
מאות אלפי מצביעי אגודת ישראל ברחבי הארץ קידשו שם 
שמים והצביעו כהוראת מרנן ורבנן שרי התורה והחסידות 

לאחר ספירת 30 אחוז מהקולות, מסתמן סיבוב שני לראשות עיריית ירושלים בין ליאון לברקוביץ ^ למעלה מ־75 אחוזי תמיכה להרב מאיר רובינשטיין בביתר עילית ^ 
נצחון מוחץ להרב ישראל פרוש באלעד ^ בצפת עומד הרב גלבך לעלות לסיבוב שני ^ באשדוד מסתמן נצחון ללסרי ^ ובבית שמש מרוץ צמוד לראשות העיר

מאת יעקב א. לוסטיגמן 
וצוות כתבי 'המבשר' 

אינטנסיבית  היערכות  לאחר 
והפכה  ארוכים  חודשים  שנמשכה 
בשבועות  במיוחד  משמעותית 
הקל־ אתמול  נפתחו  האחרונים, 
במסגרת  הארץ,  רחבי  בכל  פיות 
המקומיות  לרשויות  הבחירות 

והאזוריות. 
הקודש  לקריאת  בהתאם 
התורה,  גדולי  מועצת  שהוציאה 
אליה הצטרפו רבים מהאדמו"רים 
החסידיות  הקהילות  ומנהיגי 
מצ־ אלפי  מאות  מילאו  בארה"ק, 

ביעי 'אגודת ישראל' אתמול אחר 
התורה  שרי  ורבנן  מרנן  הוראת 
לרשימות  והצביעו  והחסידות, 

ואתר.  אתר  בכל  ישראל  אגודת 
בראש המצביעים נצפו אתמול גם 
שליט"א,  האדמו"רים  מרנן  כ"ק 
שרבים מהם אף צעדו בעצמם אל 
המועמ־ למען  והצביעו  הקלפיות 

דים שנתמכו על ידי מועצת גדולי 
התורה. 

'אגודת  של  הכנסת  חברי 
יעקב  הרב  השרים  סגני  ישראל', 

וחברי  פרוש,  מאיר  והרב  ליצמן 
מו־ אליעזר  מנחם  הרב  הכנסת 

סיירו  אייכלר,  ישראל  והרב  זס 
בערים  הבחירות  במטות  אתמול 
רשימת  התמודדה  בהן  השונות 
העיר,  למועצת  ישראל'  'אגודת 
מטעמה  מועמדים  היו  אף  ובחלקן 
ביתר  בירושלים,  העיר:  לראשות 

כמו  ועמנואל,  צפת  אלעד,  עילית, 
אחרות  מרשימות  מועמדים  גם 
ישראל'  'אגודת  ידי  על  שנתמכו 
העיר  לראשות  בהתמודדותם 
בני  עילית,  מודיעין  שמש,  כבית 
ברק, חיפה, קרית גת וערים רבות 

נוספות. 
גם  הצטרפו  הכנסת  חברי  אל 

בכירי 'אגודת ישראל', ותיקי הת־
נועה, נציגים שכיהנו מטעמה בע־

במטות  שסיירו  אחרים  ורבים  בר 
הנמרצים  הפעילים  את  עודדו 
בהתנדבות  עבד  המוחלט  שרובם 
מנסיונם  אותם  והדריכו  מלאה, 
בחירות  מערכות  בניהול  הרב 

לאורך השנים. 

ירושלים: מסתמן סיבוב 
שני לראשות העיר

הטענות  הוזמו  בירושלים 
סיכוי  אין  חרדי  למועמד  לפיהן 
לכאורה  והוכח  בבחירות,  לנצח 
היה  החרדי  הציבור  כל  אם  כי 
של  מועמדותו  מאחורי  מתאחד 
העיר,  לראשות  דייטש  יוסף  הרב 
כבר  סוחף  לנצחון  זוכה  היה  הוא 

בסיבוב הראשון. 
שחל  הפילוג  לנוכח  זאת,  עם 
לגבי  החרדיות  הרשימות  בין 
נר־ העיר,  לראשות  ההתמודדות 

שמת נכון למועד כתיבת השורות 
ישראל  אגודת  במטה  רבה  דאגה 
והרב יוסף דייטש, ולאחר ספירה 
בעיר,  מהקולות  אחוז  כ־30  של 
אחוז   30.1 עם  ליאון  משה  מוביל 
בר־ עופר  אליו  צמוד  מהקולות, 

ובמקום  אחוזים,   29 עם  קוביץ 
עם  דייטש  יוסף  הרב  השלישי 
זאב  השר  מהקולות.  אחוז  כ־22 
תמיכה  אחוזי  לכ־19  הגיע  אלקין 
מדגישים  במטה  הבוחרים.  בקרב 
כי הקמפיין המוצלח שהוביל הרב 
דייטש זכה להצלחה לא מבוטלת 
ואחוזי  החילוניות,  בשכונות  גם 
מצביעים  בקרב  בו  התמיכה 

שאינם חרדים הפתיעו לטובה. 

ביתר עילית: למעלה 
מ־75 אחוזי תמיכה להרב 

מאיר רובינשטיין
ספירת  לאחר  עילית,  בביתר 
31 אחוז מהקלפיות, מתוך 41, נר־

שם נצחון נוסף כצפוי לראש העיר 

טר‚„י‰ מזעזע˙: ‡ב ו‡ם ו˘˘˙ יל„י‰ם ˙ו˘בי 
‰יי˘וב פס‚ו˙ נכח„ו ב˙‡ונ˙ „רכים מחרי„‰

באסון הבלתי נתפס נכחדה משפחת עטר ז"ל ^ שני כלי רכב התנגשו זה בזה ואחד מהם עלה באש על יושביו ^ אבל כבד ירד על היישוב פסגות 

מאת חיים מרגליות

משפחת  מנשוא.  כבד  אסון 
ז"ל,  ילדיהם  וששת  הורים  עטר, 
בתאונת  נכחדה  פסגות,  מהיישוב 
את־ שהתרחשה  מחרידה  דרכים 

מול בצהרים.
 ,90 בכביש  אירעה  התאונה 
המלח.  ים  מלונות  לאזור  סמוך 
שני ההורים וששת הילדים נהרגו 
במקום ר"ל. שלושה מנוסעי הרכב 
החולים  לבית  במסוק  פונו  השני 

שנ־  52 כבת  אשה  בהם  סורוקה, 
פגעה באורח בינוני בגפיים ונערה 
בינוני.  באורח  שנפגעה   12 כבת 
קל,  באורח  שנפגע   50 כבן  הנהג, 

פונה באמבולנס מד"א.
במ־ הדרכים  תאונות  בוחני 

התאונה  לזירת  שהגיעו  נגב  רחב 
הקטלנית, מסרו כי בשלב זה טרם 
במהלכה  התאונה  סיבת  ברורה 
ואחד  הרכב  כלי  שני  התנגשו 
יושביו.  על  באש  עולה  החל  מהם 
בנוסף, פונו לבית החולים שלושה 

וחוקרי  הנוסף  הרכב  מיושבים 
מהמ־ עדויות  את  יגבו  המשטרה 

עורבים.
"מדו־ כי  סיפרו  מד"א  צוותי 

כשהגענו  מזעזעת,  בתאונה  בר 
על  רכב  כלי  בשני  הבחנו  למקום 
באש  עלה  מהם  אחד  הכביש. 
והמראות  בנוסעים  מלא  כשהוא 
עסקו  הכיבוי  כוחות  קשים.  היו 
הל־ בחילוץ  והחלו  הרכב  בכיבוי 

כודים. ברכב השני נפגעו שלושה 
נוסעים. כוחות הכיבוי חילצו מה־

מבוגרים  בהם  הנוסעים  את  רכב 
וילדים ולא נותר לנו אלא לקבוע 

את מותם".
לאחר  אמרו  פסגות  ביישוב 
פקד  ביותר  גדול  "אסון  התאונה 
את יישובנו. המומים וכואבים אנו 
מודיעים כי בתאונת דרכים קשה 
המלח,  ים  ליד  בצהרים  שארעה 
דיין  ברוך  עטר.  משפחת  נספתה 

האמת".
זק"א  מתנדב  לנדאו,  שלמה 
בזירה  "מדובר  כי,  תיאר  בזירה, 
לזי־ כשהגעתי  ומזעזעת.  קשה 

בלהבות  נלחמו  האש  כבאי  רה 
מעורב  שהיה  הרכבים  אחד  של 
ושני  ילדים  שישה  בתאונה. 
הקטל־ בתאונה  נהרגו  מבוגרים 

הרכב  בתוך  שנלכדו  לאחר  נית 

נשרף  הרכב  לברוח.  הצליחו  ולא 
דרום  צוות  זק"א  מתנדבי  לגמרי. 
נמצאים בזירה כדי לטפל בגופות 

ובאיסוף הממצאים בזירה".
כש־ לפני  "לצערי,  לדבריו, 

קשה  בזירה  פה  טיפלנו  בועיים 
בתאונה  נהרגה  שלמה  שמשפחה 

עם אוטובוס. מזעזע לחזור לאותו 
אזור לטפל בזירה שמשפחה של־

מה נהרגה".
נהג  צוטט  התקשורת  בכלי 
הרכב השני שהיה מעורב בתאונה, 
יודע  לא  שהוא  למשטרה  שאמר 
הק־ התוצאות  עם  יתמודד  איך 

שות. לדבריו "אינני זוכר מה היה 
להסתיר.  מה  לי  אין  אבל  שם, 
דבר  לי  שקורה  ראשונה  פעם  זו 

כזה".
ישראל  נתיבי  בחברת  גם 
לתאונה  הגורמים  את  הבינו  לא 
ביותר  הקשה  שהיא  זו,  חמורה 
זה.  כביש  במקטע  שהתרחשה 
בכביש  מדובר  כי  אמרו  בחברה 
שוליים  עם  לאחרונה,  ששודרג 

רחבים דיים. 
כי  אמרו  התחבורה  במשרד 
"משרד התחבורה שולח תנחומים 
ומחזק את משפחות הרוגי תאונת 
התח־ משרד  המזעזעת.  הדרכים 

מיליארדי  עשרות  משקיע  בורה 
חדשים  כבישים  בסלילת  שקלים 
עם  הארץ,  רחבי  בכל  ובטוחים 
הפריפריה,  אזורי  על  רב  דגש 
דבר שתורם באופן ישיר להגברת 
במ־ ולירידה  בדרכים  הבטיחות 

הדרכים,  בתאונות  ההרוגים  ספר 
בלמעלה  השנה  מתחילת  שירדו 

מ־20 אחוזים".
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אל תשלמ שקל
שקללפני שתקבל אאאללל תשלמ

ש ל תשלמלפני

5700*היומ ומחר 9:00-17:00 מגיע לכ כ�פ רב מביטוח לאומי, מ� הכנ�ה וחברות הביטוחקו פתוח

צוות המומחימ של החברה המרכזית למימוש זכויות

הרב דוד אזולאי ז"ל
השר לענייני דת

מקצועי  מענה  לתת  בכדי  הוקם  לניהול  החרדי  המרכז 
להכשרה ופיתוח מנהלים במגזר החרדי. במרכז תוכלו למצוא 
מגוון הכשרות למנהלים בתחומי הניהול המקצועי, הבין אישי, 
הכלכלי והאסטרטגי של הארגון. ההכשרות במרכז משלבות 
ידע רחב וחדשני עם דגש רב על אימון, יישום, ופרקטיקה, דבר 

שיבטיח להפוך אותך למנהל מקצועי יותר.

info@nihul.co www.nihul.co

הקורס יועבר על ידי מיטב המרצים, בהנחייתו של מר יריב אליאב. 
מאמן,  ארגונית,  בפסיכולוגיה  שני  תואר  –בעל  אליאב  יריב  מר 
"ניהול  השלבים  חמשת  נוסחת  מפתח  בכיר,  ארגוני  ויועץ  מרצה, 

ללא תבוסה", בעל ניסיון של מעל 20 שנה בהדרכת מנהלים.

עובדים  וניהול  מוטיבציה  בקורס:  הנושאים  בין 
פיתוח אישיות ניהולית • ניהול זמן • תקשורת בין 
ניהול   • ארגונית  פוליטיקה   • ומנהיגותית  אישית 
בסביבה טכנולוגית • ניהול קונפליקטים • משא ומתן

זירת התאונה הקשה והבלתי נתפסת | נתי שפירא

02-5805802 0
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חיים יהודה רוזמן
בהר"ר שלמה יצחק הי"ו

ישיבת "אהל שמעון" ערלוי
ביתר עילית 

רבקה מילר
בהר"ר אברהם הי"ו 
סמינר גור ב"ב 
בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום רביעי, כ"ב במרחשון תשע"ט

שמעון יצחק זולדן
בהר"ר שאול לייב הי"ו

ישיבת ישועות משה ויזניץ מודיעין עילית
מודיעין עילית - ברכפלד

גאלדא בייגל
בהר"ר יעקב פתחיה הי"ו
סמינר ויזניץ ב"ב
שיכון ויזניץ בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור לכ"ב בחשון תשע"ט

משה מרדכי הר זהב
בהר"ר שמואל הי"ו

ישיבת כוכב מיעקב טשעבין
ירושלים 

ברכה מושקא גוטליב 
בהר"ר עקיבא הי"ו 
סמינר כלל חסידי ביתר 
ביתר עילית 

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור לכ"ב בחשון תשע"ט

משה שלמה ויסבלום 
ב"ר מנשה הי"ו

ישיבת סערט ויזניץ
רמת ויזניץ, חיפה

טויבא עטיל בילר
ב"ר אברהם דוד הי"ו
סמינר הישן
ביתר עילית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום שלישי שנכפל בו כי טוב, כ"א מרחשון, תשע"ט

רבע משפחה

04-950-9000
                112
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 רבע משפחה

פארק שעשועים 
צמוד למלון

בריכת שחייה  
ומתחם ספא

פארק שעשועים 
ל ל

בריכת שחייה  

לילה שלישי חינם* 
למזמינים באמצע השבוע

*בכפוף לתקנון

מאת כתב 'המבשר'

אמש  התקבלה  עמוק  בכאב 
הידיעה הקשה על פטירתו במיטב 
אזולאי  דוד  הרב  השר  של  שנותיו 
המחלה  לאחר  ש"ס,  מתנועת  ז"ל, 
 64 בן  והוא  בגופו  שקיננה  הקשה 

בלבד. 
דמות  נעקרה  בפטירתו 
נפש  עדינות  ששילבה  מיוחדת 
מאידך,  גדולה  עשיה  לצד  מחד, 

במהלך כל שנות פעילותו. 
ר' דוד ז"ל נולד במרוקו בעיר 
לאביו  תשי"ד,  טבת  בכ"ו  מקנס, 
פרלה,  מרת  ולאמו  מסעוד  רבי 
הוא עלה לישראל ולאחר נישואיו 
לתלמידו  היה  שם  בעכו  התגורר 
הגה"צ  העיר  רב  של  ומקורבו 
זצ"ל  לופס  שלום  רבי  המקובל 

שחיבבו עד מאוד. 
מועצת  כחבר  כיהן  בהמשך 
קדנציות  שלוש  במשך  עכו  העיר 
המועצה  ראש  כסגן  מכן  ולאחר 

האזורית נחל עירון. 
לראשונה  נבחר  תשנ"ו  בשנת 
במה־ ש"ס,  סיעת  מטעת  לכנסת 

כיו"ר  היתר,  בין  כיהן  השנים  לך 
של  הסביבה  ואיכות  הפנים  ועדת 
הכנסת. סגן שר הפנים ויושב ראש 
לאחר  הציבור.  לפניות  הוועדה 
לכהן  החל  האחרונות  הבחירות 

כשר לשירותי דת.
הרב אזולאי היה חביב על מרן 

זצ"ל.  יוסף  הגר"ע  לציון  הראשון 
ועשה  לשולחיו  נאמן  שליח  היה 

את עבודתו באמת ובתמים. 
היה אהוב על כל חברי הכנסת 
עשייתו  המגזרים.  כלל  על  ונערץ 
ועזרתו לפרט ולכלל היו סמל ודו־
גמה לכל נבחר ציבור באשר הוא. 
האח־ בשנה  חלה  ז"ל  דוד  ר' 

ומרים,  קשים  וסבל ייסורים  רונה 
המשיך  הוא  מצבו  למרות  אך 
החיים  ובשמחת  חייו  בשגרת 
במו־ תמיד.  אצלו  שרויה  שהיתה 

מצבו  הדרדר  התורה  שמחת  צאי 
והוא נאבק על חייו לאחר מכן הוא 
לבית  מוצקין  בקרית  מביתו  פונה 
החולים, ואתמול בערב השיב את 

נשמתו ליוצרה. 
  המשך בעמ' ד  המשך בעמ' ד

המונים במטה אגודת ישראל בבנייני האומה לאחר סגירת הקלפיות | שלומי טריכטר
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שעה של סיפוק וחשבון נפש
אמש  ננעלו  המוניציפאליות  הבחירות  של  הקלפיות 
על  להשפיע  האפשרות  הוגפה  עמן  ויחד  עשר,  בשעה 
רבבות  הארץ.  ברחבי  המקומיות  הרשויות  וצביון  זהות 
ורבנן  מרנן  כקש"ת  קודש  לדעת  הנשמעים  ישראל,  אלפי 
את  אתמול  ביום  עשו  שליט"א,  והחסידות  התורה  שרי 
המוטל עליהם, גם הצביעו כפי שהורו מרנן ורבנן שליט"א 
בכל  ההצלחה  למען  ולהפעיל  לפעול  בעצמם  קיימו  וגם 
עדיין  נמסרו  לא  נכתבים  אלו  שטורים  בשעה  ועיר.  עיר 
מדת  את  איפוא,  לאמוד,  קשה  סופיות.  אמת  תוצאות 
ההצלחה בבחירות אלו, ואפשר לראות הצלחה בהתגייסות 
במהלך  שעמלו  מעשה  ואנשי  חסידים  של  המופלאה 
התקופה האחרונה כדי לפעול במצוות כקש"ת מרנן ורבנן 

שליט"א ולנחת רוחם הטהורה.

הנוכחית,  הבחירות  מערכת  ראש  על  שעמדה  העיר 
וגם קביעה זו היא על פי מה שהכריעו כקש"ת מרנן ורבנן 
כל  משוש  נוף  יפה  הקודש,  עיר  ירושלים  היתה  שליט"א, 
הרב  של  ומכובדת  מיוחדת  התמודדות  שם  עמדה  הארץ. 
לראשות  בירושלים,  ישראל  אגודת  מאישי  דייטש,  יוסף 
את  נכונה  נדע  בטרם  עוד  לבדה,  ההתמודדות  העיר. 
העיר.  רחבי  בכל  שמים  שם  לקידוש  גרמה  התוצאות, 
התמיכה מכל קצות הקשת האזרחית של תושבי ירושלים 
הוכיחה כי בדרכי נועם אפשר להפוך את העקוב למישור 
הנאה  שיחתו  שכר  הנעים,  דיבורו  לבקעה.  והמעקשים 
שהתקבלה על הלב והתיישבה על הדעת של תושבים רבים 
בירושלים, גרמה להאהיב שם שמים, בראותם שיחו ושיגו 

של נציג היהודים החרדים.

מי שעבר ביום אתמול ברחובה של עיר או ליד המטות 
את  ראה  השונות,  ובערים  בירושלים  ישראל  אגודת  של 
למען  הכל  שעשו  הפעילים  של  ההתלהבות  ואת  הלהט 
שיבה  ואנשי  מבוגרי  לצד  נלהבים  אברכים  ההצלחה. 
הביאו  הלב.  ובכל  ההתלהבות  בכל  נפש,  במסירות  פעלו 
בכל  לא  מהם.  שהתבקש  מה  בכל  וסייעו  עזרו  מצביעים, 
כדי  האופטימאליים  התנאים  היו  קלפי  בכל  ולא  מטה 
לכל  לבם  את  שעו  לא  המסורים  הפעילים  אבל  לפעול, 
ומעבר  מעל  עשו  הם  בדרך.  להם  העומדים  המכשולים 
כדי שההצלחה תאיר פנים, וכדי שהמטרות שהוצגו יושגו 
התעסקו  ולא  השונים,  בחישובים  דשו  לא  הם  בהרחבה. 
בספקולציות השונות. הם עשו את הכל לשם שמים, לשם 

קיום דברי חכמים ולמען הצלחתם דברם.

