
מברך ומוקיר
את רבבות אלפי מסיימי ש"ס בבלי במחזור 

השנים עשר בסדר לימוד הדף היומי אשר 
הוכרז עליו בכנסיה הגדולה של אגודת 

ישראל, את הרבנים מגידי השיעורים, את 
משתתפי השיעורים, את ארגוני עידוד הדף 

היומי, את המצטרפים למחזור השלשה עשר, 
את הלומדים והחברותות די בכל אתר ואתר

כה לחי!

למעלה מרבבת לומדים במסגרות דרשו, השתתפו 
במעמד העולמי של סיומי דרשו בהיכל יד אליהו

 / עמ' ד

מעמד אדיר ורב רושם בירושלים בחגיגת 
סיום הש"ס של ארגון 'ועתה כתבו לכם'

 / עמ' ד
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יום חג 
לתורה וללומדיה

היהדות התורתית לכל גווניה וחוגיה, עדותיה ושבטיה, 
והתרגשות  יקר  שופעי  הערצה  במבטי  אלו  בימים  עוקבת 
כעת  מסיימים  אשר  החשובים  הלומדים  אלפי  אחר 
סוגיותיו  דפיו,  אלפי  על  כולו,  בבלי  התלמוד  לימוד  את 
וענייניו, במסגרת הישיבה הכלל־עולמית של 'הדף היומי', 
מקים  והמעש,  החזון  איש  של  רוחו  והגות  יצירתו  פרי 
הגאון  וגלילותיה,  פולין  של  במטרופולין  תורה  של  עולה 
הנערץ רבי מאיר שפירא זצ"ל, רבה של לובלין. צעד אחר 
אשר  עד  היומי',  'הדף  אנשי  עשו  תורתית,  בנחישות  צעד, 
ורווי  הרגש  טעון  היום  והנשגב,  הגדול  חגם  ליום  הגיעו 
ההתרגשות. עבודת עמל עקבית, רצופה ויום יומית במשך 
גדול.  לחשבון  אלו  בימים  מצטרפת  שנים  משבע  למעלה 
לדף  מצטרף  היום  של  זה  היומי.  הדף  של  וטבעו  טיבו  זהו 
חודש  לשבוע,  שבוע  שלאחריהם.  לזה  ושניהם  מחר,  של 
מאז  לימוד,  ירחי  מתשעים  למעלה  לשנה.  ושנה  לחודש 
כאשר  הסיום,  לעת  יחד  מתחברים  תשס"ה,  א'  באדר  כ"א 

השמחה ממלאת עולם ומלואו.              

ירושלים עיה"ק לבשי עוזך ותפארתך - בניך מקרוב ומרחוק יבואו לגיל ולשמוח בשמחת התורה

לומדי התורה ברבבותיהם ישתתפו הערב במעמד סיום הש"ס 
המרכזי בראשות מרנן ורבנן גדולי וצדיקי הדור שליט"א 

רבבות המשתתפים יאזינו לדברות קדשם של רועי ומנהיגי הדור בחשיבות ההצטרפות ללגיונו של מלך ^ במעמד יועלה זכרו של פוסק הדור מרן הגרי"ש אלישיב 
זצוק"ל ^ המעמד יועבר ב'שידור חי' ל־1,082 מוקדים בארץ ובתבל ^ מקהלת 'קהילות ישראל' תופיע בלחנים סוחפים ^ התעניינות רבה בכלי תקשורת בעולם 

מאת י. מוזסון

מתכוננים  ישראל  בית  המוני 
קודש  בחרדת  דרוכה,  בציפיה 
הרוח  התרוממות  של  ובאוירה 
לקראת המעמד הכביר של 'כבוד 
התורה' בחגיגת סיום הש"ס המ־
היומי'  ה'דף  לימוד  מסדר  רכזית 
הערב  שיערך  ה־12  במחזור 
בראשות   – ירושלים  בעיה"ק 
הדור  וצדיקי  גדולי  ורבנן  מרנן 
זיוום  מהוד  שיאצילו  שליט"א, 
לקידוש  האדירה  ההתכנסות  על 
שמו יתברך בעולם, ובהשתתפות 
רבבות אלפי ישראל מסיימי ולו־

מדי הש"ס.
שבפאתי  הענקי  במתחם 
צו־ בואכה  דפנה  מעלות  שכונת 
מת שדרות אשכול כביש מס' 1, 

האדיר  המעמד  יערך  שבתחומו 
העבודות  מערך  סופית  נשלם   –
כא־ המורכבות,  הלוגיסטיות 

בצורה  הוכן  כולו  המתחם  שר 
הבמות  ומרשימה.  מרהיבה 
המפלסים  ומערכת  המדורגות 
והיציעים – עומדים מוכנים לק־

שיבואו  החוגגים  המוני  את  לוט 
יחדיו  לחגוג  הארץ  רחבי  מכל 

את שמחת התורה.
הבט־ כוחות  נערכו  במקביל 

האבטחה  ואנשי  המשטרה  חון, 
החו־ להמוני  האירוע.  לקראת 
גגים אשר יוכלו להכנס למתחם 
כרטיס  הצגת  באמצעות  רק 
כניסה הונפקו הנחיות מיוחדות, 
על  תעמוד  שהמשטרה  ונמסר 
ממתחם  לעבור  יוכלו  שלא  כך 
לש־ יתבקש  אחד  וכל  למתחם, 

בת אך ורק במתחם המופיע ע"ג 
שאנשי  נמסר  כמו"כ  הכרטיס. 
האבטחה יפעלו במלוא החומרה 
מעל  דילוג  או  טיפוס  כל  למנוע 
מסביב  שהוצבו  הגדרות  גבי 
הנחיות  כאשר  האירוע,  למתחם 
מיר־ אחריות  מתוך  נקבעו  אלו 

חלילה  פגיעה  כל  למניעת  בית 
בבטחונם של המוני החוגגים.

המעמד,  לתכנית  בהתאם 
מתחמי  לכל  השערים  פתיחת 
 5.30 בשעה  תהיה  האירוע 
תתקיים   7.15 בשעה  אחה"צ, 
ובסיומה  המונית  מנחה  תפילת 
פסוק  יחדיו  הקהל  כל  יאמר 
תהילים  פרקי  מספר  בפסוק 
סגירת  לאחר  ישראל.  לישועת 
השערים בשעה 7.30 יפתח המ־
לכבודה  המרהיב  החגיגי  עמד 

של תורה.
וצדיקי  גדולי  ורבנן  מרנן 
בבואם  יתכנסו  שליט"א  הדור 
האח"מים  בחדר  למעמד, 
מכן  ולאחר  במקום,  שהוקם 
האירוע  למתחם  יחדיו  יכנסו 
התורה',  'כבוד  מעמד  את  לכבד 
יקבלו  ישראל  בית  המוני  כאשר 
הדרת  במלוא  קדשם  פני  את 
ובשירה  הקודש  וחרדת  הכבוד 
הח־ השיר  של  וסוחפת  מרגשת 

דש שהולחן לקראת האירוע על 

מרן הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א 
ראש ישיבת פוניבז':

"הדף היומי - שלמות האחדות"

הגאון רבי צבי כץ שליט"א 
ראש ישיבת חזון נחום:

"הדף היומי - המצוה של הדור"
של  האחדות  את  היוצר  הוא  היומי  "דף 
מלבד  כי  וישראל.  הוא  בריך  קודשא  אורייתא, 
דבר  שהוא  ישראל  כלל  של  האחדות  ענין  גודל 
חשוב לכשעצמו, כשיש לכל ישראל נושא אחד 

כולם,  את  בכך  מאחד  והוא  בו  עסוקים  שכולם 
הרי כאשר הנושא המאחד הזה היא התורה, הרי 
ועם  הקב"ה  איחוד  של  שלימות  נוצרת  שבכך 

שלום  הנתיבות  ורבי  דמורי  בפי  "מרגלא 
זיע"א על דברי הנועם אלימלך (פ' נח) "בכל דור 
ודור יש שורש לתקן מצוה מיוחדת יותר משאר 
מצות  היא  המיוחדת  המצוה  דבדורנו  מצות", 

וסיעתא  התעוררות  רואים  בזה  כי  תורה  תלמוד 
דשמיא מיוחדת. לפי זה יש לראות במה שזכינו 
לכך  נתעוררו  שלא  היומי  הדף  לתקנת  בדורנו 

  המשך בעמ' ב  המשך בעמ' ב
  המשך בעמ' ב

  המאמר המלא עמוד ב'

הושלמו ההכנות. המתחם מוכן לקליטת הרבבות | אליהו הלוי

נחמן יהונתן גרינוולד
בהר"ר יצחק הי"ו

ישיבת עמלה של תורה י-ם
ירושלים

ברכה ליברמנש
בהר"ר נחמן הי"ו
סמינר בית יעקב הישן ירושלים
בית שמש

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום שלישי, י"ב במנחם־אב תשע"ב

דוד הכט
בהר"ר שלמה הי"ו

ישיבת נעם התורה ב"ב
קרית גת

מרים פרנץ
בהר"ר יוסף זאב הי"ו
סמינר שרייבר החדש
אשדוד

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור לח' במנחם־אב תשע"ב



עמוד ב | יום ג', י"ב במנחם־אב תשע"ב | המבשר

יום חג לתורה וללומדיה
ושבטיה,  עדותיה  וחוגיה,  גווניה  לכל  התורתית  היהדות 
והתרגשות  יקר  שופעי  הערצה  במבטי  אלו  בימים  עוקבת 
את  כעת  מסיימים  אשר  החשובים  הלומדים  אלפי  אחר 
לימוד התלמוד בבלי כולו, על אלפי דפיו, סוגיותיו וענייניו, 
במסגרת הישיבה הכלל־עולמית של 'הדף היומי', פרי יצירתו 
תורה  של  עולה  מקים  והמעש,  החזון  איש  של  רוחו  והגות 
מאיר  רבי  הנערץ  הגאון  וגלילותיה,  פולין  של  במטרופולין 
בנחישות  צעד,  אחר  צעד  לובלין.  של  רבה  זצ"ל,  שפירא 
חגם  ליום  הגיעו  אשר  עד  היומי',  'הדף  אנשי  עשו  תורתית, 
עבודת  ההתרגשות.  ורווי  הרגש  טעון  היום  והנשגב,  הגדול 
שנים  משבע  למעלה  במשך  יומית  ויום  רצופה  עקבית,  עמל 
של  וטבעו  טיבו  זהו  גדול.  לחשבון  אלו  בימים  מצטרפת 
לזה  ושניהם  מחר,  של  לדף  מצטרף  היום  של  זה  היומי.  הדף 
שלאחריהם. שבוע לשבוע, חודש לחודש ושנה לשנה. למעלה 
מתשעים ירחי לימוד, מאז כ"א באדר א' תשס"ה, מתחברים 

יחד לעת הסיום, כאשר השמחה ממלאת עולם ומלואו.

ישראל  בית  עם  במקהלות  שהתקבלה  הקדושה  התקנה 
בחודש  ישראל  אגודת  של  הגדולה  בכנסיה  יחד  בהתאספם 
ובבתי  מדרשות  בבתי  תמוט  בל  יתד  תקעה  תרפ"ג,  אלול 
כנסיות. היא היתה לאחת מן המתנות הטובות אשר העניקה 
התנועה הקדושה 'אגודת ישראל', שזה עתה חגגה מאה שנים 
היא  הדרך  בצדקת  איתנה  אמונה  ישראל.  לעם  לייסודה, 
אשר  סאנוק  של  הצעיר  לרבה  דשמיא,  בסיעתא  לו,  שעמדה 
מעמד  באותו  המופלאה  התכנית  את  הציג  ובתעצומות  בעוז 
זצוקללה"ה,  ורבנן  מרנן  של  כבוד  הופעתם  במעמד  עילאי, 
במזל,  תלוי  הכל  ישראל.  עדת  מנהיגי  אריאל,  גולת  ראשי 
וחזונו הכביר ורב השאיפות קרם עור וגידים והחלום המופלא 
והבלתי  הגרנדיוזית  התכנית  העיניים.  לנגד  והתגשם  קם 
נתפסת שהצליחה וסחפה אחריה את אלפי משתתפי הכנסיה 
סוחפת  והיא  הזה  היום  עצם  עד  בדרכה  ממשיכה  הגדולה 
לתורה,  עתים  המקדישים  לומדים  עדרי  קסם  בנימי  אחריה 

הקובעים לה עתים במסירות נפש מדי יום ביומו. 

פורשים  ומפוארים  חשובים  תורה  וארגוני  דרא,  אכשר 
טובות,  פעולות  היומי.  הדף  והוגי  לומדי  על  לסוכך  כנפיהם 
אלו  את  ולרומם  לפאר  כדי  עמל  בדי  נעשות  ונכבדות  רבות 
יום  מעשה  היומי,  הדף  ללימוד  נאמן  חוק  להם  הקובעים 
הנלמדות  המסכתות  של  המפוארות  ההוצאות  מלבד  ביומו. 
דבר בעתן, בהן מבוארות ומוצגות בטוב טעם ודעת העניינים 
ומבחן  לשינון  מסלולים  מגוון  שהוקמו  הרי  הנלמדים, 
שיהיו  עליונה  במטרה  היומי,  הדף  במסגרת  הנלמד  החומר 

הדברים הנלמדים מחודדים בפה, שגורים כמונחים בקופסא 
חשובים  ארגונים  של  חלקם  בכיסיה.  דמנח  כמאן  ומסודרים 
קמה  אשר  הלב  ומרנינת  המופלאה  בתופעה  ביותר  רב  אלו 
תשחורת,  בני  אלפי  אלפי  בדמות  זה  יתום  בדור  ניצבה  וגם 
העמלים  כפיים,  יגיעי  בתים  בעלי  לצד  אהל,  יושבי  אברכים 
בתורה וקובעים שיעור בדף היומי, לא רק על מנת לצאת ידי 
ללמוד  בה,  להתייגע  בתורה,  להעמיק  מנת  על  אם  כי  חובה, 

ולהבין, להשכיל ולדעת, בעמקי הסוגיות ושקלא וטריא.

הוא  חג  יום  המסיימים,  בין  היום  להיות  זכו  שלא  אלו  גם 
להם. גם אלו שסדרי הלימוד הקבועים שלהם אינם מושתתים 
לפי סדר הדף היומי – גם להם היום הזה הוא יום שמחה. כל 
זה.  ביום  ושמח  שש   – התורתית  היהדות  שורות  על  הנמנה 
ולא רק בשל המוסכמה הידועה כי גם ביום שמחת אח או שכן 
ומהותית,  פנימית  היא  כאן  השמחה  ועולצים.  עולזים  קרוב 
עמוקה ומקפת רובדים נסתרים בנבכי הלב. האח! אשרנו מה 
זה  חג  ביום  ירושתנו!  יפה  מה  גורלנו!  נעים  מה  חלקנו!  טוב 
בו מועלה על נס התלמוד הבבלי, מתחדדת ומתבלטת יקרת 
ערכנו. הן לומדים אנו את אותם פרקי גמרא שלמדו אבותינו 
והאמוראים  התנאים  דברי  אותם  את  פזוריהם,  בארצות 
התעמקו  בהן  גמרא  סוגיות  אותן  את  אבותינו,  אבות  שלמדו 
וחמש  כאלף  במשך  שנה!  מאות  וחמש  כאלף  במשך  יהודים 
אותה  משנה,  אותה  גמרא,  אותה  תורה,  אותה  שנה!  מאות 
שקלא וטריא, אותה קושיה, אותה עמילות, אותה יגיעה, וגם 

– אותה שמחה!

ביום חג עילאי ומרומם זה, מוגשת ברכת היהדות הנאמנה 
אלפי  כבוד  הדרת  מול  אל  גואים  הערכה  וברגשי  פאר  ברוב 
ה'  יהי  היומי:  הדף  במסגרת  הבבלי  התלמוד  ומסיימי  לומדי 
השנים  במחזור  אלו  מסכתות  לסיים  שזכיתם  וכשם  עמכם, 
התלמוד  את  ולסיים  להתחיל  יתברך  בעזרתו  תזכו  כן  עשר, 
ללמוד  לטובה,  עלינו  הבא  עשר  השלשה  במחזור  הבבלי 
תורתו  תלמוד  דברי  כל  את  ולקיים  ולעשות  לשמור  וללמד 
ותלמידי  והאמוראים  התנאים  כל  שזכות  רצון  יהי  באהבה. 
מפיכם  התורה  תמוש  שלא  ולזרעכם  לכם  יעמוד  חכמים 
בפז!  מסולאים  לומדים  עולם.  עד  זרעכם  וזרע  זרעכם  ומפי 
רבות  בסכנות  ומחוץ  מבית  אנו  מוקפים  בהם  אלו,  בימים 
כל  ועל  עלינו  שתגן  תורתכם  תלמוד  היא  יפה  ובגשם,  ברוח 
בית ישראל, שנהיה כולנו מבורכים ומשומרים מכל פורענות 
הכתובות  הברכות  בכל  ה'  יברכנו  לעולם,  ובאה  המתרגשת 
יופיע  בו  והמקווה  הגדול  ליום  נזכה  עדי  הזה,  התורה  בספר 

אליהו לבשרנו, ומלאה כל הארץ דעה כמים לים מכסים.

