  השירות  את  המנגיש  דבר   – הרבנים  עם 

יותר ללקוחות. 
רבות  שנים  במערכת  שנמצא  "כמי 
מתוך הציבור אנחנו רואים חשיבות רבה לע־

שות רפואה שמתאימה לציבור" אמר. 
הנעשה  הראשון  איננו  הזה,   "הכנס 
מערכתית  כלל  ראיה  מתוך  מאוחדת  ע"י 
בציבור  ביותר  הגדולה  כקופה  שמאוחדת 
החרדי רואה בחשיבות ההתאמה של הרפואה 

המתקדמת ביותר לפסקי ההלכה". 
המרא דאתרא הגרש"ז גרוסמן שכיבד 
בהשתתפותו שיבח את מורי ההוראה שבאים 
ולומדים וצוברים עוד ידע שיכול לעזור להם 
בעבודתם מול הציבור. "יש כאן תועלת גדולה 

לציבור ולרבנים" ציין.
בד־ ציין  מלכא  הגר"מ  דאתרא  המרא 

בריו את חשיבות קיום הכינוס וציין כי עיקר 
לימוד התורה היא בשביל לדעת את פרקטי־
קת ההלכה, הרב שמעון גלינסקי שהנחה את 
כנסים  שעורכת  מאוחדת  את  שיבח  הערב 
לעשות  שיזכו  הרופאים  את  ובירך  מיוחדים 

טוב ולנצל את החכמה לתועלת המטופלים. 
הגינקולוגיה  תחום  מנהל  חן,  בני  ד"ר 
במאוחדת, נשא אף הוא דברים בכינוס ואמר: 
המח־ ומנהלי  הרופאים  בכירי  לכאן  "הגיעו 
כאן,  שיושבים  הרבנים  כל  עם  וביחד  לקות 
הרופאים  לפעילות  יתרה  חשיבות  מעניקים 
במרפאות השונות. זה חשוב בשביל מאוחדת 

וחשוב מאד למבוטחי הקופה".
הקופה  היא  שמאוחדת  ציינו  הדוברים 
הב־ התפקידים  מבעלי  רבים  אשר  היחידה 
כירים בה הם מהמגזר החרדי, וכך גם מנהלי 
המרפאות וכלל הצוות במרפאות וכל זאת על 
מנת להבין בצורה המיטבית את צרכי הלקו־
חות ולהתאים – התאמה מושלמת את השירות 

לציבור החרדי.
פינ־ יצחק  ד"ר  ישבו  השולחן  סביב 
במאוחדת,  הגינקולוגי  התחום  מנהל  שטיין 
ד"ר בני חן גניקולוג ראשי וד"ר אריה ישעיה 
שענו לשאלות הרבנים בטוב טעם. לאחר מכן 
התקיים סימפוזיון בהלכות שבת בהשתתפות 

אדאמס  דוד  ד"ר 
מרגליות  יערן  וד"ר 
של  משפחה  רופאי 
מאוחדת באלעד. את 
ברוב  הנחה  הכינוס 
שמעון  הרב  כישרון 
בד"ץ  מו"צ  גלינסקי 

אלעד.
הרבנים  בין 
שהש־ והמו"צים 
רבני  בראשות  תתפו 

והגאון  גרוסמן  זלמן  שלמה  רבי  הגאון  העיר 
רבי מרדכי מלכא, בלטו הרבנים הגאונים רבי 
החסידים,  קהילות  ואב"ד  רב  הורוביץ  זושא 
הישיבות,  חניכי  ואב"ד  רב  כהן  שמואל  הרב 
גל־ אלימלך  הרב  גורטלר,  יעקב  אליהב  הרב 
בבית  מו"צ  שטיינברג  יצחק  הרב  בשטיין, 
גליק  מאיר  הרב  ויז'ניץ,  צדיק  צמח  המדרש 
אריה  שאול  הרב  ויז'ניץ,  לרבנים  כולל  ראש 
חיים  ברוך  הרב  גרינברג,  ישראל  הרב  וייס, 
עמק  המדרש  בית  רב  ויזמן  משה  הרב  דינר, 
ההלכה, הרב ישראל מאיר לביא, הרב אברהם 
יהודה  הרב  סאטמר,  קהילת  רב  פייערברגר 
טוביה  הרב  הצפון,  שכונת  רב  שוורץ  אהרון 
לו־ לייבל  הרב   התורה,  דגל  שכונת  רב  בלוי 

הליכות  קהילת  רב  אלעד  ניסים  הרב  ריא, 
למשה,  תפילה  רב  ברדא  אופיר  הרב  עולם, 
הרב  דוד,  משכן  הכנסת  בית  רב  פדידה  הרב 
בר־ כולל  ראש  דיטש  בעריש  הרב  צארום,  
וייס  יהונתן  הרב  גדלוביץ,  יהודה  הרב  גסאז, 
משה  הרב  דויטש,  הרב  ערלוי,  קהילת  מו"צ 
אהרון ייגר, הרב מנדל גליק, הרב יהודה אריה 
יעקב  הרב  קצבורג,  הרב  קטינא,  הרב  שרף, 
שלמה גדלוביץ, הרב טבק, הרב חפותא, הרב 

מורדכיוב  ועוד.
ביקש  גרוסמן  הגרש"ז  דאתרא  המרא 
ובפרט  מאוחדת  להנהלת  תודתו  את  להביע 
לבק־ כרויה  תמיד  שאוזנו  על  כהן  משה  לרב 

שת רבני העיר. רב העיר הוסיף וסיפר כי הוא 

רפואי  מקרה  שאין  ראשון  מכלי  להעיד  יכול 
שמגיע לפתחו של הרב כהן ונשאר ללא מענה 

מקצועי. 
בד־ ציין  מלכא  הגר"מ  דאתרא  המרא 
בריו את חשיבות קיום הכינוס וציין כי עיקר 
לימוד התורה היא בשביל לדעת את פרקטי־
מאוחדת  להנהלת  בדבריו  והודה  ההלכה  קת 

על קיום הכינוס. 
להנהלת  הרבנים  הודו  הכינוס  בסיום 
המתקיימת  המבורכת  היוזמה  על  מאוחדת 
שנים רבות, ואף ציינו בשמחה שכל ההחלטות 
למ־ הלכה  מיושמות  הקודם  בכנס  שהתקבלו 
מאוחדת  במרפאות  קבוע  לנוהל  והפכו  עשה 

באלעד ובכלל הריכוזים החרדים בארץ.
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מעמיקים את שיתוף הפעולה

עשרות יועצי רפואה במפגש 
עם מומחי 'הדסה' במחלקת  

המטואונקולוגיה-ילדים 
והשתלות מח עצם בילדים

מנכ"ל 'הדסה' פרופ' רוטשטיין: כיום אין סיבה לטלטל ילדים חולים 
מחוץ לירושלים, כשהם יכולים לקבל פה את הטיפול הרפואי 

המקצועי והמתקדם ביותר שיש

רפואה  יועצי  עשרות 
מיטב  עם  ייחודי  למפגש  נועדו 
המ־ במחלקת  'הדסה'  רופאי 
טואונקולוגיה-ילדים והשתלת מח 
בית  הנהלת  בליווי  לילדים,  עצם 
היועצים  קיבלו  במפגש  החולים. 
התפתחויות  על  נרחבת  סקירה 
והטיפו־ בתחום  המקצועיות 
בתחום  ביותר  החדשניים  לים 
'הדסה'  הרפואי  במרכז  המיושמים 
היועצים  חולים.  ילדים  עבור 
המחל־ ומנהלי  מרופאי  שמעו 
שיש  הגדולות  ההצלחות  על  קות 
המתקדמים  הרפואיים  בטיפולים 
ההמ־ במחלקה  כיום  המונהגים 
ב'הדסה':  טואונקולוגית-ילדים 
'יש לנו את המענה הרפואי המתק־
דם ביותר הכולל מומחים וטכנולו־
את  משקיעים  ואנו  מובילות,  גיות 
המיטב על מנת להבטיח שכל ילד 
שמגיע למחלקה יקבל את הטיפול 
לא  אנחנו  לו.  המותאם  הרפואי 
להביא  מנת  על  משאבים  חוסכים 

לילדים הללו מזור ורפואה'.
את המפגש  פתח רב המרכז 
שליט"א  קליין  משה  הרב  הרפואי 
כנס  לעוד  נתכנסנו  ״לא  באומרו 
הרפואיים  ליועצים  ידע  להענקת 
המחלקה.  את  לשווק  ע״מ  ולא 
למנוע  באנו  נפשות.  להציל  באנו 
בש־ המצויים  וילדים  מהורים 
ואינם  ונבוכים  הקשות  עותיהם 
עם  מלהטלטל  לעשות  מה  יודעים 
שכאן  בשעה  החולה  הילד  הילד 

ליד ביתם מצוי מזור לצרכיהם״
הרפואי  המרכז  מנכ"ל  
אין  'כיום  רוטשטיין:  זאב  פרופ' 
שחולים  ילדים  לטלטל  סיבה  שום 

במחלה קשה מחוץ לירושלים, יש 
לנו פה את המחלקה הטובה ביותר 
הרפואי  והידע  המומחים  טובי  עם 
מנת  על  שישנו  ביותר  המתקדם 
למצוא מזור למחלתם של הילדים 
הללו, במגוון מחלות קשות. אנחנו 
נשלחנו להביא מזור לאלו שחולים, 
יותר  עצמו  את  רואה  לא  אחד  אף 
הוא  לאמת.  מחויב  שליח  משליח. 
שמ־ שמי  כדי  מידע  להביא  חייב 
קבל את ההחלטה יקבל אותה ללא 
מי  נמצאים  לצידכם  כאן  שגיאות. 
אין  במסירות  בשטח  שפועלים 
קץ, מומחים ומומחיות בהמון סוגי 
בילדים  הפוגעות  סרטן  מחלות 

והצוות המשלים בכללותו'.
התרשמו  הרפואה  יועצי 
החדשנים  מהפיתוחים  עמוקות 
שהוצגו  המתקדמים  והמחקרים 
האישי  מהיחס  כמו  בפניהם, 
המי־ הרפואי  הטיפול  ואיכות 
החולים  הילדים  שמקבלים  טבי 
המשפחות  שמקבלות  והמעטפת 
סו־ בתמיכה  למחלקה  שמגיעות 
אפילו   – וחינוכית  נפשית  ציאלית, 
לחיידר  לישיבה,  הילדים  בחיבור 
ללמוד  שימשיכו  כדי  לאולפנה  או 