נפש  משובב  מחזה  זה  היה  האחרונה,  בתקופה  ככלל, 
ישראל.  אגודת  שורות  בין  שנראתה  האחדות  את  לראות 
שכם  אל  שכם  יחדיו  עבדו  החוגים  ומכל  הסיעות  מכל 
בהרמוניה מצודדת לב. אחדות מופלאה זו נראתה כסתירה 
למערכת  שקדמו  בחדשים  שקרה  מה  עם  מוגמר  וכהיפוך 
למקרים  להידרש  יכולים  ואיננו  נדרשים  איננו  הבחירות. 
ולוויכוחים  דיונים  של  לגופם  לירד  בידנו  אין  ספציפיים. 
על  לקטרג  וחלילה,  חלילה  כוונה,  כאן  אין  גם  מקומיים. 
נכון  ואולי  עצמם.  בעד  מדברים  שהנתונים  אלא  יהודים. 
הדים  באלפי  ורועמים  צועקים  עצמם.  בעד  זועקים  יותר: 
על  התלבשה  עין  צרות  לנו?!  היתה  זאת  מה  קול.  ובת 
הציבורית ואין לנו אלא להצר על כך ועל הדיוטא התחתונה 

אליה היא הובילה.

כדי  הכל  לעשות  הזאת  לעת  התורתית  היהדות  חובת 
והסיעות  הפלגים  כל  בין  קימא  ובר  אמיץ  שלום  לכונן 
המרכיבות אותה. בשעה שרוחות זעף מסוכנות והרות גורל 
ואהבה  שלום  אלא  שיור  לנו  אין  קריה,  ברחובות  נושבות 
הנוכחיות  הבחירות  של  התוצאות  שמצב  ככל  אחים.  בין 
יצאה  לא  התורתית  היהדות  כי  נראה  ומתגבש  מסתמן 
ואפשר,  צריך  האחרונה.  בעת  שחלו  מהפילוגים  נשכרת 
לחשב את המסלול מחדש, ליישר הדורים ולחבר את רגשי 
האהבה כאשר היתה משנים קדמוניות. על כן ייאמר נלכה 
ושלום  ואחוה  אהבה  מתוך  כבראשונה,  האש  אל  ונשובה 
ורעות, בראשותם של עיני העדה כקש"ת מרנן ורבנן שרי 
עד  ונלך  נסע  לאורם  אשר  שליט"א,  והחסידות  התורה 

ביאת המבשר במהרה.
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מה ידידות
סוריאליסטית  תמונה 
בנימין  בחבל  פסגות  מהיישוב 
למערכות  אמש  נשלחה 

העיתונים. 
המכפלה,  מערת  בחזית 
האבות  של  מנוחתם  מקום 
והאמהות בעיר הקודש חברון, 
מאושרת.  משפחה  נראית 
ביקור  של  הסתמית  התמונה 
באחת  הפכה  אבות  בקברי 
למצבת זכרון למשפחה שלמה, 
לברכה,  זכרונה  עטר  משפחת 
שנספתה אתמול באסון מחריד 
ים  במורדות  נתפס  ובלתי 

המלח.
והעלבונות,  ההתלהבויות 
וההתנצחויות,  ההסתערויות 
ההלם  רגעי  כמו  האושר  רגעי 
היו  כלא  התגמדו  אלו  כל   –
משפחה  על  המחשבה  לנוכח 
אי  דרכה  את  העושה  שלווה 
קולות  הארץ,  בכבישי  שם 
של  מהספסלים  עולים  צחקוק 
היושבים הצעירים בה ולפתע, 
ברגע אחד של התנגשות בלתי 
והם  תאונה  מתרחשת  צפויה, 

כולם הופכים למאכולת אש.
ֵאיָכה.

איש חמודות
אתמול  יום  של  בערבו 
השר  עולמו  לבית  נתבקש 
אזולאי  דוד  הרב  דת,  לענייני 

ז"ל.
דוד  ר'  את  שהכיר  מי  כל 
בהן  הרבות  השנים  במרוצת 
שימש כציר נאמן לשולחיו לא 
עדינות  את  להחמיץ  היה  יכול 
ושיח  שיג  מכל  שבקעה  הנפש 
שלו, אצילות טבעית שליוותה 
צעד  וכל  מפיו  שיצא  הגה  כל 

שבו נקט.
כי  להיווכח  היה  מדהים 
שנים  עשרה  שלוש  במשך 
תמימות הוא התמודד, בגבורה 
קשה  מחלה  עם  עילאית, 
לא  כשהוא  בגופו,  שקיננה 
העובר  את  חוץ  כלפי  מסגיר 

אליו.
עמו  שקיימתי  השיחות 
תמיד  הותירו  השנים  במרוצת 
טעם מיוחד של תחושת הערצה 
תפקידו  את  שעושה  מי  כלפי 
ללא  אגודל,  לצד  עקב  נאמנה, 
עיניו  צלצולים,  וללא  רעש 
מתוך  למעלה,  ולבו  למטה 
אמונת אומן, יראת שמים ודרך 

ארץ שקדמה לתורה.
ולא  דאבדין  על  חבל 

משתכחין.

זאת עדות 
אלו  ששורות  בשעה 
התוצאות  פורסמו  טרם  נכתבו 
לעיריית  בבחירות  הסופיות 
ירושלים אבל מנתוני ההצבעה 
בלתי  מסקנות  מספר  עולות 

נמנעות.
האחרונים  בשבועות 
הנאמנה  היהדות  התבשמה 
של  הלב  משובבי  מהמחזות 
אחדות השורות בתוככי אגודת 
עם  הנמנים  פעילים  ישראל. 
הקודש  מקהלות  כל  חצרות 
כתף  עצומה,  במסירות  עבדו 
אל כתף, חדורי מטרה להגדלת 
ישראל  אגודת  של  כוחה 
ולבחירת יוסי דייטש לראשות 

העיר.
העיב  הללו  המחזות  על 
המיותר  הפילוג  של  כבד  צל 
החרדית  ביהדות  שהתחולל 
הכללית,  ושהתקשורת 
להטיל  חדלה  לא  רב,  בצדק 
את  וללמוד  זרקור  לעברו 
משמעויותיו. אמש, כבר בשעה 
היה  לא  הקלפיות,  נסגרו  שבה 
ברור:  נתון  על  מהצבעה  מנוס 
די היה בהצבעה של כל הציבור 
החרדי בירושלים, ללא תוספת 
מנת  על  בלבד,  אחד  קול  של 
של  לבחירתו  בבטחה  להביא 
עיריית  לראשות  דייטש  יוסי 

ירושלים.
הפסימיים  הדיבורים 
על  מלכתחילה  והמוטים 
העדר  מפני  הן  הכפול,  החשש 
להיבחר  כביכול  הסיכויים 
שמצפה  מהאנטגוניזם  והן 
אל  התנפצו   – חרדי  למועמד 
ראשית  האמת.  נתוני  מול 
מעוררת  מועמדותו  זו  היתה 
להיות  היתה  שיכולה  הכבוד 
מועמד  לכל  לקנאה  מושא 
מקרב  איש  היא.  באשר  חרדי 
באשר  החילוניים  המצביעים 
במועמד  סרה  דיבר  לא  הם 
הוא  המוחלט  ההפך  החרדי. 
גם  כמו  הקהל,  בין  הנכון: 
השתררה  כמו  המועמדים, 
תחרות מי יפרגן לו יותר וידבר 

בשבחו. 
ואולם כמו לא היה די בכך, 
שאינה  בצורה  כאמור  הוכח 
כי  פנים,  לשתי  משתמעת 
כלל  נזקק  לא  החרדי  הציבור 
על  חיצוניים  תמיכה  לקולות 
יוסי  של  לבחירתו  להביא  מנת 
הקודש  עיר  לראשות  דייטש 

והמקדש. 
ובמחוזות  אחרות  בערים 
מועמדים  ידעו  אחרים 
את  להסיר  חילוניים 
את  למקסם  כדי  מועמדותם 
להכרעה.  ולהביא  הפוטנציאל 
בירושלים לא השכילו מפלגות 
לא  הללו  להתאחד.  חרדיות 
ואיש  מועמד  להציג  ההינו 
אגודת  מועמד  כי  טען  לא  מהן 
במקום  מתאים.  אינו  ישראל 
שלא  בתירוצים  הצטיידו  זאת 
החזיקו מים ושעם תום סגירת 
כמילתא  התבררו  הקלפיות 

דעבידא לגילויא.  

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

תשע"טחשון כ"א

תשע"טחשוןחשון כ"א

בשליחותם
דיווחים ועדכונים משורות אגודת ישראל לקראת הבחירות המוניציפליות

יוםיום
הבחירותהבחירות

פעילות שיא במטה אגודת ישראל בירושלים: 
"לא זכורה התגייסות אדירה כזו"

מאת כתב 'המבשר'

קריאתם של גדולי ישראל שי־
אגודת  רשימת  עבור  מגדרם  צאו 
המועמד  ועבור  בירושלים  ישראל 
הביאה  דייטש  יוסי  הרב  החרדי 
שטרם  היסטורית  שיא  לפעילות 
הפולי־ במערכות  כמותה  זכורה 

טיות במטות יום הבחירות בעיר.
עבר  בירושלים  הבחירות  יום 
על אנשי המטה המרכזי בפעילות 
אינטנסיבית. החל משעות הבוקר 
המוקדמות – שנמשכו ברצף עוד 
שקדו   – הבחירות  ערב  מליל 
יו"ר  של  בניצוחו  פעילים  מאות 
על  פקשר  יהושע  הרב  המטה 
במערכה  הגורלי  היום  הצלחת 

החשובה.
ליום  שקדמה  הפעילות  כל 
ואף  ימים  חודש  וארכה  הבחירות 
וארבע  עשרים  אל  התנקזה  יותר, 

המערכה.  למען  יזע  של  שעות 
רא־ על  עמדו  הפעילים  מאות 
בשטח,  פעילים  אלפי  של  שיהם 

מאות פעילים בגיוס שיא של כל 
הקהילות במטה יום הבחירות באלעד
הפעילים, נציגי כל הקהילות הגיעו למקום לפנות בוקר, עודדו את המצביעים הפוטנציאליים 
̂ סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש וסגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן ביקרו  להגיע לקלפי 

̂ ראש העיר הרב ישראל פרוש פתח את יומו בתפילות  במטה והתעדכנו בפעילות ובנתונים 
בכותל המערבי ובציוני הצדיקים ואז שב לעיר לעידוד הפעילים והמצביעים עד סגירת הקלפיות

מאת י. ברזל

כך  שווייצרי",  שעון  "כמו 
הת־ אשר  את  המבקרים  תיארו 
בעיר  הבחירות  יום  במטה  חולל 
המרכזי  המטה  שהפעיל  אלעד, 
גדולי  מועמד  של  בחירתו  למען 
לראשות  שליט"א  הדור  וצדיקי 
פרוש  ישראל  הרב  אלעד  העיר 
ולהצלחת רשימת אגודת ישראל 

שסימנה ג'.
הבחירות  יום  לפני  שבועות 
המוק־ ההיערכות  החלה  כבר 

על  מדויק  פילוח  שכללה  דמת, 
ידי עשרות נציגים, שאימתו כל 
נתון על חברי הקהילות הרבות. 
הכנה  בוצעה  במקביל 
הקלפיות,  איוש  של  מדוקדקת 
מתודרכים  הצוותים  כאשר 
היטב מראש, כדי להיות מוכנים 
הפר־ נסיונות  או  תרחיש  לכל 

התקין.  ההצבעה  לתהליך  עה 

הת־ אכן  לציין  שחשוב  נסיונות 
להשחתת  נסיונות  ידי  על  בצעו 

פתקי הצבעה וכדומה.
מראש,  שהוכן  גדול  באולם 
לכל  פעילות  אגפי  הותקנו 
בוקר  בשעת  כבר  קהילה. 
מאות  למקום  הגיעו  מוקדמת 

הקהילות,  כל  נציגי  פעילים, 
כשבמהלך כל יום הבחירות הם 
הפוטנ־ המצביעים  את  עודדו 

בשלב  לקלפי  להגיע  ציאליים 
לפעי־ לאפשר  מנת  על  מוקדם, 

לים די זמן כדי לדרבן מצביעים 

אחדות מיוחדת בצפת: הקהילות 
החרדיות בפעילות סביב השעון 

חבר מועצת העיר בני ברק הרב פרץ אברמוביץ ניצח על המלאכה: "עבודה 
של חודשים מגיעה אל שיאה ביום הבחירות. אנחנו עושים כל מה שאפשר, 

והתוצאות הן כבר בידי שמים" 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מתוך להט של עשיה ותחושה 
פעלו  היסטורית,  הזדמנות  של 
החרדים  יהודים  מאות  אתמול 
של  להוראתם  ומצייתים  ה'  לדבר 
מרנן ורבנן שרי התורה והחסידות, 
נחמן  הרב  של  השונים  במטות 
ישראל'  'אגודת  ורשימת  גלבך 

בצפת. 
מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
במי־ הלילה  את  שעשה  פרוש 

שחרית  התפלל  מכן  ולאחר  רון 
של  הק'  ציונו  על  כוותיקין 
פתיחת  עם  בצפת  ביקר  הרשב"י, 
ההיערכות  את  סקר  הקלפיות, 
הבחירות  יום  במטה  האחרונה 
למשתתפים,  רבה  הצלחה  ואיחל 
כל  במשך  לעקוב  מבטיח  כשהוא 
לנ־ בתקוה  פעילותם  אחר  היום 

בהמשך  ה'.  בעזרת  מהדהד  צחון 
היום ביקר במקום גם ראש העיר 
היוצא של בני ברק, ומזכ"ל אגודת 
ישראל, הרב חנוך זייברט ששיבח 
המטה  של  הפעילות  את  פה  בכל 
שאכן  גדולה  תקוה  והביע  בצפת, 

וצפת  פרי,  הגדול  המאמץ  יישא 
הרב  ידי  על  מונהגת  להיות  תזכה 
הקרו־ השנים  בחמש  גלבך  נחמן 

בות. 
ברק,  בני  העיר  מועצת  חבר 
שצבר  אברמוביץ,  פרץ  הרב 
נסיון רב בניהול מערכות בחירות 
המלאכה  על  ניצח  השנים,  לאורך 
בעיה"ק צפת, אותה פקד מדי יום 

בשבועות האחרונים. 
עכשיו  נמצאים  "אנחנו 
אמר  הפעילות",  של  בשיאה 
שקיים  בשיחה  אברמוביץ  הרב 
לפני  אחדות  שעות  'המבשר'  עם 
כאן  "האווירה  הקלפיות.  סגירת 
הפילוחים  לפי  מאוד,  אופטימית 
עולה  גלבך  הרב  כרגע,  שבידינו 
הנראה  ככל  שני,  הצבעה  לסיבוב 
יש  זאת,  עם  אוחנה.  שוקי  מול 
מאוד  גבוה  כללי  הצבעה  אחוז 
בצפת, ולכן אנחנו מודעים גם לכך 

שאולי אנחנו פחות יכולים לחזות 
את התוצאה ממה שהערכנו קודם 
לכן, אבל אנחנו לא באנו לכאן רק 
כדי לנצח, אנחנו באנו כדי לקדש 
עושים  כאן  האנשים  שמים.  שם 
הן  והתוצאות  שאפשר,  מה  כל 

כבר בידי שמים". 
בצ־ הרבים  הפעילים  לדבריו, 

פת קיבלו חיזוק משמעותי מערים 
של  בעיקר  הארץ,  ברחבי  אחרות 
פי  על  שהגיעו  ביאלא  חסידי 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  הוראתו 
לאלו  שהורה  שליט"א,  מביאלא 
אין  שבהן  בערים  המתגוררים 
מערכה משמעותית, להגיע לצפת 
הבחירות,  יום  במטה  לסייע  כדי 
קלוגר  אייזיק  הרב  של  בניהולם 

והרב ישראל שנור. 
המועמד  פרוש,  משה  הרב 
ישראל'  'אגודת  רשימת  מטעם 
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מקהלת 
ידידים

בשבת מרוממת

הרצאות מרתקות מאת 
הרב אלחנן קרביץ 

יו"ר ארגון שבילים 

תוכן מעשיר מאת 
הרב יחיאל פליסקין

מחבר ספר חינוך "שתולים בבית השם" 

ביתר עילית: התגייסות מלאה מצד 
הקהילות בעיר לטובת ראש העיר
במהלך יום הבחירות כינס ראש העיר ישיבה מיוחדת עם ראשי הקהילות 
שיעוררו את הציבור מאדישותו ^ "מבחינתנו אפשר לסכם את מערכת 

הבחירות כולה כנצחון של האחדות והשלום על פני הפלגנות והמחלוקת. 
מבחינתנו, ההישג הזה עצמו הוא החשוב ביותר בכל מערכת הבחירות"

מאת י. ברזל

עי־ בביתר  הבחירות  אווירת 
הציבור  של  בציות  התאפיינה  לית 
הרחב לדעת גדולי הדור ולתמיכה 
רו־ מאיר  הרב  במועמד  רחבה 
ישראל  אגודת  וסיעת  בינשטיין 
המטה  נפתח  שחר  עם  כבר  בעיר. 
העיר  ברחבי  ישראל  אגודת  של 
אחוזי  נשמרו  היום  כל  ולאורך 
לפעם  יחסית  גבוהים  הצבעה 
הראשי  המטה  כאשר  שעברה, 
בגבעה  סלונים  באולמי  שהתכנס 
הבחירות  יום  את  ניהל  בעיר  ב', 

באופן מסודר ומאורגן. 
את יום הבחירות פתחו פעילי 
בתפילת  בצוותא,  בעיר  אגו"י 
לי־ ולאחריה  משותפת  שחרית 

השיעור  מגיד  מפי  היומי  דף  מוד 
שליט"א  אייזנבאך  אברהם  הרב 
מכן  כשלאחר  במיוחד,  שהוזמן 
התפזרו הפעילים איש איש לעמ־

דתו ולתפקידו ביום החשוב הזה.
רובי־ מאיר  הרב  העיר  ראש 

של  הבחירות  מטה  ראש  נשטיין, 
הסתובב  בעיר,  ישראל  אגודת 
תוך  המטות  בין  היום  כל  במהלך 
לפ־ הפעילים  את  מדרבן  שהוא 

הרב  הציבור.  את  ולהפעיל  עול 
כל  שמות  את  זוכר  רובינשטיין 

בשמם  אליהם  ופונה  הפעילים 
בעצמו  מפקח  שהוא  תוך  הפרטי 
על הפעילות הענפה ברחבי העיר. 
מאיר  הרב  סייר  היום  במהלך 
פרוש במטה המרכזי ועמד מקרוב 
אחר הפרטים הקטנים ואחר ניהול 

יום הבחירות.
העיר  ברחבי  ההתרוצצות  בין 
ובמטות הפעילים, הצלחנו לתפוס 
את הרב רובינשטיין לשיחה קלה. 
"מאחר ובמערכת הזו רצנו בנפרד 
וקהילות  התורה  מדגל  ובתיאום 
היו  ההצבעה  אחוזי  נוספות, 
תוצאה  בהחלט  וזו  יותר  גבוהים 
רובי־ הרב  אמר  רצון"  משביעת 

התלהבות  "ראינו  והוסיף  נשטיין 
שהתאמצו  הבוחרים,  מצד  גדולה 
על  ולהצהיר  אמונם  את  בנו  לתת 
וצדיקי  לגדולי  המוחלט  ציותם 
ג'  לרשימת  להצביע  שהורו  הדור 

לעיריה ועבורנו לראשות העיר".
כל  לאורך  פעלו  אגו"י  פעילי 
כוחה  את  למצות  במטרה  היום 
בעיר,  אגו"י  של  האלקטורלי 
מנדטים  שיותר  כמה  לקבל  ע"מ 
במועצת העיר, ובכך להשפיע על 
התורה  עיר  של  הרוחנית  דמותה 

והחסידות בהרי יהודה.
בחודש  שנערך  הקמפיין 
החשוב  בנושא  התמקד  האחרון, 
ביותר לכל יהודי, נשמת אפם של 
כל אב ואם – הלא הוא נושא החי־
נוך. תחת הסלוגן "החינוך בראש", 
הישגיו  רשימת  את  רה"ע  הציג 
לצד  החינוך,  בתחום  הגדולים 
מער־ להעצמת  מרשימה  תכנית 

במהלך  עילית  בביתר  החינוך  כת 
להבאתה  עד  הקרובה,  הקדנציה 

לפסגת מערכת החינוך הארצית.
האחרון  החודש  במהלך 
במלוא  בעיר  הפעילים  עבדו 
המטה  לצד  כאשר  ההתלהבות, 
מש־ מטות  שורת  פעלו  המרכזי 
הפעילות  לתחומי  הדואגים  ניים 

אשדוד: מאבק על כל קול 
כבר בשעות הבוקר החלו לזרום בעיר דיווחים על כך ש"החרדים נוהרים לקלפיות" ^ אל מול גלי 

ההסתה התייצבו הפעילים הרבים של הקהילות השונות שחברו להצלחת אגודת ישראל ושינעו המוני 
מצביעים לקלפיות

מאת מאיר ברגר

יהדות  במטה  הבחירות  יום 
התורה באשדוד התנהל כמו מב־
צע צבאי מאורגן. נחילי הפעילים 
ומילאו  המטה  שערי  על  שצבאו 
הותירו  לא  השונים  האגפים  את 
בבית.  אחד  שאנן  חרדי  מצביע 
המאבק הסיזיפי היה על כל קול. 
מצביע ועוד מצביע ועוד מצביע 

עד שעת סגירת הקלפיות. 
אחרות,  מערים  בשונה 
קובע'  קול  'כל  משנת  באשדוד, 
אחוזי  יתירה.  משמעות  קיבלה 
קדימה  זינקו  באשדוד  ההצבעה 
והחשש  היום  שעות  כל  לאורך 
היה  התורה  יהדות  נציגי  בקרב 
יצטמק  המפלגה  של  כוחה  כי 
בק־ ההתעוררות  ובשל  חלילה 

לכיוון  הכללית  האוכלוסיה  רב 
באופן  שמשליך  דבר  הקלפיות, 
במועצת  החרדי  הכח  על  ישיר 

העיר. 
היה  באשדוד  הבחירות  יום 
העכור  לאופיה  ישיר  המשך 
שהחלה  הבחירות  מערכת  של 

תחילתו  כשנה.  לפני  כבר  בעיר 
העיד על סופו. שריקת הפתיחה 
באשדוד  הבחירות  מערכת  של 
ההסתה  דגלי  תחת  התקיימה 
החרדי  לילד  והדה־לגיטימציה 
המקומי, כך היא התנהלה לאורך 
היא  וכך  הבחירות  מערכת  כל 

צבעה את יום הבחירות. 
כלפי  וההסתה  הזיופים 
בלתי  חלק  היו  החרדי  המגזר 

בש־ כבר  הבחירות.  מיום  נפרד 
בעיר  לזרום  החלו  הבוקר  עות 
ש"החרדים  כך  על  דיווחים 
תושבי  לקלפיות".  נוהרים 
למכשיר  מסרונים  קיבלו  העיר 
האנ־ גבול  על  האישי  הסלולרי 

טישמיות המזהירים אותם מפני 
'התחרדות העיר' וכי הם מתבק־

שים לצעוד לקלפיות כדי למנוע 
את מה שהם מכנים 'ההשתלטות 

של הסיעות החרדיות על מועצת 
העיר'. 