עליהם  מקבלים  'וכולם  המילים 
בא  אשר   – שמים'  מלכות  עול 
והשמחה  ההתרגשות  את  לבטא 
לבבות  את  המציפה  הגדולה 
שמ־ לרגל  ישראל  בית  המוני 
מקבלים  שהם  תוך  התורה,  חת 
עול  את  באהבה  מחדש  עליהם 
ולסיים  להתחיל  התורה,  לימוד 
את סדר לימוד ה'דף היומי' במ־

חזור ה־13.
אמור  הפתיחה  דברי  לאחר 
ואמירת  הסיום  מעמד  להתקיים 
הסיום  לעריכת  ותיכף  ההדרן 
בסדר  הפתיחה  מעמד  יתקיים 
במ־ החדש.  במחזור  הלימוד 

קדשם  מדברות  ישאו  זו  סגרת 
הדור  וצדיקי  גדולי  ורבנן  מרנן 
תוקף  על  יעמדו  אשר  שליט"א, 
בני  המוני  בקרב  היום  קדושת 
עם ישראל, המביעים את שמחת 
לגיון  על  נמנים  היותם  על  לבם 
תורתו  בלימוד  עולם,  של  מלכו 
מאוחדים  כשהם  באהבה  הק' 
הכתר  במתן  יחדיו  ומלוכדים 
בחגיגת  העולמים,  לחי  והכבוד 

השמחה לכבודה של תורה.
להמוני  יקראו  בדבריהם 
יחודית  הזדמנות  לנצל  העם 
החדש  המחזור  התחלת  של  זו 
עפ"י  הש"ס  בלימוד  ולהשתלב 
שנתקבל  היומי',  ה'דף  סדר 
רבבות  אלפי  ע"י  וחיבה  באהבה 
תקנת  נתקבלה  מאז  ישראל,  בני 
הקודש לפני 89 שנים ע"י צדיקי 
הגדולה  בכנסיה  הדורות  וגאוני 
ישראל,  אגודת  של  הראשונה 
עפ"י הצעתו של רבה של לובלין 
שפירא  מאיר  רבי  הגה"ק  מרן 

זצוק"ל.
יע־ הקדיש –  אמירת  לאחר 
והמרגש  המרטיט  המעמד  רך 
רחמים'  מלא  'א־ל  תפילת  של 
רעיון  הוגה  של  נשמתו  לטובת 
שפי־ הגר"מ  מרן  היומי'  ה'דף 
וריש  לובלין  של  רבה  זצ"ל  רא 
ולעילוי  לובלין,  חכמי  מתיבתא 
הקדו־ מיליון  ששת  של  נשמתם 
שים מאחינו בני ישראל שהועלו 

בשואה  השם  קידוש  מוקד  על 
האיומה, ונשמותיהם של רבבות 
הלכו  אשר  היומי'  ה'דף  לומדי 
לעולמם מאז הוחל בסדר לימוד 
השנה  בראש  היומי'  ה'דף  סדר 

תרפ"ד. 
רחמים'  מלא  'א־ל  תפילת 
והמרגש  המרטיט  בנוסח  תאמר 
סיום  מעמד  לקראת  שחובר 
בעלי  מגדולי  אחד  ע"י  הש"ס 
זכרם  יועלה  אף  ובה  התפילה – 
שהלכו  היומי'  ה'דף  לומדי  של 
ה־12  המחזור  במהלך  לעולמם 
ולא זכו לסיים את הש"ס ולחגוג 

יחד עם המוני בית ישראל. 
המעמד  במרכז  כי  נמסר, 
פוסק  של  הטהור  זכרו  יועלה 
הדור מרן הגאון רבי יוסף שלום 
אלישיב זצוק"ל, שנשמתו עלתה 
פחות  לפני  השמימה  בסערה 
בית  המוני  כאשר  משבועיים, 
ישראל יתייחדו עם זכרו הטהור 

זכו  שלא  על  כאבם  את  ויביעו 
האדיר  המעמד  את  שיפאר 
במעמד  האישית  בהשתתפותו 

שמחת התורה.
המרכזית  הבמה  מאחורי 
בגו־ ססגוני  קיר  נבנה  הענקית 

העת  כל  יוצגו  מעליו  רב,  בה 
מסרים  אלקטרוניים  באמצעים 
הקודש  קריאת  את  הנושאים 
היומי'.  ה'דף  בלימוד  להשתלב 
מצגת  תוקרן  הארוע  במהלך 
ומרגשת,  מרתקת  קולית  אור 
בה יובא סיפור אותנטי מהחיים 
היום  כל  העמל  יהודי  המציג 
קשות לפרנסתו ובסיומו של יום 
לשי־ בהתלהבות  ממשיך  מפרך 

ונאמנות  בעקביות  היומי  עור 
את  לחגוג  זוכה  הוא  כיום  והנה 
בית  המוני  עם  יחד  הש"ס  סיום 
הקריאה  יוצאת  ומפיו  ישראל, 

'גם אני זוכה לסיים את הש"ס'.
בנוסף, ישולב במצגת תיעוד 

הש"ס  סיום  ממעמדי  ערך  רב 
בראשות  שנערכו  הכבירים 
מרנן ורבנן גאוני וגדולי הדורות. 
של  ורבגוני  מעניין  תיעוד  וכן 
שהתקיימו  נדירים  שיעורים 
לימוד  כאשר  השנים,  לאורך 
בכל  עוז  בכל  נמשך  היומי'  ה'דף 
כשגם  ליום,  נפסק  ולא  השנים 
נפשם  מסרו  השואה  בתקופת 
הדף  את  ללמוד  יהודים  המוני 
ובתנאי  ובמקלטים  במרתפים 

מחתרת מחפירים.
במהלך המעמד אמורים לה־
חברי  וזמרה  שירה  בפרקי  נעים 
'קהילות ישראל', בהש־ מקהלת 
תתפות למעלה מ־30 טובי בעלי 
הקהילות  כלל  מקרב  המנגנים 
של  בניצוחו  הקודש,  וחצרות 
המלחין החסידי המפורסם הר"ר 
שורה  שישמיעו  ביכלר,  פינחס 
עוצ־ מוסיקאליות  יצירות  של 

מתיות בלחנים חדשים מרתקים 

כבוד  למעמד  במיוחד  שהולחנו 
ענקית  מערכת  בליווי  התורה, 
הר"ר  של  בניצוחו  זמר  כלי  של 
המקהלה  רוזנבלום.  מונה  משה 
במת  על  ימוקמו  והתזמורת 

'היכל הנגינה' המפוארת.
עם סיום המעמד ייצאו המו־

וריקודי  בשירה  המשתתפים  ני 
עוז לרגל חגיגת השמחה לגמרה 
של תורה, כאשר המוני החוגגים 
אלפי  מאות  יצטרפו  אליהם 
יעקבו  אשר  ישראל  בני  רבבות 
בשידור החי באמצעות לוויינים 
כל מהלך המעמד – יקבלו  אחר 
של  נעלה  תחושה  מתוך  עליהם 
נמנים  להיות  הרוח,  התרוממות 
בסדר  להשתלב  דברו,  עושי  על 
בעת  ובע"ה  היומי'  ה'דף  לימוד 
שיערך  ה־13  המחזור  סיום 
שנת  טבת  לחודש  ז'  ביום  אי"ה 
מסיימי  על  נמנים  יהיו  תש"פ 

הש"ס.

˙נו כבו„ ל˙ור‰! ‰בו ‚ו„ל ללומ„י‰!

לומדי התורה במעמד סיום הש"ס המרכזי 

מרן הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א 
ראש ישיבת פוניבז':

"הדף היומי - שלמות האחדות"

הגאון רבי צבי כץ שליט"א  
ראש ישיבת חזון נחום:

"הדף היומי - המצוה של הדור"

אלו  דברים  השלימה".  האחדות  וזוהי  התורה  עם  ישראל 
בשיחה  שליט"א  פוברסקי  דוב  ברוך  רבי  הגאון  מרן  אמר 
בלימוד  ה־13  מחזור  התחלת  לקראת  'המבשר'  סופר  עם 

הש"ס בדף היומי.
"יתירה מזאת יש בקביעת סדר הלימוד הקבוע בסדר 
עולמי, שהיא גם עצה טובה כנגד יצר העצלות שבאדם כי 
לימוד הדף היומי מחייב את האדם ללמוד כל יום. כל יום 
ואם  היום  לאותו  מיוחד  לימוד  של  חובה  אתו  נושא  ויום 
דילג על יום אחד, הלימוד שלמחרת לא ימלא את חסרונו 

של אותו יום החסר עד שימלא את החסר.
לדעת  יש  האמורות,  המעלות  שתי  שמלבד  "אלא 
מיש־ ואחד  אחד  כל  על  חובה  הוא  היומי  הדף  שלימוד 

שמרוב  בעיון,  בתורה  ההוגים  תורה  בני  על  בפרט  ראל! 
ללמוד  מספיקים  שאינם  כמעט  העיון  בלימוד  עיסוקם 
את  ללמוד  חייב  ישראל  איש  כל  והרי  התורה.  כל  את 
של  מסכתות  ששים  פני  על  המתפרסת  כולה  התורה  כל 
פה.  שבעל  התורה  שהיא  לנו  קבעו  שהאמוראים  הש"ס 
כמו שמביא בספר חסידים (סימן תתקכח) בשם ר' משה 
על  אשר  ושררה'  'נסיכה  מלשון  היא  שמסכת  זי"ע  זכות 
המה  'ששים  ח)  (ו,  השירים  בשיר  המלך  שלמה  רמז  כך 
כמעט  זה  וחוב  שבש"ס.  המסכתות   60 הן  שאלו  מלכות' 

שנשתכח אצל ציבור העוסקים בעיון.
"אמנם, מי שיודע בנפשו שהוא יכול ללמוד את הדף 
בעיון, לא ימלא את חובתו בלמוד הדף שלא בעיון, שכי־
דוע שיטת הגר"ח מוואלוזין זצ"ל שגם לימוד תורה בחו־

סר עיון היא בגדר של ביטול תורה. אבל חוסר לימוד של 
חלק בתורה ודאי שהוא בגדר ביטול תורה. ולכן דוקא על 
תלמידי החכמים העוסקים בעיון שמגודל לימודם בעיון 
דוקא  בתורה,  חלקים  של  הלימוד  את  לאבד  עלולים  הם 
כל  לימוד  של  במסגרת  להשתלב  החובה  מוטלת  עליהם 

התורה כולה. 

בדורות הקודמים, שע"י תקנה זו נתגבר ונתחזק לימוד התורה 
ונקבעו בכל אתר שיעורים לרבים וגם אלו שאין תורתם אומ־
נתם. אין זאת כי אם יד ה' – במטרה לחזק בדורנו את לימוד 
התורה בחלק הבקיאות". דברים אלו אמר הגאון רבי צבי כץ 
מחזור  התחלת  לקראת  'המבשר'  סופר  עם  בשיחה  שליט"א 

ה־13 בלימוד הש"ס בדף היומי.
"רוממות ענין הדף היומי בפרט ע"י קביעת שיעור ברבים 
עבודה.  היא  גם  נהיית  שהתורה  היא  לכך  הקבוע  ובביכנ"ס 
העוסק  כל  ע"א)  קי  (מנחות  כמאז"ל  הלימוד  עצם  מלבד 
הקביעות  עצם  חטאת.  ומנחת  עולה  הקריב  כאילו  בתורה 
כשהקביעות  לרבו,  העבד  עבודת  של  עיקרה  הוא  והשעבוד 

היא גם במקום ובזמן יש בזה את ענין של קרבנות צבור. 
"כפי ששנינו בתמורה (יד ע"א) שנחלקו חכמים ור"מ בט־
עם שקרבנות צבור דוחים טומאה ושבת אי משום היותם של 
הכללי  הדין  מלבד  וזה  בזמן,  קבועים  היותם  משום  אי  צבור 
הע־ ושלושת  בביהמ"ק.  דוקא  מקום  להן  שקבוע  בקרבנות 

הדף  לימוד  שיעור  קביעת  בתקנת  מוצאים  אנו  האלה  נינים 
היומי: בצבור, בזמן ובמקום.

"ידועים דברי המהרש"א (סוף ברכות) על מה שאיתא כל 
ועליו  השכינה  פני  ומקבל  זוכה  לביהמ"ד  מביהכנ"ס  היוצא 
נאמר ילכו מחיל אל חיל – שחיל היינו רבים. וכמו שתפלת 
בחבורה,  אלא  נקנית  אינה  התורה  כך  יותר  מקובלת  רבים 
ומופלאה סברת ה'פני יהושע' במגילה (ג ע"א) דתלמוד תורה 

דרבים לא מצינו שאינו דוחה שבת! 
חדש  מחזור  התחלת  של  בפרק  עלינו  מוטלת  זו  "חובה 
ישראל –  ושמע  "הסכת  עה"פ  ע"ב)  סג  (ברכות  ששנינו  כפי 
עשו כתות כתות ועסקו בתורה לפי שאין התורה נקנית אלא 
בחבורה". ואמרו באבות (פ"ג מ"ו) "עשרה שיושבין ועוסקין 
בתורה שכינה שרויה ביניהם", היינו שזוכים למדרגה מיוחדת 
של  עליון  בקשר  כאחד  כולם  את  המקשר  התורה  בעבודת 

כלליות ישראל בבחינת אורייתא קוב"ה וישראל חד הוא. 

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון  המשך מעמ' ראשון

על גדות הלב /// יוחנן ברנשטיין

חזו, חזו, בני חביבי
היום, יום השלישי שנכפל בו כי טוב, 
לעת ינטו צללי ערב, כשקרני השמש ית־

בשמי  ותאיר  יעלה  מערבה,  לשקוע  חילו 
עולם אור כפול ומכופל שבעתיים – אורה 
של תורה שיזהיר במלוא תפארתו וזוהרו. 
ויבקיע  יפציע  הגלות  ואפילת  בחשכת 
כשחר – אורה המופלא של כנסת ישראל 
שמחת  את  זה  ביום  החוגגת  ברבבותיה 

התורה. 
תתפרץ  ישראל  בית  המוני  מליבות 
כל  לה  שאין  עילאית  שמחה  היום  בזה 
שיעור וחקר, חדוות הלב הרוגשת ועולה 
על כל דמיון ותיאור – הנה זה היום אשר 
בכל  ישראל  אלפי  רבבות  הגשימו  בו 
העולם כולו את שאיפת חייהם, כשזוכים 
נלמד  אשר  כולו,  הש"ס  את  לסיים  בס"ד 
היומי'  ה'דף  את  רבה,  וביגיעה  בעקביות 

יום אחרי יום, דף אחרי דף. 
מלכים  כבאוצר  החוגגים  של  בחיקם 
שוכנים להם אחר כבוד הון רב ויקר אשר 
אלפיים   – לו  ישוו  לא  דעלמא  חללי  כל 
הגמרא  דפי  עשרה  ואחת  מאות  שבע 
הקדושים של התלמוד בבלי. בלב השמח 
והמתרונן צבורה לה קדושה שאין דומה לה 
– הוויות אביי ורבא שנקנו בעמל וביגיעה, 
לעי־ נלמדו  אשר  וסבוכות  קשות  סוגיות 
תים גם בתום ימים מפרכים ובנדנוד שינה 
מעפעפיים – והנה זה היום לו קיוינו הגיע, 
בו נגילה ונשמחה בישועתו, בו ובתורתו. 
כן שמחה זו פורצת גבולות,  אשר על 
מקיפה היא ארצות ויבשות וחובקת עול־

מות – הן בני א־ל חי זוכים ביום הזה לחגוג 
גמרה  שמחת  את  והדר  פאר  ברוב  יחדיו 

כל  של  החיים  מרכז  היא  אשר  תורה,  של 
אשר בשם ישראל יכונה.

במעמד הגדול המתקיים היום בפלט־
רין של מלך עיר הקודש והמקדש, יתקב־

צו יחדיו לשמחת התורה, חברת צדק עדה 
המאושרה, זקנים ונערים בכל שורה ושו־

את  המחבבים  ישראל  רבבות  המוני  רה, 
התורה כביום נתינתה ומתענגים מזיו יק־

רה, וברגשי גיל ומורא ניגשים הם למעמד 
ומיד  כולו  הש"ס  את  יסיימו  שבו  הנשגב 
עם  ויכרתו  להשלמה,  ההתחלה  יתכיפו 
התורה ברית נאמנה לעוד שבע וחצי שנה.

כל  בראש  השמחה  ותתנשא  תתגדל 
חוצות, יגדל השיר והשבח ביום הזה לדר 
בנהורא, יפצחו ההרים רינה והגבעות יתנו 
שיר ושבח הלל והודאה לנותן התורה, על 
בשמ־ לשמוח  הזה  לזמן  וקיימנו  שהחיינו 
חת התורה המשמחת לב ועיניים מאירה.

בראשות  זו  שמים  לשם  בהתכנסות 
עיני העדה גדולי הדור ומאוריו – יצהירו 
המוחלטת  נאמנותם  על  ישראל  בני  עם 
לבורא יתברך שמו ולתורתו הק', במעמד 
התורה,  כשמחת  שמחה  אין  כי  יכריזו  זה 
עול  מחדש  עליהם  יקבלו  כאחד  וכולם 
בעוז  וללכת  להוסיף  עליהם,  מלכותו 
ולשקוד  להתמיד  תורה,  של  באורה 
כוח  בתוספת  חייליה  להגביר  באהלה, 
יחדיו  וביראה,  באהבה  והוגיה  לעמליה 
ימשיכו מחבביה ומוקיריה להחזיק בגאון 
את עץ החיים וירחיבו את לגיונו של מלך 
שמו  ולהאדיר  להגדיל  המלכים,  מלכי 

יתברך בעולם.
ונרגשת  מפעמת  נעלית,  רצון  בשעת 

עינינו  לנגד  מאליה  ומזדקרת  עולה  זו, 
ישראל  יתבין  'כד  המפורסם:  המאמר 
אומר  קוב"ה  התורה,  בשמחת  ועסקין 
דמש־ חביבי  בני  חזו   – דיליה  לפמליא 

בחדוותא  ועסקין  דיליה  מצרוהי  תכחין 
פמליא  בפני  מתפאר  בריך  קודשא  דילי'. 
השוכחים  החביבים  בבניו   – מעלה  של 
ועו־ עליהם,  המעיקין  חבילין  אותן  מכל 

חמדה  באותה  יתברך,  בשמחתו  סקים 
גנוזה שהנחיל להאי עמא פזיזא שהקדימו 
זרעם  ועל  עליהם  וקיבלו  לנשמע,  נעשה 
הק־ התורה  למען  להם  אשר  כל  למסור 

אכן  כי  עדיו  יתן  במרומים  ויושב  דושה. 
– אין דורשיה ולומדיה כישראל. 

יעלו  בוודאי  זו,  דרעווין  רעווא  בעת 
לפני  ישראל  על  טוב  להמליץ  ויעמדו 
רבואות  ריבי  אותם  יתברך  כבודו  כסא 
כתות המלאכים הק' שנבראו מלימוד דפי 
הגמרא של מאות אלפי רבבות בני ישראל 

במשך שבע ומחצה שנות המחזור ה־12.
ראשונים  אמוראים,  תנאים  ומאותם 
רבבות  שיננו  תורתם  שאת  ואחרונים, 
לשלוחים  לנו  להיות  נבקש  החוגגים, 
שוכן  לפני  והתחננו  עמדו   – נאמנים 
מעולים, והעלו תחינותינו הבוקעות מכל 
נימי הלב. אבינו אב הרחמן, אנא השקיפה 
עמך  את  וברך  השמים  מן  קדשך  ממעון 
באור פניך, בראותך כי חפצים הם לעשות 
רצונך וכי יערב להם ידידותיך מנופת צוף 
ונפש  לב  בכל  הם  ומתדבקים  טעם,  וכל 
אנא  הק',  תורתך  אור  זיו  נועם  באמרי 
הגלה נא ופרוס את סוכת שלומך עליהם, 

מהר אהוב כי מועד ותחנם כימי עולם. 

מרנן ורבנן גדולי ישראל במעמד סיום הש"ס בירושלים במחזור ה-11 בשנת תשס"ה
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מעמד 'כבוד התורה': הוראות, דרכי 
גישה וסדורי תחבורה ציבורית

מאת י. מוזסון

מעמד  משתתפי  המוני  עבור 
הוראות  נקבעו  התורה'  'כבוד 
דרכי  אודות  מיוחדות  והנחיות 
ההגעה למתחם האירוע הממוקם 
בצומת  אשכול  שדרות  במעלה 
עם  יחד  לב,  בר  דרך  מס' 1  כביש 
ראשי  עם  שנעשו  הסיכומים 
לגבי  הצבורית  התחבורה  חברות 

סידורי הנסיעות לאירוע.
עפ"י סיכום שנעשה בישיבה 
חברות  גורמי  כל  עם  שנערכה 
שכל  הוחלט  בארץ,  התחבורה 
אשר  פקח  מצדה  תעמיד  חברה 
אחה"צ  משעות  החל  יעקוב 
אחר מהלך הנסיעות לירושלים, 
וידאג לתגבור הנסיעות בהתאם 
חברת  לצורך. מבני ברק תפעיל 
לירוש־ אוטובוסים  של  צי  'אגד' 

לים, החל מהשעה 16.30 אחה"צ 
מהתחנה שע"י מגדל המים ברח' 

חזון איש.
העיר  בתוככי  הנסיעות 
מהש־ החל  יתוגברו  ירושלים, 
העיר  שכונות  מכל   17.30 עה 
בהתאם לצורך, יחד עם זאת אף 
הקלה  הרכבת  נסיעות  יתוגברו 

למתחם  עד  מגיע  מסלולו  אשר 
המעמד.

לצבור,  שנקבעו  בהנחיות 
נמסר כי לא תתאפשר חניה בכל 
אזור האירוע, מומלץ להגיע בר־
כבת הקלה או בתחבורה הציבו־
אשכול  שדרות  לצומת  עד  רית 
להמשיך  ומשם  נטר,  קרל   –
הבאים  לאלו  רגלית.  בהליכה 
שמואל   – אילן  בר  מצומת 
דרך  ימינה  להמשיך  יש  הנביא 
אשר  שרגאי  זלמן  שלמה  רח' 
ייחסם לתנועת כלי רכב. לבאים 
מרחוב שמעון הצדיק אין מעבר 
דרך רחוב חיים בר לב, אלא יש 
נטר  קרל  רחובות  דרך  להמשיך 
ההכוונה  שלטי  עפ"י  ומח"ל 

שיוצבו במקום.
נמסרו  המשטרה  מטעם 
לשמור  לצבור  נוקשות  הנחיות 
אין  ולפיהם  הבטיחות,  כללי  על 
הפתוחים  בכבישים  כלל  לצעוד 
לתנועה, אלא רק ע"ג המדרכות.     
אזה־ פרסמה  המשטרה 
החוגגים,  להמוני  חמורה  רה 
פסי  גבי  על  מצעידה  להימנע 
בסכנת  מדובר  כאשר  הרכבת, 
נפשות והדבר אף כרוך בקנסות 

כספיים.
נמסר,  הארגון  ועדת  מטעם 
מודפסת  כרטיס  כל  גב  שעל 
המצויין  למתחם  ההגעה  מפת 
בדבר  הנחיות  וכן  הכרטיס,  ע"ג 

תוקף הכרטיס.
נמסר שלאורך הצירים המו־
הכ־ שלטי  יהיו  למתחם  בילים 

וונה, כאשר הצירים אף יקושטו 
בדגלי המעמד.