מרחוק.
את  מקרוב  רואים  'אנחנו 
האיכו־ המחלקה  של  ההובלה 
ברמה  הן  שלה  היכולות  ואת  תית 
האנושית  ברמה  והן  המקצועית 
של הצוות. אנחנו מאחלים לצוות 
ושלא  מעבודה  מובטלים  שיהיו 
חולים  בילדים  לטפל  יצטרכו 
שבהם  במקרים  אולם  חלילה. 
קשה,  במחלה  חולים  ל"ע  ילדים 
ב'הדסה'  פה  לקבל  יכולים  הם 

אמרו  ביותר',  הטוב  הטיפול  את 
של  בסיומו  הרפואיים  היועצים 
המפגש החשוב. הם הודו להנהלת 
בית החולים למנכ"ל בית החולים 
פתוחה  שדלתו  רוטשטיין  פרופ' 
לעזור  הרפואיים  היועצים  בפני 
צורך.  בו  שיש  נושא  בכל  ולסייע 
העבודה  את  ציינו  מיוחד  באופן 
המשותפת עם רב המרכז הרפואי 
משעות  שעה  שבכל  קליין,  הרב 
התערבותו  נדרשת  עת  היממה 
העומדים  השונים  הנושאים  בכל 
לע־ לנכון  מוצא  הוא  הפרק  על 
מקרוב  הכירו  לסיום  ולסייע.  זור 
בהצל־ טופלה  שבתו  חרדי  אב 
אשר  ב"ה,  ונרפאה  במחלקה  חה 
היה  הרפואי  התהליך  כמה  סיפר 
הצ־ על  סמך  כמה  ואיכותי,  טוב 
וות ובירך כל אחד ואחת מהם על 
והתמיכה  הבת  בהחלמת  תרומתו 

במשפחה.
במפגש השתתפו ונטלו חלק 
של  והמומחים  הרופאים  בכירי 
'הדסה' בטיפול במחלות קשות בי־
לדים: פרופ' איתן כרם מנהל האגף 
פרופ'  ב'הדסה';  ילדים  לרפואת 
המח־ מנהלת  סטפנסקי  פולינה 
ב'הדסה  עצם  מח  להשתלת  לקה 
עין כרם'; ד"ר גל גולדשטיין מנהל 
ילדים  המטואונקולוגיה  מחלקת 
אבן  אהוד  ד"ר  כרם'.   עין  'הדסה 
סיגל  ד"ר  כהן;  הודיה  ד"ר  אור; 
אירנה  ד"ר  הר-לב;  דן  ד"ר  וינרב; 
זיידמן; ד"ר שירלי סייג-שפילברג; 
צוות  ואיתם  רביב  דרור  ד"ר 
מד־ סוציאליות,  עובדות  אחיות, 
ריכות ומורים מבית הספר לילדים 

מאושפזים בהדסה. 

במהלך הפורים: 
החב"דניקים "יפשטו" על 

המרכז הרפואי שמיר
בימים ההם בזמן הזה: כמידי שנה: גם בפורים הת'ש"פ תתקיים קריאת 
מגילה במחלקות השונות בכל שעות הלילה והיום, וכן יחולקו משלוחי 

מנות ותתקיים שמחת חג אמיתית

לפינה.  מעבר  כבר  פורים 
בהכנות  עסוק  ישראל  עם  בעוד 
מעטים  לא  ישנם  השמח,  ליום 
שימצאו את עצמם במהלכו בבתי 
החולים בנסיבות משמחות או ח"ו 

עצובות. 
מטבע הדברים מדובר במצב 
מצוות  קיום  על  מאוד  שמקשה 
המגילה.  קריאת  בראשן  היום, 
הרו־ (אסף  שמיר  הרפואי  במרכז 
פא) נתנו על כך את הדעת מבעוד 
מועד, וכמידי שנה ידאגו לקריאת 
היממה  שעות  כל  לאורך  מגילה 

בכל האגפים והמחלקות. 
מתנד־ יהיו  הקוראים  בעלי 
בים מטעם בית חב"ד אסף הרופא, 
המתנדבים  עשרות  את  שמשבץ 
בהתאם   – ושעות  מחלקות  לפי 
היא  שלנו  "המטרה  לביקושים. 
שכל יהודי ישמע קריאת מגילה – 
מסביר  נמצא",  שהוא  מקום  בכל 
הרב מנדי בקרמן, מנהל בית חב"ד 

אסף הרופא.
במהלך  צפויים  במקביל 
שונים  מארגונים  מתנדבים  היום 
לחלק אלפי משלוחי מנות ולקיים 
בבית  שונים  באזורים  חג  שמחת 

החולים. 

כמו כן יתקיימו תפילות במ־
בבית  ובפורים  אסתר  בתענית  נין 

הכנסת של המרכז הרפואי. 
המגילה"  קריאת  "מבצע 
הוא נדבך נוסף לשת"פ בין הנהלת 
הפו־ חב"ד  לבית  הרפואי  המרכז 
לדרך  יצא  לאחרונה  במקום.  על 
במסג־ השבת,  סעודות  פרוייקט 
רתו מאושפזים  ובני משפחותיהם 
בבית  השבת  במהלך  ששוהים 
מסעודות  להנות  יכולים  החולים, 
בד"צ  בכשרות  המלך  כיד  שבת 

העדה החרדית. 

קרוב  נערכות  הסעודות 
חב"ד  בית  ע"י  הראשי,  למיון 
בס־ מדובר  הרופא.  אסף   – שמיר 
הכוללת  ושניה,  ראשונה  עודה 
כאמור תפריט עשיר בכשרות בדצ 
העד"ח, זמירות ודברי תורה, דבר 
שיוצר אווירת "היימיש" מיוחדת. 
"הרב בקרמן מבקש להודות 
בראשות  החולים  בית  להנהלת 
על  קורח  אסנת לבציון  המנכ"לית 
שבא  היומיומי  הפעולה  שיתוף 
לידי ביטוי בשלל היוזמות והפעי־

לויות למען הציבור.
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ראב"ד ביתר עילית בירך את נציגי לאומי 
לרגל הרחבת הפעילות בשלוחה החדשה בעיר  

מאות מתושבי העיר כבר הצטרפו לשלוחת לאומי – ביתר עילית 

עילית,  ביתר  ראב"ד  הצלחה:  ברכת 
הגאון רבי צבי בוורמן שליט"א, בירך על פתי־
זאת  בעיר,  לאומי  של  החדשה  השלוחה  חת 
הנהלת  בכירי  שערכו  מיוחד  ביקור  במסגרת 
יצחק  ר'  ציין  הביקור  במהלך  במעונו.  הבנק 
כי  בלאומי,  ייחודיים  מגזרים  מנהל  חסדיאל, 
הערים  רבני  עם  פעולה  בשיתוף  פועל  הבנק 
והקהילות בכל רחבי הארץ, לטובת הלקוחות. 
ברוור־ הגר"צ  בפני  סקרו  לאומי  נציגי 
המוצעים  הבנקאיים  השירותים  מגוון  את  מן 
מידע  לקבלת  עמדות  כולל  החדשה,  בשלוחה 
 24 ובמהירות,  בנוחות  החשבון,  על  שוטף 
שעות ביממה, כספומטים מתקדמים למשיכה 
והפקדת מזומן, וכן עמדות לאומי דיגיטל לבי־
צוע העברות בנקאיות, הפקדת צ'קים, תשלום 
חשבונות שוטפים, הזמנת פנקסי צ'קים ועוד. 
מר חנן ביטון, מנהל לקוחות בסניף שער 
העיר האחראי על שלוחת בית"ר עילית, סיפר 
הת־ לפעילותה,  הראשונה  בתקופה  כבר  כי 
לקוחות  של  פגישות  עשרות  בשלוחה  קיימו 
תושבי העיר עם בנקאי לאומי, וזאת במסגרת 
לקוח  לכל  המאפשר  פגישה',  'הזמנת  שירות 
לקבוע פגישה אישית עם הבנקאי במועד המ־
תאים עבורו. עוד ציין ביטון, כי במהלך שעות 
המעניק  לאומי  נציג  במקום  נמצא  הפעילות 
ללקוחות הדרכה והכוונה בתפעול המכשירים 
הבנ־ הפעילות  וביצוע  לשירות עצמי  השונים 

קאית המבוקשת באמצעותם. 
ר' יצחק חסדיאל הדגיש כי לאומי פועל 
הייחו־ לצרכיו  והבנה  מעמיקה  היכרות  מתוך 
פתיחת  כי  והזכיר  החרדי,  הלקוח  של  דיים 
לפתיחת  מצטרפת  עילית  בביתר  השלוחה 
"תושבי  לדבריו,  באלעד.  החדשה  השלוחה 
לשירותים  זכאים  הצעירות  החרדיות  הערים 
מר־ בנגישות  ומתקדמים  מקצועיים  בנקאיים 

בית".
ברוורמן  הגר"צ  איחל  הביקור  בסיום 
בעיר  בפעילותם  רבה  הצלחה  הבנק  לנציגי 
ביתר עילית, והדגיש כי הדבר יאפשר לתוש־

בים לקבל שירות בנקאי מקצועי ויחסוך מהם 
לעיר.  מחוץ  אל  מיותרות  ונסיעות  יקר  זמן 
ספרו  את  הבנק  לנציגי  העניק  אף  הראב"ד 

החדש העוסק בדיני שכנים וממונות. 
השלוחה החדשה בביתר עילית ממוקמת 
במרכז המסחרי ברחוב הר"ן, והיא תפעל כש־
לוחה של סניף שער העיר בירושלים. במסגרת 
שירות 'הזמנת פגישה' (בטלפון 5522* שלוחה 
5), יוכלו לקוחות לאומי לקבוע מראש פגישה  
עם בנקאי בשלוחה בימי שני ורביעי, בשעות 
בין  אחה"צ  ובשעות   9:00-13:30 בין  הבוקר 

16:00 ל-18:30, וזאת במועד שנוח להם.

בשיתוף מכבי: 
היענות רבה 

לערב התרמת 
דם בבית שמש
כ-100 מנות דם התקבלו בהתרמת הדם 
המרכזית של מד"א שהתקיימה בבית 

שמש לע"נ של מתנדב מד"א שי סלומון 
ז"ל. ערב ההתרמה נערך במתנ"ס 'גוונים', 

בשיתוף מכבי, המתנ"ס  ו'צוות הצלה'. 
התורמים הרבים שהגיעו למקום, זכו 
לתרום דם בסביבה רפואית מתאימה, 

ולסייע למאגר בנק הדם בישראל. 