מזויף  מסמך  הופץ  בהמשך 
בין  ההסכם  הכותרת:  תחת 
ד"ר  העיר  לראש  התורה  יהדות 
לדמות  שביקש  לסרי  יחיאל 
התורה  יהדות  בין  הבנות  מסמך 
תכניו  ובאמצעות  העיר  לראש 
הציבור  את  להסית  המסולפים 

הכללי נגד הציבור החרדי. 
הציבור  נחלץ  נגד  כתשובת 
להצביע  ויצא  חושים  החרדי 
סגירת  לפני  שעה  חצי  בהמוניו. 
הצבעה   85% נרשמו  הקלפיות 
החרדיים.  ז'  רובע  תושבי  בקרב 
נואש  אמרו  לא  הפעילים  אולם 
וישבו על הטלפון עד שעת סגי־

רת הקלפיות – 22:00.
הודעות  שוגרו  במקביל 
מהנציגים  מוקלטות  בהולות 
לתו־ הקוראות  בעיר  החרדיים 

שבים החרדיים להצביע לטובת 
רשימת יהדות התורה ולראשות 
ד"ר  המכהן  העיר  לראש  העיר 

יחיאל לסרי. 

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד
  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ג
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מאת יקותיאל יהודה גנזל

המוקד־ השחר  משעות  החל 
מות של יום הבחירות ועד לאישון 
הרב  החינוך  שר  סגן  סובב  ליל, 
המר־ המטות  כל  את  פרוש  מאיר 
ברחבי  ישראל'  'אגודת  של  כזיות 
ועד  הגלילית  מצפת  הקודש,  ארץ 
הרב  יהודה.  שבהרי  עילית  לביתר 
המטות  פעילי  את  עודד  פרוש 
הנמרצים והחיה את הרוח בשטח, 
שם  המקדשות  לתוצאות  להביא 
של  קדשם  הוראת  ולקיום  שמים 
שליט"א,  האדמו"רים  ורבנן  מרנן 

חברי מועצת גדולי התורה.
מאיר  הרב  החל  היום  את 
בציון  נרגשת  בתפילה  פרוש 
לקבר  סמוך  במירון,  המצוינת 
שפך  שם  רשב"י,  האלוקי  התנא 
המערכה  להצלחת  לחש  צקון 
להצלחת  והגורלית  החשובה 
ישראל  אגודת  ורשימות  מועמדי 

בכל אתר ואתר. 
הקודש  עיר  אל  המשיך  משם 
של  מועמדם  עם  נפגש  שם  צפת, 
גדולי ישראל לראשות העיר, הרב 
מוקף  היה  אשר  הי"ו,  גלבך  נחמן 
מקדשי  נמרצים,  פעילים  במאות 
היתה  הבאה  התחנה  שמים.  שם 
במטה  שבנתניה,  צאנז  בקרית 
הרב  של  בראשותו  'גל'  סיעת  של 
כמחצית  משך  הי"ו,  שר  שמעון 

הרב  עם  פרוש  הרב  ישב  השעה 
מוסדות  מנהלי  יתר  ועם  שר 

התורה והחינוך דחסידי צאנז.
ישב  ארוכות  דקות  משך 

אגודת  במטה  פרוש  מאיר  הרב 
ישראל בפתח תקוה, לשם המשיך 
'גל'  סיעת  במטה  ביקורו  אחרי 
פניו  את  קיבל  שם  הנתנייתית, 

ראשי  עם  יחד  המכהן  העיר  ראש 
סיעת אגודת ישראל בעיר.

את שעות הצהריים עשה הרב 
בעיר  הנלהבים  במטות  פרוש 

של  רבות  מאות  עמלו  שם  אלעד, 
הקודש  קהילות  מכל  פעילים 
ג'  רשימת  הצלחת  למען  בעיר, 
של  המוצלחת  כהונתו  והמשך 

הרב ישראל פרוש בראשות העיר. 
פרוש:  מאיר  הרב  אמר  לפעילים 
מובטחת  ישראל  ר'  של  "כהונתו 
באשר  זאת  המערכה,  מראש  כבר 
תושבי  בקרב  הענפה  לפעילותו 
את  לשנות  הצליחה  אשר  העיר, 
השנים  בחמש  כולה  אלעד  העיר 
ב'קהל  הענק  במטה  שחלפו". 
פרוש  הרב  נפגש  בעיר,  חסידים' 
עם הרב אלי ישי העומד בראשות 

סיעת 'יחד' הארצית.
בביתר עילית קיבל ראש העיר 
הרב מאיר רובינשטיין את פני הרב 
מועצת  חברי  יתר  כשעמו  פרוש 
העיר המכהנים והמועמדים. הרב 
פרוש הלהיב את הפעילים הרבים 
שגדשו  בעיר  החסידויות  מכלל 
חסידי  של  המפואר  האולם  את 

סלונים בגבעה ב'. 
עשה  הנותר  היום  מחצית  את 
הרב פרוש בעיר הקודש ירושלים, 
סיעת  למען  נמרצת  בפעילות 
העיר  במועצת  ישראל'  'אגודת 
הרב  ישראל  גדולי  של  ומועמדם 
יוסף דייטש. הרב פרוש פעל שעות 
ארוכות במטות הבחירות ההומות 
ב'קרית  מלכה';  'בית  בסמינר 

הרב  של  המרכזי  ובמטה  הילד' 
הצרפתית'.  ב'גבעה  דייטש  יוסף 
נועד  הקלפיות  סגירת  טרם  שעה 
סגן  עם  הילד'  ב'קרית  פרוש  הרב 
ליצמן  יעקב  הרב  הבריאות  שר 
והמועמד החרדי לראשות עיריית 

ירושלים הרב יוסי דייטש.
עם סגירת הקלפיות אמר הרב 
בכל  שנרשמה  "האחדות  פרוש: 

שורות אגודת ישראל בכל הערים, 
הנוכחית,  הבחירות  במערכת 
חיממה את הלב, המריצה אדרנלין 
את  לבטח  ותיתן  הפעילים  לכל 

אותותיה".
כתבה נרחבת על יום הבחירות 
בע"ה  תופיע  פרוש  הרב  במחיצת 
של  'שבועי'  בגליון  בהרחבה 

'המבשר' ביום שישי הקרוב.

"האחדות שנרשמה בכל שורות אגודת ישראל תיתן לבטח את אותותיה"
מצפת ועד ירושלים: כתב 'המבשר' נלווה אל סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש ביום הבחירות

את יום הבחירות החל הרב מאיר פרוש בתפילה נרגשת בציון הרשב"י במירון להצלחת מועמדי ורשימות אגודת ישראל בכל אתר ^ התחנות הבאות היו: צפת, נתניה, אלעד, 
ביתר עילית וירושלים ^ בכל מקום התעדכן מפי הפעילים ועודד אותם 
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בשליחותם
דיווחים ועדכונים משורות אגודת ישראל לקראת הבחירות המוניציפליות

יוםיום
הבחירותהבחירות

צילומים: אלי סגל

בית שמש: התגייסות מקיר לקיר
ראש עיריית בית שמש, הרב משה אבוטבול, בביקורו במטה הבחירות של 
אגודת ישראל, הביע התפעלותו מההתגייסות הרבה לטובת המטרה וקבע: 

"המטה החסידי היה המטה הדומיננטי על פני שאר המטות בעיר"
מאת מאיר ברגר

שפת  רחוב  הבחירות,  יום 
הבחירות  מטה  שמש.  בית  אמת, 
חיים.  שוקק  ישראל  אגודת  של 
עם  שבאים  פעילים  מוצף  המטה 
להסתער  מוכנים  בעיניים,  אש 
רצון  לעשות  הנעלה,  המטרה  על 
הכח  בכל  ולפעול  הדור  צדיקי 
חיזוק  העליונה:  המטרה  למען 
המקומית  התורה  יהדות  רשימת 
מועמדם  של  לניצחונו  והובלה 
משה  הרב  ישראל  גדולי  של 

אבוטבול. 
פינה.  בכל  ניכרת  ההתלהבות 
החסידויות  בין  הלכידות  אווירת 
במטה המרכזי תורמת אף היא את 
העצומה  התפוקה  לטובת  חלקה 
יום  במהלך  מהמקום  היוצאת 
הבחירות. אין אחד שנכנס בשערי 
מי  למשימה.  מגויס  ולא  המטה 
בפעילות על הטלפונים, מי בגיוס 

בשכונות המעורבות.
פי־ בכל  כאן  "ההתגייסות 
מטעם  המועצה  חבר  מספר  נה", 
שמעון  הרב  הכלל־חסידי  הציבור 
ואנו  טובה  "האווירה  גולדברג. 
בתוצאות  נפגוש  שבערב  מקווים 

המיוחלות", הוא אומר. 
המתח  על  מספר  הוא  בדבריו 
הבוקר  שעות  את  שאפיין  העצום 
"התמודדנו  הבחירות.  יום  של 
הצבעה  אחוז  עם  הבוקר  בשעות 
מאד גבוה ברחבי העיר ומנגד עם 
באזורים  נמוך  מאד  הצבעה  אחוז 
הטלפו־ על  הסתערנו  החרדיים. 

אחד  אחד  לשלוף  והתחלנו  נים 
אחר  בשעות  כך.  ממש  מהבית. 
לאזן  ב"ה  הצלחנו  כבר  הצהרים 
הקרובות  השעות  המגמה.  את 
הושגה",  המשימה  האם  ילמדו 

הוא אומר.
את  מתאר  גולדברג  הרב 
החסידי.  במטה  הפעולה  שיטות 
למשימת  התגייסו  הקהילות  "כל 
הרשימות  עם  המצביעים.  גיוס 
הת־ מועד,  מבעוד  גיבשו  אותן 

הקולות  בכל  הפעילים  מקדו 
את  למקסם  וכדי  הפוטנציאליים 

ההצבעה".
מדגיש,  הוא  העבודה",  "עיקר 
שרבותיו  הציבור  בקרב  "נעשתה 
הורו לו לצאת ולהצביע ולא בקרב 

ציבורים שעל פי הוראת רבותיהם 
לא יוצאים להצביע".

הגיע  הבחירות  יום  במהלך 
אבוטבול  משה  הרב  העיר  ראש 
הוא  כניסתו  עם  החסידי.  למטה 
מההתגייסות  התפעלותו  הביע 
ומהעובדה  המטרה  לטובת  הרבה 
שהמטה החסידי היה המטה הדו־
מיננטי על פני שאר המטות בעיר. 
התפעלותו  הביע  בדבריו 
היקף  המופתי,  הארגון  אודות 
שגויסה  הפעילים  וכמות  העשיה 
ליום הבחירות למען בחירתו הש־

לישית לראש עירית בית שמש.
להמתין  אלא  לנו  נותר  "לא 
האנרגיות  המיוחלות.  לתוצאות 
המטה  ידי  על  שהושקעו  הרבות 
חסר  הוא  שמש  בבית  החסידי 
תקדים", אומר הרב גולדברג ומו־
סיף: "עם עשיה כזו דומני שאנחנו 
אופטימיים  להיות  בע"ה  יכולים 
שקי־ ולדעת  הטובה  לתוצאה  עד 

דשנו שם שמים". 

בני ברק נשמעה למרנן ורבנן 
שרי התורה והחסידות

המטה של אגודת ישראל על אגפיו השונים פעל לכל אורך היום באיוש 
מלא של מאות פעילים נמרצים, שדאגו להוציא לפועל את מבצע יום 

הבחירות בסדר מופתי ועם אחוז הצבעה מקסימלי
מאת מאיר קליין 

ולמ־ מרובות  הכנות  לאחר 
היתה  ברק  בבני  שהתוצאה  רות 
מראש,  יותר  או  פחות  ידועה 
להפתעה  מצפה  אינו  ואיש 
המטה  אתמול  נפתח  מיוחדת, 
אגפיו  על  ישראל  אגודת  של 
מאות  של  מלא  באיוש  השונים, 
פעילים נמרצים, שדאגו להוציא 
הבחירות  יום  מבצע  את  לפועל 
הצבעה  אחוז  ועם  מופתי  בסדר 

מקסימלי. 
ומזכ"ל  היוצא  העיר  ראש 
אגודת ישראל הרב חנוך זייברט 
בערים  בסיור  היום  את  שפתח 
אגודת  מתמודדת  בהן  שונות 
ולראשות  למועצת  ישראל 
העיר, הגיע בשעות אחה"צ למ־

והצטרף  ברק,  בבני  המרכזי  טה 
ללא  שעמלו  הרבים  לפעילים 
למקסימום  להביא  כדי  הרף 
להרבות  במטרה  הצבעה  אחוזי 

כבוד שמים. 

בין היתר ביקרו במטה חבר 
אייכלר  ישראל  הרב  הכנסת 
של  בכירה  נציגות  עם  שהגיע 
ובראשם  בעיר  בעלזא  חסידי 
ישראל  הרב  העיר  מועצת  חבר 
חברי  גם  כמו  פרידמן,  משה 
אנשי  בהם  החסידיים  העיריה 
שלמה  הרב  אמונים  שלומי 
הרב  המטה,  ממנהלי  קוסטליץ 
פרץ  והרב  לאנגסם,  מאיר  חיים 
בת־ המלאכה,  על  אברמוביץ. 

חומים רבים ניצח גם הרב יוסף 
יעקובוביץ.

אגודת  של  המטה  בראש 
ישראל עמד הרב ישראל דרנגר, 
רמ"ט ראש העיר, ותחתיו פעלו 
ידי  על  שתופעל  הרכב  מטה 
שאיישו  דארג  חסידי  עשרות 
נתונים  קיבצו  הטלפון,  קווי  את 
והפיצו לנהגים בניצוחו של הרב 

יצחק רוזנגרטן. 
מטה המתנדבים, אליו שלחו 
נציגים  בעיר  החסידויות  כלל 
גם  פעל  היום,  שעות  אורך  לכל 

משימות  של  רחב  במגוון  הוא 
למטות  גם  היתר  בין  וסייע 
הקלפיות  איוש  מטה  האחרים, 
תחת  דופן  יוצא  באופן  פעל 
ניהולם של הרב דוד לרנר והרב 
ישראל נח ויזל, מטה החסידויות 
המצביעים  את  לדרבן  דאג 
ככל  מוקדם  ולהצביע  לצאת 
האפשר תחת שרביט ניהולו של 
הזנת  את  קוסטליץ,  חיים  הרב 
חסידי  עשרות  ביצעו  הנתונים 
את  שקיבל  מיוחד  במטה  ויזניץ 
שעה  מדי  מהקלפיות  הנתונים 
עגולה באופן ידני, תוך הימנעות 
ממוחשבות  במערכות  משימוש 
קריסת  למנוע  כדי  האפשר  ככל 
מערכות או פריצה בזדון של גו־

פעלו  וכן  ומשונים,  שונים  רמים 
וביעילות  במרץ  המטות  שאר 
המערכה,  של  הצלחתה  למען 
קבל  ולהוכיח  שמים  שם  לקדש 
עם ועולם שהציבור החרד לדבר 
ויוצא  רבותיו  להוראת  נשמע  ה' 
בהמוניו כדי לקיים את מצוותם. 

?
03-6777141  16   ‘

 

64  
-  

  

המוני פעילים חדורי עשיה והתלהבות בפעילות אינטנסיבית 
להצלחת רשימת אגודת ישראל בחיפה לאורך כל יום הבחירות 

רבנים לצד עסקני חיפה מקווים כי כבר היום, למחרת יום הבחירות, הציבור החרדי יתאחד ויתלכד 
לקראת חמש שנים פוריות שימשיכו את ההתפתחות והשגשוג של הציבור החרדי בעיר הצפונית 

מאת כתב 'המבשר'

המר־ הבחירות  יום  במטה 
בחיפה  ישראל  אגודת  של  כזי 
מציינים בסיפוק את ההתגייסות 
של  רבות  מאות  של  ההמונית 
כל  מקרב  נמרצים  פעילים 
בלהט  שנרתמו  הקודש,  קהילות 
יום  מטה  להצלחת  ובהתלהבות 

הבחירות. 
המוק־ הבוקר  משעות  החל 

תפילין  הנחת  לאחר  מיד  דמות 
לזרום  החלו  כוותיקין,  ושחרית 
פעילים רבים למטה המתנדבים 
צאנז  מוסדות  שבבנין  המרכזי 
בפעילות  והחלו  מיכאל,  ברחוב 
להנחיות  במקביל  השוטפת 

שזרמו ממטה יום הבחירות המ־
אדם,  כוח  מטה  רכב,  מטה  רכזי, 

ועוד.
הצהרים  לפני  שעות  במהלך 
הכנ־ וחברי  השרים  סגני  הגיעו 

סת של אגודת ישראל ועברו בין 
מקרוב  עקבו  בעיר,  המטות  כל 
סיפוק  והביעו  הפעילות,  אחר 
האחדות  נוכח  רבה  והערכה 
בין  הדופן  יוצאת  וההתלהבות 
קהילות הקודש בחיפה שבודאי 
טובות  לתוצאות  בע"ה  תביא 
לק־ יזכה  בעיר  החרדי  והציבור 
דנציה נוספת של שגשוג ותנופה 

בכל המישורים. 
הבחירות  יום  כל  לאורך 
בו  קולות'  'חמשה  מטה  פעל 

מסביב  נמרצים  פעילים  עמלו 
מצ־ שיותר  כמה  לצרף  לשעון 

נמנים  שאינם  נוספים  ביעים 
בוחרי  של  הטבעי  המעגל  על 
אגודת ישראל, יהודים שאיכפת 
חיפה.  העיר  של  מצביונה  להם 
הכח  לחיזוק  להביא  כשהמטרה 
נוספים  צוותים  בעיר.  החרדי 
של  הצבעותיהם  אחר  עקבו 
בימים  שנוספו  הרבים  השמות 
יצאו  שכולם  ווידאו  האחרונים, 

להצביע ולהשפיע.
בחיפה  הישיבות  תלמידי 
בתלמודי  התשב"ר  ילדי  לצד 
במקו־ אתמול  התכנסו  התורה 

רבים  לתפילות  לימודיהם  מות 
מעמקי  וזעקו  שבשמים  לאבינו 

לבם הטהור להצלחת המערכה. 
נע־ הבחירות  יום  במהלך 

נועם  בדרכי  הפעילות  כל  שתה 
ברוח  להמשיך  עז  רצון  מתוך 
שמאפיינת  הייחודית  האחדות 
מאז  בחיפה  החרדי  הציבור  את 
בדרכי  ומצליחה  דנא,  ומקדמת 
להישגים  להגיע  ושלום  נועם 
הנוגעים  בעניינים  בין  רבים, 
הנוגעים  בעניינים  ובין  לפרט 
שכבר  היא  כשהתקוה  לכלל, 
הבחירות,  יום  למחרת  היום, 
ויתלכד  יתאחד  החרדי  הציבור 
שימשי־ שנים  חמש  לקראת 

והשגשוג  ההתפתחות  את  כו 
בעיר  החרדי  הציבור  של 

הצפונית. 