זילברברג  אפרים  הר"ר 
החברה   – 'אפקט'  חב'  מנכ"ל 
להפקת  והמובילה  הגדולה 
-המפי־ החרדי  במגזר  אירועים 
קה את האירוע הענקי של מעמד 
כי  ל'המבשר',  אמר  הש"ס,  סיום 
עשרות  הפיק  שכבר  למרות 
כינו־ גם  בהם  גדולים  אירועים 
סים תורניים כבירים, הוא מתר־
מאד לקראת האירוע הגדול  גש 
למעמד  הרבבות  כינוס  של 
לראות  זוכים  "אנו  הש"ס.  סיום 
אורך  לכל  דשמיא  סייעתא 
מדובר  כאשר  במיוחד  הדרך, 
של  ומלכד  מאחד  באירוע  כאן 
אשר  החרדי  הצבור  שכבות  כל 
בוודאי יגרום לקידוש שם שמים 

גדול".

ַּתְחּתֹונִים עָלְזּו וְעֶלְיֹונִים ָׂשׂשּו
עַל ִסּיּום ַהַּׁש"ס ֶׁשּיְהּוִדים עָׂשּו

עַל ֵמאֹות ֲאלָפִים לֹוְמֵדי ַהַּדף ַהּיֹוִמי
ּכַָּמה ְקֻדָּׁשה ִהיא ַּמִּקיפָה ֶאת עִַּמי

ּתֹוָרה ּתֹוָרה ּכַָּמה ַאְּת ְמרֹוֶמֶמת
ּכֲַאֶׁשר ִרבְבֹות יְַתִחילּו ּבֱֶאֶמת
ָהעֵינַיִם זֹולְגֹות ּבְֶחְדוָה ֶּדַמע
"ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ְׁשַמע"

ֲהֵרי זֶה ִקּדּוׁש ְׁשמֹו יְִתּבַָר
ּבְגָלּוֵתנּו ֶׁשַהּזְַמן ּבֹו ָאַר

ַאף יְהּוִדים ּפְׁשּוִטים ַהַּׁש"ס
ּגֹוְמִרים ֵאין נִיב ֻדִמּיָה ַהס

ַרּבִי ֵמִאיר ַׁשּפִיָרא ׁשֶהּוא ּבָעֶלְיֹונִים
ַהּגַן עֵֶדן ֶׁשּלֹו ּגַם ַהִּסּיּוִמים ֶׁשּבֹונִים
וְַהִּׂשְמָחה ַהֲחגִיגִית ֶׁשאֹוָתנּו אֹופֶפֶת
ֶאת ַהּגְַמר זָכִינּו וְַהַהְתָחלָה ׁשֹוֶאפֶת

ֶה"ָחפֵץ ַחּיִים" ִמָּׁשם ִהׁשְּתֹוֵמם
לְַהּצִית ַהּגֶָחל ֶׁשֵאינֹו עֹוֵמם
ּכֵיצַד זָכָה ָהַרב לְכָזֶה ַרעְיֹון

ּבִנְאּומֹו ּבִכְנִֵסּיָה ּבְֵמיַטב ִהּגָיֹון

ּגַם ַהַּדף ַהּזֶה ְמבֵַּטא לָנּו עֲֵדי עַד
עַל קוב"ה וְאֹוָריְיָתא וְיִׂשְָרֵאל ַחד
זֹאת ַהַּמָּתנָה ַהְּקדֹוָׁשה ֵמֵאת ָהעָם

ֶׁשָאנּו ַמּגִיׁשִים ּבְַּמרֹוִמים ָׁשם

ּכַָּמה ַמֶּסכְּתֹות ֲחמּורֹות א נִלְָמִדים
ע"י ַמְרּבִית ָהעָם ֶאּלָא ּבֹוְדִדים

ַהַּדף ַהּיֹוִמי ֶהעֱלָה ַהּגְָמרֹות ַהּלָלּו
ּוַמּגִיֵדי ַהּׁשִעּוִרים צְֵרפּו אֹוָתם ּבִגְלָלֹו

יְהּוִדי! ִאם ֶטֶרם ִהצְָטַרפְָּת לַּכְלָל
ַמָּמׁש ֵמעַכְָׁשו יֵׁש לְ ִהזְַּדְּמנּות עָל

ִהּכָנֵס ּבְֵאיזֶה ׁשִעּור ּתֹוָרנִי
וְַאָּתה ש"ס ִאיד ַהְּמֻאָּׁשר ָהרּוָחנִי

סגל  . ג  / / / ר  מזמו

י ƒמ ף ַ‰ּיו… ַ„ּ‰ַ

אלפים נאספו אתמול למעמד סיום הש"ס במנצ'סטר. 
מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א נושא דברים במעמד | שוקי לרר

ידיעה נרחבת - תבוא אי"ה
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ההתעניינות רבה של כלי התקשורת 
בארץ ובעולם לקראת מעמד סיום הש"ס

היערכות למעמד כבוד התורה

הוקמו חדרי פיקוד למשטרה 
ולאיחוד הצלה ומד"א

מאת י. מוזסון

למתחם  הסמוכה  בגבעה 
לרגל  האדירה  ההתכנסות 
המרכ־ הש"ס  סיום  חגיגת 
בירוש־ הערב  שיערך  זית 
פיקוד  חדרי  הוקמו   – לים 
לכו־ מיוחדים,  קדמיים 
איחוד  המשטרה,  חות 
של  הרפואה  וצוותי  הצלה 

מד"א.
מינ־ כבר,  שדווח  כפי 
קצין  ירושלים  משטרת  תה 
בכל  שיטפל  מיוחד  אירועים 
שבו  הענקי  האירוע  אבטחת 

רבבות  להשתתף  אמורים 
ויפעיל  וינווט  ישראל,  עמך 
ואנשי  המשטרה  כוחות  את 
מערך האבטחה מתוך החפ"ק 

של המשטרה.
הצ־ 'איחוד  של  בחפ"ק 
מתנדבי  עשרות  יוצבו  לה' 
האיחוד אשר יצוידו בערכות 
במק־ ראשונה  עזרה  להגשת 

רה הצורך ח"ו.
יחד עם זאת, הקים ארגון 
מד"א חפ"ק מיוחד, עם צוותי 
רפואה והצלה, כאשר במקום 
למקרה  אמבולנס  גם  יוצב 

חירום. 

ארגון 'מאורות' יקיים מחר סדנא 
מיוחדת למגידי שיעור ב'דף היומי'

ם – יְִתּכַנְסּו וְּיְִתלְַּקטּו ‰ ַ‰ּיו… ז∆
ִרבְבֹות הֹוגֵי וְתֹופְֵסי ַהַּדף

יַַחד יְִתַחּבְרּו יַעַלְצּו וְיְִתַאֲחדּו
וְַהִּׂשְמָחה ֶּתֶהֶמה ּכָל ּגֵָדר וְַסף

ם – נָבֹוָאה ְׁשעָָריו ‰ ַ‰ּיו… ז∆
יַַחד יְִתעַּלּו ּכְעֹולֵי ְרגָלִים

וְלְִקָראָתם יְִתנֹוצְצּו זַַהרּוָריו
לְַתלְִמיֵדי-ֲחכִָמים ַרּבֵי ּפְעָלִים

ם – יְַקר ִּתפְֶאֶרת ּפְֵארֹות ‰ ַ‰ּיו… ז∆
ֵמעַל ּכָל ּבְרֹוׁש וְעֵץ ַרעֲנָן

יְִתרֹוֵמם וְיְִתנֵַּׂשא ְׁשמֹו ּבְַמְקֵהלֹות
עַל ּתֹוָרתֹו ֶׁשָּמַסר – נָוֶה ַׁשֲאנָן

ם – ָרגְׁשּו וְגָעֲׁשּו ְמבֹואֹות ‰ ַ‰ּיו… ז∆
ֵמַהכְָרזַת ַהּלִּמּוד ּבַּכְנִֵסּיָה, ּבְִהְתַאֵּסף
עַל-יְֵדי ֹראׁש ַהּיְׁשִיבָה ַרב ְמאֹורֹות

ַהּגְָר"מ ַׁשּפִיָרא זַצַ"ל, לְכָל ַהַּמֲחנֹות ְמַאֵּסף

ם – יִּזָכְרּו וַּיַעֲלּו ַאלְפֵי ַמְרּבִצִים ‰ ַ‰ּיו… ז∆
ַמּגִיֵדי ּתֹוָרה ּוְמלְַּמֵדי ַּתלְִמיִדים
יֹום-יֹום ַּדף-ַּדף ּכִפְָרִחים וְצִיצִים
מֹוְסִרים ּבְצַחּות ּובְפֵרּוׁש ּבְִהיִרים

ם – יְנַּגְנּו ּבְִמחֹול ּוְמצִלְַּתיִם ‰ ַ‰ּיו… ז∆
יְִתרֹוְממּו ֵמעַל ָהַאְרצִּיּות – ְטפַָחיִים

וַּיֹאְמרּו ָּתִמיד יִגְַּדל ּבֹוֵרא ֶאֶרץ וְָׁשָמיִם
עַל ּתֹוַרת ֱאֶמת ֶׁשָחנַן וְנַָתן ּבְלּוחֹות ְׁשנִּיִים

ִם – כָבֹוד וְָהָדר לְתֹופְֵׂשי ְמׁשֹוַטי ‰ ַ‰ּיו… ז∆
ִוְלֹוְמָדי ִּפְֵאר וְכָבֹוד לְַאּבִיֵרי הֹוגָי
ִּגְֻדּלָה וְִתפְֶאֶרת לְִתפְֶאֶרת עַֹׂשי
ִֶמַקּיְָמי ִוְָׂשכָר טֹוב לְִמַאֲהבָי

ם – צְפִיַרת צְבִי ִּתפְָאָרה ‰ ַ‰ּיו… ז∆
קֹול ּדֹוִדי עֹולָה ּגִבְעָה ּובְִקעָה

ּובְׁשֹופָר יַכְִריז ּבַר-ֲאבָָהן וְָּתֳאָרה
לֲַארּוכָה ִמּנִי יָם ּוִמּנִי ֶאֶרץ ְרָחבָה

ם – יְַסּיְמּו ַמֲחזֹור ַהי"ב ּבְַהְדָרן ‰ ַ‰ּיו… ז∆
עְַׂשרֹות ֲאלָפִים ְמנְַּׁשִקים ַמֶּסכְּתֹות עֲׁשִיִרים

ּוּבְָראׁשּות צִַּדיֵקי ַהּדֹור, ַרּבָן ּוָמָרן
יָגִילּו ּבְִׂשְמָחה ַהּתֹוָרה ּבְִמרֹום ָהִרים

ם – יְַתִחילּו ּגַם ֵמֵראִׁשית ‰ ַ‰ּיו… ז∆
יְַׁשכְּלְלּו לִּמּוד ִמֵּמֵאיָמַתי קֹוְרִאין

ַמּסֶכֶת ּבְָרכֹות יְַתחִילּו ּבְַמחְזֹור עֲָׂשָרה ּוְׁשלִיִׁשית
וְיִצְעֲדּו ּבְֶדֶר ֲחָדָׁשה, ְסלּולָה עִּלִָאין וְַתָּתִאין

ם – עָָׂשה ה' נָגִילָה וְנְִׂשְמָחה ּבֹו ‰ ַ‰ּיו… ז∆
ּוכְבֹוד ַהּתֹוָרה יְִתּפֵָאר וְיְִתרֹוֵמם לְעֵינֵי ּכָל ָחי

יְרּוָׁשלַיִם לִבְִׁשי אֹוֵר, ּכִי ָרצָה ּבֹו
וְכֻּלָנּו נִָרים קֹול – ַאְׁשֵריכֶם ּכֹה לֶָחי

ם – ּוַמּבּועֵי לֵב יֱֶהמּו צְקֹון ‰ ַ‰ּיו… ז∆
ְׂשפַָתיִם יְַרֲחׁשּו ַהְּתפִּלָה ּוְתִחּנָה
ּבְִרּכַת ַהֶּדֶר ֵמֵאת יָ-ּה רבון
ַהצְלִיָחה נָא, ְּתִחּנָה, ֲחנִינָה

י ו הל מ.   / / ל  מכחו

ם! ‰ ַ‰ּיו… ז∆
מעמד אדיר בירושלים במעמד סיום 

הש"ס של ארגון 'ועתה כתבו לכם'
בראשות הראשל"צ מרן הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א ^ במעמד נשא 

דברים כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א

מאת א. למל

של  לכבודה  אדיר  במעמד 
בהש־ ועמליה,  לומדיה  תורה 

רבבות  לשלושה  קרוב  תתפות 
בעיה"ק  נחוגה  משתתפים, 
הש"ס  סיום  חגיגת  ירושלים 
היומי'  ה'דף  לימוד  מסדר 
לכם',  כתבו  'ועתה  ארגון  ע"י 
גדולי  ורבנן  מרנן  בהשתתפות 
הראשון  מרן  בראשות  ישראל 
יוסף  עובדיה  רבי  הגאון  לציון 

שליט"א.
נערך  האדיר  המעמד 
מלחה  בשכונת  'טדי'  במתחם 
המתחם  במרכז  בירושלים. 
הסבו  עליה  ענק  במת  הוקמה 
ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן 
הקומות  ובשמונת  שליט"א, 
רבנים   450 ישבו  הבמה  של 
מל־ ישראל.  קהילות  ומנהיגי 
נוספת  במה  הוקמה  זאת  בד 
מאות  מארבע  למעלה  עבור 
שי־ מגידי  כנסת  בתי  רבני 

זאת  לצד  היומי'.  ב'דף  עורים 
מכובדים  ישיבה  מקומות  היו 
במ־ שיעורים  מגידי  ל־1,646 

וכן  היומי',  ה'דף  לימוד  סגרת 
ל־12,300 משתתפי השיעורים 
שזוכים  היומי'  ה'דף  לומדי 
לאחר  כולו  הש"ס  את  לסיים 

עמל ויגיעה רבה של 7 שנים.
הפ־ לפני  ארוכה  שעה 

המעמד  של  הרשמית  תיחה 
השע־ על  המונים  צבאו  כבר 

פנימה,  להיכנס  וביקשו  רים 
ובמשך  גברו  והדוחק  הלחץ 
שעה ארוכה התקשו הסדרנים 
עד  בכניסות,  סדר  להשליט 
שהובאו למקום במבצע מיוחד 
למתחמים  חי  שידור  נקודות 
הש־ נוספים  ואלפים  נוספים, 

תתפו במעמד בדרך זה.
והנחה  פתח  המעמד  את 
סגר"ע  שמחיוף  אליהו  הרב 
"ןעתה  מפעל  ויו"ר  ירושלים 
בברכה  שקידם  לכם"  כתבו 
התורה  גדולי  ורבנן  מרנן  את 
האדיר  הקהל  ואת  שליט"א 
בכדי  ואתר  אתר  מכל  שהגיע 
לכ־ הכביר  במעמד  להשתתף 

ועמליה,  לומדיה  התורה  בוד 
ובראשם חתני השמחה לומדי 
הזה,  ליום  להגיע  שזכו  הש"ס 
הש"ס,  ביום  לבם  שמחת  יום 
התו־ בשמחת  ולשמוח  לשוש 

רה.
הנאומים  מסכת  את 
צדקה  משה  הרב  הגאון  פתח 
'פורת  ישיבת  ראש  שליט"א 
השמחה  את  שביטא  יוסף', 

ישראל  כלל  של  העצומה 
חתני  עם  יחד  כולו  ששמח 
"הזו־ נאמר  שעליהם  הש"ס 

יקצרו",  ברינה  בדמעה  רעים 
בלימוד  ההצלחה  אולם 
מגיע  כאשר  רק  היא  התוה"ק 

יחד עם יראת ה' טהורה.
החיים'  'אור  ישיבת  ראש 
אלבז  ראובן  הרב  הגאון 
את  בדבריו  הביע  שליט"א, 
התו־ שמחת  המעמד,  גדולת 

אלפים  כאשר  האמיתית,  רה 
לסיים  זכו  מישראל  ורבבות 
ועבידנא  כולה  הש"ס  כל  את 
בהמשך  לרבנן.  טובא  יומא 
חז"ל  מאמר  את  הזכיר  דבריו 
וכל  לו  נזדמן  ספינה  של  "דף 
לו  נענעתי  עלי  שבא  וגל  גל 
מלובלין  הרב  ואמר  ראשי", 
ים  בתוך  שרוי  ישראל  שכלל 
גל  מגיע  פעם  כל  צרות,  של 
אחר, פעם זה גל של קושי בפ־

רנסה, פעם זה גל אנטישמיות 
ובכל  העולם,  מאומות  וצרות 
לעמוד  הצלחתי  ופעם  פעם 
ספינה,  של  דף  אותו  בזכות 
לימוד הדף היומי, כוח התורה 
וצוקה  צרה  מכל  עלי  שהגן 
נפש  ותעצומות  כוח  לי  ונותן 
לעמוד בכל הקשיים הגדולים 

הללו.
דברים,  משקל  אותו  על 
ואמר,  אלבז  הגר"ר  המשיך 

הז־ במים  טובע  דורנו  כאשר 
וכל  האינטרנט  בפגעי  דונים 
זאת  עם  ויחד  בישין,  מרעין 
לסיים  שזכו  אברכים  רואים 
את הש"ס, הסיבה לכך כי אחזו 
הגמרא,  בדף  ספינה,  של  בדף 
אחזו ולא הרפו, וקיימו 'משכני 
המלך  הביאני  נרוצה  אחריך 

חדריו'.
קבלו  רבה  בהתרגשות 
מרן  של  פניו  את  ההמונים 
עו־ רבי  הגאון  לציון  הראשון 

בדיה יוסף שליט"א, שהתכבד 
כאשר  הש"ס  סיום  בעריכת 
במשך  מדברותיו  משמיע  הוא 
המעמד  לכבוד  ארוכה  שעה 
את  ומזכיר  בקודש  הנאדר 
זכותם הגדולה של חתני היום 
מסיימי הש"ס, והאציל ברכות 
לרוב על כל משתתפי המעמד 

הנאדר בקודש.
במערך  לווה  כולו  המעמד 
בשירה  מוסיקלי,  אומנותי 
בני־ תזמורת  בליווי  וריקודים 
צוחו של הר"ר משה מונה רו־

הר"ר  החסידי  והזמר  זנבלום, 
מרדכי בן דוד ורדיגר, 

אב־ הצלה'  'איחוד  ארגון 
טח את האירוע הגדול, ומאות 
מאז  במקום  שהו  הצלה  כונני 
המוקדמות  הצהרים  שעות 
האירוע  סיום  לאחר  עד 

כולו.

מאת א. ישראל

'מאורות  ארגון  יקיים  מחר 
מקצועית  סדנא  היומי'  הדף   –
בהש־ שיעורים  למגידי  מיוחדת 
מומחים  ומרצים  רבנים  תתפות 
מקצועית  הדרכה  יעבירו  אשר 

בדרכי אמירת שיעור תורני.
תתקיים  המיוחדת  הסדנא 
מחר יום רביעי, באולמי 'התמר' 
בשעה  ברק  בבני  עזרא  ברח' 
מעמד  למחרת  לפנה"צ –   11.00
הש"ס  לימוד  על  האדיר  הסיום 
הת־ לקראת  היומי'  ה'דף  בסדר 

חלת הלימודים במחזור ה־13. 
ישמעו  זו  מקצועית  בסדנה 
הרצאות  המשתתפים  צבור 

מהרבנים  ומרתקות,  מעניינות 
החשובים הרה"ג ר' מנחם שטיין 
'נחלת  בישיבת  ר"מ  שליט"א 
דוד' בפתח תקוה, והרה"ג ר' דוד 
בכיר  מרצה  שליט"א  ברוורמן 

בארגון 'ערכים'
מקצועית  סדנא  קיום  מטרת 
תכליתיים  כלים  לתת  היא  זו, 
ועצות מעשיות ופרטניות לצבור 
להעביר  איך  השיעורים,  מגידי 
ומר־ חווייתית  בצורה  שיעור 
שומעי  שכל  לכך  ולהביא  תקת, 
השיעור יהיו מעורים בכל פרטי 

הסוגיה הנלמדת.
יחד עם זאת, יעמדו הרבנים 
הפעולה  דרכי  על  בדבריהם 
להרחבת מעגל לומדי ומשתתפי 

בתחי־ השילוב  ועל   השיעור, 
הלומדים  בין  חדש  מחזור  לת 
המתחילים  לחדשים,  הוותיקים 
במסכת  הלימוד  את  לראשונה 

ברכות.
יתקיים  הסדנה  במסגרת 
השיעורים  מגידי  בין  שיח  רב 
חגי־ צהרים  ארוחת  למרצים, 

לכל  יוענק  הכינוס  ובסיום  גית, 
מג"ש ספר עזר יחודי על מסכת 
על  ולהקל  לסייע  הבא  ברכות, 

העברת השיעורים.
מעו־ אשר  השיעורים  מגידי 
יחודית  בסדנא  להשתתף  נינים 
לאשר  מתבקשים  זו,  ומרתקת 
טלפונית את הגעתם בפל. -054
8460012 או בטל. 03-5775305. 