ר' יצחק קלוגמן, מנהל 
בית  ברמת  רפואי  מרכז 
הדם  "התרמת  א':  שמש 
הדם,  בנק  את  לחזק  נועדה 
תרומות  של  מאגר  הכולל 
דם מצילות חיים של ממש. 
'מכבי' בחרה להשתתף בה־
רבות  כמו  הנוכחית,  תרמה 
להעניק  במטרה  אחרות, 
קהילתית,  רפואית  מסגרת 
בה יוכל כל אחד לטול חלק 

ההתרמה  במערך  חיוני 
בה־ זאת  ולקיים  הארצי, 
תאמה מלאה לאורח החיים 
את  המאפיין  היום  ולסדר 
התרגשנו  החרדי.  המגזר 
התו־ עשרות  את  לראות 
חלק  לטול  שהגיעו  רמים, 
לע־ וזכו  החשוב,  במבצע 
רגישה,  בסביבה  זאת  שות 
נו־ בזמנים  לביתם,  קרובה 

חים ובהלימה לצרכיהם".

דו-שיח מלא וישיר 

חדש במכבי: 
"שיחה" מידית 
בשפת הסימנים
המערכת החדשה תאפשר שיחה ישירה 
בין המבוטחים החרשים ולקויי השמיעה 
לבין כלל נותני השירותים של מכבי ללא 

המתנה לסיוע או לתרגום חיצוני

שמיעה  וכבדי  חרשים 
במכבי  רפואי  לשירות  הזקוקים 
שירותי בריאות, יוכלו החל מהש־

הרפואי  הצוות  עם  "לשוחח"  בוע 
מרחוק  התרגום  מערך  באמצעות 
שנכנס  המורחב  הסימנים  לשפת 

לשימוש השבוע.
פנתה  האחרונים  בימים 
על  הממונה  מרון,  סנדרה  הגב' 
מוג־ עם  לאנשים  ונגישות  שוויון 
אל  בריאות,  שירותי  במכבי  בלות 
כלל המרכזים הרפואיים של מכבי 
הרופאים  המטפלים,  את  ועדכנה 
וכל נותני השירותים על דרך הת־
אוכלוסיית  עם  הייחודית  קשורת 

החרשים וכבדי הראיה.
הח־ המערכת  באמצעות 
ידי  על  והוטמעה  שהובלה  דשה, 
חבר  כל  יוכל  הבריאות,  משרד 
עם  לתקשר  לכך  הזקוק  מכבי 

שוטפת  בצורה  הרפואה  אנשי 
בעזרת מערך התרגום הממוחשב, 
בשלל  הסימנים  לשפות  הנגיש 

שפות. 
מיועד  השירות 
 - פרונטליות  לאינטראקציות 
כאשר  טיפוליות,  או  משרדיות 
החירש  והחבר  השירות  נותן 
והמערכת  מקום  באותו  נמצאים 
מלא  דו-שיח  למעשה  מאפשרת 
השמיעה  לקוי  החבר  בין  וישיר 
נותן  לבין  הסימנים  שפת  ודובר 
שהוא  כך  מידי,  באופן  השירות 
ללא  זורמת  תקשורת  מאפשר 

הפסקות.
נגישה  החדשה  המערכת 
הרפואיים  המרכזים  בכל  ופעילה 
של מכבי ברחבי הארץ, בבתי הרו־
פאים וגם אצל הרופאים המקבלים 

מבוטחים בקליניקות פרטיות.

לקראת האכלוס הרווי: מהפכת 
תחבורה ותשתיות בדרך לעמנואל
במשרד התחבורה משקיעים מאמצים רבים על מנת להשלים בהקדם את מהפכת התשתיות 

והתחבורה בדרך לעמנואל ◆ בתוכנית, שחלקה כבר בשלבי הביצוע, שדרוג של הכבישים הקיימים 
וסלילת כבישים חדשים, זאת בנוסף לעיבוי מערך התחבורה הציבורית

הת־ בצל  בעיר:  הרווי  לאכלוס  נערכים 
החסידית  הקריה  של  והבניה  הרישום  קדמות 
מאמ־ התחבורה  במשרד  משקיעים  בעמנואל, 
הגישה  את  ולשפר  לשדרג  מנת  על  רבים  צים 
לעיר עמנואל. עיקר מאמצי המשרד, בשיתוף 
הרשות המקומית ויתר הנוגעים בדבר, מתמק־
שד־ הראשון:  מרכזיים.  פרוייקטים  בשני  דים 
נוסף  גישה  כביש  סלילת  השני:  כביש 55.  רוג 

לעמנואל. 
מתכננים   ,55 כביש  לשדרוג  הנוגע  בכל 
במשרד להפוך את כל הכביש מכביש דו סטרי 
שני  עם  סטרי  חד  לכביש  צד,  לכל  נתיב  עם 
בתוואי  שינוי  יתבצע  בנוסף  צד.  לכל  נתיבים 
הכביש על מנת להפוך את הדרך לקצרה ונוחה 
יותר.  יצוין כי בפרוייקט זה העבודות כבר נמ־

צאות בשלב הביצוע.  
גישה  כביש  של  סלילתו  אושרה  כן  כמו 
בי־ יועבר  עבורו  כשהתקציב  לעמנואל,  נוסף 

מים הקרובים. 
מערך  גם  בתשתיות,  לשדרוג  במקביל 
כש־ העת,  כל  משתדרג  הציבורית  התחבורה 
לאחרונה – תודות לפעילותם של ראש המועצה 
הרב אליהו גפני ויו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב 
משה גפני – אושר קו נוסף, 589, מעמנואל לבני 
היומיות  הנסיעות  לשלושים  בנוסף  זאת  ברק, 

בין הערים. 
הקר־ פוטנציאל  את  לנצל  היא  "המטרה 
בה של עמנואל למרכז הארץ ולהעמיד לרשות 
התושבים את דרכי ואפשרויות הגישה הנוחות 
גפני,  אליהו  הרב  מסביר  ביותר",  והיעילות 

ראש מועצת עמנואל. 
מתבצעים  האחרונים  המהלכים  כאמור, 
החסידית  בקריה  הרצפוי  הרווי  האכלוס  בצל 
מאות  כזכור,  אלו.  בימים  בעמנואל  הנבנת 

השבת  במוצאי  השתתפו  ומתעניינים  נרשמים 
החסי־ הקריה  של  ההשקה  באירוע  האחרונה 
בע"ה  להתנוסס  אמורה  אשר  בעמנואל,  דית 
מצוקת  על  משמעותי  באופן  ולהקל  לתפארת 

הדיור הקשה בציבור החרדי.
לשמוע  הגיעו  והמתעניינים  הנרשמים 
מקרוב על הבשורה הגדולה של הקריה החסי־
דית, ולקבל מענה מאת אנשי המקצוע, העסק־
נים והיזמים, לגבי שאלות והתלבטויות שונות. 

http://bit.ly/38YAAv7
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

ראב"ד ביתר עילית בירך את נציגי לאומי 
לרגל הרחבת הפעילות בשלוחה החדשה בעיר  

מאות מתושבי העיר כבר הצטרפו לשלוחת לאומי – ביתר עילית 

עילית,  ביתר  ראב"ד  הצלחה:  ברכת 
הגאון רבי צבי בוורמן שליט"א, בירך על פתי־
זאת  בעיר,  לאומי  של  החדשה  השלוחה  חת 
הנהלת  בכירי  שערכו  מיוחד  ביקור  במסגרת 
יצחק  ר'  ציין  הביקור  במהלך  במעונו.  הבנק 
כי  בלאומי,  ייחודיים  מגזרים  מנהל  חסדיאל, 
הערים  רבני  עם  פעולה  בשיתוף  פועל  הבנק 
והקהילות בכל רחבי הארץ, לטובת הלקוחות. 
ברוור־ הגר"צ  בפני  סקרו  לאומי  נציגי 
המוצעים  הבנקאיים  השירותים  מגוון  את  מן 
מידע  לקבלת  עמדות  כולל  החדשה,  בשלוחה 
 24 ובמהירות,  בנוחות  החשבון,  על  שוטף 
שעות ביממה, כספומטים מתקדמים למשיכה 
והפקדת מזומן, וכן עמדות לאומי דיגיטל לבי־
צוע העברות בנקאיות, הפקדת צ'קים, תשלום 
חשבונות שוטפים, הזמנת פנקסי צ'קים ועוד. 
מר חנן ביטון, מנהל לקוחות בסניף שער 
העיר האחראי על שלוחת בית"ר עילית, סיפר 
הת־ לפעילותה,  הראשונה  בתקופה  כבר  כי 
לקוחות  של  פגישות  עשרות  בשלוחה  קיימו 
תושבי העיר עם בנקאי לאומי, וזאת במסגרת 
לקוח  לכל  המאפשר  פגישה',  'הזמנת  שירות 
לקבוע פגישה אישית עם הבנקאי במועד המ־
תאים עבורו. עוד ציין ביטון, כי במהלך שעות 
המעניק  לאומי  נציג  במקום  נמצא  הפעילות 
ללקוחות הדרכה והכוונה בתפעול המכשירים 
הבנ־ הפעילות  וביצוע  עצמי  לשירות  השונים 

קאית המבוקשת באמצעותם. 
ר' יצחק חסדיאל הדגיש כי לאומי פועל 
הייחו־ לצרכיו  והבנה  מעמיקה  היכרות  מתוך 
פתיחת  כי  והזכיר  החרדי,  הלקוח  של  דיים 
לפתיחת  מצטרפת  עילית  בביתר  השלוחה 
"תושבי  לדבריו,  באלעד.  החדשה  השלוחה 
לשירותים  זכאים  הצעירות  החרדיות  הערים 
מר־ בנגישות  ומתקדמים  מקצועיים  בנקאיים 

בית".
ברוורמן  הגר"צ  איחל  הביקור  בסיום 
בעיר  בפעילותם  רבה  הצלחה  הבנק  לנציגי 
ביתר עילית, והדגיש כי הדבר יאפשר לתוש־

בים לקבל שירות בנקאי מקצועי ויחסוך מהם 
לעיר.  מחוץ  אל  מיותרות  ונסיעות  יקר  זמן 
ספרו  את  הבנק  לנציגי  העניק  אף  הראב"ד 

החדש העוסק בדיני שכנים וממונות. 
השלוחה החדשה בביתר עילית ממוקמת 
במרכז המסחרי ברחוב הר"ן, והיא תפעל כש־
לוחה של סניף שער העיר בירושלים. במסגרת 
שירות 'הזמנת פגישה' (בטלפון 5522* שלוחה 
5), יוכלו לקוחות לאומי לקבוע מראש פגישה  
עם בנקאי בשלוחה בימי שני ורביעי, בשעות 
בין  אחה"צ  ובשעות   9:00-13:30 בין  הבוקר 

16:00 ל-18:30, וזאת במועד שנוח להם.