מאות פעילים בגיוס שיא של כל הקהילות במטה יום הבחירות באלעד

לת־ לקהילות,  ומקורבים  נוספים 
שאכן  כפי  לפעילות,  במאמץ  מוך 
התבצע בשעות הערב על ידי כלל 

הפעילים.
לביקור  הגיעו  היום  במהלך 
מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן  במטה 
הרב  הבריאות  שר  וסגן  פרוש 

פעילות  על  ששמעו  ליצמן,  יעקב 
המטה ועל נתוני ההצבעה.

המיחשוב  מטה  פעל  כן  כמו 
מהנצי־ העת  כל  נתונים  שקיבל 
עובדו  הנתונים  בקלפיות.  גים 
ישירות  והועברו  מידי  באופן 
בפני  אותם  שהציגו  למסכים 

הפעילים.

העיר  ראש  פתח  הבוקר  את 
בתפילת  פרוש  ישראל  הרב 
ולאחר  המערבי  בכותל  שחרית 
המ־ דוד  בקבר  בתפילה  מכן 

מזוועהיל  האדמו"ר  ובציון  לך 
זצוק"ל.

צקון  שפך  הוא  בהמשך 
הגר"ע  מרן  של  ציונו  על  תפילה 

שחזר  לפני  עוד  זצוק"ל.  יוסף 
הגיע  הוא  להצביע,  כדי  לאלעד 
לת־ ברק  בבני  העלמין  לבית  גם 

פילה על קברם של גדולי ישראל 
הסטייפלר,  איש,  החזון  מרנן 
הגראי"ל שטיינמן והגר"ח גריינמן 
ויזניץ  אדמו"רי  ובאוהל  זצוק"ל 

זצוק"ל.

  המשך מעמוד ב
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מהחודש הבא: איסור על תנועת משאיות בדרום בשעות 
השיא בצירים המרכזיים המובילים לרצועת עזה

מאת חיים מרגליות

תיאסר  הבא  מהחודש  החל 
כבדים,  רכב  וכלי  משאיות  תנועת 
לר־ המובילים  הדרום  בכבישי 
ואחר  הבוקר  בשעות  עזה,  צועת 
הצהרים. זאת, במטרה להגביר את 
הספר  בתי  תלמידי  של  בטיחותם 
לעבודה  הנוסעים  והתושבים 
שר  החליט  כך  יום.  מידי  וממנה 
התחבורה והמודיעין, ישראל כ"ץ.

על פי החלטת השר כץ תיאסר 
כבדים  רכב  וכלי  משאיות  תנועת 
תנועה  צירי  בשלושה  טון   12 מעל 
כרם  למעבר  המובילים  מרכזיים 
שלום בעזה וממנו: כביש 232 מצו־

מת סעד עד כרם שלום, כביש 241 
 ,232 לכביש  עד  אופקים  מצומת 
וכביש 234 מצומת רעים עד צומת 
השעות  בין  יחול  האיסור  אורים. 
07:30 ל־09:00 בבוקר ובין השעות 

15:30 ל־16:30 אחר הצהרים.
שר התחבורה החליט על סגירת 
לתנועת  בדרום  המרכזיים  הצירים 
בשעות  כבדים  רכב  וכלי  משאיות 
שהוצגו  נתונים  בעקבות  השיא, 
שנ־ מקצועית  בדיקה  ולאחר  בפניו 

התקבלה  ההחלטה  בנושא.  ערכה 
התנועה  משטרת  עם  בהתייעצות 
הר־ ראשי  עם  ובתיאום  הארצית 

שויות המקומיות של ישובי הנגב.

מנתוני משרד התחבורה עולה 
אלה  בכבישים  נעים  יום  מידי  כי 
כב־ רכב  וכלי  משאיות  כ־2000 

וסחורות  מטענים  המובילים  דים, 
למעבר כרם שלום. משאיות אלה 
כלי  מתנועת  מ־30%  יותר  מהוות 
המרכזיים  התנועה  בצירי  הרכב 
המובי־ והכבישים  מאחר  בדרום. 

חוצים  שלום  כרם  למחסום  לים 
המשאיות  תנועת  רבים,  ישובים 
בהם, מסכנת את התושבים והנוס־
עים ויוצרת עומסי תנועה חריגים.
כדי להימנע מפגיעה לא מיד־

תית בבעלי המשאיות וכלי הרכב 

הכבדים, הוחלט להגביל את תנו־
ורק  בלבד,  צירים  בשלושה  עתם 
בשעות בהן נוסעים עשרות אלפי 
בדרכם  האזור  ותושבי  תלמידים 

לעבודה וממנה.
שלום,  כרם  למעבר  סמוך 
חניון  התחבורה  משרד  הכשיר 
משאיות   250 של  חניה  שיאפשר 
האסו־ בשעות  כבדים,  רכב  וכלי 

רות לתנועה. חברת נתיבי ישראל 
שי־ הצבת  אלה  בימים  משלימה 

התנועה  הגבלות  את  המציין  לוט 
בכ־ כבדים,  רכב  כלי  על  שיחולו 

בישים ובצירים שהוגבלו לנסיעה. 

חוקרים מישראל ומפינלנד זכו בפרס ראש הממשלה 
לחדשנות עולמית בתחום תחליפי נפט לתחבורה 

מאת ח. אבישלום

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
אופיר  והטכנולוגיה  המדע  ושר 
בפ־ הזוכים  על  הכריזו  אקוניס 
סמסון  ע"ש  הממשלה  ראש  רס 
נפט  תחליפי  בתחום  לחדשנות 
אורבך  דורון  פרופ'  לתחבורה: 
לרס  וד"ר  אילן  בר  מאוניברסיטת 
מחברת  וצוותו  לינדפורס  פיטר 
זכו  השניים  בפינלנד.   NESTE
דולר  מיליון  בסך  היוקרתי  בפרס 

בעלות  טכנולוגיות  פיתוח  עבור 
לד־ כתחליף  לשמש  פוטנציאל 

מוענק  הפרס  לתחבורה.  לקים 
ברציפות  השישית  השנה  זו 
הממשלה,  ראש  משרד  ידי  על 
וק־ והטכנולוגיה  המדע  משרד 
הראשונה  הפעם  זו  היסוד.  רן 
ישראלי,  לחוקר  מוענק  שהפרס 
הוענק  הקודמות  שבשנים  לאחר 

לחוקרים מחו"ל.
אורבך  דורון  פרופ' 
הזוכה  אילן,  בר  מאוניברסיטת 

בהיסטוריה  הראשון  הישראלי 
על  בפרס  זכה  זה,  פרס  של 
לפיתוח  הדרך  פורצת  תרומתו 
בטריה  בהן  חדש,  מסוג  בטריות 
למ־ מגנזיום.  מבוססת  חדשנית 

להביא  גדול  פוטנציאל  חקריו 
לפיתוח בטריות חדשניות להנעת 
להוות  ובכך  חשמליות  מכוניות 
תחליף לדלק פוסילי־נוזלי. פרופ' 
חשובות  תרומות  תרם  אורבך 
בטריות,  של  הבסיסי  למחקר  גם 
בשיתוף  יישומים  לפיתוח  וגם 
הכי־ חברת  כגון  התעשיה  עם 

 ,BASF בעולם  הגדולה  מקלים 
פרופ'  מוטורוס.  ג'נרל  וחברת 
הת־ את  באקדמיה  מוביל  אורבך 

חשמלית  להנעה  הלאומית  כנית 
קבוצות   23 הכוללת  לתחבורה 

מחקר. 
לינדפורס  פיטר  לרס  ד"ר 
מפינלנד   NESTE מחברת וצוותו 
להכנת  חדשניות  שיטות  פיתחו 
פסולת  מחומרי  ביו־דיזל  דלק 
וש־ מהחי  שמנים  כגון  אורגניים, 

בסיס  על  משומשים.  בישול  מני 
נסטה  חברת  החדשני  התהליך 
של  בשנה  טונות  מיליוני  מייצרת 
ביו־דיזל המשמש להנעת משאיות 
אלו  בדלקים  שימוש  ואוניות. 

הח־ גז  פליטת  את  להקטין  עשוי 
ממה ב־90% ובכך לתרום למאבק 

בהתחממות הגלובלית. 
במסגרת  לזוכים  יוענק  הפרס 
לתחליפי  הבין־לאומית  הוועידה 
הת־ של  חכמה  ותחבורה  דלקים 
דלקים  לתחליפי  הלאומית  כנית 
ראש  במשרד  חכמה  ותחבורה 
ע'  ד"ר  של  בראשותה  הממשלה 
המדע  משרד  בשיתוף  בונשטיין, 
אל  היסוד.  וקרן  והטכנולוגיה 

הפעם  זו  המתקיימת  הוועידה, 
מומ־ יגיעו  בישראל,  השישית 

והרכב,  האנרגיה  מתעשיית  חים 
מומחים  מהעולם,  ממשל  אנשי 
בכירים,  ומשקיעים  בין־לאומיים 
לגיבוש  פורום  לקיים  במטרה 
בתחום  בין־לאומית  מדיניות 
ישראל  את  ולמצב  נפט  תחליפי 
בת־ מוביל  וידע  תעשיה  כמרכז 

הפוסיליים  הדלקים  תחליפי  חום 
והתחבורה החכמה. 

עשרות שנות מאסר למחבל שביצע פיגוע בחיפה

גורם מדיני: "ישראל היתה על סף הסכם 
רגיעה מול חמאס ביום שישי האחרון"

מאת מרדכי גולדמן

גורם מדיני בכיר אמר כי ראש 
מעוניין  נתניהו  בנימין  הממשלה 
לרגיעה  לשוב  הנסיון  את  למצות 
בעזה ולהבנות שאחרי מבצע 'צוק 
חדשה  למלחמה  לצאת  בלי  איתן' 

"נתניהו  הגורם,  לדברי  ברצועה. 
לפעולה  תכלית  שתהיה  רוצה 
את  לכבוש  אפשר  בעזה.  צבאית 
עזה ולהחליף את חמאס, אבל אין 
עזה.  את  מאיתנו  לקחת  מתנדבים 
אולי  עזה,  את  לתת  למי  היה  אם 

היינו כובשים אותה כבר מחדש".

כי  הוסיף  המדיני  הגורם 
כיבוש  מלבד  השניה  האופציה 
הרצועה היא "מכות קשות על עזה 
להשיג  כדי  הרצועה  כיבוש  ללא 
הגו־ זאת,  עם  טווח".  ארוך  שקט 
כזו  למכה  כי  הדגיש  המדיני  רם 
תהיה תגובת נגד מעזה וגם אחרי 

בדיוק  תגיע  ישראל  הזו  המכה 
לאותה הנקודה שבה היא נמצאת 

היום.
להגיע  מנסה  נתניהו  "לכן, 
באמצעות  אחרת  בדרך  לרגיעה 
ומ־ קטאר  האו"ם,  עם  המגעים 

"יש  המדיני.  הגורם  אמר  צרים", 
על נתניהו ביקורת אבל הוא מוכן 
שאם  יודע  הוא  כי  אותה  לספוג 
בשעתיים  בעזה  למבצע  ייצא 
כפיים,  ימחאו  כולם  הראשונות 
אבל אחר כך כולם ישנו את דעתם 

וימתחו עליו ביקורת".
בש־ שביצע  לירי  בהתייחסו 

האיסלאמי  הג'יהאד  שעבר  בוע 
לעבר ישראל אמר הגורם המדיני 
הבכיר כי "כשדובר צה"ל דיבר על 
הכוונה  וסוריה,  איראן  מעורבות 
בסוריה  היא  שהמפקדה  היתה 
הכ־ זאת  איראן.  ידי  על  והמימון 
וונה ולא אחרת. ההוראות והפקו־
דות לא באו מעזה אלא מסוריה".

הסדרה  "אין  כי  הוסיף  הוא 
להש־ שרוצה  גוף  עם  מדינית 
פתרון  כאן  אין  ולכן  אותנו,  מיד 
פתרון  זה  כאן  שיש  מה  מדיני. 
הומניטארי  ופתרון  הרתעה  של 
על  שתתפוצץ  קריסה  למנוע  כדי 
אחת,  מסיבה  נובעת  היא  כולנו. 
אבו  של  ההחלטה  ישירה,  מסיבה 
מאזן לקצץ את הכסף, חנק כלכלי. 
לרגי־ חזרה  הסכם  סף  על  עמדנו 
בגדר  בפעילות  נפרם  והוא  עה, 
קיבלו  חמאס  האחרון.  בשישי 
שהמתח  והערכנו  כן,  לפני  דלק 
על  והתנפצו  באו  הם  אבל  יירגע, 
ראש  הגורמים,  לדברי  הגדר". 
הממשלה רוצה להימנע ממלחמה 
תמיד  שהוא  אומר  לא  "זה  אבל 

יכול".
אמר  עצמו  נתניהו  במקביל, 
המדיניים  הכתבים  לתא  בתדרוך 
מצד  "אנחנו  כי  לרצועה  בנוגע 
לי־ חדירה  למנוע  פועלים  אחד 

שבאים  שלהם  כוחות  של  שראל 
וביישובינו,  בחיילינו  לפגוע 
קריסה  למנוע  פועלים  שני  ומצד 
לקבל  מוכנים  ולכן  הומניטארית 
תיווך של האו"ם ומצרים להסדרת 

החשמל ולרגיעה".

פעילות שיא במטה אגודת ישראל בירושלים: 
"לא זכורה התגייסות אדירה כזו"

לה־ רבותיהם  בהוראתם  שיצאו 
של  רבים  אלפים  ולגייס  שפיע 
רשימת  למען  נוספים  מצביעים 
החרדי  והמועמד  ישראל  אגודת 

הרב יוסי דייטש.
אנשי המטה הקפידו כל שעות 

חלו־ ועל  מופתי  סדר  על  היממה 
הד־ היטב.  מוגדרת  תפקידים  קת 

בר בא לידי ביטוי בכל המישורים: 
מנת  על  מגדרו  יצא  הרכב  מטה 
תחבו־ לסיוע  הנזקקים  את  לשנע 

לכל  אוכל  סיפק  המזון  מטה  רתי. 
למש־ כולל  העיר,  ברחבי  נקודה 

קיפים בקלפיות במזרח העיר.
ער־ מהמטה  קיבל  מתנדב  כל 

ארוחות,  שלוש  ובה  מיוחדת  כה 
סדר ברכת המזון ושלוש תפילות. 
על  תהילים  פרקי  חולקו  כן,  כמו 
לומר  יוכלו  שהמתנדבים  מנת 

בדקות הפנויות במשך היום.
סדרת  העבירו  המטה  ראשי 
המשקיפים  לפעילים  הרצאות 
וגני־ זיופים  למנוע  כדי  בקלפיות 

בת קולות על ידי גורמים עוינים. 
נכון לשעת סגירת הגליון נרשמה 
פירות  נשא  והמאמץ  הצלחה 
הבחירות  המקומות  ברוב  כאשר 

עברו בסדר ובמופת.
אתמול  ציינו  המטה  מנהלי 
נראתה  טרם  כי  לגברא  גברא  בין 
בירושלים.  כזו  פוליטית  תופעה 
"האחדות שנרשמה בין הקהילות, 
ביום  גם  כמו  לבחירות  בהכנות 
לתוצאה  הביאה  הבחירות 
התוצאות  לפני  עוד  מדהימה. 
יש  בירושלים.  היסטוריה  עשינו 
החצ־ בין  הזו  האחדות  את  לשמר 

רות והקהילות גם אחרי שתשקע 
תקופת הבחירות".

הרב דוד אזולאי ז"ל
מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
"בצער  בכאב:  אמש  אמר  פרוש 
הקשה  הבשורה  את  קיבלנו  רב 
ידיד־ של  עת  בטרם  פטירתו  על 

מקשה  היו  שחייו  המעש  איש  נו, 
פוסקת.  בלתי  פעילות  של  אחת 
לכל  פנים  שהאיר  ההליכות  נעים 
עבור  אבדה  היא  פטירתו  אדם. 
הכנים  תנחומינו  והפרט.  הכלל 

לבני המשפחה".
הרב  ח"כ  הבריאות  שר  סגן 
"איב־ כי  אמש  אמר  ליצמן  יעקב 

ומעש,  זכויות  רב  יקר,  ידיד  דנו 
מיוחדת  חברתית  רגישות  בעל 
ונציג ציבור מוערך על כל שדרות 
אזולאי  דוד  הרב  בישראל.  העם 
הצ־ מעולה,  פרלמנטר  היה  ז"ל 

נהג  ותמיד  ישראל  באהבת  טיין 
בצער  משתתף  אני  לזולת.  כבוד 
לבנו  תנחומים  ומשגר  המשפחה 
אזולאי  ינון  ח"כ  יבלח"ט  היקר 
שכבות  מכל  מוקיריו  ולכל 

האוכלוסיה". 
ח"כ  התורה  יהדות  סיעת  יו"ר 
אמר:  מוזס  אליעזר  מנחם  הרב 
"אנחנו אבלים ומצטערים צער רב 
השר  של  עת  בטרם  פטירתו  על 
הרב דוד אזולאי ז"ל. היה איש יקר 
מידות, תלמיד חכם, נעים הליכות 
ציבור  נציג  איבדנו  הנפש.  ואציל 
את  ינחם  המקום  ומעלה.  משכמו 

המשפחה בצערה".

ישראל  הרב  הכנסת  יו"ר  סגן 
הכרתי  דוד  רבי  "את  אייכלר: 
כפעיל  שנה  ארבעים  לפני  בעכו 
למען החינוך היהודי לילדי העיר. 
הוועדה  כיו"ר  כיהן  אף  לימים 
לכל  לפה  והיה  הציבור  לפניות 
פעי־ את  ליוויתי  ומבקש.  פונה 

קדשי  למען  שנים  עשרות  לותו 
אתו  לנסוע  זכיתי  ואף  ישראל 
לצרפת ובלגיה לעצור את גזירות 
המילה  וברית  הכשרה  השחיטה 
אמרנו  לשר  כשהתמנה  באירופה. 
עליו: 'ולענוים יתן חן'. בחן בחסד 
ומי  הבריות  עם  התנהג  וברחמים 
דעת  הימנו  נוחה  הבריות  שדעת 
אי  חסיד  אי  הימנו.  נוחה  המקום 
עניו מי יתן לנו תמורתו. תנחומיי 
והמסורה  הכבודה  למשפחתו 
שליוותה אותו באהבה ובמסירות 

כל ימי חייו".
ירושלים  למען  התנועה  יו"ר 
אמר  מילר,  חיים  הרב  ותושביה, 
לע־ בס"ד  ניתן  הזה  כיום  "אם  כי 

מקום  ולגלות  הזיתים  להר  לות 
זה  הרי  כראוי,  ומשופץ  מתוחזק 
הודות לפעילותו רבת השנים של 
כיו"ר  בימיו  עוד  ז"ל  אזולאי  הרב 
ולימים  הכנסת  של  הפנים  ועדת 
כשר הדתות, בעת עומדו לצדי כל 
השנים בהן נאבקתי לתיקון העוול 
הקדוש.  במקום  ששרר  הנורא 
נשמתו  לעילוי  זו  פעולתו  תעמוד 

הזכה והטהורה".

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמוד ב

אחדות מיוחדת בצפת: הקהילות 
החרדיות בפעילות סביב השעון 

מטה  ומנהל  צפת,  העיר  למועצת 
הבחירות שלה, שוחח גם הוא עם 
מאוד  כאן  "ההרגשה  'המבשר': 
מאוד טובה ב"ה. ליוויתי את הרב 
האחרונים,  השבועות  בכל  גלבך 
להתמו־ החלטתו  על  הצהיר  מאז 
דד על ראשות העיר ועד יום הב־

חירות עצמו. הציבור בצפת מכיר 
המתאים  המועמד  שהוא  בכך 
ביותר, אדם עם רזומה מכובד של 
שה־ למרות  הכלל,  למען  עשיה 

היו  לא  כה  עד  בידיו  שהיו  כלים 
הצליח  הוא  כך,  כל  משמעותיים 
מכך.  פחות  לא  פלאות,  לחולל 
אנחנו מקווים מאוד שזה יבוא לי־

בבחירתו  הן  בקלפי,  גם  ביטוי  די 
והן  העיר,  כראש  גלבך  הרב  של 
במספר הקולות שיינתנו לרשימת 

'אגודת ישראל' בראשותו". 
דברים דומים שמענו גם מפיו 
ממטה  קעניג  גדליה  הרב  של 
לכל  התלווה  שאתמול  ההסברה, 
אורך היום להרב גלבך בביקורים 

שפעלו  השונים  במטות  שערך 
ברחבי  ובקלפיות  לבחירתו, 
הגענו  אליו  מקום  "בכל  העיר: 
מכבדים  שאנשים  לראות  יכולת 
גלבך,  הרב  את  מאוד  ומעריכים 
ציפינו  שלא  במקומות  כולל 
אני  תומכים.  בהם  למצוא  בכלל 
גם  משמעות  לזה  שהיתה  בטוח 
ספירת  אחרי  רק  אבל  בקלפיות, 
הקולות נוכל לדעת בוודאות כמה 
מהמוע־ אחד  לכל  הצביעו  באמת 

מדים". 