בקעה  אתכם",  מטהר  ומי  מטהרים  אתם  מי  "לפני 
השירה מהרמקולים העוצמתיים. באותו רגע פרצו מאות 
ילדי חמד אל כר הדשא הנרחב וכשאבוקות אור בידיהם 
שבש־ אביכם  שבשמים...  "אביכם  מרהיב.  במחול  יצאו 

מים".
היסטוריים.  רגעים  של  תחושה  מעניק  באויר  משהו 
זמ־ הימים.  אחרית  של  משק  בכנפיהם  המביאים  רגעים 

נים בהם אל מול על שפע החומריות, הצמאון נשבר רק 
בדף גמרא, בהחזקה באותו "דף של ספינה" המציל מכל 

משברי התקופה. 
הגדושים,  היציעים  את  ממלאת  הפנימית  השמחה 
שהתכנסו  יום,  עמלי  לצד  חכמים  תלמידי  רבבות  רבבות 
בתקופה  אותם  המלווה  העילאי  לאושר  דרור  לתת  ובאו 

זו, בה הם זוכים לסיים את התלמוד בבלי. 
כניסת  על  המבשר  הכרוז  ונשמע  האות  הינתן  וברגע 
טי־ ההתרגשות  מפלס  לאולם  שליט"א  יוסף  הגר"ע  מרן 

פס לשיא. האלפים הביטו בעינים דומעות על פוסק הדור 
שבכוחותיו הדלים הטריח עצמו לשמוח בשמחת התורה 

יחד עם אלפי בני ישראל. 
שמחות  עם  ומתאחדת  מצטרפת  זו  עצומה  ושמחה 
נוספות ועצומות המתקיימות בימים אלה בכל העולם, עד 

שכל הגולה נראית כאבוקה אחת של אש. 

רשמים //  אשר מדינה

כל הגולה כמדורה של אש

שמחת התורה – ביד אליהו
למעלה מרבבת לומדים במסגרות דרשו, השתתפו 
במעמד העולמי של סיומי דרשו בהיכל יד אליהו

מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א: "העיקר להגיע לתכלית חיי האדם שהיא לימוד התורה וקיום המצוות" ^  חתני קנין ש"ס של 
'דרשו' קיבלו את התעודות המיוחדות ^ מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א אמר את קדיש ההדרן ^ מרן בעל שבט הלוי שליט"א 

התחיל את לימוד מסכת ברכות ונשא דברות קודש בדבר מעלת הסיום ^ כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א: "אלו ימי השמחה 
של כלל ישראל המוסיפים לימוד ע"י ארגון 'דרשו'" ^ כ"ק מרן אדמו"ר מסערט ויזניץ שליט"א שיבח בדבריו את מעלת לומדי 

דרשו ^ דברי ברכה ממרן הגאון רבי אהרן פלדמן שליט"א חבר מועצת גדולי התורה בארה"ב

הש־ יהודים  מרבבת  למעלה 
בחגיגת  אביב  בתל  אמש  תתפו 
סיום  פה,  שבעל  התורה  שמחת 
הדף  מלימוד  העולמי  הש"ס 
הי"ב,  במחזור  בבלי  בסדר  היומי 
וצדי־ גדולי  ורבנן  מרנן  בראשות 

קי הדור שליט"א.
יחדיו  התכנסו  זה  לצד  זה 
בהיכל  מהתרגשות  גואה  בלב 
יד אליהו בתל אביב. אל המעמד 
שעמלו  אותם  כל  הגיעו  הגדול 
בשנים האחרונות בעמל התורה, 
'קנין  'דרשו'  תכניות  במסגרת 
הלכה',  'קנין  תורה',  'קנין  ש"ס', 
תכ־ ויתר  הישיבות'  בני  'דרשו 

ניות הארגון. 
האלפים,  צבאו  הדלתות  על 
והן  והלומדים  הנבחנים  אלה  הן 
ביומם  עמם  לחגוג  שחפצו  אלה 
הג־ בשמחתם  ולהשתתף  הגדול 
נכנ־ השערים  פתיחת  עם  דולה. 
סו האלפים ומילאו את הכסאות 
בציפיה לתחילת המעמד האדיר 

לכבודה של תורה.
התורה  שמחת  חוגגי  בראש 
תלמידי  ש"ס',  'קנין  חתני  עמדו 
שלמדו  המופלגים  החכמים 
בשבע וחצי האחרונות בעיון את 
בחדא  עליו  ונבחנו  כולו  הש"ס 
למעלה  איתם,  יחד  מחתא. 
מהארץ  דרשו  לומדי  מרבבת 
ומהעולם התכנסו יחד בלב אחד 
סיומי   – התורה  עולם  ל'כינוס 
דרשו'. את האולם, שבכל השנה 
מילאו  כאלה,  למראות  רגיל  לא 
לק־ אדירה  בשמחה  התורה  בני 

ראת המעמד המרומם.
את המעמד, שהחל בתפילת 
המנחה,  פתח  עם,  ברוב  מנחה 
שלמה  הרב  'דרשו'  הנהלת  חבר 
נרגשות  שהרחיב  רוזנשטיין, 
אודות המעלה של לומדי 'דרשו' 
עם  כעת,  הגדולה  השמחה  ועל 
"היש  השונות.  התכניות  סיומי 
לך  היש  מזו?  גדולה  שמחה  לך 
חיזוק גדול מזה? זהו לימוד זכות 

כה גדול על עם ישראל".
היה  אלישיב  הרב  מרן  "מה 
אומר במעמד הקדוש הזה? ודאי 
סיימו  כאן  בשמחה,  פותח  היה 
ור־ אחיי  ש"ס.  ועוד  מסכת  עוד 

עי – כל הש"ס בבלי נמצא כעת 
תורה!"  של  שמחה  איזו  באולם. 
יקותיאל  יוסף  רבי  הרה"ג  אמר 
אפרתי, מקורבו של מרן הגרי"ש 

אלישיב זצ"ל.
הגאון  חברון  ישיבת  ראש 
רבי כהן אמר בהתרגשות לקהל 

על  אומרת  "הגמרא  האלפים: 
יומא  עבידא  הש"ס  שמסיים  מי 
טובא לרבנן, וכאן מאות ואלפים 
עבי־ לומר  ואפשר  ש"ס  סיימו 

ישראל.  לכלל  טובא  יומא  דנא 
דרשו,  תכניות  עם  זוכים  ב"ה 
ישראל,  גדולי  עם  שבהתיעצות 
לו־ לכל  המתאימה  בדרך  נבנות 

מד להשלים את המסכתות, לתת 
גבוהים  יותר  מושגים  לאברכים 
של בקיאות בכל חלקי התורה".

במעמד  כעת  עומדים  "אנו 
כל  ובכלל,  התורה.  כבוד  של 
לכבוד  דואגים  דרשו  השנים 
אמר  'פארנם'",  בכזה  התורה 
הגאון  אלחנן  אור  ישיבת  ראש 

רבי משה מרדכי חדש.
את  הזמין  חדש  הגרמ"מ 
נשיא דרשו רבי דוד הופשטטר, 
מיוחדים  תורה  דברי  שנשא 
ועמד  המסיימים,  של  לכבודם 
המיוחדת  דשמיא  הסיעתא  על 
שלה זוכה דרשו כל השנים, בכל 

תכניות דרשו השונות.
הגאון רבי אהרן פלדמן ראש 
בבולטימור  ישראל'  'נר  ישיבת 
נרג־ דברים  השמיע  שבארה"ב, 
שים לכבודם של לומדי התורה. 
של  רצונו  הוא  התורה  "לימוד 
דבק  ש"ס,  שלומד  מי  הקב"ה. 

ברצון הקב"ה", הצהיר.
את  שמחה  הפרקים,  בין 
ילדים  מאה  בת  מקהלת  הקהל 
שלושים  מנתה  אשר  ותזמורת 
בנט  חיים  ר'  של  בניצוחו  נגנים 
ובליווי שירה מפי ר' ירמיה דמן, 
בנו ר' משה דמן, ר' יעקב דסקל 
והילד אפרים מנת. בעלי המגנים 

שי־ לצלילי  הקהל  את  הרקידו 
במיוחד  שהולחנו  מיוחדים  רים 
עבור המעמד ואף חולקו בדיסק 
השקיות  לכל  שצורף  מיוחד 

שהונחו על כסאות ההיכל. 
הגיע  וחצי   7 השעה  לקראת 
כניסתם  עם  שיאו,  אל  הערב 
הקהל  שירת  לקול  המרגשת 
ורבנן  מרנן  ישראל  גדולי  של 
את  לכבד  שהגיעו  שליט"א, 
ביומם  'דרשו'  וראשי  לומדי 
את  קיבל  הרב  הקהל  הגדול. 
אדי־ בשירה  ישראל  גדולי  פני 

ישראל  וגדולי  ומיוחדת,  רה 
המ־ הבמה  כסאות  על  התיישבו 
פוארת שהוכנה עבורם. זה לצד 
ישראל,  גדולי  כל  התיישבו  זה 
כשעל  אחד,  בלב  אחד  כאיש 
האדירה,  השמחה  נסוכה  פניהם 

שמחת התורה.
הגאון  הישיבה,  ראש  מרן 
רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א 
סיים את הש"ס ונשא את הנוסח 
עריכת  בעת  שאומרים  המיוחד 
כולו  הקהל  כשלסיום,  הסיומים, 
פרץ בשירה אדירה לכבודה של 
הסיום,  של  הקדיש  את  תורה. 
קניבסקי  רבי  הגאון  מרן  נשא 
ואח־ רבה.  בהתרגשות  שליט"א 

רבי  הגאון  מרן  דברים  נשא  ריו 
שליט"א,  וואזנר  הלוי  שמואל 
שהאריך בדברי תורה על מעלת 
הסיום, ובפרט סיום הש"ס ושאר 
תכניות  משתתפי  של  הסיומים 
דברים  נשא  מכן,  לאחר  דרשו. 
ויז'ניץ  מסערט  האדמו"ר  כ"ק 
שליט"א, ותיאר את מעלת האר־

גון 'דרשו' וכל פעולותיו.

שיכו־ מתוקה  הכי  "המילה 
לים להגיד – זה הדרן עלך על כל 
מישקוב־ הגר"ח  הכריז  הש"ס", 
בהת־ הזמין  אשר  שליט"א  סקי 

הגראי"ל  מרן  את  רבה  רגשות 
שטיינמן לשאת דברים.

הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן 
לקול  הנואמים  בימת  אל  עלה 
שירת ההמון "עוד ינובון בשיבה 

דשנים ורעננים יהיו".
הגראי"ל  אמר  השאר  בין 
צרי־ "אנחנו  הנרגשים:  בדבריו 

שלא  כזאת  למדרגה  להגיע  כים 
אלא  מצוות,  ולקיים  לחיות  רק 
חיים  החיים,  של  התכלית  שזו 
כדי לקיים מצוות. הקב"ה יעזור 
למדרגה  להגיע  כולנו  שנזכה 
שלנו  החיים  של  התכלית  שכל 
וללמוד  מצוות  לקיים  תהיה 
תורה". בסיום דבריו פרץ הקהל 
של  לכבודה  ספונטנית  בשירה 
יש־ גדולי  של  ולכבודם  התורה 

ראל.
לנו,  ונשגב  גדול  הזה  "היום 
וחו"ל,  ישראל  ארץ  ליהודי 
חסידים  ספרדים,  אשכנזים, 
קטנים  עם  גדולים  ופרושים, 
בתים  בעלי  נערים,  עם  זקנים 
ומסיימים  שלומדים  ישיבה  ובני 
הם  הללו  הימים  הש"ס.  כל  את 
לעם  והגדולים  טובים  מהימים 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  אמר  ישראל", 

מבעלזא שליט"א.
התפזר  ההמונים  קהל 
תורה,  של  לכבודה  בריקודים 
תוך  הש"ס  מסיימי  של  לכבודם 

תחושה של חיזוק והתעלות.

מאת י. מוזסון

התקשורת  ערוצי  בקרב 
התע־ ניכרת  ובעולם  בארץ 
חגיגת  מעמד  אחר  רבה  ניינות 
ובתק־ המרכזית,  הש"ס  סיום 
שורת הכללית אף מסקרים את 
ההכנות לקראת האירוע הענקי 
של מעמד 'כבוד התורה' שיערך 

הערב בירושלים.
כלי תקשורת רבים עוקבים 
למע־ ההכנות  אחר  בדריכות 

ההשתתפות  ועל  הסיום,  מד 
בציינם  בו,  הצפויה  ההמונית 
הציבורית  ההתעניינות  את 

המעמד  לקראת  האדירה 
לאחר  בודדות  שעות  כאשר 
לרכישת  המוקדים  פתיחת 
רבבות  אזלו  הכניסה  כרטיסי 

הכרטיסים.
מערכות התקשורת בעולם 
חסר  הביקוש  על  מדווחים  אף 
העולם  יהדות  בקרב  התקדים 
זה,  כביר  במעמד  להשתתף 
כולל רבים מבני יהדות ארה"ב 
שי־ לקבל  המבקשים  ואירופה 

המעמד,  ממהלך  חיים  דורים 
אשר בו אמורים לשאת דברים 
יש־ ומאורי  גדולי  ורבנן  מרנן 

השעה  בענייני  שליט"א  ראל 

הנא־ היהדות  לכלל  הנוגעים 
מנה.

הישיר'  ה'שידור  כי  נמסר 
העולם  רחבי  לכל  המעמד  של 
של  שורה  באמצעות  היהודי 
של  הלווין  ובראשם  לוויינים 
שיועבר  וסוחרת',  'דר  ארגון 
בלמעלה  תקדים  חסר  באורח 
ובחו"ל,  בארץ  מוקדים  מאלף 
יוצר אף הוא התעניינות מרובה 
ביותר ברחבי הארץ ובתפוצות.

יצוין, כי מאז החלו ההכנות 
צוות  עמל  לאירוע,  הראשונות 
המעמד  של  הדוברות  ועדת 
הר"ר  רוזנר,  ישראל  הר"ר 

אריה זיסמן והר"ר יחיאל סבר, 
לגופי  הסברה  חומר  בהעברת 
המב־ תבל  ברחבי  התקשורת 

לימוד  על  מושג  לקבל  קשים 
חגיגת  אירוע  ועל  היומי'  ה'דף 
הסיום. נמסר כי עשרות כתבים 
ברחבי  רבים  תקשורת  מגופי 
את  הערב  לסקר  יבואו  תבל 
ישתתפו  שבו  הענקי  האירוע 

רבבות אלפי בני ישראל.
ועדת  פועלת  זאת  עם  יחד 
הפרסום  נושא  בכל  הדוברות, 
האירוע  לקראת  וההסברה 
מרשים  שיהיה  והענקי,  הגדול 

ביותר ביופיו ובהדרו.

המוני החוגגים יקבלו במעמד האדיר 
הערב ערכה תורנית מכובדת

מאת י. מוזסון

צוות מיוחד של סדרנים עמל 
הערכות  בהכנת  ימים  מספר  זה 
מקומות  רבבות  על  יונחו  אשר 
התורה'  'כבוד  במעמד  הישיבה 

בירושלים.
יקבלו  אותה  הערכה 
המשתתפים תכלול את הספרים 
ה'חפץ  בעל  למרן  חסד'  'אהבת 
הקונטרס  את  וכן  זי"ע,  חיים' 
 – המוסר  'אורחות  המיוחד 
נבחרים  פרקים  והוא  תורה' 
יושר'  'אורחות  הספר  מתוך 
קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון  למרן 
במיוחד  הופק  אשר  שליט"א, 

לקראת המעמד הגדול. 
מכילה  התורנית  הערכה 
פרקי  ובה  מרשימה  חוברת  גם 
במעמד  שייאמרו  התהילים 
ה'תהילים  פירוש  עם  האדיר 
לתפוצה  שזכה  המפורש' 
ישראל  קהילות  בקרב  אדירה 

מרנן  ע"י  רבה  באהדה  ונתקבל 
מנחה  תפילת  עם  ישראל,  גדולי 
ומעריב מתוך ה'מחזור המפורש 
לאחרונה  לאור  שיצא  החדש' 
וינגרטן  יעקב  ר'  הרה"ח  ע"י 
תשולב  זו  בחוברת  שליט"א. 
עם  'ואתחנן'  השבוע  פרשת  גם 
'רש"י  של  המפואר  הפירוש 

כפשוטו' בהוצאת מכון 'לשם'.
ערכת  יקבל  אף  משתתף  כל 
ארגון  של  מיוחדת  הסברה 
רעיונות  ובו  בידו'  'ותלמודו 
והחזרה  השינון  לדרכי  נבחרים 
במטרה  וזאת  היומי,  הדף  של 
שהלימוד במסגרת זו יהיה לקנין 
כך  הלומדים,  צבור  בקרב  נפש 
ה־13  במחזור  הש"ס  שבסיום 
הלומדים  המוני  בקיאים  יהיו 

בכל מסכתות הש"ס.
בידו'  'ותלמודו  ארגון 
חפיסה  זו,  לערכה  צירף  אף 
בלימוד  סיכום  כרטיסי  של 
במסכת  א־ה  פרקים  על  הגמרא 

הדינים  פרטי  ובהם  ברכות, 
תמצות  וכן  מהסוגיא,  העולים 
לשיטות  הגמרא  מהלך  כל  של 
כדי  וזאת   – ותוס'  רש"י 
נהיר  יהיה  הנלמד  שהחומר 
ויוכלו  הלומדים  לצבור  ובהיר 
בצורה  הסוגיות  בכל  לשלוט 

מושלמת. 
לערכה  תצורף  כמו"כ 
דפי   30 של  חוברת  זו,  מפוארת 
מסכת  של  הראשונים  הגמרא 
ברכות – מהדורת בלכתך בדרך, 
אף  אשר  והדר'  'עוז  מכון  מתנת 
עם  מיוחד  שמע  דיסק  יצרפו 
לימוד  חשיבות  בדבר  שירים 
תצורף  זאת  עם  יחד  התורה. 
נוסף  שירה  תקליטור  לערכה 
תורנית  לתרבות  האגף  מתנת 
שהופק  ירושלים  עיריית  שע"י 
במיוחד לקראת המעמד האדיר. 
גם 2  יונחו  כסא  כל  על  כי  יצוין, 
בקבוקי שתיה אישיים לכל אחד 

מן המשתתפים.
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מאת חיים מרגליות

בנתיבי  שנסע  אופנוע  רוכב 
השלום  למחלף  מתחת  איילון 
שבין  איילון  נחל  לתעלת  הועף 
הרכבת  לפסי  סמוך  הנתיבים 
ונחבל קשות. חובשי ’איחוד הצ־
טיפול  לו  העניקו  אביב‘  תל  לה - 
חילוץ  ולאחר  ראשוני,  רפואי 
מוגדר  כשמצבו  פונה  ממושך 
קשה להמשך קבלת טיפול בבית 

החולים. 
דן גילדוני חובש ’איחוד הצ־

לה - תל אביב‘ סיפר: ”כשהגעתי 
באמצעות  לזירה  ירדתי  לנחל 
עוברי  למקום  שהביאו  סולם 
הענקתי  סנפלינג,  ובסיוע  אורח 
עד  ראשוני  רפואי  טיפול  לו 
וכוחות  נוספים  חובשים  להגעת 
הנ־ מתוואי  אותו  שחילצו  כיבוי 

לאירוע  הרקע  בקיץ.  שיבש  חל 
אינו ברור האם הוא נפגע מרכב 

שמדובר  או  הנחל,  לתוואי  ועף 
פונה  הרוכב  עצמית,  בתאונה 
בבית  טיפול  קבלת  להמשך 

החולים“.
בחקי־ שפתחה  מהמשטרה, 
רת התאונה, נמסר כי היא ”מבק־
שת את עזרת הציבור בחיפושים 
אחר עדי ראיה לתאונה שאירעה 
בנתי־ השלום  למחלף  סמוך 

לתאונה  ראיה  עדי  איילון.  בי 
לטלפון  לפנות  מתבקשים 

.“100 למוקד  או   03-6801502
במ־ שחלף  הנהגים  מן  אחד 

מה  על  סיפר  התאונה  בעת  קום 
לכיוון  באיילון  ”נסענו  שראה, 
ופתאום  לעבודה,  הרצליה 
אופנוע  ראיתי  קטן.  בום  שמענו 
נפל  האופנוע  רוכב  מעלי.  עף 
יצאתי  קדימה.  עף  הוא  לתעלה, 
האופנוע  כל  את  וראיתי  החוצה 
הגיע  הוא  איך  יודע  לא  שבור. 