בשיתוף מכבי: 
היענות רבה 

לערב התרמת 
דם בבית שמש
כ-100 מנות דם התקבלו בהתרמת הדם 
המרכזית של מד"א שהתקיימה בבית 

שמש לע"נ של מתנדב מד"א שי סלומון 
ז"ל. ערב ההתרמה נערך במתנ"ס 'גוונים', 

בשיתוף מכבי, המתנ"ס  ו'צוות הצלה'. 
התורמים הרבים שהגיעו למקום, זכו 
לתרום דם בסביבה רפואית מתאימה, 

ולסייע למאגר בנק הדם בישראל. 

ר' יצחק קלוגמן, מנהל 
בית  ברמת  רפואי  מרכז 
הדם  "התרמת  א':  שמש 
הדם,  בנק  את  לחזק  נועדה 
תרומות  של  מאגר  הכולל 
דם מצילות חיים של ממש. 
'מכבי' בחרה להשתתף בה־
רבות  כמו  הנוכחית,  תרמה 
להעניק  במטרה  אחרות, 
קהילתית,  רפואית  מסגרת 
בה יוכל כל אחד לטול חלק 

ההתרמה  במערך  חיוני 
בה־ זאת  ולקיים  הארצי, 
תאמה מלאה לאורח החיים 
את  המאפיין  היום  ולסדר 
התרגשנו  החרדי.  המגזר 
התו־ עשרות  את  לראות 
חלק  לטול  שהגיעו  רמים, 
לע־ וזכו  החשוב,  במבצע 
רגישה,  בסביבה  זאת  שות 
נו־ בזמנים  לביתם,  קרובה 

חים ובהלימה לצרכיהם".

דו-שיח מלא וישיר 

חדש במכבי: 
"שיחה" מידית 
בשפת הסימנים
המערכת החדשה תאפשר שיחה ישירה 
בין המבוטחים החרשים ולקויי השמיעה 
לבין כלל נותני השירותים של מכבי ללא 

המתנה לסיוע או לתרגום חיצוני

שמיעה  וכבדי  חרשים 
במכבי  רפואי  לשירות  הזקוקים 
שירותי בריאות, יוכלו החל מהש־
הרפואי  הצוות  עם  "לשוחח"  בוע 
מרחוק  התרגום  מערך  באמצעות 
שנכנס  המורחב  הסימנים  לשפת 

לשימוש השבוע.
פנתה  האחרונים  בימים 
על  הממונה  מרון,  סנדרה  הגב' 
מוג־ עם  לאנשים  ונגישות  שוויון 
אל  בריאות,  שירותי  במכבי  בלות 
כלל המרכזים הרפואיים של מכבי 
הרופאים  המטפלים,  את  ועדכנה 
וכל נותני השירותים על דרך הת־
אוכלוסיית  עם  הייחודית  קשורת 

החרשים וכבדי הראיה.
הח־ המערכת  באמצעות 
ידי  על  והוטמעה  שהובלה  דשה, 
חבר  כל  יוכל  הבריאות,  משרד 
עם  לתקשר  לכך  הזקוק  מכבי 

שוטפת  בצורה  הרפואה  אנשי 
בעזרת מערך התרגום הממוחשב, 
בשלל  הסימנים  לשפות  הנגיש 

שפות. 
מיועד  השירות 
 - פרונטליות  לאינטראקציות 
כאשר  טיפוליות,  או  משרדיות 
החירש  והחבר  השירות  נותן 
והמערכת  מקום  באותו  נמצאים 
מלא  דו-שיח  למעשה  מאפשרת 
השמיעה  לקוי  החבר  בין  וישיר 
נותן  לבין  הסימנים  שפת  ודובר 
שהוא  כך  מידי,  באופן  השירות 
ללא  זורמת  תקשורת  מאפשר 

הפסקות.
נגישה  החדשה  המערכת 
הרפואיים  המרכזים  בכל  ופעילה 
של מכבי ברחבי הארץ, בבתי הרו־
פאים וגם אצל הרופאים המקבלים 

מבוטחים בקליניקות פרטיות.

לקראת האכלוס הרווי: מהפכת 
תחבורה ותשתיות בדרך לעמנואל
במשרד התחבורה משקיעים מאמצים רבים על מנת להשלים בהקדם את מהפכת התשתיות 

והתחבורה בדרך לעמנואל ◆ בתוכנית, שחלקה כבר בשלבי הביצוע, שדרוג של הכבישים הקיימים 
וסלילת כבישים חדשים, זאת בנוסף לעיבוי מערך התחבורה הציבורית

הת־ בצל  בעיר:  הרווי  לאכלוס  נערכים 
החסידית  הקריה  של  והבניה  הרישום  קדמות 
מאמ־ התחבורה  במשרד  משקיעים  בעמנואל, 
הגישה  את  ולשפר  לשדרג  מנת  על  רבים  צים 
לעיר עמנואל. עיקר מאמצי המשרד, בשיתוף 
הרשות המקומית ויתר הנוגעים בדבר, מתמק־
שד־ הראשון:  מרכזיים.  פרוייקטים  בשני  דים 
נוסף  גישה  כביש  סלילת  השני:  כביש 55.  רוג 

לעמנואל. 
מתכננים   ,55 כביש  לשדרוג  הנוגע  בכל 
במשרד להפוך את כל הכביש מכביש דו סטרי 
שני  עם  סטרי  חד  לכביש  צד,  לכל  נתיב  עם 
בתוואי  שינוי  יתבצע  בנוסף  צד.  לכל  נתיבים 
הכביש על מנת להפוך את הדרך לקצרה ונוחה 
יותר.  יצוין כי בפרוייקט זה העבודות כבר נמ־

צאות בשלב הביצוע.  
גישה  כביש  של  סלילתו  אושרה  כן  כמו 
בי־ יועבר  עבורו  כשהתקציב  לעמנואל,  נוסף 

מים הקרובים. 
מערך  גם  בתשתיות,  לשדרוג  במקביל 
כש־ העת,  כל  משתדרג  הציבורית  התחבורה 
לאחרונה – תודות לפעילותם של ראש המועצה 
הרב אליהו גפני ויו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב 
משה גפני – אושר קו נוסף, 589, מעמנואל לבני 
היומיות  הנסיעות  לשלושים  בנוסף  זאת  ברק, 

בין הערים. 
הקר־ פוטנציאל  את  לנצל  היא  "המטרה 

בה של עמנואל למרכז הארץ ולהעמיד לרשות 
התושבים את דרכי ואפשרויות הגישה הנוחות 
גפני,  אליהו  הרב  מסביר  ביותר",  והיעילות 

ראש מועצת עמנואל. 
מתבצעים  האחרונים  המהלכים  כאמור, 
החסידית  בקריה  הרצפוי  הרווי  האכלוס  בצל 
מאות  כזכור,  אלו.  בימים  בעמנואל  הנבנת 

השבת  במוצאי  השתתפו  ומתעניינים  נרשמים 
החסי־ הקריה  של  ההשקה  באירוע  האחרונה 
בע"ה  להתנוסס  אמורה  אשר  בעמנואל,  דית 
מצוקת  על  משמעותי  באופן  ולהקל  לתפארת 

הדיור הקשה בציבור החרדי.
לשמוע  הגיעו  והמתעניינים  הנרשמים 
מקרוב על הבשורה הגדולה של הקריה החסי־
דית, ולקבל מענה מאת אנשי המקצוע, העסק־
נים והיזמים, לגבי שאלות והתלבטויות שונות. 
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שרות ייחודי לתושבי ביתר: 
מאוחדת חנכה מוקד לילה לרפואת שיניים

המוקד החדש שנפתח בימים אלה פועל בשעות הלילה  בין 20:00-22:00 במרפאת התמרים * ירון דרמר מנהל רשת השיניים במאוחדת: "אנו 
מחויבים להענקת שירותי שיניים איכותיים ומקיפים לתושבי ביתר ועתה ניתן גם רפואת שיניים דחופה בשעות הלילה.

מאוחדת  לקוחות  קיבלו  רבה  רצון  בשביעות 
רפואת  מוקד  פתיחת  על  הבשורה  את  עילית  בביתר 
שיניים דחופה אשר מעניק טיפולי עזרה ראשונה בשי־

ניים.
ולאור   , השירות  את  לשפר  השאיפה  במסגרת 
והעדר  ראשונה  כעזרה  המוגדרים  הטיפולים  כמות 
מענה לתושבים בשעות הלילה, החליטה מאוחדת לפ־
תוח מר"מ -מוקד רפואה מיידית בביתר לרווחת לקו־

חות מאוחדת בעיר. 
המוקד החדש שנפתח בימים אלה פועל בשלב זה 
במר־  20:00-22:00 בין  ורביעי  ,שלישי  ראשון  בימים 
בגבעה  התמרים  במרפאת  נמצאת  אשר  השיניים  פאת 
B. המוקד יעניק שירותי רפואה דחופה, טיפולי עזרה 
ראשונה לתושבי ביתר והסביבה ללא צורך בקביעת תור 
מראש. מדובר בשרות ייחודי ופורץ דרך של מאוחדת 
בכלל ובעיר ביתר בפרט שיתן מענה למצוקה משמעו־
בשעות  חירום  לטיפול  נזקקים  אשר  לקוחות  של  תית 

הלילה.
השי־ רפואת  שירותי  למגוון  מצטרף  זה  שירות 
ניים של מאוחדת בעיר ביתר עילית הניתנים במרפאות 

השיניים בתמרים ובמרפאה החדשה שנחנכה לאחרונה 
עומ־ כמו"כ   , שבזי  ברחוב  השוכנת  במיוחד  והמרווחת 
דים לשירות הלקטחות בביתר מרפאה הדרת זיוה אשר 

נמצאת בהסדר עם מאוחדת.
במרפאות שיניים של מאוחדת בביתר ניתנים כל 
מגוון השרותים לילדים ולמבוגרים, כולל שיקום, יישור 
שיניים (אורתודונטיה), כירורגיה וכל זאת ע"י רופאים 
מומחים בעלי ותק עם נסיון רב. הרב משה ברים מנהל 
לצרכי  קשובה  מאוחדת   " במאוחדת:  החרדי  המגזר 
שירו־ בכלל  ותשקיע  תמשיך  ההנהלה  ביתר  תושבי 
הזה  ובמיזם  בפרט  שיניים  וברפואת  בעיר  הרפואה  תי 

מאוחדת נותנת מענה לצורך חשוב של  תושבי העיר "
"אנו  במאוחדת:  השיניים  רשת  מנהל  דרמר  ירון 
ומקיפים  איכותיים  שיניים  שירותי  להענקת  מחויבים 
לתושבי ביתר ובעקבות הצורך בטיפולים דחופים ועז־
רות ראשונות במרפאות פתחנו את המוקד. אנו מזמינים 
את כל תושבי ביתר להגיע ללא צורך בזימון תור מראש 
לקבל מענה ראשוני למקרים דחופים. באמצעות המוקד 
החדש אנו מקלים על הלקוחות ומנגישים את השירות 

עוד יותר בביתר וסביבתה".