אשדוד: מאבק על כל קול 
מטה  את  פקדנו  ערב  לקראת 
מוח־ ההתגייסות  הכלל־חסידי. 

מרותקים  אברכים  עשרות  לטת. 
הר־ את  סורקים  הטלפון,  לקווי 
מש־ משפחה,  עוברים  שימות, 

מוודאים  דירה,  אחר  דירה  פחה, 
שכלל הציבור הכלל־חסידי בעיר 

התייצב לקיים מצוות היום. 
אומר  גדולה",  "ההתעוררות 
הרב  בעיר  הכלל־חסידי  נציג  לי 
טובה,  "התחושה  טננהויז.  יהושע 
של  כוחה  להגדיל  מקווים  אנו 
הבחי־ יום  בסוף  התורה  יהדות 

רות. קיימת חשיבות רבה בעבודה 
בעיר  הקהילות  כלל  של  מלוכדת 
למען הצלחת המערכה – וב"ה זה 

היה כאן", אמר. 
לפעי־ התייחס  טננהויז  הרב 
הבחי־ ביום  האינטנסיבית  לות 

המוקדמות  הבוקר  "בשעות  רות. 
של  הכלל־חסידי  מטה  את  הקמנו 
הצהריים  ובשעות  הבחירות,  יום 
עד  דופן  יוצא  באופן  פעל  הוא 
עד   – הקלפיות  סגירת  שעת 
מב־ שאנחנו  לאחר  בלילה   22:00

טיחים שמיצינו את כלל כוחה של 
ציבור  בקרב  בעיר  התורה  יהדות 

הקהילות החסידיות". 
באחד החדרים אני פוגש בא־
ברכים יושבים על מול המחשבים 
ממטה  הנתונים  את  ומקבלים 
את  להוציא  מתקשרים  המחשוב, 

השאננים האחרונים מהבית ולש־
נע אותם לטובת הגדלת כוחה של 

יהדות התורה. 
במ־ כי  מספר  טננהויז  הרב 

יהדות  הצליחה  הפעילות  סגרת 
רבים  לקהלים  להגיע  התורה 
הטבעי  הציבור  על  נמנים  שאינם 
העבו־ התורה. "בזכות  יהדות  של 
דה המלוכדת פרצנו לקהלים חד־

מצביעי  טבעי  באופן  שאינם  שים 
הערבות  בעזרת  התורה.  יהדות 
פעלים  להגדיל  הצחנו  ההדדית 

ולהשפיע".
יום  במטה  סיירנו  "בהמשך 
המו־ חבר  עם  ושוחחנו  הבחירות 

שהתייחס  וובר  אפרים  הרב  עצה 
לאווירת האחדות ששררה לאורך 
באשדוד.  הבחירות  מערכת  כל 
הדוקה  פעולה  בשיתוף  "עבדנו 
החוגים  כל  עם  מלאה  ובהרמוניה 
והעדות בציבור החרדי בעיר וכדי 
להגדיל את פוטנציאל המצביעים 

וכולי תקוה כי אכן הצלחנו". 
"אשדוד  כי  הוסיף  וובר  הרב 
מערכות  לניהול  דוגמא  מהווה 
אחדות  בהצלחה מתוך  בחירות 
מרשימה של כלל הקהילות בעיר 
הגיעו  הקודמות  בבחירות  כאשר 
הצבעה  אחוזי  מתשעים  ליותר 
השאיפה  כאשר  החרדי  בציבור 
את  להגדיל  היום  סוף  היא עד 
מספר הקולות ולהגיע לכדי מאה 

אחוז הצבעה".

  המשך מעמוד ב

  המשך מעמוד ב

מאות אלפי מצביעי אגודת ישראל ברחבי הארץ קידשו שם שמים והצביעו כהוראת מרנן ורבנן שרי התורה והחסידות 

המכהן הרב מאיר רובינשטיין עם 
לעו־ תמיכה,  אחוזי  מ־75  למעלה 

מת שלושת המתמודדים האחרים 
של  תמיכה  בין  עם  שמדשדשים 

בין 5 ל־11 אחוזי תמיכה.

אלעד: נצחון מוחץ 
להרב ישראל פרוש

לנציג  מוחץ  נצחון  באלעד  גם 

המ־ העיר  וראש  ישראל'  'אגודת 
כהן הרב ישראל פרוש, כשלאחר 
ספירה של 60 אחוז מהקולות מו־

מ־58  למעלה  עם  פרוש  הרב  ביל 
ברק  לעומת  מהקולות  אחוזים 

צברי עם כ־41 אחוזים. 

צפת: מסתמן – הרב 
גלבך עולה לסיבוב שני

בצפת נרשמת תקוה של ממש 

במטה של הרב נחמן גלבך, לנוכח 
ספירה  לאחר  שהתקבלו  הנתונים 
ומהם  מהקולות,  אחוזים  כ־75  של 
צפוי  תימשך  המגמה  אם  כי  עולה 
השני  לסיבוב  לעלות  גלבך  הרב 
ירידת  שעם  אוחנה  שוקי  מול 
של  מתמיכה  נהנה  לדפוס  הגליון 
כ־36 אחוז מהמצביעים. הרב גלבך 
עם  השני  במקום  עתה  לעת  נמצא 
העיר  ראש  מהקולות,  אחוזים   27
המכהן אילן שוחט עם 22 אחוזים 

והמועמד אליעזר לזר עם 13 אחו־
מקווים  עדיין  במטה  בלבד.  זים 
של  ועלייתו  המגמה,  להתחזקות 

הרב גלבך לסיבוב הצבעה שני. 

אשדוד: מסתמן 
נצחון ללסרי

למועד  נכון  מסתמן  באשדוד 
לראש  נצחון  השורות  כתיבת 
שנהנה  לסרי  יחיאל  המכהן  העיר 

התורה.  יהדות  של  מתמיכתה 
גבוהים  היו  בעיר  ההצבעה  אחוזי 
לאחר  מהרגיל,  משמעותית 
שהובילו  מכוער  הסתה  קמפיין 
ולאחר  חרדיים,  אנטי  מתמודדים 
קלפיות,   297 מתוך   126 ספירת 
וחסר   38.7% עם  לסרי  מוביל 
לנצח  כדי  מאחוז  יותר  קצת  לו 
ההפתעה  הראשון.  בסיבוב  כבר 
של  לרעתה  דווקא  באה  הגדולה 
שנותרה  גלבר,  הגב'  המתמודדת 

הרחק מאחור, כשבינה ובין לסרי 
מפרידים שני מתמודדים נוספים. 
העיר  למועצת  הקולות  ספירת 
ולכן  יותר,  איטי  בקצב  מתקדמת 
קשה מאוד בשלב זה להעריך את 
הערכות  לפי  אך  הנציגים,  מספר 
תשמור  ישראל  אגודת  כי  נראה 
ארבעה  ידי  על  ותיוצג  כוחה  על 

נציגים גם בקדנציה הקרובה. 

בית שמש: מרוץ צמוד 
לראשות העיר

ביותר  הצמודים  הקרבות  אחד 
בבית  דווקא  שעות  במשך  התנהל 
שמש בה אמור היה הרב משה אבו־
בקלות  הבחירות  את  לנצח  טבול 
התושבים  של  הגבוה  האחוז  לנוכח 
של  ספירה  לאחר  בעיר.  החרדיים 
היה  עדיין  מהקולות  אחוזים   63
קיים פער קטן מאוד בין ראש העיר 
והמו־ אבוטבול  משה  הרב  המכהן 
בלוך,  עליזה  הגב'  היריבה  עמדת 
כששני המועמדים נעים סביב ה־50 
תום  לקראת  אולם  תמיכה.  אחוזי 
הרב  כי  מסתמן  הקולות  ספירת 

אבוטבול ינצח בפער מזערי.

  המשך מעמ' ראשון

הפצ"ר דחה את ממצאי צה"ל והורה על חקירה 
פלילית בפרשת הרג הפרמאדיקית הפלסטינית
הפרקליטות הצבאית החליטה לפתוח בחקירת מצ"ח נגד לוחמי צה"ל שירו 

בפרמדיקית רזאן נג'אר בהתפרעויות בעזה בקיץ האחרון

מאת סופרנו הצבאי

הראשי,  הצבאי  הפרקליט 
את  דחה  אפק,  שרון  האלוף 
הראשוני  צה"ל  תחקיר  ממצאי 
הפר־ של  מותה  נסיבות  אודות 
שנהרגה  הפלסטינית  מדיקית 
בגבול  התפרעויות  במהלך 
לפתוח  למצ"ח  והורה  הרצועה 
בחד־ דווח  כך  פלילית,  בחקירה 

שות עשר.
בתגו־ מסר  צה"ל  דובר 
וכן  מבצעי  תחקיר  "נערך  בה 
התחקור  צוות  של  בדיקה 
הועברו  הממצאים  המטכ"לי. 
אשר  הצבאית,  לפרקליטות 
בחקירת  פתיחה  על  החליטה 

מצ"ח"
העלה  התחקיר  כי  נזכיר 
מצומצם  מספר  ירו  שהחיילים 

מפגי־ לעבר  כדורים  של  מאוד 
היתה  לא  הפרמדיקית  אך  נים, 
שפעל  מיוחד  צוות  ביניהם. 
מספר  חקר  המטכ"ל  מטעם 
פלס־ נהרגו  שבהם  ירי  אירועי 

טינים סמוך לגדר הגבול עם עזה 
החיילים  כי  פסק  זה  ובמקרה 
הפלסטינית  לעבר  ירו  לא 
הממצאים  כאמור  אך  שנהרגה, 

נדחו.

ביתר עילית: התגייסות מלאה מצד 
הקהילות בעיר לטובת ראש העיר

ולשכונות  לחסידויות  השונים, 
שמעון  ר'  ניהל  המטה  את  העיר. 
מטה  מנהל   – ולצידו  רכטשפר, 
מנהל  גרינוולד,  חיים  ר'  אדם  כח 
דייטש,  זושא  ר'  חסידויות  מטה 
בר־ יענקי  ר'  שכונות  מטה  מנהל 

נשטיין, מנהל מטה לוגיסטיקה ר' 
ברוך פרוש ומנהל מטה מחשוב ר' 

יוני כהן.
הנוכחית,  הבחירות  "מערכת 
היש־ רבת  קדנציה  לאחר  מגיעה 
רו־ מאיר  הרב  רה"ע  אומר  גים", 

בינשטיין, "כל ילד בעיר יכול היה 
חסרת  העשיה  תנופת  את  לראות 
התקדים ממנה נהנית ביתר בשנים 
האחרונות, עשיה שמקיפה את כל 
טיפוח  מבינוי,  החל   – התחומים 
בתרבות  בחינוך,  השקעה  העיר, 
ובעוד שורה ארוכה של תחומים".
והפעילים  המטות  ראשי 
דיווחו על הירתמות נרחבת בקרב 
הדג־ תוך  בעיר,  החסידי  הציבור 

המחויב  חרדי  ציבור  היותנו  שת 
ודאגה  ישראל,  לגדולי  בציות 

לדמותה של ביתר עילית.

  המשך מעמוד ב

מאת חיים מרגליות

שנות   22 ועוד  עולם  מאסר 
מאסר הוטלו בבית משפט המחוזי 
את  שביצע  המחבל  על  בחיפה 
הפיגוע הרצחני בחיפה לפני כשנ־
תיים, במהלכו נרצח גיא גפרי הי"ד 
 – אילוז  יחיאל  הרב  קשה  ונפצע 

דיין בבית הדין הרבני בעיר.
ונהרג  נורה  הי"ד  כפרי  גיא 
כשעה  בחיפה,  ברחוב הגיבורים 
שהתבצע  ירי  לאחר  בלבד  אחת 

העצ־ ברחוב  השני  הפצוע  אל 
מאות בעיר. חוקרי האירוע קש־

רו את שני האירועים לידי מבצע 
כעבור  התבררה  שזהותו  אחד, 
פעילות  בתום  מיממה.  פחות 
בין  נרחבים,  חיפושים  שכללה 
מיוחדות  יחידות  ידי  על  היתר 
מתקדמים –  באמצעים  ושימוש 

החשוד הסגיר את עצמו.
כי  עלה  החקירה  מחומר 
מאולתר  נשק  רכש  החשוד 
החביא  אותו  גוסטב,  קרל  מסוג 

ניסויי  בו  ועשה  מסתור  במקום 
ירי מעת לעת בחורשות בחיפה. 
החשוד  של  בליבו  כי  עלה,  עוד 
גמלה ההחלטה לבצע פיגוע נגד 
יהודים, וכי הוא בחר את קרבנו־

תיו באופן אקראי. החשוד הודה 
המקרים,  בשני  החוקרים  בפני 
הוא  כן,  כמו  אותם.  שיחזר  ואף 
הודה בגניבת קטנוע בו השתמש 

במהלך מנוסתו. 
"המ־ כי  מתואר  הדין  בגזר 

העצמאות  לרחוב  הגיע  חבל 

ביהודים.  לפגוע  במטרה  בחיפה 
באדם  הבחין  הוא  מסוים  בשלב 
וכשה־ יהודית־דתית,  חזות  בעל 

בליבו  גמלה  יהודי,  הוא  כי  בין 
ההחלטה להמיתו באמצעות ירי, 
על רקע שנאתו ליהודים". לאחר 
לשכו־ המשיך  הוא  כאמור  מכן 

כפרי,  את  ראה  שם  חליסה,  נת 
"משהגיע למסקנה כי הוא יהודי 
ירה לעברו מספר יריות כשהיה 
במרחק של מטרים ספורים ממנו 

בכוונה להמיתו".



המבשר יום ד', כ"ב בחשון תשע"ט | עמוד ה

לוחפון מידע נדלן למכירה והשכרה, ֳ
02-80- מנוי  דמי  ללא  נופש  ומידע 
באתר  מידע  עדכון  חדש!   30-444
דוא"ל   co.il.8030444 בכתובת 

gmail.com@8030444
[20049060]

ירושלים | מכירה
בלעדי לנדל"ן ONE! בפנים מאירות, 
מאוד,  מרווחת  חדרים   5.5 דופלקס 
כ- 145 מטר,  +  3 מרפסות, שירותים 
טל'   ONE נדל"ן  כפולים,  ואמבטיה 

054-8440016
[20050340]

בפנים   !ONE לנדל"ן  בלעדי 
מוארת   חדרים   5.5 דירת  מאירות 
נוחה  קומה  סוכה  מרפסת    +
ONE 054- נדל"ן  מציאה!  מחיר 

8440016
[20050339]

במרכז   !ONE לנדל"ן  בלעדי 
חדרים   4 דירת  סורוצקין, 
  + קומפלט   משופצת  מרווחת, 
מרהיב,  לנוף  הפונה  מרפסת 
מעולה!  מחיר  ומאווררת,  מוארת 
ONE 054- נדל"ן ש"ח   2,500,000

844-0016
[20050338]

ברוממה, דירת 4 חדרים, משופצת 
ומוארת  מאווררת  גבוהה,  ברמה 
נוחה!  קומה  פינתית.   - מאוד 
טל'   ONE נדל"ן  לכניסה,  מוכנה 

054-8440016
[20050337]

 140 חדשה,  חדרים   5 באהליהב 
מרפסות  גבוהה,  תקרה  מ"ר, 
נוף,   הרחבה),  ענקיות, (אפשרויות 
ש"ח    3,900,000 וחניה,  מחסן    +
 2 מ"ר,   80 חדרים,   3 באהליהב    *
כיווני   3 גדולות,  סוכה  מרפסת 
 2,200,000 וחניה,  מחסן    + אוויר,  
ש"ח. שוורץ נדל"ן 052-765-6888

[20050321]

מרפסת    + מ"ר   ברוך 109  במקור 
כיווני   3 חזית,  ב',  קומה  סוכה, 
לשיפוץ,  זקוקה  מעלית,  אוויר, 
נדל"ן  שוורץ  גמיש.   ,2,600,000

052-765-6888
[20050319]

 5 פאר  דירת  בתנובה,  למבינים! 
חדרים, מושקעת במיוחד, וענקית 
מלא  נוף  נוחה,  קומה  מ"ר,   192  -
מחסן    + הדירה,   מכל  ומיוחד 
נדל"ן -052 שוורץ  חניה.    + גדול,  

765-6888
[20050318]

חדרים   4 דירת   ,80 לגוש  קרוב 
בבניה, 104 מ"ר, מפרט טכני גבוה, 
ק"ה,  ספורים,  חודשים  תוך  כניסה 
052-765- נדל"ן  שוורץ  מעלית. 

6888
[20050317]

בניין  מ"ר,   60 דירות  בסנהדריה, 
חדש עם מעלית, כניסה תוך שנה, 
מפרט טכני גבוה, 1,650,000 ש"ח. 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20050316]

קומה  חד'   5 דופלקס  זאב  בפ. 
מעלית  ללא  ואחרונה  שניה 
תיווך  מרפסות   2 ש''ח   2,000,000

ברכת רחל 02-6527522
[20050309]

כניסה,  קומת  האזל  באבן  בלעדי! 
כ30  חלונות    + מחסן   כ"א,   4 חד',   5
 *   * לזריזים   שיפוץ,  טיעון  מ"ר, 
מושקעת,מחסן   מ"ר   120  80 גוש 
בתנובה   *   *   .3,650,000 ריהוט    +
(אידיאלי  מ"ר   150 מושקעת  חדשה 
 J-M .!לנכה) מרפסת גדולה למבינים

ESTATES 052-762-8002
[20050305]

דרוש  תשואה:   8% במא"ש  השקעה 
דירה  לפיצול  להשקעה  סכום 
מסודרים  ביטחונות  עם  במא"ש 
מאד (מישכון בטאבו  + נוספים) הכל 

מוחשי ומסודר מאד 052-7693697
[20050303]

כ75  בחנה-אלקנה  זוכה!  הקודם 
לעוד  מאושרת  תאבה    + חד   מטר 3 
20 מטר ק"ב רק 1940.000 שח בניין 
 052-7658-638 ממש  היימשע  של 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20050273]

כ  חד   3 הנביא-דושנסקי  בשמואל 
מוארת  ק"ב  סוכה  חזית  מטר   70
 1550.000 רק  מצוין  מצב  ומאוררת 
ש"ח 052-7658-638 "היימשע תיווך-

הנדלס
[20050252]

ק"ב  חדשה  חד 75מטר  בתחכימוני 3 
 052-7658-638 1890.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050251]

חד   4  !! ר'מודיעין  אזור  בגאולה! 
 50 להוספת  התחיבות    + מטר    100
מטר ושיפוץ כל הבית רק 23000שח 
"היימשע   052-7658-638 למטר 

תיווך-הנדלס"
[20050250]

כ  הנשיא  יוסף  דן  במקור-ברוך 
רק  ק"א  מושקעת  חד   5 מטר   130
 052-7658-638 ש"ח   3070.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050249]

חד   כ3  מטר  גוש-שמונים 75  בחנה!! 
מטר   20 כ  לעוד  מאושרת  תאבה    +
  052-7658-638 1970.000 ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050248]

כ  חד   3 גרשון  ברבינו  מזומן!  לבעלי 
75 מטר ברעפים רק 930.000 שח  *  
חדשה  3חד  מטר   65 אבינדב  באזור 
אפשרות   (אין  1250.000  ש"ח  רק 
הזהרה  הערת  משכנתא,רישום 
"היימשע   052-7658-638 בלבד) 

תיווך-הנדלס"
[20050247]

 3.5 חדיש  בנין  בנווה-צבי  מציאה! 
חד 75 מטר רק 2020.000 ש"ח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20050246]

טוב,  הכי  בבנין  הארץ,  בתנובת 
ברמה  משודרגת  מ"ר,   192 דירת 
מושקע,  פסח  מטבח    + גבוהה,  
ש''ח  הנוף,  לכיוון  פונה  הדירה  כל 

נדל"ן ONE טל' 0548440016
[20050192]

 150 והדר  פאר  פנטהוז  צבי!!  בנווה 
מטר 5 חד  +  150 מטר גג מרוצף עם 
רק 5500.000שח  מדהים  נוף  זכויות, 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20050008]

חדשה בשוק! לבעלי מזומן! בגאולה 
דו  מטר,   40 גג    + מטר    150 חד   6
2800.000שח  רק  מעלית  מפלסי, 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20050007]