ומאיפה הוא בא“.

הממשלה אישרה את הגזירות התקציביות; 
שרי ש“ס והשרים ברק וכחלון התנגדו

בדיון בישיבת הממשלה השתתף גם נגיד בנק ישראל סטנלי פישר ^ הגזירות אושרו ברוב גדול של 20 שרים תומכים מול 9 מתנגדים

מאת שלמה גרין

לד־ יצאו  תשע“ב  גזירות 
ממושכת  ישיבה  בתום  רך: 
הערב,  בשעות  רק  שהסתיימה 

ברוב  הממשלה  אתמול  אישרה 
גדול של 20 תומכים מול תשעה 
הצעדים  חבילת  את  מתנגדים 
יובל  ד“ר  האוצר,  שר  שהביא 
ולה־ הגרעון  לצמצום  שטייניץ, 

המשבר  השלכות  עם  תמודדות 
המשק  על  העולמית  בכלכלה 
הר־ שר  ש“ס,  שרי  הישראלי. 
הבטחון  ושר  כחלון  משה  ווחה 

ברק התנגדו בהצבעה. 

שאושרו:  הצעדים  בין 
ממיסים:  ההכנסות  הגדלת 
(ל־17%),  למע“מ   1% תוספת 
מס  העלאת  מה־1.8.12;  החל 
מעל  למשתכרים  ב־1%  הכנסה 

(למעט  ש“ח   8,881 הממוצע, 
 67,000 מעל  שמשתכרים  אלה 
יועלה  שהמס  בחודש  ש“ח 
מס  של  בשנה  הקדמה  ב־2%); 
 2013 בינואר   0.6%) מעסיקים 
שנ־ כפי   2014 בינואר  במקום 

קבע).
עוד אושרו מס הכנסה של 
מר־ לפחות  ש“ח  מיליארד   3

עדיין  גדולות  שחברות  ווחים 
העלאת  מס;  עליהן  שילמו  לא 
ובירה,  סיגריות  על  מיסוי 
בשנה  תוארך  בוצעה;  שכבר 
פטור  הקובעת  השעה  הוראת 
דירה  לבעלי  רכישה  ממס 
בדצמבר 2013;  עד 31  יחידה, 
נוספת,  מגורים  דירת  לבעלי 
מס  על  השעה  הוראת  תוארך 
רכישה בשיעורים גבוהים, עד 
31 בדצמבר 2013; עדכון נוס־

חת מיסוי ירוק ברכבים.
חבילת  כי  ציינו  באוצר 
להכנ־ לתרום  צפויה  הצעדים 

מיליארד  כ־14.4  המדינה  סות 
תתבצע  בנוסף,  ב־2013.  ש“ח 
בתקציב  רוחבית  הפחתה 
ויחידות  ממשלה  משרדי 
בבסיס   5% של  בשיעור  סמך, 
של  ובשיעור   ,2012 תקציב 
תקציב  בבסיס  נוספים   3%
הת־ התוספות  למימון   ,2013
בעיקר  הנדרשות,  קציביות 
ההסתננות,  בתופעת  לטיפול 
הכבאות במערך  לרפורמה 

ולמוכנות העורף לחירום. 
נגיד  נכח  בממשלה  בדיון 
פישר,  סטנלי  ישראל,  בנק 
המו־ בצעדים  תמיכה  שהביע 
לתמוך  מהשרים  וביקש  צעים 
השאר  בין  אמר  פישר  בהם. 
היום  המובאים  ”הצעדים  כי 
לממשלה הם כואבים אבל הם 

שנצטרך  ממה  פחות  כואבים 
נפעל  לא  אם  בעתיד  לעשות 
להדגיש  רוצה  אני  מיידית. 
הממשלה  שראש  שהצעדים 
עכשיו  מביאים  האוצר  ושר 
הם לא רק חיוניים אלא צעדים 

אמיצים.
מס־ ראיתי  שלי  בקריירה 
יש   – שאמרו  ממשלות  פיק 
ומישהו  נחכה,  הבה  מחר,  גם 
הזו  לטענה  בזה.  יטפל  אחר 
יש   – מלא  בפה  אומר  אני 
עכ־ והטיפול  מיד  לטפל  צורך 

האחראי  הצעד  הוא  שיו 
הממשלה,  ראש  והאמיץ“. 
כי  בדיון  אמר  נתניהו,  בנימין 
בזמן,  פעלו  שלא  ”ממשלות 
בנחישות ובאחריות, גרמו לנזק 

אדיר לאזרחים שלהן.
לקרות,  לזה  אתן  לא  "אני 
מדו־ צעדים  מביאים  אנחנו 

אבל  אפשרי  בלתי  לא  זה  דים. 
נחישות  דורש  וזה  קל  לא  זה 
אחראית.  הנהגה  של  לב  ואומץ 
לו  שיש  ממי  יותר  נגבה  אנחנו 
שיש ממי  פחות  ונגבה  יותר 
בפ־ נפגע  לא  אבל  פחות,  לו 

יוקר  להורדת  שעשינו  עולות 
המחיה“.

יובל  ד“ר  האוצר,  שר 
”הצ־ כי  לשרים  אמר  שטייניץ, 
לי  גם  נעימים  לא  האלה  עדים 
דעת  בר  כל  אבל  אוצר,  כשר 
זה  את  עושים  שאנחנו  מבין 
כדי לשמור על כלכלת ישראל. 
ביותר,  קשה  עולמי  משבר  יש 
דירוג  בתחזית  גרמניה  אפילו 
הידרדרות  למנוע  וכדי  שלילי 
מה  את  מבצעים  אנחנו  לתהום 
שהכרחי. אנחנו היום בממשלה 
כלכלת  על  להגן  ממשיכים 

ישראל“. 

חולון: 2 כבאים נפלו מגובה 
רב במהלך תרגיל 

אש  כיבוי  בתחנת  מטרים  עשרה  מגובה  נפלו  כבאים  שני 
על  הכבאים  עלו  בתחנה  שנערכה  ביקורת  במהלך  בחולון. 
ופונו  בינוני  באורח  נפצעו  הכבאים  התמוטט.  שלפתע  סולם, 

לקבלת טיפול רפואי בבית החולים תל השומר. 

כביש 1: נלכדו 7 שב“חים
במהלך מבצע איתור של שוהים בלתי חוקיים שנערך בכ־

ביש 1 נצפה רכב פרטי עם וילונות על החלונות ונראה כי הוא 
מסיע משקל רב, דבר שהעלה את חשד השוטרים. הרכב נעצר 
חוקיים  בלתי  שוהים   7 הוסעו  ברכב  כי  התברר  בה  לבדיקה 
שלא היו חגורים וישבו בצורה מסוכנת ברכב. על הנהג נתפס 
סכום כסף. ארבעה חשודים, נהג הרכב ושלושה מתוך השוהים 
להארכת  היום  יובאו  קודמות,  הרשאות  בעלי  חוקיים  הבלתי 

מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון. 

נתניה: פועל נפצע בנפילה לבור
מגובה  פועל  נפל  בנתניה  צפת  קהילת  ברחוב  בניה  באתר 
רב לתוך בור עם ברזלים וחומרי בניה, חובשי ’איחוד הצלה - 
שחולץ מהכוך  לו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר  שרון‘ העניקו 

אליו נפל פונה כשמצבו בינוני עד קשה לבית החולים.

רמת גן: פועל נפל ונפצע

אדם כבן 45 נפל מגובה בעת שעסק בעבודות בגינה ברחוב 
למקום  שהוזעקו  דן  גוש  מד“א־הצלה  חובשי  גן.  ברמת  הגלגל 
טיפלו באיש וניידת טיפול נמרץ של מד“א פינתה אותו במצב 

בינוני כשהוא בהכרה לבית החולים תל השומר.
למקום  ”כשהגענו  סיפר:  דן  גוש  הצלה  מתנדב  יוזעף  יוני 
מצאנו את האיש כשהוא מוטל על הקרקע, לאחר שככל הנראה 
טיפלנו  עץ.  לגזום  שניסה  בעת  מטרים   3 מגובה  מסולם  נפל 
שהגיעה  מד“א  של  נט“ן  וניידת  מלאה  בהכרה  כשהוא  באיש 

למקום פינתה אותו לבית החולים תל השומר במצב בינוני“.

כביש החוף: הולך רגל 
נפצע בתאונה

הולך רגל (נתין זר) נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב בכביש 
החוף (2) במחלף הסירה לכיוון צפון. חובשי מד“א - הצלה גוש 
מד“א  של  נמרץ  טיפול  וניידת  בו  טיפלו  למקום  שהוזעקו  דן 

פינתה אותו במצב קשה לבית החולים. 

נתניה: צעיר טבע ונפצע קשה
בחוף ארגמן בנתניה טבע צעיר והוצא מהמים ע“י המצילים. 
חובשי ’איחוד הצלה - שרון‘ העניקו לו טיפול רפואי ראשוני 
וסיוע נשימתי, ולאחר הטיפול הראשוני והמהיר פונה כשהוא 

מורדם מונשם וכשמצבו מוגדר קשה לבית החולים לניאדו.

קצרים // י. ברזל

הנפילה ברמת גן | דוברות הצלה גוש דן

נהג אופנוע גלש אל נחל איילון ונפצע קשה

תושב מג‘דל שאמס נעצר 
בחשד שריגל למען סוריה
איאד ג‘והרי, בן 38 ממג‘דל שמס נאשם כי היה עד 2008 בקשר עם המודיעין 
של אסד במסגרת נסיעתו ללימודים בדמשק ^ הוא העביר מידע על פעילות 

צה“ל בגולן ותיאם עם חבריו מילות קוד כדי לקבל עוד נתונים

מ. ברגמן וח. מרגליות

השב“כ  כי  לפרסום  הותר 
מג‘דל  תושב  עצרו  והמשטרה 
עם  בקשר  עמד  כי  בחשד  שמס, 
גורמי מודיעין סורי. נגד החשוד, 
הוגש  ג‘והרי,  אסעד  ג‘מיל  איאד 
מגע  של  בעבירות  אישום  כתב 
ידיעה  ומסירת  חוץ  סוכן  עם 

לאויב.
ג‘והרי בן ה־28 יצא ללימודי 
רפואה בסוריה והתגורר שם בין 
 2012 ביוני  ב־28   .2002-2012
נכנס איאד, דרך מעבר קוניטרה, 
הגעתו  עם  בארץ.  קיץ  לחופשת 
לחקירת  והועבר  נעצר  ארצה, 

שב“כ.
התברר,  בשב“כ  בחקירתו 
בקשר  מצוי  היה  בין 08‘05-‘  כי 
בע־ תפקידים  בעלי  מספר  עם 

הסורי,  במודיעין  שונים  נפים 
בעת  הפעלה  מפגשי  קיים  עמם 
הג־ כל  לקראת  בסוריה.  שהותו 

הונחה  בארץ,  קיץ  לחופשת  עה 

לה־ הקשור  מידע  לאסוף  איאד 
הגולן.  ברמת  צה“ל  של  תנהלות 
בארץ  חופשותיו  ניצל  איאד 
ורכישת  מידע  איסוף  לטובת 
למפעיליו  העביר  אותו  ציוד 

במודיעין הסורי.
(מחופשות  לסוריה  בשובו 
מפעיליו  עם  איאד  נפגש  הקיץ) 
את  להם  ומסר  הסורי  במודיעין 
המידע שאסף, תוך מודעות לכך 
הסורי.  למודיעין  מסייע  שהינו 
בשב“כ  בחקירתו  הודה  איאד 
במודיעין  למפעיליו  העביר  כי 

הסורי מידע אזרחי וצבאי.
מידע  העביר  השאר  בין 
אודות בסיסי צה“ל בצפון הארץ 
מיקומם,  הבסיסים,  שמות   –
מתקיימים  מהם  ובאיזה  גודלם, 
אימונים ויש טנקים. עוד העביר 
צבאיים  אימונים  על  מידע 
ריכוזי  הגולן,  ברמת  שהתקיימו 
בסמוך  צה“ל  תנועת  כוחות, 
לגבול. מידע אודות אופן הבידוק 
הבטחוני במעבר קוניטרה. מידע 
הסמוכה  המערכת  גדר  אודות 
צה“ל  ופעילות  שמס  למג‘דל 
סיורים,  (תצפיות,  לה  בסמוך 
מידע  בגדר).  לנגיעות  תגובות 
ברמת  הפועלות  עמותות  אודות 
ישראל.  ע“י  ונתמכות  הגולן 
הגולן  רמת  תושבי  אודות  מידע 

המתנגדים למשטר הסורי.

לידי  איאד  העביר  בנוסף, 
ישראלי  קשר  מכשיר  מפעיליו 
שמ־ צבאי  ג‘יפ  אודות  ומסמך 

ספרי  ישראלי,  סים  כרטיס  צא, 
נוספים.  וספרים  עברית  לימוד 
העריך  כי  בחקירה  מסר  איאד 
לטובת  לשמש  נועד  זה  שציוד 

האזנות של המודיעין הסורי.
השב“כ  בחקירת  עלה  עוד 
נפגש  פעילותו  במסגרת  כי 
בר־ מחבריו  שניים  עם  איאד 
בפ־ אותם  שיתף  הגולן,  מת 

הסורי  המודיעין  עם  עילותו 
מידע  לו  להעביר  מהם  וביקש 
לעניין  שיכול  ממצא  וכל  צבאי 
הסוריים.  המודיעין  מנגנוני  את 
מילות  תיאם  מחבריו  אחד  עם 
בצורה  לו  דיווח  והלה  קוד 
בהיות  פעמים,  מספר  מקודדת 
כו־ תנועת  על  בסוריה,  איאד 
מידע   – הגולן  ברמת  צה“ל  חות 
למפעילו  איאד  העביר  אותו 

הסורי.
אל  פנה  איאד  לכך,  בנוסף 
מפעיליו במודיעין הסורי, דיווח 
בחופשה  הנמצא  חברו  על  להם 
אותו  לפגוש  להם  והציע  בירדן 
בהמשך  מודיעין.  למטרות  שם 
דיווח לו חברו כי הוא אכן נפגש 
נעצרו  הפרשיה  במסגרת  עמם. 
שוחררו  אשר  נוספים  ונחקרו 

בתום חקירתם.

נאמנות לאסד על אף ההתמוטטות. נכבדי העדה הדרוזית במפגן תמיכה באסד במג‘דל שאמס

כך מקבלים החלטות בממשלת ישראל? 

ההצבעה בממשלה: שר הבטחון התנגד – 
שטייניץ העניש וקיצץ בתקציב הבטחון 
בנוסף לשרי מפלגת העצמאות ושר התקשורת והרווחה משה כחלון, גם שרי ש“ס התנגדו 

לאישור התכנית

מאת מאיר ברגר

הקיצוצים  הליך  במסגרת 
הממשלה  אתמול  שאושר 
שקלים  מיליון   118 גם  קוצצו 
הבטחון.  מערכת  מתקציב 
אמור  היה  שלא  בסכום  מדובר 
המקורי,  התכנון  פי  על  לרדת 
שר  בין  עימות  בשל  קוצץ  אך 

האוצר ושר הבטחון.
שר האוצר, יובל שטייניץ, 
אהוד  הבטחון,  שר  על  זעם 
משתתף  שאינו  כך  על  ברק 
ובמא־ הממשלתית  באחריות 
בתקציב  הגרעון  להקלת  מץ 
ישיבת  לקראת  המדינה. 
שא־ ברק  החליט  הממשלה 

יתנגדו  העצמאות  שרי  רבעת 
ובתגובה  הקיצוצים  לתכנית 
בקיצוץ  אותו  העניש  שטייניץ 

118 מיליון השקלים.

עם  האוצר  יעשה  ומה 
הממשלה  ראש  הזה?  הכסף 
מצא הכרעה מעניינת והחליט 
שקלים  מיליוני   118 שאותם 
החולים  בית  למיגון  ישמשו 

ברזילי באשקלון. 
שהתרחש  נוסף  שינוי 
הגיע  האחרון  ברגע  ממש 
מפלגת  דרישת  בעקבות 
של  שבסופו  היהודי  הבית 
השינוי  בחבילה.  תמכה  דבר 
לתשלומי  שיועבר  בכסף  הוא 
לאומי.  הדתי  במגזר  ההורים 
הזה  במגזר  ההורים  תשלומי 
בשנה להצטמצם  צפויים 

הקרובה.
מפלגת  לשרי  בנוסף 
התקשורת  ושר  העצמאות 
שרי  גם  כחלון,  משה  והרווחה 
ש“ס התנגדו כמצופה לאישור 
קלים  הכי  ”המסים  התכנית. 
זה להעלות מע“מ באחוז אחד 

לא  הכי  האחוז  בעצם  שהוא 
לזה“,  מתנגדים  אנחנו  צודק. 
והשיכון  הבינוי  שר  הסביר 

הרב אריאל אטיאס.
יו“ר הסיעה השר הרב אלי 
לאישור  בתגובה  אמר  ישי 
התכנית כי ”זו לא פעם ראשו־

נה שמעבירים תכנית כלכלית 
ישי  הרב  זאת,  עם  בלעדינו“. 
”נמשיך  לוותר.  מתכוון  לא 
את המאבק בכנסת, ושם נביא 
כדי  תוך  ותיקונים  שיפורים 

הדיונים בממשלה“.
שאפ־ לטענה  בתגובה 
מהגרעון  חלק  לסגור  שר 
קצבאות  קיצוץ  באמצעות 
שר  אמר  ישיבות  לתלמידי 
פופולי־ הצעה  ”זו  כי  הפנים 
לכולם  שקיצצו  מכיון  סטית 
להפסיק  יש  בכולם.  ופגעו 
שו־ נגד  וההסתה  השנאה  עם 
הכיפה,  וחובשי  המסורת  מרי 

מורכבת  החלשה  השכבה 
לעזור  וצריך  מגזרים  מהרבה 
סוגרים  שלא  רק  שלא  לאלה 
לא  גם  אלא   – החודש  את 

מתחילים אותו“.
תקפו  כרגיל  באופוזיציה 
מפ־ ראש  יושבת  נתניהו.  את 

יחימוביץ‘,  ח“כ  העבודה,  לגת 
הג־ לאישוןר  בתגובה  אמרה 
תרופה,  אינן  ”הגזירות  זירות 
המ־ לאותה  תוספת  רק  אלא 

קשה  באופן  יעמיקו  הן  חלה. 
ועושר  עוני  בין  הפערים  את 
ויורידו את מעמד הביניים על 

ברכיו“, קבעה יחימוביץ‘. 
כי  עוד  טענה  יחימוביץ‘ 
”הטבות  מחלקת  הממשלה 
העליון,  לאלפיון  פרועות“ 
העמוק  ”הבור  והוסיפה: 
בת־ ליצור  התעקש  שנתניהו 
של למצב  אותנו  מקרב  קציב 

יוון“. 
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מאת מנחם ברגמן

דו“ח של משטרת הודו, שמ־
סכם את חקירת הפיגוע נגד מכו־
בניו־דלהי  ישראל  שגרירות  נית 
באופן  קובע  השנה,  בתחילת 
המהפכה  משמרות  כי  סופי 
האיראנים עומדים מאחורי הפי־
משרד  נציג  אשת  נפצעה  בו  גוע 
יהושע־קורן,  ט‘  בהודו,  הבטחון 
פורסם  כך   –  2012 בפברואר 

בעיתון ’הארץ‘.
אינ־ אוף  ’טיימס  העיתון 

דו“ח  ממצאי  את  שפרסם  דיה‘, 
מש־ אנשי  כי  דיווח  החקירה, 

עם  לדבר  החלו  המהפכה  מרות 
דלהי,  בניו  שלהם  הקשר  איש 
מוחמד  סייד  ההודי  העיתונאי 
האפשרות  על  כאזמי,  אחמד 
דיפלומטים  נגד  פיגוע  לבצע 
כבר  בניו־דלהי  ישראלים 
משנה  יותר   ,2011 בינואר 
תקו־ באותה  הפיגוע.  לפני 
גרעין  מדעני  כמה  חוסלו  פה 
את  האשימה  וטהרן  איראנים 

ישראל בביצועם.
שכאז־ קובע  החקירה  דו“ח 

באיסוף  עזר  החשד  פי  שעל  מי, 
המודיעין לקראת הפעולה והינו 
כה  עד  שנעצר  היחיד  האדם 

עמד  בפיגוע,  למעורבות  בחשד 
המהפכה  משמרות  עם  בקשר 
שנים  עשר  לפחות  האיראנים 
לפועל  להוציא  להם  וסייע 

את הפיגוע.
נסעה  בפברואר  ב־13 
מרכבי  באחד  יהושע־קורן 
ילדיה  את  לאסוף  השגרירות 
כאשר  דלהי,  בניו  הספר  מבית 
מט־ הצמיד  אלמוני  אופנוען 

של  האחורי  לחלק  חבלה  ען 
ארע  הפיצוץ  ונמלט.  המכונית 
פצצה  התגלתה  בו  יום  באותו 
ישרא־ דיפלומט  של  ברכבו 

מכן,  לאחר  יום  בגאורגיה.  לי 
פי־ סדרת  בבנגקוק  ארעה 

אזרחים  נפגעו  בהם  צוצים 
תאילנד  משטרת  איראניים. 
ב“תאונת  מדובר  כי  העריכה 
כי  טענה  וישראל  עבודה“, 

מאחורי  שעומדת  היא  איראן 
שלושת האירועים.