"בע"ה המודל שיצרנו יתברר כפורץ דרך בשוק הלימודים 
והתעסוקה החרדי"

התרגשות בקרב חניכי תכנית 'מעלות' לקראת אירוע סיום המכינה ופתיחת הקורסים במגוון מקצועות טכנולוגים מבוקשים ◆ "מצדיעים למשתתפי 
התוכנית על הרצינות וההתמדה, ומנבאים להם הצלחה גדולה בהמשך המסלול"

סיום  אירוע  יתקיים  הבא  בשבוע 
'תכ־ של  הלימודים  ופתיחת  המכינה 
משתתפיה  את  שמכשירה  מעלות',  נית 
תוך  מבוקשים,  טכנולוגים  במקצועות 
צבירת ניסיון בגופים ביטחוניים גדולים 

(ראו הרחבה בהמשך).
שפתחו  החניכים  עשרות   מתוך 
את המכינה סיימו אותה כולם בהצלחה, 
אישיות  בנסיבות  שפרש  אחד  (למעט 
יתחילו  והם  ללימודים)  קשורות  שלא 

את לימודי התעודה בשבוע הבא. 
באירוע יטלו חלק  מנכ"ל הרשות 
לשירות לאומי אזרחי (העומדת מאחורי 
התכנית) מר ראובן פינסקי, והממונה על 

התעסוקה מר מוטי אלישע.
מיוחד  טקס  לעשות  חשבנו  "לא 
את  כשראינו  אבל  המכינה.  לסיום 
המ־ של  המדהימה  וההצלחה  ההשקעה 
ביטוי  לידי  שבאה  הצלחה  שתתפים, 
באחוז נשירה אפסי ובעיקר בהצטיינות 
החלטנו  המשתתפים,  כלל  של  בולטת 
המרגשת",  הציון  נקודת  את  להדגיש 

אומר לנו אחד ממובילי התוכנית. 
שהמו־ משוכנעים  לדבריו, "אנחנו 
דרך  כפורץ  יתברר  שיצרנו  הייחודי  דל 
המקצוע  לימודי  פני  את  ששינה  וככזה 

וההשמה במגזר החרדי".
רקע 

לימו־ פיילוט  הינה  מעלות  תכנית 
המאפשר  ומהפכני,  ייחודי  והשמה  דים 
ול־ מבוקש  מקצוע  לרכוש  למשתתפיו 
צבור ניסיון בגוף ביטחוני גדול – כאשר 
כבר  מוענקת  משמעותית  קיום  מילגת 

בשלב הלימודים. 
מי שעומדים מאחורי הפיילוט הם 
וארגון  אזרחי  לאומי  לשירות  הרשות 
והר־ העבודה  משרד  בשיתוף  חברים 

ווחה. 
הכש־  + לימודים  בתוכנית  מדובר 
רה + תרומה לקהילה, שבנויה כך: בשלב 
הראשון מתקבלים למכינה  (שאת סיומה 

יחגגו בשבוע הבא)  שלאחריה ממשיכים 
טכנולוגי  מקצוע  של  הכשרה  ללימודי 
רש־ וניהול  תכנות   ,QA בתחומי נחשב 

תות. 
לשי־ ממשיכים  הלימודים  לאחר 
הנלמד   במקצוע   - חודשים   20 בן  רות 
- באחד מהגופים הביטחוניים הגדולים, 
ניסיון  המשתתפים  צוברים  במהלכם 

בה־ רבות  להם  שווים  שיהיו  והתמחות 
משך. 

מסיימים  כשהם  השלישי,  בשלב 
את השירות, יוצאים המשתתפים לשוק 
שמתורגמים  וניסיון  מבוקש  מקצוע  עם 
בממוצע לשכר שנושק לכ-20,000 שק־

לים לחודש (!). 
בשורה משמעותית מרכזית נוגעת 

כאשר  המשתתפים,  של  הקיום  למילגת 
הם  הלימודים,  של  המלא  למימון  מעבר 
זכאים  קיום ע"ס של כ- 4000 ₪ מידי 
הלימודים,  שלב  מתחילת  החל  חודש 
המגיעות  הרגילות  להטבות  בנוסף  זאת 
אלפי  לכדי  ומצטברות  השירות  לבני 
שקלים מידי חודש (הנחות בתח"צ, אר־

נונה, מעונות ועוד). 
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עיריית ירושלים: דיון 
אצל ראש העיר בהשקעת 

משאבים ועבודה רבה 
בשדרוג בתי העלמין 

ראש עיריית ירושלים משה ליאון: אני רואה חשיבות עליונה בשיקומם, 
שיפוצם ושדרוגם, של בתי העלמין בירושלים, לאחר שהשקענו בשיתוף עם 
מועצת בתי העלמין והמשרד לשירותי דת  מיליוני שקלים בשיפוץ ושדרוג 

הר המנוחות, נפעל לגייס עוד מיליוני שקלים על מנת לשפץ ולשדרג את יתר 
בתי העלמין בירושלים' 

התקיים  נרחב  דיון 
השבוע בלשכת ראש עיריית 
ליאון,  משה  מר  ירושלים 
לבקשת  שהתכנס  הדיון 
בהשקעה  עסק  העיר,  ראש 
בבתי  התשתיות  ושדרוג 
בפגישה  בירושלים.  העלמין 
המש־ מנכ"ל  בהשתתפות 
עודד  עו"ד  דת  לשירותי  רד 
עו"ד  לשכתו  רמ"ט  פלוס, 
מועצת  מנכ"ל  מלול,  ארז 
הרב  הנכנס  העלמין  בתי 
מנהל  קריספל,  צוריאל  הרב 
בעיריית  דת  למבני  האגף 
מוע־ הנהלת  וחבר  ירושלים 
יצחק  הרב  העלמין  בתי  צת 
המשתתפים  התמקדו  הנאו, 
הר  העלמין  בית  של  במצבו 

המנוחות.
הוצ־ הנוכחים  בפני 
הביצוע  אודות  הנתונים  גו 
הר  בשיקום  העבודות  של 
בעלות  התכנית   המנוחות. 
של  6,900,000 מיליון שקל, 
עיריית  של  משותף  במימון 
האגף  באמצעות  ירושלים 
למבני דת בעיריית ירושלים, 
מועצת בתי העלמין והמשרד 
הכו־ תכנית  דת,  לשירותי 

ללת: . 
וש־ שיפוץ  עבודות 
לבית  מהכניסה  החל  דרוג 
העלמין ועד ולרחבה הגדולה 
שעוברת  גם היא בימים אלו 
שופצו  כן  כמו  נרחב,  שיפוץ 
נבנים  והכבישים.  המדרכות 
להספ־ מוצללים  מתחמים 
המת־ הילולה  וסעודות  דים 
כמו  המנוחות.  בהר  קיימות 
כן ניתן מיקוד מיוחד לפתרון 
שגרמה  בהר  החנייה  מצוקת 
לעולים  רב  לסבל  לעיתים 
ולפקקי תנועה בתוך הר המ־

נוחות. 
הע־ תקופת  כל  לאורך 
בודות, נעשים הסדרי תנועה 
לצמצם  שנועדו  מיוחדים 
בעו־ הפגיעה  את  למינימום 
לים לבית העלמין ובפעילות 

הסדירה של בית העלמין. 
הנר־ הסקירה  לאחר 
השלב  השלמת  לקראת  חבת 
דנו  השיפוץ,  של  הראשון 
לפועל  בהוצאתם  הנוכחים 
שלבים  הבאים  השלבים  של 
ב' וג' של שיקום ושדרוג הר 

העיר  ראש  בפני  המנוחות. 
שעלו  הקשיים  גם  הוצגו 
הת־ בהם  העבודות  במסגרת 
שונים.  גורמים  של  נגדויות 
ראש העיר משה ליאון הנחה 
לפעול בכל הכלים כולל המ־
שפטיים על מנת להבטיח את 

השלמת העבודות. 
בנושא  הדיון  בסיכום 
הר המנוחות, הוחלט להקמת 
צוותי עבודה משותפים לעי־
העלמין  בתי  ולמועצת  רייה 
של  מאסיבי  למיפוי  שיפעלו 
המנוחות  בהר  הצרכים  כלל 
יוקצה  ובמקביל  ולמימושם, 
במי־ נוסף  תקציב  כך  לצורך 
ליוני שקלים לטובת השלמת 
המנוחות  הר  ושיפוץ  שדרוג 
ויתר בתי העלמין בירושלים. 
ראש העיר משה ליאון 
רא־ רוצה  'אני  בדיון:  אמר 
האגף  למנהל  להודות  שית 
למבני דת בעיריית ירושלים 
גם  שהוא  הנאו  יצחק  הרב 
העלמין,  בתי  במועצת  חבר 
ירושלים  עיריית  שבזכותו 
הע־ בתי  בפיתוח  שותפה 
לשות־ כן  כמו  בעיר.  למין 
למנכ"ל  שלנו  האחרים  פים 
עו"ד  דת  לשירותי  המשרד 
עו"ד  והרמ"ט  פלוס  עודד 
מועצת  מנכ"ל  מלול,  ארז 
ידידי  הנכנס  העלמין  בתי 
שללא  קריספל  צוריאל  הרב 
ספק בזמן הקצר מאז שנכנס 
חדש  דם  הכניס  לתפקידו 
בקיאות  ומגלה  למערכת 
הקבורה  מערך  בכל  רב  וידע 
תפקידי  בתוקף  אני  בעיר,. 
עיר  סתם  ולא  עיר  כראש 
הקודש,  עיר  ירושלים  אלא 
מנת  על  הכל  לעשות  מחויב 
אליהם  שלנו,  העלמין  שבתי 
והעולם  הארץ  מכל  מגיעים 
כדי  להטמן בה, יהיו מקומות 

לקבורה.  ומתאימים  ראויים 
בא־ נחסוך  לא  אנחנו  ולכן 
מנת  על  ומשאבים  מצעים 
לשדרג את הר המנוחות והר 

הזיתים'.
דת  למבני  האגף  מנהל 
בעיריית ירושלים הרב יצחק 
הכ־ בכל  נפעל  'אנחנו  הנאו: 
כל  את  ונגייס  לנו  שיש  לים 
להש־ שיכולים  השותפים 
מנת  על  אתנו,  ביחד  תתף 
התכניות  את  לפועל  להוציא 
מכבר   זה  הושלם  שתכנונן 
התשתיות  של  נוסף  לשדרוג 
בתי  וביתר  המנוחות  בהר 
כן  כמו  בירושלים,  העלמין 
נקדם תוכניות נוספות בנוגע 

לבית הלוויות שמגר'. 
לאחר מכן הצטרף לפ־
יצחק  רבי  הנגיד  הרב  גישה 
רב  שידיו  שליט"א,  שפירא 
לו בהצלת בתי העלמין ברח־
בי העולם. הרב שפירא ביקש 
בית  בשיקום  ולסייע  לעזור 
השו־ ה"סמבוסקי"  העלמין 
בואכה  ציון  הר  במורדות  כן 
העלמין  בית  סילואן,  שכונת 
לע־ קבורה  כמקום  ששימש 
ניי ירושלים במאה הקודמת: 
'ירושלים היא המקום שאליו 
אליה,  נשואות  כולם  עיני 
שמתעס־ בעולם  מקום  בכל 
קים בבתי עלמין' סיפר הרב 

שפירא.
ירושלים  עיריית  ראש 
דב־ סיכם לאחר  ליאון  משה 

ואמר:  שפירא  הרב  של  ריו 
משאבים  נשקיע  'אנחנו 
שמח  אני  ביחד,  משותפים 
לעבוד עם  שותפים כמו הרב 
שפירא בהפיכת בתי העלמין 
ודוגמה  לסמל  בירושלים 
כבוד  של  מקום  לתת  וכדי 
דוגמה  ולהוות  עפר  לשוכני 

לכל העולם'.