 80 כ  חד   3.5 אבינדב  בשוק!  חדשה 
052-7658- 2000.000שח  רק  מטר 

638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20050006]

חד   3 גרשון  רבינו  בשוק!  חדשה 
 30 דיור  יחידת    + מטר   כ-80  ק"א 
 38 תמא    +   3500 ב  מושכרת  מטר 
 052-7658-638 שח   2630.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20050005]

  + ד   קומה  מטר   118 חד   5 כדורי 
3200.000ש"ח   רק  מטר   16 מרפסת 
רק  מטר   118 4חד  תנובה   *
052- נוחה  קומה  3200.000ש"ח 

7658-638 "היימשע תיווך הנדלס"
[20049878]

5חד  בעלזא!!  קרית  ברוממה 
רק  מטר   50 חצר    + 160מטר  
לבמ"ד  סמוך    * 4380.000ש"ח  
מרפסות   2 מטר  חד 160   6 מפוארת 
גדולות נוף מדהים קומת כניסה רק 5 
"היימשע   052-7658-638 ש''ח  מליון 

תיווך הנדלס"
[20049850]

חדישה  75:מטר  חד'   3.5 בפישל 
רק  שכנים  מעלית  ק"ג,  ומושקעת 
"עדיפות  שח   2.000.000 היימשע 
 052-7658-638 מזומן"  לבעלי 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20049849]

מטר   72 חד   3 השבת  כיכר  ביואל 
/יחידות  לחנויות  לחלק  אפשר  ק"א 
 052-7658-638 1730.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20049848]

ק"ג  חד   4 רשי  באזור  ממש!  מציאה 
 60 גג    + מטר    115 סה"כ  יחידה    +
הקודם  כל  שח   2670.000 רק  מטר 
זוכה! 052-7658-638 "היימשע תיווך 

הנדלס"
[20049847]

במקור ברוך תחכימוני 3 חד 75 מטר 
שח   1890.000 רק  חודשים   6 כניסה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20049846]

חד   3.5 בסורצקין  בשוק!!  חדשה 
חדשים,  וסלון  מטבח  מטר   82
בהתקדמות   38 תמא  מדהים,  נוף 
מטר   25 עוד  לדירה  שיא,יתווסף 
052- שח   2250.000 רק  ומעלית 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20049845]

מרפסת    + חד    3 דפנה  במעלות 
טוב  הכי  אזור  משופצת,ק"ג  סגורה 
שח   1960.000 רק  בעבודה)  (תמא 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20049844]

 2 ילין  בדוד  החדשות!!  המציאות 
  * 1350.000ש"ח   רק  מטר   53 חד 
כ-70  3חד  סדיגורא  הנביא  בשמואל 
במאה   * 1550.000ש"ח   רק  מטר 
רק  ק"א  חדשה  כ70  חד   3 שערים 
 052-7658-638 ש"ח   1520.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20049842]

דרסטית  ירידה  גדולה!  מציאה 
 + סוכה    + חד'   4 שפע  במחיר!מעל 
מבחר    * ש''ח    2,300,000 ריהוט 
בסורוצקין. תיווך 02-5379474, -053

3179474
[20049754]

חדש  פרויקט  ברוך!!  מקור  לב 
למעלה  להטורים  סמוך  מפואר! 
דירת 92 מטר 4 חד' ק"ג חדשה חזית 
דירת    * 2400.000שח   מעלית  נוף 
כניסה  שח  חד' 2100.000  מטר 4   84
עד 15 חודש, מפרט בניה גבוה -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20049743]

  + מטר    75 חד   3 תלמודי  צבי  נווה 
רק  מטר   150 סהכ  דיור  יחידות   2
 052-7658-638 שח   3160.000

"היימשע תיווך-הנדלס
[20049742]

ק"ד  מטר   93 חד   3.5 הבירה  ארזי 
 052-7658-638 שח   2300.000 רק 

"היימשע תיווך- הנדלס"
[20049741]

ממרפסת    + חד    3 דפנה  במעלות 
טוב  הכי  אזור  משופצת,ק"ג  סגורה 
שח   1960.000 רק  בעבודה)  (תמא 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20049739]

ליד  שלום  בדובר  בלבד!  לרציינים 
הבית מדרש! קרוב לכיכר 6 חד 160 
מטר קומה נוחה  +  מרפסת 50 מטר 
 052-7658-638 4370.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20049700]

מזומן!  לבעלי  מציאה!  בבלעדיות 
 72 חד   3 חדש  בנין  צבי  נווה  בפישל 
2000.000שח  רק  מעלית  3כ"א  מטר 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20049675]

מציאה!! בגאולה דירת 70 מטר גובה 
בגג  דירה  לעוד  זכויות    + מטר    5
לחלק  (אפשרות  כניסה  קומת  ויותר, 
כך  ליד  בית  ויחידה,  לחנות  בגובה 
052-7658- שח   1970.000 עשה)רק 

638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20049674]

בבניה  חדש  בבנין  החלטה!!  למהירי 
חדשה  מטר  דירת 36  שערים  במאה 
חודשים  כניסה 30  ש''ח  רק 850.000 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20049559]

  + מטר   פנטהוז 150  הכהן  באדוניהו 
 5.600.000 רק  מטר   150 מרוצף  גג 
רק  ק"ג  מטר   150 חד   5   * ש''ח  
שכנים  מעלית,  ש''ח,   4000.000
מדהים 052-7658-638  נוף  היימשע, 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20049557]

במנחם   2  * ק'1 1190000  בנחמיה   2
בתחכמוני   2  *  1450000 ק'1  מ'ב 
המכבי  ביהודה   2   *  1550000 ק'1 
 026764119 תיווך   1600000 ק'1 

0548429798
[20049532]

בפנים מאירות 5 חד' מרפסות לחזית 
בהרי'ם    *  3600000 מעלית  ק'3 
מחסנים  להרחבה  אישור   3  +  4 לוין 
 026764119 תיווך   3800000 מעלית 

0548429798
[20049488]

בגוש 80 -אזור גבעת משה למטה, 4 
חד 105 מטר מפוארת וחדשה, חזית  
רק  מעלית   ,6 קומה  מדהים  נוף   +
2500.000 שח כניסה 5 חודשים -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20049247]

 2   + מטר    82 חד   3.5 בגאולה 
מרפסות-סוכה  +  זכויות בגג משותף, 
ק"ג, 2 חניות בבנין רק 1965.000 שח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20049245]

מטר   53 חד   2.5 ילין  בדוד 
שח   1350.00 אק  בטאבו 
תיווך- 052-7658-638"היימשע 

הנדלס"
[20049243]

 80 ק"ג,  חד',   3 שלום  דובר  בבלעז! 
ש''ח    2,500,000 מרפסות   2   + מ"ר  
*  *  בבלעדיות צאנז אמרי בינה 4.5 
02- תיווך  מ"ר   120 נוחה  קומה  חד', 

053-3179474 ,5379474
[20049188]

כ  חד'  ומפוארת! 4  חדשה  בפולנסקי 
90 מטר ק"ב רק 2300.000 שח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20049135]

בעובדיה חדשה 3 חד 80 מטר ק"ג  +  
סוכה רק 2250.000 שח הקודם זוכה! 
תיווך- היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20049132]

מטר    105 חד   4 יעקב  בעין 
חדשה  גדולות  מרפסות   2   +
רק  חודש   15 כניסה  ק"ג,  ומפוארת, 
הגג  לקנית  אפשרות  2500.000שח 
052- זוכה!  הקודם  בעוד 700.00שח 

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס
[20049128]

כסף  מזומנים/  לבעלי   ! מציאה 
 115 חדשה  ברוך  במקור  מהיר, 
מטר 4 חד  +  יחידה דיור ק"ג, נוף 
הקודם  שח   2600.000 מדהים! 
"היימשע   052-7658-638 זוכה! 

תיווך-הנדלס"
[20048979]

דיור  יחידות   3 הנביא  בשמואל 
רק   8500 כ  חודשית  תשואה 
 052-7658-638 שח   2030.000

"היימשע תיווך-הנדלס
[20048894]

חד   7 מטר   220 אמונים  בשומרי 
 4.500.000 רק  מאד  ומושקע  מפואר 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20048757]

מפואר  מטר   160 פנטהוז  בבלוי 
ומושקע נוף מדהים, התר בניה לעוד 
היימשע,  שכנים  מעלית,  מטר   40
 3700.000 רק  בגג  נוספות  אופציות 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20048756]

אחינועם 5  בפאג"י  מציאה!  מציאה!! 
חד 120 מטר ק"א  +  30 מטר מרפסת 
052- שח   2700.000 רק  ואופציות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20048754]

החלטה!  ומהירי  למשקיעים!! 
פרטי  בנין  מאה-שערים,  בהתחלת 
ל  לחלוקה  אפשרות  מטר  כ-30 
קומות   4 ולבנית  חלקה,  תתי   2/3
 052-7658638 שח   1500.000 רק 

"היימשע תיווך"-הנדלס
[20048652]

מטר    170 פרטי  בית  ברוך  במקור 
מאושרת  טאבה    + מטר   חצר 50    +
רק  קומות   2 עוד  לבנית  ואפשרות 
 052-7658-638 שח   4.800.000

היימשע תיווך-הנדלס
[20048148]

בונבונירה בשטראוס! 4 חד' 72 מטר, 
ביותר  מושקעת  ומפוארת,  חדשה 
 052-7658-638 ש''ח   2030.000 רק 

היימשע תיווך-הנדלס
[20048011]

לכיון  בינה  באמרי  במחיר  ירדו 
מדהים  נוף  מטר   115 חד   5 הנוף 
פסח  מטבח  מאד  מושקעת  ק-1 
052-7658- ש''ח   2.670.000 רק 

638 היימשע תיווך-הנדלס
[20047953]

 96 -מחל  אשכול  ברמת  מציאה!! 
מטבח  ענק,  סלון  חד'   3.5 מטר, 
 16 מרפסת  משופצים  ואמבטיה 
052- ש"ח   2200.000 רק  ק"ב  מטר, 

7658-638 היימישע תיווך - הנדלס
[20047154]

רציני  ללקוח  בדחיפות!  דרוש 
במתחם  חד'   3/4 דירת  מאד!! 
קומה  האזור,עד  בכל  או  כדורי 
שח   2600.000 עד  חזית,  עם   3
 - תיווך  היימישע   052-7658-638

הנדלס
[20047009]

ירושלים | השכרה
שערים  במאה  מהממת  חדר  דירת 
אויר ונוף. מרוהטת קומפלט וממוזגת 

0548571062
[20050336]

מחולקת  מ"ר   135 תורה,  בעזרת 
חצר 50  מושקעת,  יחידה,    + חד'   ל4 
מ"ר, קומה נוחה ונוף מדהים!! בלעדי 

ל"תיווך היימיש" 0527-649-565
[20050331]

סדיגורא)  (מול  הנביא  בשמואל   3
עתידית,  אופציה  נוחה,  קומה 
"תיווך  בלעדי,  ש"ח,   1,790,000

היימיש" 0527-649-565
[20050330]

מ"ר,   130 גדול,  ישראל,סלון  בשרי   5
החלטה!  למהירי  ש"ח   3,250,000

"תיווך היימיש" 052-7649565
[20050329]

כ  חד   3 השבת  כיכר  ליד  בשטראוס 
80 מטר ק"ג  +  מעלית  +  2 מרפסות 
שכנים  וממוזגת  מרוהטת  סוכה 
052-7658- שח   6350 רק  היימשע 

638 תיווך
[20050328]

בדברי חיים 22, 4.5 חד' כ-95 מ"ר, 
053- ממוזגת,מיידי.  לרדת,  קומה 

02-5387129 3187129/8
[20050304]

מפוארים  חדרים  גאולה  במרכז 
למשפחות,  שבתות  שבועי,  ליומי, 

נוף, מעלית058-3262348
[20050275]

בסורוצקין 4 חד' שלד מוכן לתוספת 
 1 דיר  ק'ג  הגג  על  היתר  ועוד 
תיווך  ש''ח   3,200,000 קומה  בכל 

025379474 0533179474
[20049487]

בני ברק | מכירה
משופצת   חדרים   3 בחפץ-חיים 
חזית  ב'  קומה  חדרים   2 יח"ד    +
03- "תיווך-ט.זינגר"  ש''ח   1,950,000

619-0004
[20050341]

 + מאווררת   ד.גג  בן-פתחיה  באזור 
 + ק"ג   מרפסת   + 6ח'   פתוח  נוף 
גמיש  2,500,000ש"ח  חזית  מעלית 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20050315]

שקט  במיקום  זכאי  בלז/בן  באזור 
 + קומפלט   משופצת  4.5ח'  ד.גג 
סוכה גדולה 2,200,0000ש"ח "אפיק-

נכסים" 03-5791514
[20050314]

ד.גג ענקית שמורה  בדבורה-הנביאה 
"אפיק- 2,590,000ש"ח  חזית  6ח' 

נכסים" 03-5791514
[20050313]

בבנין  מתקדמת  בבניה  לנדא!  ליד 
 + ק"ה   מ.שמש   + יפהפיה    5 בוטיק 
03- "אפיק-נכסים"  3כ"א  מעלית 

5791514
[20050312]

מעלית   + ק"ב    4.5 בלנדא! 
ליחידה  אפשרות   + 2,250,000ש"ח  
053-  03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20050311]

 + ק"ה   פנטהאוז  ריינס  באזור 
מיידי  נוף   + בטאבו   גג   + מעלית  
03- "אפיק-נכסים"  2,850,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20050310]

חזית  ק"ד  טחנת-הקמח  4.5במתחם 
2.250.000ש"ח  מתקדמת  בבניה 

איצקוביץ-נכסים 054-8472251
[20050294]

"פנינת- היוקרתי  5בפרויקט 
אחרונה  ק"ג  בוטיק  בנין  הלוחמים" 
2.400.000ש"ח  מרפסת    + חזית 

איצקוביץ-נכסים 054-8472251
[20050293]

טחנת-הקמח  בפרויקט  מיידית! 
נוף  5חד'  במינו  מיוחד  פנטאוז 
וגדולה  יפה  מרפסת   + ק"ז  מדהים! 
איצקוביץ- גמיש  2.800.000ש"ח 

נכסים 054-8472251
[20050292]

מיידית! בפרויקט טחנת-הקמח 4חד' 
110מ"ר  3כ"א  חזית  במיוחד  גדולה 
איצקוביץ- גמיש  2.400.000ש"ח 

נכסים 0584-8472251
[20050291]

6חד'  ק"ג  דופלקס  בדבורה-הנביאה 
במיוחד!  „מטופחת  חזיתות  שני 
כ-180מ"ר 2.500.000ש"ח איצקוביץ-

נכסים 054-8472251
[20050290]

דופלקס ביונה הנביא: 4חד' +  יחידה 
ברמה  מהיסוד  משופצת  מושכרת 
2.290.000ש"ח  מטופח  בנין  גבוהה 

איצקוביץ-נכסים 054-8472251
[20050289]

בשבטי  3.5חד'  לרציניים  מציאה! 
חזית  ללא,  ק"ד  -ישראל-סוקולוב 
1.590.000ש"ח  ויפה  משופצת 

איצקוביץ-נכסים 054-8472251
[20050288]

ק"ו  חדש  בפרויקט  3באבן-גבירול 
1.650.000ש"ח  כ-80מ"ר  מדהים  נוף 

איצקוביץ-נכסים 054-8472251
[20050287]

3.5בסוקולוב  מיידית!  לכניסה 
לגינה  חזית  ק"א  חדש  בנין  מטופחת 
איצקוביץ- גמיש  1.870.000ש"ח 

נכסים 054-8472251
[20050286]

ר"ע  בהשומר  ממש!!  של  מציאה 
עוד  של  שלד    + מטר    85 כ  חד   3
רק  ק"ב  להשומר,  חזית  מטר,   32

1920.000 שח 052-7658-638 תיווך
[20050160]

בני ברק | השכרה
ק"ז  טחנת-הקמח  במתחם  3.5חד' 
חזית כ-90 מ"ר 5000ש"ח איצקוביץ-

נכסים 054-8472251
[20050295]

בני ברק | משרדים
מרכז   8609  * ממשרד   יותר  הרבה 

אחים ר' עקיבא 86 קומה 9 בני ברק
[20050101]

בני ברק | עסקים
מ"ר  כ-700  הבנין  כל  הירש  בברוך 
העסקים  במרכז  מתקדמת  בבניה 
054- איצקוביץ-נכסים  ברק  בני  של 

8472251
[20050297]

מ"ר  כ-120  ירושלים  ברחוב  חנות 
איצקוביץ-נכסים   „ חודש  תוך  פינו 

054-8472251
[20050296]

ביתר עילית | מכירה
בבניה  שאול!!  באבא  חדש  בפרויקט 
 1700.000 רק  חלל    + מטר    150
להביא עכשיו רק 250.000 שח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20050009]

בדרכי איש 4 חד 100 מטר  +  חצר 50 
רק 1530.000  מטר  חלל 70    + מטר  
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20049728]

לחנויות  מתאים  ביסמנט  במעזריטש 
 1000.000 רק  מטר   120 ויחידות 
 052-7658-638 משותף  טאבו  שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20049558]

בחתם סופר גבעהA כ75 מטר 3 חד' 
יחידות   2   + שח    3000 ב  מושכרת 
לחודש   2400 ב  מושכר  אחד  שכל 
רק 1850.000 שח הקודם זוכה! -052

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס
[20049134]

חד   4 העיר  לכיכר  קרוב  יצחק  בחיי 
נוף  ומטופחת,  מושקעת  מטר  כ 110 
 1500.000 רק  ק"ב  כ"א   3 מדהים! 
 052-7658-638 זוכה!  הקודם 

היימשע תיווך-הנדלס
[20049133]

אשדוד | מכירה
בראש  בטוחה  קנייה  בשוק,  חדש 
לפרויקט  מלא  בנקאי  ליווי  שקט, 
 % של  נמוך  עצמי  הון   ,38 תמ''א 
ש''ח  אלף   300 עד   204 מ-   ,15
פי  על  התשלום  שאר  בלבד, 
לתקופת  מוגבל  הלקוח,  רצון 
וגג.  גן  חדרים   4-5 המבצע,דירות: 
מחירי  יושר,  דרכי  בלעדי  שיווק 

שוק סבירים, 0583250259
[20048879]

בית שמש | השכרה
מוארת  חד',  ארבעה  בג2'  להשכרה 
מרפסות   2 ק"ג  נוף,   + ומאווררת,  

לל"ת 052-7695944
[20050332]

מרום כנען צפת 
כנען 3 חד כ 60מר בקומה ג משופצת 
מעולה  הטפחות  עד  מהיסוד 
 500000 מחיר  ולמגורים  להשקעה 

גמיש מלכות נכסים0534109680
[20050308]

קרית גת 
3 חדרים משופצת להשקעה בעיר 
640.000  * 3 חדרים  +  אופציה 30 
מטר להשקעה בעיר 700.000  *  3 
החדשה  החרדית  בקריה  חדרים 
880.000  *  3 חדרים סמוך לקריה 
להשקעה  חדרים   2   *   750.000
והשקעות.  נכסים  תיווך   520.000

לשירותכם 0533161345
[20050137]

צפת | מכירה
בית  ליד  מתחרד  באזור   - דוד  רמז 
מר   190 דופלקס  חבד,  הכנסת 
ניתן  גדולה  היקפית  חצר    + בטאבו  
למשקיעים/ מעולה  לחלוקה.  גם 
מלכות  לפרטים   1.250.000 מגורים 

נכסים0534109680
[20050307]

מרפסת    + מר  בגודל 30  פעיל  צימר 
להשכיר  ניתן  צפת.  העיר  במרכז  גג 
הקודם  כל   530.000 מחיר  ימים  לפי 

זוכה מלכות נכסים. 0534109680
[20050306]

צפת | השכרה
בקרן  החלטה  למהירי  להשכרה 
ראשונה  קומה  חד'   3 דירת   5 היסוד 
מעולים,  מדהים,שכנים  נוף  מוארת. 
שח   2300 רק  טובים  כיוונים 

לחודשלפרטים 0527690009
[20049327]

טבריה | מכירה
חדשה,  חד'   3 פוריה  כינרת  בנוף 
מעולים,  אויר  כיווני  נוף,  מרווחת, 

לל"ת. 053-3177708
[20050326]

טבריה | השכרה
מרוהטת,  חד'   3 דירת  שזר  ברח' 
בלבד.  צ'קים  לבעלי  משופצת,יפה 

050-4168167
[20050299]

65.000 עותקים במהדורת ה"נטובמייל" חמשה ימים בשבוע ובמהדורה המודפסת65.000

מאות עסקאות אטרקטיביות מחכות לכם מידי יום בלוח
modaot@hamevaser.co.il לפרסום בלוח 02-5805802 שלוחה 3 או במייל