מאת חיים מרגליות

התחבו־ בתחום  היסטוריה 
את  מגדירים  כך  האוירית,  רה 
התחבורה.  במשרד  ההתפתחות 
חתמו  האירופי  והאיחוד  ישראל 
בראשי תיבות על הסכם השמים 
שנ־ ומתן  משא  לאחר  הפתוחים 

משך יותר משלוש שנים.
על  תיבות  בראשי  החתימה 
התא־ הפתוחים  השמים  הסכם 

התחבורה,  ששר  לאחר  פשרה 
התשתיות הלאומיות והבטיחות 
החליט  כץ  ישראל  בדרכים, 
את  והנחה  ההסכם  את  לאשר 
רשות התעופה האזרחית (רת“א) 

לחתום על ההסכם ההיסטורי.
הסכם  כי  ציין  כץ  השר 
להביא  נועד  הפתוחים  השמים 
התעופה  בקווי  לליברליזציה 
שתאפשר  ואירופה  ישראל  בין 
בין  הטיסה  מחירי  את  להוזיל 
יעדי  ותפתח  ואירופה  ישראל 

אירו־ רחבי  בכל  חדשים,  טיסה 
פה, ללא הגבלה. 

ישראל  את  יהפוך  ”ההסכם 
ממדינות  אינטגראלי  לחלק 
הנוגע  בכל  האירופי,  האיחוד 
כניסתו  עם  התעופה.  לתחום 
צופה  אני  לתוקף  ההסכם  של 
מחירי  של  משמעותית  הוזלה 
הטיסה לטובת כל אזרחי מדינת 
לדבריו,  כץ.  הוסיף  ישראל“, 
תי־ בראשי  שנחתם  ההסכם 

את  להגדיל  בנוסף  יאפשר  בות 
התיירות הנכנסת לישראל ויצור 
חדשים  עבודה  מקומות  אלפי 

עבור ישראלים.
מנהל  ידי  על  נחתם  ההסכם 
במש־ האזרחית  התעופה  רשות 

רד התחבורה, גיורא רום והנושא 
והנותן הראשי בנציבות האיחוד 
לאחר  גייל,  קלאוס  האירופי, 
שב־מרץ השנה נחתם בין ישראל 
והאיחוד האירופי מזכר ההבנות 

לפתיחת השמים לתחרות.

לצוות  הודה  התחבורה  שר 
המשא ומתן בראשות גיורא רום 
שהוביל את הדיונים עם האיחוד 
האירופי וציין כי הוא רואה בה־

סכם שנחתם הישג גדול למדינת 
להשתלב  לה  שיאפשר  ישראל 
במרחב האוירי העולמי וליהנות 
הגלומים  הגדולים  מהיתרונות 
בו. ”מדובר בהסכם טוב לאזרחי 
המ־ של  לחוסנו  שיסייע  ישראל 

שק“, הוסיף כץ. 
יסודי  בחינה  הליך  ”לאחר 
בהסכם  מדובר  כי  השתכנעתי 
יתרונות  גם  בחובו  הטומן  טוב 
מא־ אני  הישראלית.  לתעופה 

חברות  מנהלי  של  ביכולתם  מין 
להוביל  הישראליות  התעופה 
והצלחה  לשגשוג  חברותיהן  את 
סביבה פתוחה  של  גם במציאות 
כלל  עם  המטיבה  ותחרותית 

המשק“, הוסיף כץ.
לאחר השלמת ההליכים המ־

הנדרשים,  והמנהליים  שפטיים 

יועבר ההסכם לאישור סופי של 
הפרלמנט  ושל  ישראל  ממשלת 
האירופי. תחילת היישום בפועל 
מספר  בתוך  צפויה  ההסכם  של 

חודשים.
יישום ההסכם יימשך כחמש 
לאפשר  במטרה  וזאת  שנים 
הישראליות  התעופה  לחברות 
להיערך למבנה התחרותי החדש 
בענף התעופה. במסגרת היישום 
שנה  מדי  יתווספו  המדורג, 
לכל  שבועיות  תדירויות  שבוע 
מצומ־ במספר  באירופה.  יעד 

מרכזיים  תעופה  שדות  של  צם 
כבר  קיים,  בהם  באירופה 
משמעותי  תנועה  היקף  היום, 
בהיותם  מתאפיינים  ואשר 
המשך,  לטיסות  מעבר  שדות 
יהיה  השנתי  הגידול  היקף 
תו־ על  ויעמוד  יותר  מצומצם 

תדירויות  כשלוש  של  ספת 
שבועיות מדי שנה. הדבר יספק 
הגנה מסוימת לחברות התעופה 

תקופת  לאורך  הישראליות 
ההסתגלות. 

של  יישומו  תחילת  עם 
ההסכם יורחב פטור הסוג שניתן 
ההגבלים  מחוק  התעופה  לענף 
יותר  יהיה  שלא  כך  העסקיים, 
שייר  קוד  הסכמי  להגיש  צורך 
הישרא־ התעופה  חברות  בין 

לאישור  אחרות  לחברות  ליות 
בכל  וזאת  הממונה  של  מראש 
מציאות  קיימת  בהם  השווקים 
פתו־ שמים  של  רגולאטורים 

לארה“ב  טיסות  על  (יחול  חים 
האירופי).  האיחוד  ומדינות 
לאחר  הושגה  הפטור  הרחבת 
מול  כץ  השר  שניהל  מגעים 
העס־ ההגבלים  על  הממונה 

לחברות  לאפשר  במטרה  קיים 
הסכמי  על  לחתום  ישראליות 
בק־ צורך  ללא  פעולה  שיתוף 

בדומה  מראש,  אישור  בלת 
במדינות  השוררת  למציאות 

האיחוד האירופי.

הרב שמחה שטיצברג והרב חיים 
פרוינד מונו לחברי הנהלת מכבי

בש־ שהתקיימו  בבחירות 
שירותי  מכבי  בחרה  שעבר  בוע 
לקדנ־ ההנהלה  בחברי  בריאות 
שטי־ שמחה  הרב  הקרובה.  ציה 
נבחרו  פרויינד  חיים  והרב  צברג 

לקדנציה נוספת.
בריאות  שירותי  במכבי 
מבוטחים רבים מבני המגזר הח־

רדי ומכבי ידועה בכך שכמחצית 
בה.  חברים  ברק  בני  מתושבי 
למכבי יש הנהלה ציבורית שכל 
בהתנדבות  בה  מכהנים  חבריה 
שהתקיימו  בבחירות  מלאה. 
הנהלה  נבחרה  שעבר  בשבוע 
חברים  מספר  גם  ובה  חדשה 
הרב  ובהם  היוצאת  ההנהלה  מן 

שמחה שטיצברג 
חבר  מכבי,  הנהלת  חבר 
וחבר  באסותא  דירקטוריון 
גם  ברק.  בני  עיריית  מועצת 
לק־ נבחר  פרוינד,  חיים  הרב 

הנהלה  כחבר  נוספת  דנציה 
לכהונתו  במקביל  וזאת  במכבי 
חיים  הרב  מציון‘.  ’עזר  כמנכ‘‘ל 
שטיצ־ שמחה  והרב  פרויינד 

הברוכה  בעשיה  מוכרים  ברג 

שלהם למען הכלל לילות כימים 
בקהילה  הרבה  ובמעורבותם 
הציבור  למען  שלהם  ובעשיה 

לאורך שנים.
יצוין שמכבי שירותי בריאות 
למוס־ סדירות  בחירות  מקיימת 

דות ההנהלה שלה וכל הנבחרים 
משמשים בתפקידם בהתנדבות.

כאמור, היות ובמכבי חברים 
רבים מהמגזר החרדי מכל רחבי 

דגש  שמה  מכבי  הנהלת  הארץ, 
לטובת  רבות  לפעול  ומקפידה 
מבוטחים מן המגזר החרדי בכל 
הצר־ את  ולהתאים  ואתר  אתר 
כים והשירותים גם למגזר הזה.

בבחירת  הן  מתבטא  זה  דבר 
והן  להנהלתה  חרדיים  נציגים 
קהילה  קשרי  מתאמי  בהבאת 
בר־ הקהילות  לטובת  הפועלים 

חבי הארץ.

חשמל כהלכה – גם בחופשה
יוצאים לחופשה – חברת החשמל מסבירה: השתמשו בחשמל 

בבטיחות ובתבונה ^ חשמל הוא לא משחק ילדים

לא  כי  מסוכן  הוא  חשמל 
שומעים  לא  אותו,  רואים 
אותו.  מריחים  ולא  אותו 
כללי  על  לשמור  יש  לכן, 
שי־ בסביבתו.  בטיחות 
בחשמל  זהיר  לא  מוש 
לגרום  ועלול  מסוכן  הוא 

למכת חשמל. 
מוליך  הוא  האדם  גוף 
לזרום  יכול  חשמלי  וזרם  טוב 
שזורם  כמו  במהירות,  דרכו 
המדליק  חשמל  חוט  דרך 
מרגע  בבית.  האור  את  
וזרם  מחשמל  שנפגעים 
בגלל  בגוף,  לזרום  מתחיל 
להגיב  זמן  אין  הזרם,  מהירות 
החשמל  מכת  את  ולמנוע 
חשמל  מכת  בגוף.  והפגיעה 
להתכווצות  לגרום  עלולה 
נשימה,  קשיי  שרירים, 
הלב  פעימות  בקצב  שינוי 
כן,  כמו  הדם.  כלי  ולכיווץ 

עלולות להיגרם כוויות ממכת 
הזרם  בו  במקום  החשמל, 

נכנס ויוצא מהגוף.
חש־ כי  לזכור  חשוב  לכן, 

מל זה לא משחק ילדים ועלול 
להישמע  ויש  מסוכן,  להיות 

לכללי הבטיחות. 
מגישה  החשמל,  חברת 
בחש־ לבטיחות  טיפים 
אסור  החופשה:  בימי  מל 
חשמל;  עמודי  על  לטפס 
חשמל  ארונות  לפתוח  אסור 
אם  בקרבתם;  לשחק  ולא 
שבור  פרוץ,  בארון  נתקלים 
למוקד  לדווח  יש  פתוח,  או 
חברת  לטכנאי  ולהמתין   103
שאיש  ולהשגיח  החשמל 
אסור  למקום;  יתקרב  לא 
חשמל  למכשירי  לגשת 
בידיים  או  יחפות  ברגלים 
להשתמש  אסור  רטובות; 
פגומים;  חשמל  במכשירי 

בבית,  שבור  שקע  מגלים  אם 
להז־ להורים  לומר  יש 

כדי  מוסמך  חשמלאי  מין 
השבור;  השקע  את  שיתקן 
מש־ תקע  מוציאים  כאשר 

על  אחת  יד  מניחים   – קע 
מושכים  השניה  וביד  השקע 
שחוט  מנת  על  התקע,  את 
ייקרע  לא  המזין  החשמל 
ממקומו  יעקר  לא  ושהשקע 
חוט  חשמל;  חוטי  ויחשוף 
סכנת  הוא  קרוע  חשמל 
בחוט  נתקלים  אם  חיים, 
בח־ או  ברחוב  קרוע  חשמל 

 103 למוקד  להתקשר  יש  צר 
 100 או  החשמל  חברת  של 
מי  כל  ולהרחיק  למשטרה, 

שנמצא בסביבה.
מאחלת  החשמל  חברת 
משפחו־ ובני  הילדים  לכל 

 – בחופשה  הנמצאים  תיהם 
קיץ נעים ובטוח

היסטוריה בתחום התחבורה האוירית

ישראל והאיחוד האירופי חתמו על הסכם ’שמים פתוחים‘ 
ההסכם שנחתם בראשי תיבות לאחר מו“מ שנמשך יותר משלוש שנים אמור להוזיל את מחירי הטיסות לאירופה וממנה

דו“ח של משטרת הודו: איראן 
עומדת מאחורי הפיגוע בניו דלהי

שר ההגנה האמריקאי פאנטה מגיע לביקור בישראל
מאת מנחם ברגמן

ליאון  האמריקני  ההגנה  שר 
בי־ לביקור  מחר  שיגיע  פאנטה, 
שראל, אמר כי הסנקציות המופ־
עלות על איראן משפיעות באופן 
את  אמר  פאנטה  ורציני.  מובהק 
בתוני־ ביקורו  במהלך  הדברים 
הסנק־ כי  הסביר  פאנטה  סיה. 
איראן  על  המערב  שמשית  ציות 
זה  אם  גם  אותותיהן  את  נותנות 
לא נראה כך. ”אולי התוצאות עד 
ברור  באופן  לעין  נראות  אינן  כה 
שהאיראנים  היא  העובדה  אך 
המשא  לשולחן  לשוב  מעוניינים 
הגר־ מעצמות  ששת  עם  ומתן 

עין“, הסביר פאנטה.
ביקורו  במהלך  יותר  מוקדם 
הוא  כי  לעיתונאים  פנאטה  אמר 
קיבלה  טרם  שישראל  מאמין 
של  לאפשרות  בנוגע  החלטה 
ההגנה  שר  באיראן.  תקיפה 

האמריקני הבהיר כי ישראל ”לא 
קיבלה שום החלטה לגבי איראן 
במאמץ  לתמוך  ממשיכה  והיא 
טהרן  על  ללחץ  הבינלאומי 
יכולת  לפתח  מהמאמץ  לסגת 

גרעינית“.
כי  אמר  האמריקני  השר 
הסנ־ השפעת  את  לראות  ניתן 

האיראנית  הכלכלה  על  קציות 
השפעתן  למידת  הביטוי  וכי 
העובדה  הוא  הסנקציות  של 
פתרון  במציאת  מעוניינים  שהם 
פאנטה  המערב.  עם  דיפלומטי 
התייחס לסוגיה במסגרת מסיבת 
עיתונאים שערך במהלך ביקורו 

בתוניסיה.
הוא  גם  כי  אמר  פאנטה 
הבהירו  אובאמה  הנשיא  וגם 
תסבול  לא  הברית  שארצות 
גר־ נשק  תפתח  איראן  בו  מצב 

ארצות  כי  הסביר  פאנטה  עיני. 
כל  את  להפעיל  מוכנה  הברית 

לרשותה  העומדות  האפשרויות 
איראן  שתרחיש  לוודא  מנת  על 

גרעינית אינו קורם עור וגידים.
מה  לפרט  כוונה  לי  ”אין 
אבל  אפשרויות  אותן  הן  בדיוק 
טווח  לנו  שיש  לומר  יכול  אני 
על  פעולה  אפשרויות  של  מלא 
הפוטנציאל  עם  להתמודד  מנת 
הס־ גרעינית“,  תיהפך  שאיראן 
ביר השר האמריקני. במהלך בי־

קורו בתוניסיה נפגש פאנטה עם 
מנהיגי המדינה ודן עמם בדרכים 
בגורמי  המלחמה  את  להרחיב 
תאי  על  בדגש  במדינה,  הטרור 

אל־קאעדה בצפון אפריקה. 
השר  צפוי  ביקורו  במהלך 
בכירים  עם  להיפגש  פאנטה 
בסוגיית  עמם  ולדון  בירושלים 
בשבועות  האיראני.  הגרעין 
יועץ  לישראל  הגיעו  הקודמים 
דו־ טום  לאומי,  לבטחון  הנשיא 
נילון, ומזכירת המדינה קלינטון.