מכבי מובילה מהפכה של בריאות בתחום רפואת השיניים בירושלים:

מכבי מציעה לחבריה טיפולי 
שיניים משמרים ב-23 שקל בלבד

לאח־ בנוסף, 
רונה חתמה מכבי על 
מרפאת  עם  שת"פ 
הוותיקה  השיניים 
וב־ סלום',   'לובה 
מהלך השנה הקרובה 
מר־ לפתוח  עתידה 
נו־ 'מכבידנט'  פאת 
ספת בשכונת רמות

מובילה  מכבי 
ממש  של  מהפכה 
להרח־ הקשור  בכל 
בת שירותי הבריאות 
מציעה  היא  אותם 
ירו־ באזור  לחבריה 
והסביבה.   שלים 
הטיפו־ מסל  כחלק 
רשת  שמעניקה  לים 
'מכבידנט'  מרפאות 
זו־ 'מכבי',  לחברי 

'מכבי  מבוטחי  כים 
לטיפולי  שלי' 
משמרים  שיניים 
העלות  שקל.  ב-23 
חלק  מהווה  הנוחה 
שירותי  ממעטפת 
השיניים  רפואת 
'מכביד־ שמעניקה 

נט',  המצטיינת בסל 
ומק־ רחב  טיפולים 
תחת  המוענק  צועי, 

קורת גג אחת.
השיניים  רשת  היא  'מכבידנט' 
היחידה בישראל ובעולם שזכתה לא־
לאר־ המוענק  היהלום',  ב'תו  חרונה 
גונים שמחזיקים בשבעה תווי איכות 
מצטרפת  היא  ובכך,   (ISO (תקני 
הנו־ חברות  של  מצומצם  למועדון 
שאות את התו היוקרתי. נכון להיום, 
רק 14 חברות בישראל מחזיקות בתו, 
לישראל,  האווירית  התעשייה  ביניהן 
מערכות  ורפאל  הצבאית,  התעשייה 

לחימה מתקדמות.
כולל;  'מכבידנט'  טיפולי  סל 
טיפול  תוכנית  שיניים,  בדיקות 
טיפולי  סתימות,  שיננית,  אישית, 
מיוחד  מיקרוסקופ  בעזרת   – שורש 
כירורגיית  עקירות,  שורש,  לטיפולי 
גשרים,  כתרים,  שתלים,  ולסת,  פה 
(אור־ שיניים  יישור  טיפולי  תותבות, 
רפואה  ומבוגרים,  לילדים  תודונטיה) 
סתימות  שיניים,  הלבנת   – אסתטית 

לבנות, וטיפולי עזרה ראשונה. 
חברי 'מכבי' המבוטחים ב'מכבי 
הטיפולים  סל  את  לקבל  זוכים  שלי' 
במיוחד;  ומשתלמות  נוחות  בעלויות 
בדיקה שנתית ללא תשלום (לא כולל 
אבן  להסרת  הנחה   50% צילומים), 
פעמיים  (עד  הפה  להיגיינת  והדרכה 
בשנה), טיפולי רפואה משמרת ב-23 
 , ועוד)   שורש  טיפולי  (סתימות,   ₪
טיפולי  שיניים,  ליישור  הנחה   50%
שיקום  דנטליים,  שתלים  חניכיים, 
וצי־ משקמים  טיפולים  שתלים,  ע"ג 
זמי־ המרפאות,  בכל  שיניים.  לומי 
הרופאים  טובי  החברים  לרשות  נים 
מסור  שירות  המעניקים  והמומחים, 

ושירותי  סדירים  לטיפולים  ומקצועי 
עזרה ראשונה.

והשפלה,  ירושלים  במחוז 
נוחה  מרפאות  פריסת  הרשת  מציעה 
בירוש־ במיוחד;  נגישים  באזורים 
ובשכונת   40 אגריפס  ברחוב  לים, 
רבין  ברחוב  שמש,  בבית  זאב.  פסגת 
2 וברמת ב"ש ג', ברח' יחזקאל הנביא 
שדרות  ברחוב  עלית,  22,ובמודיעין 
הקרובה,  השנה  במהלך   .2 יחזקאל 
'מכבידנט'  מרפאת  להיפתח  עתידה 
לר־ בירושלים  רמות  בשכונת  נוספת 

ווחת חברי הקופה. 
במ־ השירותים  למעטפת  נוסף 
לאח־ מכבי  חתמה  מכבידנט,  רפאות 
השיניים  מרפאת  עם  הסכם  על  רונה 
המ־ תעניק  במסגרתו,  סלום.  לובה 
במ־  – לילדים  שיניים  טיפולי  רפאה 
מיקומה  המשתלמים.  מכבידנט  חירי 
אילן  בר  ברח'   – המרפאה  של  הנוח 
וקרבה  משמעותי  יתרון  מהווה   -  22
ממשית עבור חברי מכבי המתגוררים 

ברוממה וברמת אשכול.
מעמידה  סלום  לובה  מרפאת 
לרשות חברי מכבי סל טיפולי שיניים 
מקיף תחת קורת גג אחת תוך הלימה 
תרבותית מלאה לאורחות חייהם של 
חברי מכבי, תושבי רוממה ורמת אש־

כול, ובזמינות תורים גבוהה.
השי־ רפואת  בתחום  ההשקעה 
ניים מהווה חלק בלתי נפרד ממהפכת 
בירושלים  מכבי  שמחוללת  הבריאות 
רשמה  במסגרתה,  האחרונות.  בשנים 
תקדים  חסרת  עשייה  תנופת  הקופה 
מרכזים   23 של  פתיחה  עם  בעיר, 

גיוס  ומתקדמים,  חדשים  רפואיים 
ומטפ־ מומחים  רופאים  מאות  של 
לים בכל התחומים וחתימת הסכמים 
נוסף  החברים.  לרווחת  רבים  ושת"פ 
לכך, דאגה מכבי להנגיש ברחבי העיר 
המקצו־ הקבוצה  שירותי  מכלול  את 
עיים והמשתלמים. בין שירותיה ניתן 
למנות את רשת בתי המרקחת 'מכבי 
רשת  של  רבים  והסכמים  פארם', 
עם  ראשון'  ממבט  'מכבי  האופטיקה 

מיטב האופטיקות בעיר. 
והשפלה,  ירושלים  מחוז  ראש 
מר גידי לשץ: "מכבי מובילה מהפכה 
בריאה בכל תחומי החיים של חבריה 
חב־ לכל  להעניק  למטרה  לה  ושמה 
הבריאות  שירותי  מעטפת  את  ריה 
זו,  מגישה  כחלק  בישראל.  הטובה 
רחב  ממגוון  ליהנות  החברים  יכולים 
בת־ שירותים  ביניהם  שירותים,  של 
חום רפואת השיניים במחירים שווים 
לכל נפש. נמשיך לפעול על מנת לה־
השירותים  מיטב  את  לחברינו  עניק 
לאורחות  בהתאם  ביותר  המתקדמים 

חייהם"
רואים  ההשקעה  תוצאות  את 
מבו־ של  ההצטרפות  בנתוני  בבירור 
הביטוח  נתוני  פי  על  חדשים.  טחים 
ארבע  מזה  מכבי  מובילה  הלאומי, 
שנים את שירותי הבריאות בירושלים 
חדשים  חברים   36,000 ל-  מעל  עם 
מסיימות  האחרות  הקופות  בעוד 
במס־ רק  מדובר  לא  שלילי.  במאזן 

משפחות  באלפי  אלא  יפים,  פרים 
לשירותי  יום  מדי  שזוכות  מרוצות, 

הבריאות הטובים בישראל.
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עיריית ירושלים: דיון 
אצל ראש העיר בהשקעת 

משאבים ועבודה רבה 
בשדרוג בתי העלמין 

ראש עיריית ירושלים משה ליאון: אני רואה חשיבות עליונה בשיקומם, 
שיפוצם ושדרוגם, של בתי העלמין בירושלים, לאחר שהשקענו בשיתוף עם 
מועצת בתי העלמין והמשרד לשירותי דת  מיליוני שקלים בשיפוץ ושדרוג 

הר המנוחות, נפעל לגייס עוד מיליוני שקלים על מנת לשפץ ולשדרג את יתר 
בתי העלמין בירושלים' 

התקיים  נרחב  דיון 
השבוע בלשכת ראש עיריית 
ליאון,  משה  מר  ירושלים 
לבקשת  שהתכנס  הדיון 
בהשקעה  עסק  העיר,  ראש 
בבתי  התשתיות  ושדרוג 
בפגישה  בירושלים.  העלמין 
המש־ מנכ"ל  בהשתתפות 
עודד  עו"ד  דת  לשירותי  רד 
עו"ד  לשכתו  רמ"ט  פלוס, 
מועצת  מנכ"ל  מלול,  ארז 
הרב  הנכנס  העלמין  בתי 
מנהל  קריספל,  צוריאל  הרב 
בעיריית  דת  למבני  האגף 
מוע־ הנהלת  וחבר  ירושלים 
יצחק  הרב  העלמין  בתי  צת 
המשתתפים  התמקדו  הנאו, 
הר  העלמין  בית  של  במצבו 

המנוחות.
הוצ־ הנוכחים  בפני 
הביצוע  אודות  הנתונים  גו 
הר  בשיקום  העבודות  של 
בעלות  התכנית   המנוחות. 
של  6,900,000 מיליון שקל, 
עיריית  של  משותף  במימון 
האגף  באמצעות  ירושלים 
למבני דת בעיריית ירושלים, 
מועצת בתי העלמין והמשרד 
הכו־ תכנית  דת,  לשירותי 