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 

לוח תורני - יומי
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או"ח שפג, א - שפד, ב    רמב"ם יומי: קדה"ח ג-ה    שו"ע הרב - רב יומי: 
מציאה יח-כא    דף היומי - זוהר: וארא, סעי' קלה-קמט    חפץ חיים: לה"ר 

ה, ז-ח    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' ד:

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
7:537:557:547:557:557:52סו"ז ק"ש מג"א

8:398:408:408:418:418:38סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
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אחיסמך 
חדרים   3 דירות  באחיסמך! 
בבניין   1,090,000 מ  החל  בבניה 
בוטיק דירות 4 ו 5 חדרים החל מ 
1,290,000 וכן דירות גן וגג גדולות 
ומרווחות החל מ 1,750,000 נדל"ן 

אחיסמך 086335335
[20049841]

השקעות 
הסת"ם!  בענף  בטוחה  השקעה 
גבוהים! -052 רווחים  מלאה!  ערבות 

7623142 שלמה
[20049889]

השקעות נדל"ן 
לשנה,   15% בארה“ב,  מניב  נדל“ן 
052- ארוך  לטווח  חוזים   + שוכרים  

7139409
[20050021]

מפוארת ֹ וילה  צפת  כנרת-  נוף  נופש 
מקומות)   45  -  50) סוויטות   10
החורף  לשבתות  מיוחדים  מחירים 
Nof0583208091@  0583208091

gmail.com
[20050219]

נופש?  דירת  מחפש  צימר?  מחפש 
מושלם  לנופש  עכשיו  התקשר 
ללא  ניתן  השירות   1700-707-509

עלות.
[20047926]

חיפה 
 5 נופש  דירת  החרדי!!  האזור  בהדר 
מיטות   12 עד  מדהים!  לים  נוף  חד' 
052- הזמנים  לבין  פנויה  ויותר 

7640001
[20049308]

צפת 
 3 מדהים!  נוף  בצפת,  נופש  דירת 
צמודה  חניה  וסלון,  שינה  חדרי 

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

בצפת,  ומפוארת  גדולה  נופש  דירת 
ויפיפייה.  מטופחת  מאד,  נקייה 
העיר  אטרקטיבי,במרכז  ובמיקום 
וברמה  היטב  מצוידת  העתיקה, 
גן  מטבח  עם  ענקית  מרפסת  גבוהה. 
 0548457686 מדהים.  פנורמי  ונוף 

ruty7686@gmail.com
[20048749]

בצפת העתיקה צימרים מפוארים, 
חצר,  לשבת,  מאובזרים  ז'קוזי, 
דירה  וכן  צמודה,  וחניה  מרפסת 

ליד העתיקה 052-2840299
[20047893]

בית חלקיה 
נופש ברמה גבוהה, וילה יפהפיה, 28 
053- ובריכה.  אטרקציות    + מיטות  

3130052-1
[20043044]

בבית  ומטופחת  גדולה  נופש  דירת 
 35 עד  ולחגים,  לשבתות  חלקיה 
 0587654174 נוספים  לפרטים  איש. 
bh0587654174@gmail. במייל  או 

com
[20042704]

ומטופחת  נקיה  נופש  יחידת 
וערסלים   עץ  נדנדת  מיטות,   9-10
052- ג'קוזי.  כולל  לזוג  צימר    +

7689144
[20032621]

קוממיות 
ונקיות  מטופחות  מלונית,    + דירה  
חצר    + אולם     +   15-50 מ  במיוחד, 

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

תפרח 
חדרים  יפיפה,  קמפוס  להשכרה 
פעילות  חצר  וממוזגים,  מרווחים 

ענקית ומוצלת 055-6781772
[20048569]

עד  המושב,  במרכז   - היימישער 
ומתקני  גדולה  חצר  מיטות,   55
גנרטור.  מדשאות,  שעשועים, 
 08-9926198  ,052-7612965

טלפקס
[20040560]

בית מאיר 
נופש  דירות  מדהים,  נופש  מתחם 
בריכה    + חד'    8 מיטות)   12 ו-   15)
בנפרד),  גם  (להשכרה  וגדולה  חמה 
פרטיות מוחלטת, גן אירועים ובוסתן 
02- מאיר  בית  במושב  משחקים, 
1agamaim@gmail.  ,5344514

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

מירון 
נדנדה  חצר  עם  גדולה  נופש  וילת 
 30 לרשב"י  צמוד  במירון  טרפולינה 
מיטות)  מ20  לשכור  (ניתן  מיטות 
של  ונדנדה  חצר  עם  גדולה  וילה  וכן 
(ניתן  מהרשב"י  רחוק  מיטות   20
לשכור מ 12 מיטות) במחירים זולים 
לפרטים 0527143091 ניתן להשאיר 

הודעה.
[20050221]

ענקית,  חצר  מושקעת,  חדשה  וילה 
חורף  מבצעי  השנה,  ולימות  לחגים 

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

בר יוחאי 
  + ןמפוארים   חדשים  צימרים 
גינה    + נוף   מרפסת    + ג'קוזי  
077- ממולץ!.  חצר  ומתקני 

7990764
[20049879]

ירושלים 
הקרוב  בגאולה"  "הבית 
משה'  'זכרון  לשטיבלאך 
ברמה  אירוח  דירות  בניין 
 02-5641111 להזמנות  גבוהה. 
 b5641111@gmail.com - -

www.habayitbgeula.com
[20048022]

ממוזגת   מרווחת,  יפה,  דירה  בבעלזא 
ימים  ולקצרות,  לארוכות  מצעים,    +
052-  ,02-5386720 וחגים.  שבתות 

7616720-1
[20040110]

השכרת רכבים ִ
השכרת  אוטו  בקל  שלך  הסוכן 
מרכז  טובים!  הכי  במחירים  רכב 

הזמנות ארצי: 02-6-630-630
[20047030]

שירות  עם  וליסינג  רכב  השכרת 
נוחים  במחירים  ואמינות, 
ארצית,  בפריסה  ואטרקטיביים. 
וברחבי העולם. נחמיה אלבוים -052

715-2486
[20045497]

בכל  סניפים  רכב,  השכרת  'הרץ' 
והאמינות  השירות  עם  הארץ, 
052- גרוס.  חיים  של  הידוע 

7617828
[20044739]

 GPS מכשירי ניווט
עם  ואיכותיים  מתקדמים  מכשירים 
מפות מעודכנות ל2018 בתלת מימד 
מהירות  ומצלמות  עניין  נקודות  עם 
השכרה  מכירה  ולחו"ל-  לישראל 
חרום  ומטעני  דרך  מצלמות  ותיקון. 
לרכב במחירים הטובים ביותר. -052

7196674
[20042490]

מקומות ֶ  16 עד  הסעות  זילברשלג 
ואדיב  סבלני  נהג  הארץ  חלקי  לכל 
052-7120- נכים  למעלון  אפשרות 

470
[20046367]

מכל  רשבסקי,  יאיר  הסעות  מוקד 
חדשים  רכבים  מקומות,  מקום, 8-23 
שרות  הוגנים,  מחירים  בלבד, 
די  אונז  ביי  שעות,   24 ואמינות, 
זאך!  ערשטא  די  איז  מענטשליכקיט 

053-310-20-26
[20043211]

רכבים  הסעות"  "שלוימל'ה 
חדשים ומפוארים 2018, ירושלים, 
נסיעות  וארועים,  נתב"ג  ברק,  בני 
מקומות.   14-16-20 העיר,  בתוך 

053-3150159 ,053-3188842
[20040846]

המקורי!  ה-99  הדקה  הסעות 
חדשים,  וטנדרים  מיניבוסים 
ממוזגים ומפוארים במחירים ללא 
 / קוי  רב   02-5025252 תחרות. 

0527-10-10-20
[20040492]

פסח' ַ של  'הגדה  ההדרת  לקראת 
ייחודית מאד, בהלכה, אגדה, חסידות 
נסיון  ראשי,  אחראי  דרוש  ועוד, 
בדוא"ל:  להצעות  חובה,  בהגש"פ 
02- פקס   gmail.com@5869097

5863906
[20050335]

דרושה  בב"ב  ארצי  חסד  לארגון 
שכנוע   כושר   + משמרת   אחראית 
03- מצוינים.  תנאים  חובה,  נסיון   +

.5704622
[20050334]

במרכז  חרדי  למוסד  טבחית  דרושה 
לגאולה)  (בסמיכות  ירושלים 
קו"ח  לשליחת  מעולים  תנאים 

Yehudaor2436@gmail.com
[20050333]

מטפלת  ב"ב  במרכז  למעון-יום 
מצויינים!  תנאים  מלאה,  במשרה 

03-5703853
[20050327]

למשרד גדול דרוש/ה עובד/ת לצוות 
מחלקת שכר. דרישות התפקיד: ידע 
בתוכנת  ובעיקר  במחשבים  מקיף 
ניסיון  שנתיים  מינימום  אקסל, 
בעבודה משרדית, מגורים בירושלים, 
וחריצות.  דייקנות  מיידית,  זמינות 
korot.chaim.803@ למייל  קו"ח 

gmail.com
[20050325]

הילדים  בגני  חנוכה  לקייטנות 
חוגים  מפעילות  דרושות  בירושלים 
מחול,  דרמה,  המוזיקה,  בתחומי 
 – למייל  קו"ח  לשלוח  נא  וג'ימבורי. 

gmail.com@7278874
[20050324]

חנויות  לרשת  מוכר/ת  דרוש/ה 
בתחום  ניסיון  הכרם  בבית  טבע 
02-  : לפקס  קו"ח  יתרון  הטבע 

6737373 תנאים טובים
[20050302]

משרד  של  משפחתונים  לרשת 
הרווחה בחיפה ובטבריה דרושים/ות 
ol77777@ למייל  קו"ח  אחות  עו"ס 

walla.com
[20050298]

מנהח"ש  דרושה  בב"ב  למשרד 
למשרדי  בקשות  בהגשת  מנוסה 
קו"ח  בעמותות.  לתמיכה  ממשלה 

korot5060@gmail.com :למייל
[20048419]

לחברה המספקת שירות לעסקים 
מהבית,  לעבודה  מזכיר/ה 
שעות   3-4 משרדית,  לעבודה 
לחברה    * ש"ח.    4,000 ביום, 
לעבודות  מזכיר/ה,  בי-ם  חרדית 
אופיס,  ובק  אדמיניסטרציה 
7,500 ש''ח.  *  לחברת נדל"ן בב"ב 
 7,000 בוקר,  משרת  מזכיר/ה, 

ש''ח. קריירה 072-22-222-62
[20043625]

עתיקות ֲ
ישנים  ספרים  קונה  אספן 
אדמו"רים  ומכתבי  ועתיקים 
גם  וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 
וכן  במזומן.  משלם  בכמויות, 
אדמו"רים  לחתונות  הזמנות 
058-3-22- וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 

23-23
[20047215]

הסעות ָ
לכל  הסעות   - ההסעות  מרכז 
בני  ירושלים,  נתב"ג,  הארץ  חלקי 
 10/14/16/20/23 רכבים  ברק 
באישור  אדיבים,  נהגים  מקומות, 

משרד התחבורה. 053-4112154
[20050148]

אולמות 
"פריילעך"  אולמי   - ברק  בבני  חדש 
מצוות,  לבר  שמחה  של  יוקרה 
צומת  וכנסים.  ברכות  שבע  אירוסין, 
058- להזמנות:  השומר  עזרא 

3215030
[20047240]

קורסים 
אי"ה  כי  להודיע  הננו  לשון  מאמע 
יפתח בבני ברק קורס אידייש לנשים 
03-  053-3100975 לפרטים  ולבנות 

5706256
[20050194]

טיסות 
לנויורק,  לפסח  להזמין  הזדרזו 
יורק  ניו  לחורף  מיוחדים  מחירים 

699 $ לפיד טורס 08-9791317
[20050263]

רחבי  לכל  לטיסות   lowcost מחירי 
העולם טל' 036156100

[20050046]

ומנצ'סטר  לונדון  לבריטניה.  טיסות 
זולים  הכי  המחירים  בלבד! 

בהתחייבות! 8571355 - 054
[20049829]

הקו האדום
-208.8

היום: 214.585-
אתמול: 214.585-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
23-15

תל אביב
31-20

חיפה
28-18

גולן
28-17

טבריה
31-20

גליל
21-14

באר שבע
30-16

אילת
33-21

מזג האויר
טמפ' גבוהות מהרגיל

היום - בהיר. הטמפרטורות 
גבוהות מהרגיל בעיקר בשפלה 

ובמישור החוף. בהרי הצפון 
והמרכז תנשבנה רוחות 

מזרחיות ערות. בדרום ומזרח 
הארץ יתכן אובך.

חמישי - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

שישי - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

שבת - בהיר. הטמפרטורות 
תרדנה במקצת.

שבתשישיחמישי

17 "  '  :   | 3  :  | ( "  ) 4    :   | 1   :

    

 10:00-12:30 ‘   17:00-22:00 11:00-14:00  ‘ -‘   “   :  ‘
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שיעורים

 קול הלשון שיעורים במגוון שפות ונושאים. 03-6171111  קול החסידות שיחות ומאמרים דא"ח מהרבי 
מליובאוויטש ושיעורים בתורת החסידות בשפות שונות: 02-5381111  אוצרות ברסלב לשמיעת שיעורים 
03- שבת:  לפני  משעתיים  שבת  לשאלות בהלכות  פתוח  קו    02-9950000 ברסלב  מרבני  שונות  בשפות 
6161616  והגית שאלות בדיני שבת, יום ו' מ-8:00: 1-599-560-560  תמיכה לטיסות ללא סרטים: -1-707

707-613  שאלות בענייני שמיה"ל כל ערב מ-21:00 עד 22:00: 052-7629658  שיעורים בגמ' הלכה ומוסר: 
03-6171001  מחודדים הקו לשמיעת סיכומי הדף היומי- 079-9379634

הכוונה וחינוך

המרכז  בני  שמע    09:00-15:00  03-6161067 ברק  בבני  הישיבות  לבני  והכוונה  יעוץ  הקשיבה  מרכז   
להכוונה וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א. ימים א', ג', ה', מ-20:30 עד 22:30. 02-6511613 
 פלא יועץ מרכז סיוע והכוונה בחינוך ושלום בית בראשות הרה"ג רבי דוד לוי שליט"א. א-ה 02-5827080 
 לב שומע מענה ללבטים ומצוקות. מוקד לצעירים. א'-ה': מ-21:00 עד 23:00. ירושלים 02-5312555. מרכז 
א'-ה':  לצעירות,  טלפוני  מוקד   .052-7632222 חסידי   052-7633333 כללי:   - דחופים  מקרים   .03-6145050
לישיבות  והכוונה  לסיוע  'אחינו'  מוקד  הישיבה    02-6512222  11:00 עד  מ-9:00  א'   ,23:00 עד  מ-21:00 
בינת הלב בהכוונת הגר"י לורינץ שליט"א מומחים ואנשי מקצוע מנוסים יעוץ וטיפול    1800-20-18-18
דיסקרטי להורים בבעיות חינוכיות ורגשיות, 1599-590-590  עמלנו מסגרות לנוער חרדי מתמודד בפריסה 

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

  בד"ץ העדה החרדית: 02-6700200    בד"ץ הרב לנדא: 03-6193582 03-6182647    בד"ץ מהדרין 
02- הדת:  מחזיקי  בד"ץ      02-5421228 ישראל:  אגודת  בד"ץ      08-9390816/7 רובין:  הרב  בראשות 

5016777    בד"ץ שארית ישראל: 03-6773330    כשרות למהדרין חקלאות ע"פ התורה בראשות הגרי" 
אפרתי שליט"א ת.ד 155 יד בנימין 08-8634225     בד"ץ בית יוסף: 02-6550550    בד"ץ חוג חת"ס: 

03-5792601    בד"ץ חוג חת"ס פ"ת: 03-9317040 

בית הוראה: 

  'מנחת יצחק' העדה החרדית ירושלים 02-6222779 בתא קולי    קו ההלכה שע"י בתי ההוראה בנשיאות 
מרן הגר"נ קרליץ שליט"א 072-2152222    מענה הלכה 24 שעות ביממה מבית ההוראה שע"י הגר"מ 
קוק  הגרב״צ  בראשות  ירושלים  הכללי  הוראה  בית  שע״י  ההלכה  שליט"א 073-7246000    מוקד  גרוס 

שליט״א 072-2133466 

תורנויות בתי מרקחת
ירושלים מרפאת רמת אשכול 052-4592836 פארן 12    בני ברק סנטר פארם 6186536 אהרנוביץ' 12, ב"ב    תל 
אביב סופרפארם שיכון דן 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם מינסטור 077-8880390 
שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה המרקחה 7724034 שד' ניצה 8    חיפה סופר פארם ארמון 
077-8880820 הנביאים 18    רמת גן סופרפארם 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 07:30 עד 
01:30    חולון סופר פארם קניון חולון 077-8880661 גולדה מאיר 7 חולון    אשדוד סופר פארם בקניון אשדוד רח' 
נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לנויורק,  לפסח  להזמין  הזדרזו 
יורק  ניו  לחורף  מיוחדים  מחירים 

699 $ לפיד טורס 08-9791317
[20049756]

במחירים  ומנצ'סטר  ללונדון  טיסות 
הכי  למחיר  מתחייבים  זולים!!  הכי 

נמוך!! 054-8571355
[20049322]

משכנתאות 
משכנתאות  יעוץ  הבית-  משכן 
עם  הסכמים  וביעילות  במהירות 
כל הבנקים במחיר הכי זול בשוק, 
שלמה   076-5410035 בדוק  זה 

מיר רעדן אידיש
[20049751]

דיו וטונרים 
סוגי  לכל  וטונרים  דיו  דיו-  סל 
חזקים  איכות,  של  מותג  המדפסות. 
להזמנות  הבית!  עד  משלוח  בשירות 

חייגו: 02-8000801
[20040391]

תפילין 
 * התפילין המהודרות והמיוחדים 
בד"ץ  בהשגחת  "וקשרתם"  של 
של  חידוש  החרדית,  העדה 
אישי  לשירות  והידור.  פאר 

 * 0548466552
[20049860]

אורטופדיה 

כל   – אורטופדיה  נעלי  מחסן 

סקוני,  האורטופדיים  המותגים 

אסיקס  רוקפורט,  וולדלאופר, 

 mbt סופט פלקס, ד"ר פלקס, נעלי

בארץ  זולות  הכי  שוויץ  תוצרת 

לגברים  וחול,  שבת  נעלי  ועוד. 

תקדים,  חסרי  במחירים  ונשים 

עזרא 66 ב"ב. 052-7196332
[20046689]

השבת אבידה 

נמצאה פאה  +  בנד בקו 290 מביתר 

02- וירא.  פ.  במוצ"ש  לירושלים 

053-3163991 5815631
[20050323]

מספר  לפני  אנונימי  קו  רב  נמצא 

שבועות. 053-3143988
[20050322]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 

 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 

1-599-500-  ! בהקדם  התקשר 

003
[20042291]

דרישה: לדאוג לעסקים 
שנפגעו מהמתיחות הבטחונית

ועדת הכספים דורשת לתקן בתוך שבועיים תקנות קבועות לענין פיצוי עסקים 
בדרום שנפגעו מהמצב הבטחוני

מאת דוד שמואלי

ועדת הכספים קיימה דיון המ־
שך בנושא הפיצויים לעסקים בד־
המצב  לאור  שנפגעים  הארץ  רום 

בעוטף עזה בחודשים האחרונים.
כבר בדיון קודם בסוגיה ביוני 
מתחה הוועדה ביקורת נוקבת על 
האוצר  משרד  של  הפיצוי  מתווה 
והיום  בדרום  התיירות  לעסקי 
הניחה הוועדה על השולחן מתווה 
שגיבשה לפיצויים מוגדלים לענף 
לדבוראים  וכן  עובדיו  התיירות, 

ובעלי עסקים אחרים שבאזור.
החקיקה  כי  עולה  מהדיון 
לתקופות  מתייחסת  לא  הקיימת 
אינה  ולכן  מתיחות  של  ארוכות 
ההסלמה  מצב  עם  מתמודדת 
התבערה,  ואירועי  הממושך 
לפגיעות  מענה  נותנת  ואינה 
שונים.  באזורים  ישירות  שאינן 
בתחו־ שעסקים  יישובים  כך 

(שלא  עקיפה  פגיעה  נפגעו  מם 

דוגמת  ברכוש,  ישירה  בפגיעה 
מצויים  ואינם  בהזמנות)  ירידה 
הספר" שנקבעה  ברשימת "ישובי 
בעבר ואינה עדכנית, אינם זכאים 

לפיצויים.
לי־ בנוגע  גם  כי  התברר  עוד 
ישובי  בגדר  נכללים  שכן  שובים 
נזק  בגין  לפיצוי  וזכאים  הספר 
עסקי  פיצוי  של  המנגנון   – עקיף 
בי־ ביטולי  הוכחת  כנגד  תיירות 

קורים הקיים בחוק אינו יעיל.
ניתן  כי  הובהר  הדיון  במהלך 
תי־ באמצעות  המצב  את  לתקן 
מס  בחוק  הראשית  החקיקה  קון 
רכוש וקרן פיצויים ואם זה בדרך 
שנ־ כפי  שעה  הוראת  תקנות  של 
או  לחימה  סבב  בכל  כה  עד  עשה 
כי  הודו  המיסים  ברשות  הסלמה. 
המצב הקיים מורכב וכי החקיקה 

הקיימת לא נותנת מענה לכך.
התיקון  כי  דרש  הוועדה  יו"ר 
קבועות,  תקנות  של  בדרך  יעשה 
תקו־ בכל  בו  מצב  למנוע  מנת  על 

והפיצויים  תיקונים  ידרשו  פה 
יתמסמסו.