הפיגוע בניו דלהי



המבשר | יום ג', י"ב במנחם־אב תשע"ב | עמוד ז

ירושלים | מכירהֳ
כל  ב˘ו˜!  ח„˘‰  ברוממ‰, 
 + ‚ינ‰   + מ"ר   40 זוכ‰!,  ‰˜ו„ם 
ר˜  ˘"ח,  ב-1,600  מו˘כר˙  יחי„‰ 
 " סכסון  "‡נ‚לו  ˘"ח   1,100,000

מיכ‡ל 02/9666-774
[20020535]

מחול˜˙  מ"ר   100 ‰כ‰ן,  ב‡בי˙ר 
סוכ‰,  מרפסו˙   + „יור,  יחי'  ל2 
מו˘˜ע˙, 2.040.000 ˘"ח לל‡ ˙ווך 

050-418-2486
[20020534]

ב„ו„, „יר‰ ח„˘‰, 180 מ"ר, ˜"‰ + 
 ,‚‚‰ על  ‡ופˆי‰   + מחסן   + מעלי˙ 
נוף מ„‰ים $950,000 "‡נ‚לו סכסון" 

‡‰רן 02-9666-770
[20020533]

לרמו˙  ˆמו„  ˘˜ט  רח'   06 ברמו˙ 
‚„ול‰  ח„',מרפס˙   4 מ"ר,   110  ,‚
מיכ‡ל  סכסון"  "‡נ‚לו  מ„‰ים  נוף 

02-9666-774
[20020532]

מˆוין  מי˜ום  מ"ר,   60 ברוך,  במ˜ור 
 1.250.000 מרפסו˙.   2  + מ˘ופˆ˙ 
מיכ‡ל  סכסון"  "‡נ‚לו  ˘"ח 

02-9666-774
[20020531]

ב˘מו‡ל ‰נבי‡, כל ‰˜ו„ם זוכ‰ !!! 
ˆמו„ ל‡רזי ‰ביר‰, ˜"‡, 3.5 ח„', 70 
˘"ח,   1.150.000  ,ıיפו˘ טעון  מ"ר, 
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20020530]

במוסרר‰, 167 מ"ר, ˜"‡, + מעלי˙, 
+ מרפס˙ סוכ‰, 6.5 ח„', 2.500.000 
מיכ‡ל  סכסון"  "‡נ‚לו  ˘"ח, 

02-9666-774
[20020529]

מ"ר,   60 ח„',   3 ‰נבי‡,  ב˘מו‡ל 
מו˘˜ע˙,  ˜"כ,  ‚„ול‰,  חˆר   +
סכסון"  "‡נ‚לו  ˘"ח,   1.090.000

מיכ‡ל 02-9666-774
[20020528]

במ"‚ 4 ח„', 80 מ"ר + מרפס˙ סוכ‰ 
‡נ‚לו  ˘"ח   1.750.000 ‡ופˆי‰   +

סכסון - מיכ‡ל: 02-9666-774
[20020527]

כולל  מ„‰ים  נוף  ‰ע˙י˜‰,  בעיר 
מ"ר   120  + מ"ר,   140 ‰כו˙ל, 
מעול‰,  מי˜ום  מ˘ופˆ˙,  מרפסו˙, 
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20020526]

מ"ר   250 פרטי!  בי˙  בעיר-‰ע˙י˜‰, 
מעול‰!  מי˜ום  ‰בי˙,  ל‰ר  נוף   +
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20020525]

 250 ויל‰  מעול‰,  במי˜ום  בבי˙-ו‚ן 
"‡נ‚לו  ‰ז„מנו˙י!  במחיר  מ"ר, 

סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20020524]

נוף   ,‡"˜ ח„'   3 ב‚בע˙-˘‡ול, 
 1.600.000 מעול‰  מי˜ום  מ„‰ים, 
מיכ‡ל  סכסון"  "‡נ‚לו  ˘"ח 

02-9666-774
[20020523]

מ˘ופˆ˙  מ"ר,   160 ב‚בע˙-˘‡ול, 
"‡נ‚לו   ‚‚  + מר‰יב  נוף   + ביו˙ר 

סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20020522]

 4 מ"ר,   90 „ופל˜ס,  „פנ‰,  במעלו˙ 
ח„', 1.650.000 ˘"ח, "‡נ‚לו סכסון" 

מיכ‡ל 02-9666-774
[20020521]

 4  !!! מ„‰ים  -˜וט‚'  ברוממ‰ 
ברמ‰  מ˘ופˆ˙  מ"ר,   300 ˜ומו˙, 
‚בו‰‰, + נוף מ„‰ים + ‚ינ‰, במחיר 
סכסון"  "‡נ‚לו  בלב„  לרˆינים  טוב, 
זוכ‰  מיכ‡ל 02-9666-774כל ‰˜ו„ם 

!!!
[20020520]

„יר‰  מעול‰,  מי˜ום  בסנ‰„רי‰, 
˘טופ˙  מ"ר,   120 ח„',   5 ‚„ול‰, 
‡ופˆי‰   + ‡ויר,  כיווני   3 ˘מ˘, 
‚מי˘,  ˘"ח   2.400.000 ל‰רחב‰, 
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20020519]

 ,'‡ ˜ומ‰   ! ב‰מ"‚  ב˘ו˜  ח„˘‰ 
˘מור‰.  ‡ופˆי‰   + מ"ר   70 ח„'   3
 " סכסון  ‡נ‚לו   "  ! ˘"ח   1.500.000

מיכ‡ל 02/9666-774נ
[20020518]

 + חני‰   + מ"ר   125 ח„'   5 ביסמין 
"‡נ‚לו   –  $780,000 ˆמו„  מחסן 

סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20020517]

ח„˘‰ ב˘ו˜, בסנ‰„רי‰, נכס מיוח„, 
ח„רים,   6 מ"ר,   150 פרטי,  בי˙ 
 – ˘"ח   3,500,000 מרכזי,  במי˜ום 
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774.
[20020516]

 3 ב˘יכונים)  (ל‡  ‰נבי‡  ב˘מו‡ל 
˘"ח   1.190.000 נוח‰,  ˜ומ‰  ח„', 

"‡נ‚לו סכסון" רוזן 02-9666-773
[20020515]

 200 יˆח˜,  במנח˙  יכול˙,  לבעלי 
יחי„'   + מ"ר,   40 מרפס˙   + מ"ר, 
מו˘כר˙, + מחסן ‡פ˘רו˙ ל‰˘כר‰, 

"‡נ‚לו-סכסון" רוזן 02-9666-773
[20020514]

ח„',   4 נוף,  ב‰ר   ! ל‰ימכר  חייב˙ 
 + מ"ר   30 ‡ופˆי‰   + מפו‡ר˙ 
מרפס˙ מול ‰נוף "‡נ‚לו סכסון" רוזן 

02-9666-773
[20020513]

למבינים ב‰ז„מנו˙! ב‚ו˘ 80. 5 ח„', 
+ מעלי˙, + מרפסו˙, ר˜ 700.000 $ 

"‡נ‚לו סכסון" רוזן 02-9666-773
[20020512]

 130 מר„כי,  ב˙כל˙  ח„˘  בפרויי˜ט 
‡ופˆי‰   + ‚ינ‰,  מ"ר   100  + מ"ר 
רוזן  סכסון"  "‡נ‚לו  נוספ˙,  ליחי„' 

02-9666-773
[20020511]

מרפס˙,   + ענ˜י˙  במנח˙-יˆח˜ 
 $825,000 ר˜  מחסן   + חזי˙י˙, 

"‡נ‚לו סכסון" רוזן 02-9666-773
[20020510]

מרפס˙   + ח„'   3.5 ‚ר˘ום  ברבנו 
נוח‰  ˜ומ‰  מטופח˙  ‚„ול‰  סוכ‰ 
1,700,000 ˘"ח "‡נ‚לו- סכסון" רוזן 

02-9666-773
[20020509]

ל‰˘˜ע‰. במרכז ‚‡ול‰,ענ˜י˙,טוב‰ 
רוזן  סכסון"  "‡נ‚לו   ! מיי„י˙ 

02/9666773
[20020508]

 5 ‡לי‰ו  בנופי   ! ב˘ו˜  ח„˘‰ 
 + מ"ר   30 מחסן   + מ"ר   135 ח„', 
מרפסו˙ 16 מ"ר "‡נ‚לו סכסון" רוזן 

02-9666-773
[20020507]

למ‰ירי  מעול‰,  מי˜ום  ב‚‡ול‰, 
ח„רים,   3 מ"ר,   75 ‰חלט‰, 
סכסון"  "‡נ‚לו   – ˘"ח   1,350,000

מיכ‡ל 02-9666-774.
[20020506]

ב‚ני ‚‡ול‰, „יר‰ מפו‡ר˙, 130 מ"ר, 
 –  $750,000 מˆוין,  מי˜ום  ח„רים,   5
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774.
[20020505]

ח„˘‰ ב˘ו˜, בסנ‰„רי‰, נכס מיוח„, 
ח„רים,   6 מ"ר,   150 פרטי,  בי˙ 
‡טר˜טיבי  מחיר  מרכזי,  במי˜ום 
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774.
[20020504]

דמי מפתח בירושלים 
ˆוו˙  ‰חר„י,  ‰מ‚זר  סכסון  ב‡נ‚לו 
„ירו˙,  נכסים,  לני‰ול  מ˜ˆועי 
‰ר˘ויו˙,  מול  ספרים  ני‰ול  מבנים, 
‰מבנ‰,  ‡חז˜˙  ˘כירו˙,  ‚ביי˙ 
רייכמן  ‡‰רן  סכסון"  "‡נ‚לו  ועו„. 

02-9666-770
[20020537]

רבנו  ברח'  („מ"פ)  ‰בוכרים  פרוי˜ט 
"‡נ‚לו-סכסון"  ח„'   3 „ירו˙  ‚ר˘ום 

‡‰רן 02/9666-770
[20020536]

רבנו  ברח'  („מ"פ)  ‰בוכרים  פרוי˜ט 
"‡נ‚לו-סכסון"  ח„'   3 „ירו˙  ‚ר˘ום 

‡‰רן 02/9666-770
[20020403]

בני ברק | מכירה
 1  +  4 „ופל˜ס  יע˜ב  ב˜‰ילו˙ 
מ"ר   40 יחי"„   + מעלי˙   + ב‚‚ 
"˙ווך  ˘"ח   2,300,000 מו˘כר˙ 

‰מˆליח" 03-6198367
[20020544]

‚„ולים  ח„'   3 „ופל˜ס   ıבויז'ני
נפר„˙  כניס‰   + ב‚‚   3  +
‰מˆליח"  "˙ווך  ‚מי˘   1,950,000

03-6198367
[20020543]

˘ך - ‰˘לו˘‰ 3 ‚„ולים 80  ב‰רב 
˘"ח   1,320,000 חזי˙   ‡"˜ מ"ר 
* בבן „ו„ - רבינ‡ 3 ח' ˜"ב חזי˙ 
ח„'   3  ıבויז'ני  * 1,300,000˘"ח 
˜"‡ חזי˙ 1,400,000 ‚מי˘, מיי„י. 

"˙ווך ‰מˆליח" 03-6198367
[20020542]

ח„רים!!!!   9  ‚‚ „יר˙  ברוזובס˜י! 
מˆויין,  במˆב  נוף,  ענ˜,  מחסן 
 2,900,000 מעלי˙,  חני‰,  חזי˙, 
ו‰˘˜עו˙"  נכסים  "סלומון  ˘"ח 

03-6199323
[20020274]

 ‚‚ „יר˙  ‰מבו˜˘,  ‰˙נ‡ים  ברחוב 
ל‚ינ‰,  פונ‰  מטופח,  בנין  ח„רים,   5
 1,730,000 מיי„י  מעלי˙  חני‰, 
ו‰˘˜עו˙"  נכסים  "סלומון  ˘"ח 

03-6199323
[20020273]

ח„רים   5  ‚‚ „יר˙  בזכרי‰,  מˆי‡‰! 
חזי˙,  לחלוטין,  מ˘ופˆ˙  (לל‡) 
לר‡ו˙,  ˘וו‰  מיי„י˙,  כניס‰ 
רבי  ברחוב   * ˘"ח   1,750,000
˘מור‰,˜"ב  ח„רים   5  ‚‚ „יר˙  יוסי 
 1,580,000 ‚„ול,   ‚‚ חזי˙,  ו‡חרונ‰, 
ו‰˘˜עו˙"  נכסים  "סלומון  ˘"ח 

03-6199323
[20020272]

 5 מ„‰ימ‰,   ‚‚ „יר˙  בסלנט  ח„˘! 
מרפס˙  ביו˙ר,  ‚בו‰‰  ברמ‰  ח„רים 
מיי„י˙! 1,890,000  חזי˙,  ‚‚ ‚„ול‰, 
נכסים  "סלומון  בלב„  ˘"ח 

ו‰˘˜עו˙" 03-6199323נ
[20020271]

פנט‰‡וז  מנחם  ב‡זור  ב‰ז„מנו˙, 
בני‰  ח„˘!  ‡ח„,  מפלס  מ"ר!   220
מיי„י˙!  כניס‰  ‰ל˜וח,  לב˜˘˙ 
"סלומון  בלב„  ˘"ח   2,300,000

נכסים ו‰˘˜עו˙" 03-6199323
[20020270]

ח„רים,   6  ‚‚ „יר˙  ברוזנ‰יים, 
מ˘ופˆ˙  יחי„ו˙,  ל2  ‡פ˘רו˙ 
 1,850,000 מיי„י˙,  לחלוטין, 
ו‰˘˜עו˙"  נכסים  "סלומון  ˘"ח 

03-6199323
[20020269]

„יר‰  ל"˙ווך  פנו   ? „יר‰  מוכרים 
ביעילו˙  „יר˙כם  ונמכור  נ‡‰" 

וב„יס˜רטיו˙ 052-7637000
[20020166]

בני ברק | השכרה
וממוז‚˙,  מרו‰ט˙  ח„ר,  „יר˙ 
˘"ח   2,200 לזו"ˆ  ‰נבי‡  בנ˙ן 

052-7637070
[20020326]

אשדוד | מכירה
ח„',   3  ! ב‡˘˜לון  ל‰˘˜ע‰ 
 ) ˘"ח   340,000 ˜"ב,  מ˘ופˆ˙, 

‰˘כר‰ 2,000 ˘"ח ) 052-7613733
[20020552]

 ! למ˙חר„ים  ˆמו„  בו'   ! ל‰˘˜ע‰ 
3.5 ח„', ˜"‡, מו˘˜ע˙, ר˜ 625,000 

˘"ח 052-7129250
[20020551]

 + ‡ופˆי‰   +  3  ! לוין  ב‰רי"מ 
 ! ב‰ז„מנו˙  ‰„יר‰  ˘טח  על   ‚‚

052-7129250
[20020550]

ח„'   3 בבע˘"ט,   ! במ˙חר„ים 
ב‰ז„מנו˙  (‡נ"˘)  ˜"ב,  ‚„ולים, 

052-7129250
[20020549]

 + מ"ר   150  - כ  ז',  ברובע  ח„'   5
ח„˘,  מ"ר,   100 כ  ענ˜י˙  מרפס˙ 

חסי„י 052-7613733
[20020548]

 3 ‡נ"˘,  ‚רים  בנין  ז'!  לרובע  חזי˙ 
 645,000 ר˜  מ˘ופˆ˙,  ‚„ול‰,  ח„', 

˘"ח 052-7613733
[20020547]

השקעות 
בחיפ‰, 2.5 בבני‰, נוף לים, 350,000 
ח„  ˙˘ו‡‰   50% כ  במזומן,  ˘"ח 
 + ˘נ˙י˙  ˙˘ו‡‰   10% ‡ו  פעמי˙ 

ביטחונו˙ לל"˙ 052-7654964
[20020461]

‰חל  מ˘ו˙ף  ליזום  ‰ז„מנו˙ 
מחמי˘ים ‡לף ˘"ח ל˜ביע˙ פ‚י˘‰: 

0548475804
[20020340]

‰חל‰ ‰‰ר˘מ‰ לרכי˘˙ מ‚ר˘ים עם 
˙וכני˙ מ‡ו˘ר˙ ע"י ירו˘לים (ט‡בו) 

ל˜ביע˙ פ‚י˘‰: 0548475804
[20020339]

ב‡ר‰"ב  "‰˘˜ע‰-בטוח‰" 
חבר˙  ע"י  ובניו-‚רזי  ב‡טלנט‰ 
˘נ‰ ‰נכסים   15 מעל  ו˙˜   . נ„ל"ן 
מל‡  רי˘ום  ומו˘כרים.  מ˘ופˆים 

בט‡בו 02-6711672
[20020065]

בוטי˜ ֹ סויטו˙  עטר‰“  ‡חוז˙ 
ˆפ˙  ‰ע˙י˜‰  ‰עיר  בלב  מפו‡רו˙ 
.לר˘ו˙  ספ‡  ‚˜וזי  סויט‰  בכל 
ס‡ונ‰.  ספ‡.  בריכ‰.  ‰נופ˘ים 

046999972
[20020559]

˜רוב  בˆפ˙  ‰זי˙   ıע נופ˘  „יר˙ 
ח„רי   2 ונעימ‰,  ממוז‚˙  לע˙י˜‰, 
 590 ‚„ול‰,  וחˆר  מטבח  סלון  ˘ינ‰ 

˘"ח לליל‰ 052-76-79200
[20020458]

מבˆע ל‡„ם (חול) בח„ר זו‚י + ‡"ב 
 ıרונובי‰‡ ‚ול„רייך  מלון  ˘"ח   120

בב"ב 03-5781005
[20020457]

צפת 
מ˘ופˆ˙  „יר‰  חיים  במ‡ור  בˆפ˙ 
‰נוף  לכיון  ענ˜י˙  מרפס˙  ‚„ול‰ 
ל‡  ל˘בוע  לנופ˘ים  ל‰˘כר‰ 

לימים בו„„ים 0504141074
[20020558]

מ‡„  ממוז‚˙,  מרווח˙,  ברסלב  ב˜. 
נ˜י‰ מי"ז ‡ב 052-7625017

[20020539]

נוף,  וממוז‚,  מטופח, ‚„ול  פרטי  בי˙ 
חˆר, ‚‚ ענ˜ 077-7677026

[20020501]

מז‚ן,   + ח„רים   3 ל‰˘כר‰  בכנען 
˘בועי   / יומי  ומסו„ר˙,ע"ב  נ˜י‰ 

052-7139638
[20020481]

מטופח˙  סוויט‰  ˆפ˙י"-  "ניחוח 
˘ל  ‰מר‰יב  לנוף  ˆופ‰  ומפו‡ר˙ 
נוף  מרפס˙  ו‰‚ליל,  מרון  ‰רי 
לפנט‰‡וז  ‡פ˘רו˙  מ„‰ימ‰, 
ל‰זמנו˙  למ˘פחו˙,  מפו‡ר 

,04-6922240 052-7600711
[20013495]

בית חלקיה 
ˆימר   + ומו˘˜עים  ח„˘ים  ˆימרים 

כולל ‚'˜וזי 052-7689144
[20019960]

טבריה 
ל‰˘כר‰  נופ˘  „יר˙  עילי˙  בטברי‰ 
מ˘ופˆ˙  ולימים,נ˜יי‰  ל˘ב˙ו˙ 

וממוז‚˙. לפרטים: 0527653556
[20020320]

לכינר˙  נוף  ברמ‰,  נופ˘  „יר˙ 
מיוח„ים  מחירים  ומ˘פחו˙,  לזו‚ו˙ 

052-7698309
[20016621]

קוממיות 
חˆר   + מטופח˙  ממוז‚˙  ח„רים   3

ונ„נ„‰ 052-7150178/9
[20020560]

ירושלים 
‚„ול‰  ‡ב,  מי"ז  ‰זמנים  לבין  „יר‰ 
 + לזו‚   80 ב‚ו˘  נ˜י‰,  וממוז‚˙, 

057-3102830
[20020565]

ל‚מרי  ח„˘‰  מו˘למ˙, 3  „יר˙ ˜ייט 
מˆוין  מי˜ום  ומ‡ובזר˙  מפו‡ר˙ 

054-8447034
[20020556]

‚„ול‰  ח„'   4 ח„˘‰  ‰ביר‰  ב‡רזי 
ועו„  בזול.  ‰ורים,  יחי„˙   + ונ˜י‰ 

„יר‰ 054-8445754
[20020545]

ל‚מרי  ח„˘‰   3 מו˘למ˙  ˜ייט  „יר˙ 
מˆוין  מי˜ום  ומ‡ובזר˙  מפו‡ר˙ 

054-8447034
[20020540]

‚„ול‰  ח„'   4.5 „יר˙  ברוך,  במ˜ור 
ומטופח˙  ממוז‚˙  מ‡וורר˙  נ˜י‰ 

077-3204840
[20020443]

לבין  ˘ערים  במ‡‰  נופ˘  „יר˙ 
 6 ומסו„ר˙  נ˜י‰  ממוז‚˙  ‰זמנים 
˘"ח   420 ליום  ˘"ח   300 מיטו˙ 

ל˘ב˙ 052-7672395
[20020434]

 + ח„רים   5 „יר˙  ברוך,  במ˜ור 
וממוז‚˙.  ח„˘‰,מטופח˙  מרפס˙ 

לפרטים:02-6249468.
[20019586]

אבני איתן 
ברמ‰,  ˆימרים   5  - ברמ‰  רם 
‡ולם   + ו˜בוˆו˙  למ˘פחו˙ 
מ˜ו‰   + ב‰כנ"ס   + ‡וכל  ח„ר 
 04-6762588 פ˜ס   04-6762088
מ˙‡ים   *  sarram@walla.com

ל˘ב˙ו˙ ‰˙‡ח„ו˙ למורי ˙"˙.
[20013451]

יסודות 
‰זמנים  ולבין  ל˘ב˙ו˙  נופ˘  „יר˙ 
חˆר   + וממוז‚˙  מ˘ופˆ˙  נ˜י‰ 

ונ„נ„‰ 052-7617658
[20020561]

מסעדה בשרית 
ע˘יר  מ‚וון  ‰‰ר"  "מול   – בˆפ˙ 
רבנו˙  בכ˘רו˙   ˘‡‰ על  ב˘רים 
ע„‰  ומוˆרים  ב˘רים  ˆפ˙  מ‰„רין 
ירו˘לים 70  רח'   . ירו˘לים  חר„י˙ 

מ„רחוב 04-6974885
[20020494]

‰ח„˘‰ ִ סופרב   - ס˜ו„‰  למכיר‰, 
י„  מˆויין,  במˆב  ˘מור‰   ,2009
מחיר  ˜“מ,   -120,000 ר‡˘ונ‰ 

מחירון, 052-7144933
[20020429]

„‚ם   2008 מונ„י‡ו  פור„  ב‰ז„מנו˙ 
ל˘נ‰,  טסט  ‰מפו‡ר  ‰„‚ם  טיט‡ניו 
ל‰חלפ‰  ‡פ˘רו˙  ח„˘ים  ˆמי‚ים 

02-5327402
[20020355]

השכרת רכבים 
יומי,  רכב  ‰˘כר˙   sixt ˘למ‰ 
ברוך  ל‰זמנו˙:  חו„˘י.  ˘בועי, 

˜ל‡ר 050-4100300
[2008254]

בכל  סניפים  רכב  ‰˘כר˙   'ıר‰'
‰‡רı עם ‰˘ירו˙ ו‰‡מינו˙ ‰י„וע 

˘ל חיים ‚רוס 052-7617828
[2004492]

בר˜, ֶ מבני   - בכנען  ˆפ˙  מטיילי 
‰מחיר  בחˆי  ˆפ˙  ירו˘לים, 
 20  +  10 נוסעים  ‰סעו˙  ל˜בוˆו˙!, 
ח„י˘ים  ומיניבוסים  ב‡וטובוסים 
„ן,  ˙ל  בני‡ס,  ‚ולן,  טיולים:   +
 ,04-6973888  ,04-6990588 כינר. 