ללת: . 
וש־ שיפוץ  עבודות 
לבית  מהכניסה  החל  דרוג 
העלמין ועד ולרחבה הגדולה 
שעוברת  גם היא בימים אלו 
שופצו  כן  כמו  נרחב,  שיפוץ 
נבנים  והכבישים.  המדרכות 
להספ־ מוצללים  מתחמים 
המת־ הילולה  וסעודות  דים 
כמו  המנוחות.  בהר  קיימות 
כן ניתן מיקוד מיוחד לפתרון 
שגרמה  בהר  החנייה  מצוקת 
לעולים  רב  לסבל  לעיתים 
ולפקקי תנועה בתוך הר המ־

נוחות. 
הע־ תקופת  כל  לאורך 
בודות, נעשים הסדרי תנועה 
לצמצם  שנועדו  מיוחדים 
בעו־ הפגיעה  את  למינימום 
לים לבית העלמין ובפעילות 

הסדירה של בית העלמין. 
הנר־ הסקירה  לאחר 
השלב  השלמת  לקראת  חבת 
דנו  השיפוץ,  של  הראשון 
לפועל  בהוצאתם  הנוכחים 
שלבים  הבאים  השלבים  של 
ב' וג' של שיקום ושדרוג הר 

העיר  ראש  בפני  המנוחות. 
שעלו  הקשיים  גם  הוצגו 
הת־ בהם  העבודות  במסגרת 
שונים.  גורמים  של  נגדויות 
ראש העיר משה ליאון הנחה 
לפעול בכל הכלים כולל המ־
שפטיים על מנת להבטיח את 

השלמת העבודות. 
בנושא  הדיון  בסיכום 
הר המנוחות, הוחלט להקמת 
צוותי עבודה משותפים לעי־
העלמין  בתי  ולמועצת  רייה 
של  מאסיבי  למיפוי  שיפעלו 
המנוחות  בהר  הצרכים  כלל 
יוקצה  ובמקביל  ולמימושם, 
במי־ נוסף  תקציב  כך  לצורך 
ליוני שקלים לטובת השלמת 
המנוחות  הר  ושיפוץ  שדרוג 
ויתר בתי העלמין בירושלים. 
ראש העיר משה ליאון 
רא־ רוצה  'אני  בדיון:  אמר 
האגף  למנהל  להודות  שית 
למבני דת בעיריית ירושלים 
גם  שהוא  הנאו  יצחק  הרב 
העלמין,  בתי  במועצת  חבר 
ירושלים  עיריית  שבזכותו 
הע־ בתי  בפיתוח  שותפה 
לשות־ כן  כמו  בעיר.  למין 
למנכ"ל  שלנו  האחרים  פים 
עו"ד  דת  לשירותי  המשרד 
עו"ד  והרמ"ט  פלוס  עודד 
מועצת  מנכ"ל  מלול,  ארז 
ידידי  הנכנס  העלמין  בתי 
שללא  קריספל  צוריאל  הרב 
ספק בזמן הקצר מאז שנכנס 
חדש  דם  הכניס  לתפקידו 
בקיאות  ומגלה  למערכת 
הקבורה  מערך  בכל  רב  וידע 
תפקידי  בתוקף  אני  בעיר,. 
עיר  סתם  ולא  עיר  כראש 
הקודש,  עיר  ירושלים  אלא 
מנת  על  הכל  לעשות  מחויב 
אליהם  שלנו,  העלמין  שבתי 
והעולם  הארץ  מכל  מגיעים 
כדי  להטמן בה, יהיו מקומות 

לקבורה.  ומתאימים  ראויים 
בא־ נחסוך  לא  אנחנו  ולכן 
מנת  על  ומשאבים  מצעים 
לשדרג את הר המנוחות והר 

הזיתים'.
דת  למבני  האגף  מנהל 
בעיריית ירושלים הרב יצחק 
הכ־ בכל  נפעל  'אנחנו  הנאו: 
כל  את  ונגייס  לנו  שיש  לים 
להש־ שיכולים  השותפים 
מנת  על  אתנו,  ביחד  תתף 
התכניות  את  לפועל  להוציא 
מכבר   זה  הושלם  שתכנונן 
התשתיות  של  נוסף  לשדרוג 
בתי  וביתר  המנוחות  בהר 
כן  כמו  בירושלים,  העלמין 
נקדם תוכניות נוספות בנוגע 

לבית הלוויות שמגר'. 
לאחר מכן הצטרף לפ־
יצחק  רבי  הנגיד  הרב  גישה 
רב  שידיו  שליט"א,  שפירא 
לו בהצלת בתי העלמין ברח־
בי העולם. הרב שפירא ביקש 
בית  בשיקום  ולסייע  לעזור 
השו־ ה"סמבוסקי"  העלמין 
בואכה  ציון  הר  במורדות  כן 
העלמין  בית  סילואן,  שכונת 
לע־ קבורה  כמקום  ששימש 
ניי ירושלים במאה הקודמת: 
'ירושלים היא המקום שאליו 
אליה,  נשואות  כולם  עיני 
שמתעס־ בעולם  מקום  בכל 
קים בבתי עלמין' סיפר הרב 

שפירא.
ירושלים  עיריית  ראש 
דב־ לאחר  סיכם  ליאון  משה 
ואמר:  שפירא  הרב  של  ריו 
משאבים  נשקיע  'אנחנו 
שמח  אני  ביחד,  משותפים 
לעבוד עם  שותפים כמו הרב 
שפירא בהפיכת בתי העלמין 
ודוגמה  לסמל  בירושלים 
כבוד  של  מקום  לתת  וכדי 
דוגמה  ולהוות  עפר  לשוכני 

לכל העולם'.

מכבי מובילה מהפכה של בריאות בתחום רפואת השיניים בירושלים:

מכבי מציעה לחבריה טיפולי 
שיניים משמרים ב-23 שקל בלבד

לאח־ בנוסף, 
רונה חתמה מכבי על 
מרפאת  עם  שת"פ 
הוותיקה  השיניים 
וב־ סלום',   'לובה 
מהלך השנה הקרובה 
מר־ לפתוח  עתידה 
נו־ 'מכבידנט'  פאת 
ספת בשכונת רמות

מובילה  מכבי 
ממש  של  מהפכה 
להרח־ הקשור  בכל 
בת שירותי הבריאות 
מציעה  היא  אותם 
ירו־ באזור  לחבריה 
והסביבה.   שלים 
הטיפו־ מסל  כחלק 
רשת  שמעניקה  לים 
'מכבידנט'  מרפאות 
זו־ 'מכבי',  לחברי 

'מכבי  מבוטחי  כים 
לטיפולי  שלי' 
משמרים  שיניים 
העלות  שקל.  ב-23 
חלק  מהווה  הנוחה 
שירותי  ממעטפת 
השיניים  רפואת 
'מכביד־ שמעניקה 

נט',  המצטיינת בסל 
ומק־ רחב  טיפולים 
תחת  המוענק  צועי, 

קורת גג אחת.
השיניים  רשת  היא  'מכבידנט' 
היחידה בישראל ובעולם שזכתה לא־
לאר־ המוענק  היהלום',  ב'תו  חרונה 
גונים שמחזיקים בשבעה תווי איכות 
מצטרפת  היא  ובכך,   (ISO (תקני 
הנו־ חברות  של  מצומצם  למועדון 
שאות את התו היוקרתי. נכון להיום, 
רק 14 חברות בישראל מחזיקות בתו, 
לישראל,  האווירית  התעשייה  ביניהן 
מערכות  ורפאל  הצבאית,  התעשייה 

לחימה מתקדמות.
כולל;  'מכבידנט'  טיפולי  סל 
טיפול  תוכנית  שיניים,  בדיקות 
טיפולי  סתימות,  שיננית,  אישית, 
מיוחד  מיקרוסקופ  בעזרת   – שורש 
כירורגיית  עקירות,  שורש,  לטיפולי 
גשרים,  כתרים,  שתלים,  ולסת,  פה 
(אור־ שיניים  יישור  טיפולי  תותבות, 
רפואה  ומבוגרים,  לילדים  תודונטיה) 
סתימות  שיניים,  הלבנת   – אסתטית 

לבנות, וטיפולי עזרה ראשונה. 
חברי 'מכבי' המבוטחים ב'מכבי 
הטיפולים  סל  את  לקבל  זוכים  שלי' 
במיוחד;  ומשתלמות  נוחות  בעלויות 
בדיקה שנתית ללא תשלום (לא כולל 
אבן  להסרת  הנחה   50% צילומים), 
פעמיים  (עד  הפה  להיגיינת  והדרכה 
בשנה), טיפולי רפואה משמרת ב-23 
 , ועוד)   שורש  טיפולי  (סתימות,   ₪
טיפולי  שיניים,  ליישור  הנחה   50%
שיקום  דנטליים,  שתלים  חניכיים, 
וצי־ משקמים  טיפולים  שתלים,  ע"ג 
זמי־ המרפאות,  בכל  שיניים.  לומי 
הרופאים  טובי  החברים  לרשות  נים 
מסור  שירות  המעניקים  והמומחים, 

ושירותי  סדירים  לטיפולים  ומקצועי 
עזרה ראשונה.