רה"מ  כי  הוועדה  דרשה  עוד 
יאריך את ההוראה שפגה ב־2018, 
עוטף  ישובי  כל  את  כוללת  אשר 
עזה בגדר אזורי עדיפות לאומית. 
הישו־ כי  הוועדה  דרשה  בנוסף 

התקופה  במהלך  נפגעו  אשר  בים 
בגדר  נכללים  ואינם  האחרונה 
לרשימה  יתווספו  הספר  ישובי 
עקיף  לפיצוי  זכאים  שיהיו  כך  זו, 

מעתה וככל שיידרש.

הועדה המקומית לתכנון ובניה עיריית בני ברק
תשכ"ה  ובניה  התכנון  לחוק   149 סעיף  עפ"י  הודעה 
1965 ימיני תומר הגיש בקשה לועדה זו בתכנית מספר: 
201800871 מהות בקשה: ***רישוי זמין. תוספת שטח 
מיגון  שיפור   + גג  חדרי   + מ.שמש   + סוכה   + עיקרי 
על  קומות  שתי  בן  בבניין  מעלית   + א  בקומה  לדירה 
גוש:  ברק  בני   20 אילן  בר  ברחוב  בכתובת:  הקרקע. 
מותרים  בניה  ב-%  מגורים  ביעוד:   678 חלקה:   6192
105%. בהקלות הבאות: 1. הקלה בקו בנין בצד דרום 
ב-2.07 מ' דהיינו קו בניין יהיה 1.43 מ' לרבות סוכות 
2. בניה בגג ללא  מ' לצורך בניית מעלית.   3.5 במקום 
הסכמת 75% מדיירי הבנין. וזה שלא בהתאם לתכניות 
 (2) 2ב'  סעיף  פי  על  הודעה  במקום.  החלות  105/ב, 
ו-2ב' (3) לתקנות התכנון והבניה התש"ל - 1970. ללא 
נוכח  2ב',  סעיף  לפי  הודעה  לקבל  לזכאי  הודעה  מתן 
העדר מענו של הזכאי. כל המעוניין יכול לעיין בבקשה 
האמורה במשרדי הועדה המקומית בעיריית בני ברק. 
מנומקת  התנגדות  להגיש  ורשאי  קהל  קבלת  בשעות 
קבלת  זה.  פרסום  מיום  יום   14 תוך  לועדה המקומית 
. יום ג'  ימים א', ג' ה' בין השעות 13:00 - 10:00  קהל: 

בין השעות 17:00 - 15:30 . 
חנוך זייברט יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק



נעצר קרוב משפחה של המחבל מברקן
במהלך פעילות לילית עצרו כוחות הבטחון את מאג'ד נעלווה, קרוב משפחתו 

של המחבל שרצח שני בני אדם בפיגוע הירי בברקן

מאת סופרנו הצבאי

בלילה  עצרו  הבטחון  כוחות 
שבין שני לשלישי את מאג'ד נעלווה, 
אשרף  המחבל  של  משפחתו  קרוב 
בפיגוע  אדם  בני  שני  שרצח  נעלווה 
שבשומרון.  ברקן  התעשיה  באזור 

בערוץ השני דווח כי המעצר התבצע 
לטול  צפונית  השוכן  שוויכה  בכפר 
הכו־ פיזרו  הפעילות  במהלך  כרם. 
מי שיסייע  כי  נכתב  בהן  כרוזים  חות 

למחבל להימלט – ייענש.
אשרף  הגיע  החודש  בתחילת 
במפעל  עבודתו  למקום  נעלווה 

כשהוא  ברקן  התעשיה  באזור 
זיו  את  ורצח  מקלע  בתת  חמוש 
לבנגרונד־יחזקאל  וקים  חג'בי 
הי"ד. המחבל נמלט מהזירה ומאז 
לאתרו.  מנסים  הבטחון  כוחות 
כי  צה"ל  הודיע  כשבועיים  לפני 

בית המחבל ייהרס.

אושר: שחרור מנהלי – לא למחבלים
"הצורך לרווח את בתי הסוהר בדחיפות, לאור פסיקת בג"ץ, אינו יכול בשום אופן לכלול שחרור מחבלים", 

טען יוזם התיקון, ח"כ יואב קיש
מאת מאיר ברגר

התי־ את  אישרה  הפנים  ועדת 
פקודת  לתיקון  חוק  להצעת  קון 
בתי הסוהר בנושא שחרור מנהלי. 
בוועדה  אושרה  החוק  הצעת 
עברה  טרם  אך  האחרון  באוגוסט 

במליאה.
יכללו  לא  לפיו  התיקון,  את 
המ־ בשחרור  בטחוניים  אסירים 

קיש  ח"כ  הוועדה,  יו"ר  יזם  נהלי, 
אשר הסביר כי מטרתו היא למנוע 
ניצול של החוק לשחרור מחבלים

"הצורך לרווח את בתי הסוהר 
בדחיפות, לאור פסיקת בג"ץ, אינו 
שחרור  לכלול  אופן  בשום  יכול 

מחבלים", טען ח"כ קיש.
הגישה  המשותפת  הרשימה 
על  נדחו  שכולן  הסתייגויות,   39

ידי הוועדה. התיקון להצעת החוק 
תומכים  שבעה  של  ברוב  התקבל 
מול שני מתנגדים – חברי הרשי־

מה המשותפת.
העיר  אשר  יעקב  הרב  ח"כ 
מאפשר  "החוק  ההצבעה:  לאחר 
לאסירים  מוקדם  מנהלי  שחרור 
שנשפטו לתקופות של עד 4 שנים, 
ולאסי־ שליש,  לניכוי  קשר  ללא 

שנים,  מ־4  ליותר  שנשפטו  רים 
אישרה  השחרורים  ועדת  אם  רק 
היום  הנתונים  שליש.  ניכוי  להם 

מהאסירים  כשליש  שרק  מראים 
זוכים ליהנות מניכוי שליש, וזאת 
והן  פרוצדורליות  בעיות  בשל  הן 
בשל חוסר תקציב לתכניות לשי־

קום האסיר".
המרכיבים  "אחד  לדבריו, 
הטרגיים הוא שיש אסירים שידם 
סוציאלית  עובדת  לשכור  משגת 
שמכינה להם תכנית שיקום, ולכן 
מאסר,  קיצור  לבקש  יכולים  הם 
ומי שידו אינו משגת, נותר בפנים 
ללא יכולת לבקש זאת. זו אפליה 
מבקש  אני  עוני.  רקע  על  קשה 

לכנס את הוועדה לדון בנושא".

דיווח: גבאי ניהל שיחות גם עם שרת 
המשפטים על שינוי חוק יו"ר האופוזיציה
על פי הדיווח, אבי גבאי ניהל מגעים עם הליכוד ועם שרת המשפטים על שינוי חוק 
יו"ר האופוזיציה, כדי שיתאפשר לו להתמנות לתפקיד למרות שאינו חבר כנסת מכהן

מאת מאיר ברגר

גבאי  אבי  הציוני  המחנה  יו"ר 
את  לשנות  האפשרות  את  בדק 
לו  שיתאפשר  כדי  בכנסת  החוק 
כך דיווח  כיו"ר האופוזיציה.  לכהן 

אתמול 'ידיעות'.
שוחח  גבאי  כי  נאמר  בדיווח 
כדי  שקד  המשפטים  שרת  עם 
להע־ משפטית  ניתן  אם  לבחון 

המגעים  בכנסת.  כזה  חוק  ביר 
הבשילו  לא  לשקד  גבאי  בין 

לבסוף.
בתחילת השבוע דיווח העיתון 
המקורב  מהליכוד,  בכיר  שר  כי 
נתניהו,  בנימין  הממשלה  לראש 
'המחנה  יו"ר  עם  ומתן  משא  ניהל 
דיל  לו  והציע  גבאי,  אבי  הציוני' 

גבאי  של  תמיכה  תמורת  לפיו 
הישי־ בני  מעמד  להסדרת  בחוק 

החוק  לשינוי  בליכוד  יפעלו  בות, 
גבאי  של  מינויו  את  שיאפשר 
כיו"ר  לכהן  המניין  מן  ח"כ  שאינו 

האופוזיציה.

לא  אני  לפיד.  יאיר  לא  "אני 
על  וקומבינות  עסקאות  עושה 
והוסיף  גבאי  כך  על  הגיב  הגיוס", 
לא  אין  כרגע  המדובר  "בחוק  כי 
אמיתי  תגמול  ולא  בנטל  שוויון 

לחיילים שמשרתים".

כחלון: "בחירות לכנסת – בקרוב"
שר האוצר, משה כחלון, אמר אתמול כי להערכתו, לאחר 

הבחירות לרשויות המקומיות יוכרזו בחירות כלליות
אינדונזיה: מטוס נוסעים התרסק 
בים כשעל סיפונו 189 בני אדם

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

באינדונזיה  פנימית  טיסה 
כבד,  באסון  שלשום  הסתיימה 
זמן  בים  התרסק  כשהמטוס 
בדקות  ההמראה.  לאחר  קצר 
הב־ כבר  הטיסה  של  הראשונות 

המטוס  כי  התעופה  פקחי  חינו 
ולאחר  המכ"ם,  ממסכי  נעלם 
מספר בדיקות מהירות החל מבצע 

החיפושים. 
הובילו  טרם  החיפושים 
חפ־ אך  המטוס,  שלד  למציאת 

המטוס,  של  המטען  מתא  צים 

בהם  הנוסעים,  מתא  חפצים  וכן 
ועוד,  אישיים  טלפונים  תיקים, 
שמעיד  מה  הים,  במי  אותרו  כבר 
הנראה  ככל  שהמטוס  כך  על 
כמעט  סבירות  וברמת  התרסק, 
מוחלטת ניתן לקבוע שכל נוסעיו 

נהרגו. 

נציג משרד הבטחון: "מערת המכפלה 
בחברון תונגש עד סוף תשע"ט"

נציג משרד הבטחון התחייב ללוח זמנים להנגשת מערת המכפלה, תוך שיתוף פעולה מול עיריית חברון או 
בלי שיתוף פעולה כזה

מאת מאיר ברגר

המשנה  בוועדת  דיון  במהלך 
החוץ  ועדת  של  יו"ש  לענייני 
ח"כ  התייחס  הכנסת  של  והבטחון 
של  הנגשתה  לסוגיית  גליק  יהודה 

מערת המכפלה בחברון.
אתר  היא  המכפלה  "מערת 
ואימהות  אבות  של  מורשת 
האומה, שמבקרים בה רבבות מדי 
האחרון  הסוכות  בחג  רק  שנה. 
לא  מבקרים.  אלף   50 שם  ביקרו 
לא  כזה  שמקום  הדעת  על  יעלה 

נגיש לנכים", אמר גליק.
וחרפה,  בושה  "זאת  לדבריו, 
יעשה  שהווקף  לחכות  צריך  לא 
לנו טובה, אין שום סיבה שבעולם 
לשם  להיכנס  יוכלו  לא  שאנשים 
כמו בני אדם. אנחנו ב־2018, ושי־
מות־ לא  זה  מוגבלויות  בעלי  לוב 

רות, זה חלק מהדרישה הבסיסית 
של כל מוסד ציבורי בישראל, וזה 
בוודאי  הבסיסית  מהדרישה  חלק 
ראשונה  ממדרגה  לאומי  לאתר 

כמו מערת המכפלה".
מערת  שהיום,  יתכן  "לא 
מאתרי  אחד  שהיא   – המכפלה 
לעם  ביותר  החשובים  המורשת 
וב־ לנכים  מונגשת  לא   – היהודי 

את  לתקן  חובה  מוגבלויות,  עלי 

החרפה הזאת", חתם גליק.
את  שפתח  יוגב,  מוטי  ח"כ 
הר־ הפוגרום  "לפני  אמר:  הדיון 

היהודים  את  הערבים  של  צחני 
בחברון, במאורעות תרפ"ט, אסרו 
להיכנס  היהודים  על  הערבים 
למערה והתירו להם להתפלל רק 
מחוצה לה. מזה למעלה מ־51 שנה 

שחזרנו לחברון".
"שום תקרת זכוכית – מדינית, 
בטחונית  לא  ובוודאי  משפטית 
מוסרית  מבחינה  יכולה  אינה   –
במ־ להתפלל  ליהודים  להפריע 

במאות  מדובר  המכפלה.  ערת 
אלפי יהודים הפוקדים את מערת 
מתדפקים  שנה,  מדי  המכפלה 

מכבד  באופן  אבותיהם,  קברי  על 
מע־ קירוי  על  גם  מכובד.  ובאופן 
החלטות  לקבל  יש  המכפלה  רת 

במיידי ולבצע", הוסיף.
נציג היועץ המשפטי לממשלה 
שאין  השיב  שניר,  עילם  בדיון, 
יועץ  התכנית.  את  לבצע  מניעה 
התחייב  אלירז  קובי  הבטחון  שר 
תבו־ המערה  להנגשת  שהתכנית 
ינואר  תשע"ט.  עד  סוף  עד  צע 
חברון  לעיריית  זמן  יינתן   2019
ו במידה  פעולה  בשיתוף  לפעול 
לשיתוף  תסכים  לא  והעיריה 

פעולה ישראל תפעל לבדה.
ארבע  קרית  מועצת  ראש 
מדובר  כי  אמר  לוינגר  מלאכי 
בהישג גדול לקרית ארבע חברון. 
במערת  נגישות  תהיה  סוף  "סוף 
נמשיך  הציבור.  לכלל  המכפלה 
ארבע  קרית  את  בעוצמה  לפתח 

חברון גם בחמש השנים הבאות".

נלכדו 12 מבוקשים 
וסוחר אמל"ח

12 מחבלים מבוקשים נלכדו על ידי כוחות הבטחון 
ברחבי איו"ש ^ סוחר נשק בלתי חוקי נלכד סמוך 

לשכם ובכפר אל־עטרה אותרו אמצעי לחימה

מאת סופרנו הצבאי

לש־ שני  שבין  הלילה  במהלך 
וכוחות  צה"ל  חיילי  עצרו  לישי 
ישראל  ומשטרת  מג"ב  שב"כ, 
הח־ מבוקשים   12 איו"ש  ברחבי 
שודים במעורבות בפעילות טרור. 
כוחות  לחקירת  הועברו  החשודים 

הבטחון.
חיילי  של  סריקות  במהלך 
צה"ל לאיתור אמצעי לחימה בלתי 

עטרה  אל  הכפר  במרחב  חוקיים 
נשק.  החיילים  איתרו  שבשומרון, 
הנשק הועבר לידי כוחות הבטחון.

יצוין כי במהלך פעילות יזומה 
עצרו  שלשום,  צה"ל  חיילי  של 
לתנועת  המשויך  חשוד  החיילים 
באמצעי  בסחר  שעסק  החמאס 
על  שכם.  לעיר  סמוך  לחימה 
החשוד  אקדח.  נתפס  החשוד 
כוחות  לחקירת  הועברו  והאקדח 

הבטחון.

ברזיל: מועמד הימין ניצח בבחירות 
בפער של יותר מעשרה אחוזים 
ז'איר בולסונרו נחשב לתומך נלהב של ישראל, 
ולמעריץ גדול של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ

מאת יעקב א. לוסטיגמן

בברזיל:  שלטוני  מהפך 

ז'איר  הברזילאי,  הימין  מועמד 
שנערכו  בבחירות  ניצח  בולסונרו, 
השבוע,  ראשון  ביום  במדינה 
מעשרה  למעלה  של  בפער 
מערכת  הסתיימה  בכך  אחוזים. 
במדינה  במיוחד  סוערת  בחירות 

הלטינית. 
רבים  בפי  מכונה  בולסונרו 
בגלל  בעיקר  קיצוני",  ימין  "איש 
והלו־ החריגות  ההתבטאויות 

יריבו  של  בגנותם  שלו  חמניות 
פעם  לא  איים  הוא  הפוליטיים. 
לה־ או  השמאלנים  את  "לעצור 

לאחר  מהמדינה",  אותם  בריח 
הרחוק  ובעבר  בבחירות,  שינצח 
מל־ של  ברעיון  תמך  אף  יותר 

השמאלנים  כנגד  חורמה  חמת 
גם  כשלדבריו  והסוציאליסטים, 
בר־ אזרחים  אלף   30 ייהרגו  אם 

משתלם  זה  יהיה  עדיין  זילאים, 
במדינה  הכלכלה  תיוצב  בכך  כי 
שהיתה  לגדולה  תחזור  והיא 
ידי  על  כשנשלטה  חלקה  מנת 

משטר צבאי. 
בולסונרו הצהיר פעמים רבות 
והב־ לישראל,  הרבה  אהדתו  על 
הפל־ השגרירות  את  לגרש  טיח 

שייבחר.  לאחר  מארצו  סטינית 
הכנסיה  ידי  על  נתמך  הוא 
הפכה  שבאחרונה  האוונגליסטית 
וידוע  בברזיל,  השפעה  רב  לכח 
טראמפ,  דונלד  של  גדול  כמעריץ 
שאף התקשר אליו זמן קצר לאחר 
נצחונו, כדי לברך אותו על ההישג 

הגדול.

מזרח ירושלים: נעצרו ערבים 
שיידו אבנים על בתי יהודים

מאת חיים מרגליות

תו־ חמישה  עצרה  המשטרה 
ליידוי  בחשד  ירושלים  מזרח  שבי 
באזור  יהודי  בית  לעבר  אבנים 
שבין  הלילה  במהלך  מגוריהם. 
אבנים  יודו  שלישי,  ליום  שני  יום 
לעבר בית הדבש במזרח ירושלים. 

של  חוקרים  ובהם  משטרה  כוחות 
בחקירה  פתחו  ישראל,  משטרת 
מהירה וממוקדת, ותוך זמן אותרה 

זהותם של חמשת החשודים.
כוחות  פשטו  כן,  אחרי  מיד 
החשודים  בית  על  ומג"ב  משטרה 
והם  ירושלים  במזרח   (14-50)
אמרו  במשטרה  לחקירה.  הובאו 

תוצר  הנם  החשודים,  "איתור  כי 
של מודיעין, חקירה גלויה וסמויה 
טכנולוגיים  אמצעים  שילוב  תוך 
תמשיך  המשטרה  מתקדמים. 
והבלתי  הנחושה  הפעילות  את 
את  להבטיח  מנת  על  מתפשרת 
בטחונם של כלל התושבים במזרח 

ירושלים".
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מאת מאיר ברגר

כחלון,  משה  האוצר,  שר 
אמר אתמול כי להערכתו, לאחר 
המקומיות  לרשויות  הבחירות 
כחלון  כלליות.  בחירות  יוכרזו 

אמר את הדברים בתקשורת.
אחרי  שמיד  מעריך  "אני 
הבחירות המוניציפליות יוכרזו 
כחלון.  אמר  כלליות",  בחירות 
למארס  פברואר  בין  "הערכתי 
הממשלה  את  רואה  לא  אני  כי 
המכשולים  כל  את  צולחת 
ופעם  גיור  זה  אחת  פעם  שיש, 
כמה  עוד  ויש  גיוס  זה  אחת 

'גימלים' בדרך".
פורסם  שעבר  בשבוע 

שהעלה  עשר  חדשות  סקר 
נערכות  היו  הבחירות  אם  כי 
בראשות  הליכוד  מפלגת  כעת 
מקבלת  היתה  נתניהו  בנימין 
עוצרת  עתיד  יש  מנדטים,   30
את הירידה ועולה בחזרה ל־19 
המשותפת  הרשימה  מנדטים, 
הבית   ,12 הציוני  המחנה   ,14

היהודי 10 מנדטים.
לו  כי  הסקר  מעלה  עוד 
יהדות  היום  התקיימו  הבחירות 
מנד־ לששה  זוכה  היתה  התורה 

טים, מרצ שמונה מנדטים, כולנו 
עם שבעה, ישראל ביתנו ומפלגה 
אבוק־ לוי  ח"כ  בראשות  חדשה 

ואילו  אחת,  כל  חמישה  עם  סיס 
ש"ס עם ארבעה מנדטים בלבד.
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