04-6974548
[20020496]

ˆפ˙   – מזוז  ‡ילן  "‡„ר˙"  מוניו˙ 
נ˙ב"‚,  ובˆפון,ל˜ברי ˆ„י˜ים,  בˆפ˙ 
 . ח„י˘ים  רכבים  בר˜.  בני  ירו˘לים, 

1800-801-777 , 1800-44-3030
[20020495]

צפון 
ˆ„י˜ים,טיולים  ˜ברו˙  מ‰ˆפון  ל/ 
˘ב˙  ו‡טר˜ˆיו˙,˘ומרי 
 ,052-7657629  ,1-700500118

050-4150505
[20020425]

„רו˘ ַ ב‡˘„ו„  חסי„י  ל˙"˙ 
˜ו"ח:  חוב‰  נסיון  ˜רי‡‰  מלמ„ 

077-4701306
[20020554]

מ˘רו˙   6000 עבו„‰?  למˆו‡  רוˆ‰ 
ועכ˘יו  ‡ח˙!   ‚‚ ˜ור˙  ˙ח˙ 
טל':  ‚'ובס,  ‚ל‡ט   !! במבˆע 

073-70-55-666
[20012037]

ל‡סיפ˙ ָ מˆויינ˙  ס„נ‡  למנ‰לו˙, 
ל‚יוון  רעיונו˙  מבחר  ‰ערכו˙. 
לפרטים:  ˆוו˙.  ‡סיפו˙  ו˘„רו‚ 

0527112213
[20020321]

במרכז  סטו„יו   + ל˙ופים  מור‰ 
לפרטים  נוחים,  מחירים  ב"ב, 

050-4144033
[20019737]

מ˙˜פלים.. ˘ולחנו˙ ספסלים ומיטו˙ 
וכו'...  מוס„ו˙  כנס˙  לב˙י  מ˙˜פלים 
לכל  מ˘לוחים   054-8415345 טל' 

02-9999152 ıר‡‰
[20015776]

השקעות 
בעל˙  י˘ר‡לי˙  ‡מרי˜‡י˙  לחבר‰ 
 ıב‡ר חוזים  עם  ח„˘ני  ‰ייט˜  מוˆר 
ובחו"ל „רו˘ים מ˘˜יעים / ˘ו˙פים, 
מינימום   $1,500,000 נ„ר˘  סכום 
‰˘˜ע‰ 50,000 $ בליווי רו"ח ועו"„ 

02-6369000
[20020298]

אספנות 
י„  כ˙בי  מכ˙בים,  ‡ספן!!!˜ונ‰ 
וחפˆי  י˘נים  ספרים  מ‡„מ"ורים, 
מחירים  מ˘לם  ע˙י˜ים.  יו„‡י˜‰ 

‚בו‰ים. 052-7662775
[20020176]

קעמפים 
מל‡כו˙  "ל"ט  ‰מ„‰ימ‰  ‰‰˜רנ‰ 
סמינרים   / ˙˙י"ם   / לי˘יבו˙  ˘ב˙" 

ועו„. ל‰זמנו˙ 05731-20920
[20020035]

בפקס. 072-240-9-240 בטל'. 072-240-8-240
luach@hamevaser.co.il בדוא"ל

מודעות לוח מתקבלות עד השעה 18:00 
הלוח 
הסגול

דף היומי בבלי: נדה עא    דף היומי ירושלמי: יבמות נט    חובות הלבבות: 
הלכה  ג-ד     ו,  כתובות  יומית:  משנה  (ההשתדלות)    הי"ב  הנפש  חשבון 
יומית: או"ח צב, ט - צג, א    רמב"ם יומי: כלי המקדש ג-ה    חפץ חיים: 

לה"ר ט, ג-ד    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"א עמ' סו:

סו"ז ק"ש מג"א

סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

סוף זמן תפלה מג"א

סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

חצות היום

מנחה גדולה

שקיעת החמה

זמנים למחר

עלות השחר

זמן ציצית

הנץ החמה

י-ם
8:28
9:20
9:54
10:28
12:45
1:19
7:41

4:11
4:58
5:54

ת"א
8:29
9:21
9:55
10:30
12:47
1:21
7:38

4:12
4:59
6:01

חיפה
8:27
9:20
9:54
10:29
12:46
1:21
7:42

4:08
4:56
5:50

ב"ש
8:32
9:23
9:57
10:31
12:48
1:22
7:39

4:16
5:02
5:58

אשדוד
8:31
9:22
9:56
10:31
12:48
1:22
7:39

4:14
5:01
5:56

צפת
8:25
9:18
9:52
10:26
12:44
1:19
7:36

4:06
4:54
5:51

81
6:30 9:30 02-5822456

שיעורים

שיחות  קול החסידות    03-6171111 טל'  ונושאים.  שפות  במגוון  שיעורים  הלשון  קול   
ומאמרים דא"ח מהרבי מליובאוויטש ושיעורים בתורת החסידות בשפות שונות: 02-5381111 
 אוצרות ברסלב לשמיעת שיעורים בשפות שונות מרבני ברסלב 02-9950000  קו פתוח 
לשאלות בהלכות שבת משעתיים לפני שבת: 03-6161616  והגית שאלות בדיני שבת, יום 
ו' מ-8:00: 1-599-560-560  תמיכה לטיסות ללא סרטים: 1-707-707-613  שאלות בענייני 
שמיה"ל כל ערב מ-21:00 עד 22:00: 052-7629658  שיעורים בגמ' הלכה ומוסר: 03-6171001 

  קו ההלכה שע"י בתי ההוראה בנשיאות מרן הגר"נ קרליץ שליט"א 1599-50-11-11

הכוונה וחינוך

 שמע בני המרכז להכוונה וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א. ימים א', 
מוקד  ומצוקות.  ללבטים  מענה  שומע  לב    02-6511613 טל':   .22:30 עד  מ-20:30  ה',  ג', 
לצעירים. א'-ה': מ-21:00 עד 23:00. ירושלים 02-5312555. מרכז 03-6145050. מקרים דחופים 
- כללי: 052-7633333 חסידי 052-7632222. מוקד טלפוני לצעירות, א'-ה': מ-21:00 עד 23:00, 
א' מ-9:00 עד 11:00 02-6512222  הישיבה מוקד 'אחינו' לסיוע והכוונה לישיבות -1800
20-18-18  בינת הלב בהכוונת הגר"י לורינץ שליט"א מומחים ואנשי מקצוע מנוסים יעוץ 
וטיפול דיסקרטי להורים בבעיות חינוכיות ורגשיות, 1599-590-590  עמלנו מסגרות לנוער 

חרדי מתמודד בפריסה ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

  בד"ץ העדה החרדית: טל' 02-6700200    בד"ץ הרב לנדא: טל' 03-6193582 03-6182647  
  בד"ץ התאחדות - קהילות חרדים בארץ הקודש טלפון: 077-2060530    בד"ץ מהדרין 
בראשות הרב רובין: טל' 08-9390816/7    בד"ץ אגו"י: טל' 02-5385251/2    בד"ץ מחזיקי 
הדת: 02-5016777    בד"ץ שארית ישראל: טל' 03-6773330    כשרות למהדרין חקלאות 
ע"פ התורה בראשות הגרי" אפרתי שליט"א ת.ד 155 יד בנימין טלפון 08-8634225     בד"ץ 
בית יוסף: טל' 02-6550550    בד"ץ חוג חת"ס: טל' 03-5792601    בד"ץ חוג חת"ס פ"ת: 

טל' 03-9317040 

בית הוראה: 

  'מנחת יצחק' העדה החרדית ירושלים 02-6222779 בתא קולי    מענה הלכה 24 שעות 
ביממה מבית ההוראה שע"י הגר"מ גרוס שליט"א 073-7246000

מחשבים ניידים 
‰˘כר‰,מכיר‰, מח˘בים"  "רמ‚ל 
˘ירו˙  ˙י˜ונים,˘י„רו‚ים,מ˜רנים, 

ו‡חריו˙ טל:052-7619979
[20020189]

השבת אבידה 
˘˜י˙  ב˙וך  ו‚מר‡  ˙פילין  ‡ב„ו 

ב‡זור ‚‡ול‰ (י-ם) 054-8470388
[20020564]

˙מוז  ב‡'  כנר‡‰  ז‰ב  ˘ר˘ר˙  ‡ב„‰ 
כנפי  ‡ו  ‰כ‰ן  עלי  ע"˙,  ב‡זורים 

נ˘רים 052-7140547
[20020563]

מ‰כו˙ל   3 ב˜ו  י‰לום  טבע˙  נמˆ‡‰ 
ב„' ‡ב 02-9971686  לביניני ‰‡ומ‰ 

נ˘מח ל‰˘יב‰ ע"פ סימנים
[20020562]

ב˙חנ‰  ו˙פילין  טלי˙  נמˆ‡ו 
י˘ר‡ל  ב˘יבטי  ‰˜ל‰  רכב˙  ˘ל 

02-6510803
[20020557]

בב"ב  ‚'י‚‰   4 זכרון  כרטיס  ‡ב„ 
‰ח˘וב מ‡„ לבעליו, 052-7680934.
[20020555]

מˆלמ‰  ˘ל  כרטיס  נמˆ‡ 
בב"ב,  ב‡בוב  לחסי„ו˙  ˜˘ור 

.052-7628570
[20020553]

הקו האדום
-208.8

היום: 211.78-
אתמול: 211.77-

רביעי

מפלס 
הכינרת

שישיחמישי

ירושלים
32-22

תל אביב
32-26

חיפה
30-25

גולן
34-24

טבריה
39-28

גליל
31-22

באר שבע
36-23

אילת
41-30

תורנויות בתי מרקחת

מזג האויר
עליה קלה בטמפ'

ירושלים ארנונה 052-3162442 לייב יפה 9    בני ברק הר סיני 6762954 הר סיני 15    תל אביב סופרפארם 
שד'  מיניסטור 077-8880390  סופרפארם  עד 08:00   מהשעה 19:00  רוזן 72  פנחס  דן 077-8880650  שיכון 
שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה סופר פארם ויצמן 077-8881615 שד' ויצמן 22    חיפה 
סופר פארם חורב 077-8880130 חורב 15 משעה 16:00-23:00  גולומב 8377077 גולומב אליהו 30 משעה 
16:00-23:00    רמת גן סופר פארם קניון איילון 077-8880100 אבא הלל 165 מהשעה 8:00 עד 01:00 אחר 
חצות    חולון אהרון 6519153 הופיין 52  שעות: 14:00 - 08:00   16:00-23:00    אשדוד סופר פארם 
למחרת,  עד 8:00  משעה 22:30  לילה  מידי  כונן:  רוקח  עד 22:30  משעה 10:00  נורדאו  רח'  אשדוד  בקניון 

ביפר 03-6610666 מנוי 23233

היום - עליה בטמפרטורות 
והכבדה בעומס החום. 

ייעשה חם מהרגיל.

רביעי - עדיין חם מהרגיל.

חמישי - ללא שינוי של 
ממש במזג האויר.

שישי - ירידה קלה בטמפ' 
והן ממוצעות לעונה .

• ניהול והדרכת משא ומתן • ייצוג במו"מ • יעוץ עסקי • יעוץ כלכלי
zvi@meumanut.co.il :טל: 02-5805248 פקס: 057-9556616 דוא"ל

לוח תורני - יומי

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

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

עורך אחראי: יום טוב רובין
דפוס: גרפופרינט בע"מ  תל יצחק    הפצה מנויים: הארץ הפצות

פניות מנויים: 02-5805802 שלוחה 2    הפצה חנויות: בר פוינט אוף סייל בע"מ
AFP צלם המערכת: אליהו הלוי    צילומים: פלאש90, רויטרס, אימג'בנק

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

הודעות חוק תכנון ובניה



מתנהלת  יפתח  במרחב 
וג־ שוד  מקרה  שעניינה  חקירה 

ניבה בו שני חשודים היו נוהגים 
לבצע  כדי  לשוטרים  להתחזות 
תמימים  אזרחים  על  חיפושים 
וט־ כספים  מהם  גנבו  במהלכם 

לפונים סלולריים. שני החשודים 
תושבי  הגניבה,  מעשי  בביצוע 

יפו בני 20-23, נעצרו. 

שינוי מגמה בשוק המט“ח:

הדולר והיורו נחלשו מול השקל; 
הדולר היציג – 4.03 שקלים

היום: ניסוי צפירה בגזרת מחוז מרכז
ניסוי הצפירה ייערך בשעה 11:05 ביישוב צפריה

טרגדיה בירושלים: פעוט 
נפל מגובה ונפטר מפצעיו

מאת חיים מרגליות

ברחוב רבי יוסף קארו שב־
בירושלים  ישראל  בית  שכונת 
באב  תשעה  צום  במוצאי  נפל 
שניה  מקומה  שלוש  כבן  פעוט 
חובשי  אנוש.  באורח  ונפצע 
פעו־ בו  ביצעו  הצלה‘  ’איחוד 
לות החייאה בנסיון להציל את 
חייו. הילד פונה בניידת טיפול 
לבית  החייאה  כדי  תוך  נמרץ 

למר־ כרם.  עין  הדסה  החולים 
בה הצער, מאמצי הרפואה לא 
צלחו, ואתמול, בשעת צהריים, 
הוא השיב את נשמתו לבוראה.

’איחוד  חובש  דניאל  דורון 
בילד  ”מדובר  סיפר:  הצלה‘ 
בקומה  ביתו  ממרפסת  שנפל 
בראשו.  קשות  ונפגע  שניה 
נוס־ וחובשים  אני  לו  הענקנו 

טיפול  הצלה‘  ’איחוד  של  פים 
בו  וביצענו  ראשוני  רפואי 

פונה  והוא  החייאה,  פעולות 
החו־ לבית  החייאה  כדי  תוך 

לים“.
ארו־ שעות  לאחר  כאמור, 
רופאי  של  מאמצים  של  כות 
למ־ נפטר  הוא  החולים,  בית 

המשפחה  בני  של  ליבם  גינת 
ומכריהם וכל היהודים הרבים 
והעתירו  מהאסון  שהזדעזעו 

בתפילה עבור הפעוט.

נסיון פיגוע דריסה סמוך לירושלים

פלסטיני נהרג ושניים נפצעו כשניסו 
לפרוץ מחסום צפונית לירושלים

אזרח פלסטיני נהרג ושניים נפצעו כשניסו לפרוץ את מחסום א־זעים הסמוך למעלה אדומים בעזרת 
מכוניתם ^ נהג הרכב הצליח להימלט לאחד הכפרים באזור

מאת מנחם ברגמן

מג“ב  ושוטר  נהרג  פלסטיני 
נפצעו  נוספים  פלסטינים  ושני 
קל במסגרת נסיון דריסה שאירע 
שלשום במחסום א־זעים צפונית 

לירושלים.

של  ראשונית  מחקירה 
לחצות  סמוך  כי  עולה  התקרית 
הגבול  משמר  שוטרי  הבחינו 
המתקדם  הרכב  בכלי  במחסום, 
השוטרים  במהירות.  לעברם 
לע־ לנהג  פעמים  מספר  סימנו 

בנסיעה  המשיך  הוא  אך  צור, 
וככל  המחסום  את  לפרוץ  וניסה 
בשוטרים  לפגוע  גם  הנראה 

המוצבים בו.
בירי  פתח  המחסום  מפקד 
לעבר כלי הרכב ואחד הפלסטי־

נים שנסעו בו נפגע באורח אנוש 
מהירי.  נפצעו  נוספים  ושניים 
אחד השוטרים נפצע באורח קל 
מרסיסים שניתזו לעברו. צוותים 
פינו  האדום  והסהר  מד“א  של 
את כל הפצועים מהמקום לבתי 
הפצוע  יותר  ומאוחר  החולים 

אנוש מת מפצעיו. 
הצליחו  שהשוטרים  למרות 
לעצור את כלי הרכב לזמן קצר, 
במכונית  מהמקום  נמלט  הנהג 
באזור.  הכפרים  אחד  לעבר 
בסריקות  פתחו  הבטחון  כוחות 

נסיבות  ולבדיקת  לאיתורו 
האירוע. לדברי גורמים ברשות, 
יתכן ומדובר בפלסטינים שניסו 
אחר  בחיפוש  לישראל  להיכנס 

עבודה.

מאת שלמה גרין

במסחר  מגמה  שינוי 
רף  את  ששבר  אחרי  במט“ח: 
והמשיך  השקלים  ארבעת 
להתחזק מול השקל בשבועות 
אתמול  נחלש  האחרונים, 
 1.2% של  בשיעור  הדולר 
על 4.035  נקבע  היציג  ושערו 
ב־1.3%  נחלש  היורו  שקלים. 
על 4.951  נקבע  היציג  ושערו 

שקלים. 
ב־FXCM הסבירו אתמול 
כי ”למרות חולשתו המזהירה 
האחרו־ בשבועות  השקל  של 

נים, מהלך ההתחזקות הנוכחי 
יכול  לא  הדולר־שקל  של 
זמן  לאורך  עוד  כך  להימשך 

ללא עצירה, בטח שלא בשעה 
גובה  מאבד  בעולם  שהדולר 
לרכוש  חוזרים  והמשקיעים 

נכסים מסוכנים“.
בחברה הוסיפו כי ”למרות 
שבשבועות האחרונים המניע 
הצמד  של  לטיפוס  העיקרי 
של  המקומית  חולשתו  היה 
השקל והצל מעל כלכלת יש־

המסחר  שהשבוע  הרי  ראל, 
יוכתב בעיקר על ידי המגמות 
אכן  אם  בדולר.  העולמיות 
היחלשותו  המשך  את  נראה 
והנהירה  בעולם  הדולר  של 
תשואה  בעלי  מטבעות  אחר 
השקל  שגם  הרי  יותר,  גבוהה 

צפוי להתחזק למול הדולר“.

נעצרו 2 חשודים בגניבה 
והתחזות לשוטרים 

מאת מנחם ברגמן

העורף  פיקוד  יקיים  היום 
מחוז  בגזרת  צפירה  ניסוי 
ייערך  הצפירה  ניסוי  מרכז. 
צפריה.  ביישוב  בשעה 11:05 
צפירה  ותישמע  ייתכן  כן  כמו 

ביישובים הסמוכים.

תישמע  הניסוי  במסגרת 
למשך  ויורדת  עולה  צפירה 
ותופעל  במידה  שניות.  כ־90 
צפירה  תישמע  אמת  אזעקת 

נוספת לאחר מכן.
למצוא  ניתן  נוסף  מידע 
פיקוד  של  המידע  במרכז 

העורף, בטלפון 1207.
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