והשפלה,  ירושלים  במחוז 
נוחה  מרפאות  פריסת  הרשת  מציעה 
בירוש־ במיוחד;  נגישים  באזורים 
ובשכונת   40 אגריפס  ברחוב  לים, 
רבין  ברחוב  שמש,  בבית  זאב.  פסגת 
2 וברמת ב"ש ג', ברח' יחזקאל הנביא 
שדרות  ברחוב  עלית,  22,ובמודיעין 
הקרובה,  השנה  במהלך   .2 יחזקאל 
'מכבידנט'  מרפאת  להיפתח  עתידה 
לר־ בירושלים  רמות  בשכונת  נוספת 

ווחת חברי הקופה. 
במ־ השירותים  למעטפת  נוסף 
לאח־ מכבי  חתמה  מכבידנט,  רפאות 
השיניים  מרפאת  עם  הסכם  על  רונה 
המ־ תעניק  במסגרתו,  סלום.  לובה 
במ־  – לילדים  שיניים  טיפולי  רפאה 
מיקומה  המשתלמים.  מכבידנט  חירי 
אילן  בר  ברח'   – המרפאה  של  הנוח 
וקרבה  משמעותי  יתרון  מהווה   -  22
ממשית עבור חברי מכבי המתגוררים 

ברוממה וברמת אשכול.
מעמידה  סלום  לובה  מרפאת 
לרשות חברי מכבי סל טיפולי שיניים 
מקיף תחת קורת גג אחת תוך הלימה 
תרבותית מלאה לאורחות חייהם של 
חברי מכבי, תושבי רוממה ורמת אש־

כול, ובזמינות תורים גבוהה.
השי־ רפואת  בתחום  ההשקעה 
ניים מהווה חלק בלתי נפרד ממהפכת 
בירושלים  מכבי  שמחוללת  הבריאות 
רשמה  במסגרתה,  האחרונות.  בשנים 
תקדים  חסרת  עשייה  תנופת  הקופה 
מרכזים   23 של  פתיחה  עם  בעיר, 

גיוס  ומתקדמים,  חדשים  רפואיים 
ומטפ־ מומחים  רופאים  מאות  של 
לים בכל התחומים וחתימת הסכמים 
נוסף  החברים.  לרווחת  רבים  ושת"פ 
לכך, דאגה מכבי להנגיש ברחבי העיר 
המקצו־ הקבוצה  שירותי  מכלול  את 
עיים והמשתלמים. בין שירותיה ניתן 
למנות את רשת בתי המרקחת 'מכבי 
רשת  של  רבים  והסכמים  פארם', 
עם  ראשון'  ממבט  'מכבי  האופטיקה 

מיטב האופטיקות בעיר. 
והשפלה,  ירושלים  מחוז  ראש 
מר גידי לשץ: "מכבי מובילה מהפכה 
בריאה בכל תחומי החיים של חבריה 
חב־ לכל  להעניק  למטרה  לה  ושמה 
הבריאות  שירותי  מעטפת  את  ריה 
זו,  מגישה  כחלק  בישראל.  הטובה 
רחב  ממגוון  ליהנות  החברים  יכולים 
בת־ שירותים  ביניהם  שירותים,  של 
חום רפואת השיניים במחירים שווים 
לכל נפש. נמשיך לפעול על מנת לה־
השירותים  מיטב  את  לחברינו  עניק 
לאורחות  בהתאם  ביותר  המתקדמים 

חייהם"
רואים  ההשקעה  תוצאות  את 
מבו־ של  ההצטרפות  בנתוני  בבירור 
הביטוח  נתוני  פי  על  חדשים.  טחים 
ארבע  מזה  מכבי  מובילה  הלאומי, 
שנים את שירותי הבריאות בירושלים 
חדשים  חברים   36,000 ל-  מעל  עם 
מסיימות  האחרות  הקופות  בעוד 
במס־ רק  מדובר  לא  שלילי.  במאזן 
משפחות  באלפי  אלא  יפים,  פרים 
לשירותי  יום  מדי  שזוכות  מרוצות, 

הבריאות הטובים בישראל.
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ספר חדש בסדרת 'הפונץ' 
'פונץ' מדבר חיוך

הספר החדש חלק מסדרת 'מדברים חברתית' שמעניק לילדים כישורים  חברתיים מוצלחים

חברית'  'מדברים  המונח 
על  שגור  האחרונות  בשנים  הפך 
וחינוך  מקצוע  אנשי  של  לשונם 
אימהות וילדים בעיקר בגני החי־
השפה  השילוב.  וגני  המיוחד  נוך 
המ־ אנשי  טובי  ידי  על  שפותחה 
יישומה  את  החלה  בתחום  קצוע 
בתחום  הוותיקה  'פתחיה'  ברשת 
התג־ מהרה  ועד  המיוחד  החינוך 
עושר  מלאת  יפיפיה  כשפה  לתה 
על  הילדים  על  ואוהבה  לשוני 

ההורים והצוות החינוכי.
לגננות  שהצגנו  "המודל 
השחקן  היא  הגננת  כי  מסביר 
לזכור  ועליה  הבמה  על  הראשי 
 - צופים  קהל  לה  יש  כי  תמיד 
נרשמות".  תגובותיה  וכל  הילדים 
מפקחת  שרייבר,  ציפי  מסבירה 
גני שפה מטעם 'פתחיה' על הדרך 
הפרויקט  הטמעת  החלה  שבה 

'מדברים חברית' בגני 'פתחיה'  
השיח בגן הופך למבין יותר, 
מפתחים  הילדים  גם  וכך  וברור, 
את  אחד  מבינים  רגשית,  שפה 
וכך  עצמם,  את  מבטאים  השני, 
הצרכים  את  לבטא  יותר  להם  קל 
מתון  דיבור  באמצעות  והרצונות 

ומכבד. 
מה הכוונה 'שפה חברתית'?

"ראשית שפה בונה אקלים. 
אני  עליך.  לשמור  כדי  פה  אני 

רואה את כולם, כמה נעים שמש־
חקים יחד..

משפטים המייחסים יכולת: 
ראיתי  מסוגל.  שאתה  יודעת  'אני 
בודאי  לאורי,  שעזרת  אתמול 
תוכל גם עכשיו לעזור'. ומשפטים 
הפונים אל הקהל ומשתפים אותו: 
טישיו'?  לחיים  להביא  רוצה  'מי 
'שרי רוצה עכשיו להיות לבד, עוד 
אלינו,  ותצטרף  תרגע  היא  מעט 
כוונות  ייחוס  לה'.  מחכות  אנחנו 
התכ־ לא  שאפילו  לילדים  טובות 
וונו: כמו למשל אם ילד נפל וילד 
אחר זז ממקומו, אפשר לומר אני 

רואה שרצית לעזור.. איזה יופי'.
גולדקנופף,  ישראל  הרב 
מנכ"ל רשת 'פתחיה': 'מיד שהבנו 
בהטמעת  הגלום  הפוטנציאל  את 
במא־ חסכנו  לא  החדשה,  השפה 

מץ ומשאבים על מנת שכל הצוות 
החינוכי שלנו יבין את הכלים שיש 
הגדולה  והתרומה  להציע  לשפה 
החבר־ הכישורים  לפיתוח  שיש 

תיים של הילדים' 
השפה,  של  ההצלחה  לאור   
את  להרחיב  ב'פתחיה'  החליטו 
ספר,  הוצאת  באמצעות  המעגל 
את  וההורים  הילדים  את  שילמד 
והכלים  השפה  של  היתרונות 
החברתי.   במרחב  מעניקה  שהיא 

הספר החדש 

וחוק  המשקפיים  "פונצ', 
איך  לילדות  ממחיש  השניים" 
נעים  השניים:  ב'חוק  משתמשים 
הכתיבה  מלאכת  לך'.  וגם  לי  גם 
בידיה  נמסרה  הספר  של  והציור  
סו־ הס -  אסתי  של  המקצועיות  
וביב־ אימהות  מדריכת  פרת, 
ליותרפיסטית.  התוצאה המושל־
מת הפכה מיד עם צאתה ללהיט.

של  ההצלחה  לאחר 
עכשיו  בסדרה,  הראשון  הספר 
קונה  'פונץ'  בסדרה  השני  הספר 
למדפים.   דרכו  את  עושה  חיוך' 
תכנון  בשלבי   - בתור  והבאים 
ועיצוב. כל אחד מהספרים עוסק 
ותוך  אחרת,  חברתית  מיומנות 
כדי מסע סיפורי מרתק, הילדים 
'לומ־ אלא  על'  'לומדים  רק  לא 
וד־ הרגלים  ומסגלים  איך',  דים 
אותם,  שיצמיחו  התנהגות  פוסי 
ולמבוג־ לילדים  השם,  בעזרת 
בעצמם  בטוחים  מאושרים,  רים 
מעגלי  בכל  היטב  ומתקשרים 

החיים.
'פונץ'  ספרי  סדרת  את 
ניתן להשיג ברשת הספרים 'אור 
המעוניינות  ומורות  גננות  חיים'. 
'מדברים  של  הלימודית   בערכה 
ב  אותה  לרכוש  יוכלו   חברית', 
הפד־ המרכזיה  אריה"-  "שתילי 
גוגית, ברחוב ים סוף 34, ירושלים

1 שני יינות טפרברג 
לשמחה כפולה בפורים 

יקב טפרברג חוגג 150 שנים להיווסדו ומציג לקראת ימי המשתה 
והשמחה בפורים שני יינות אדומים מובחרים שיעשו לכם את הפורים 

הכי שמח ואת משלוחי המנות הכי שווים לחג.

משובח  יין  יצירת  סודות 
במשפחת  באדיקות  נשמרים 
טפרברג, כבר חמישה דורות מאז 

 .1870
היקב  הינו  טפרברג  יקב 
שהוקם  הראשון  המשפחתי 
ליקב  להפוך  וזכה  ישראל  בארץ 
המשמר  ומשגשג  איתן  חדשני 
מורשת יין עתיקה שהגיעה לכדי 

אומנות. 
מציע  הפורים  חג  לקראת 
יקב טפרברג את היינות הבאים – 
אסנס  סוביניון  קברנה 

 2016
סוביניון  הקברנה  ענבי 
ייחודיים  כרמים  משני  נבצרו 
בטופוגרפיה  הגדלים  ונבחרים 
העיקרי  הכרם  הררי.   ואקלים 
מעל  מטר   450 של  בגובה  נטוע 
הע־ בגליל  נמצא  הים,  פני  גובה 
ממיקרו  ונהנה  קדש  בעמק  ליון 
ואופטימאלי  ייחודי  אקלים 
הכרם  סוביניון.  קברנה  לענבי 
אפרים,  הרי  ברום  ממוקם  השני 

מטר   650 מעל  בגובה 
מעל פני הים בתנאי אק־
ובהבדלים  הרריים  לים 
טמפר־ בין  משמעותיים 
לט־ ממוצעת  יום  טורת 
קרירה  לילה  מפרטורת 
ענבים  לאיכות  הגורמת 
לביטוי  הבאה  ייחודית 
טעמים  של  גבוה  בריכוז 

וארומות. 
צבע היין אדום עד 
ארו־ עולות  באף  שחור, 
פירות  של  עשירות  מות 
יער שחורים, נגיעות של 
קקאו, קפה, ומעט אדמה 

עם עץ אלון אלגנטי.
הצעת הגשה: בטמפרטורה 
בשר  מאכלי  עם  מעלות   18 של 
עם  אסאדו  קדירת  או  עשירים 

ירקות שורש ועשבי תיבול.
דבוטאז אינספייר 2018

והמרס־ המלבק  ענבי 
איכותיות  מחלקות  מגיעים  לן 
בצ־ עוצמתי  היין  איילון.  מעמק 

בעו המלא והעמוק. 
מגוון רחב של ארו־
אדומים,  פרות  מות 
מלאה  בבשלות   ופטל  דובדבן 
עץ  ניחוחות  עם  משתלבות 
עפי־ משלימה.  בעטיפה  האלון 
מבנה  את  מעצימה  עדינה  צות 

היין המבטיח הנאה מושלמת. 
בטמפרטו־  : הגשה  הצעת 
רה של 18 מעלות עם שוק כבש 
עם ארטישוק ירושלמי ואורז בר.
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