
מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
פרוש ערך שיחת תמרוץ לפעילים 

בפניהם  והציג  התורה  ביהדות 
נתוני  פי  על  כי  המראים  חישובים 

האחרונות  הבחירות  תוצאות 
מנדטים   61 על  עומד  הימין  גוש 

הכוננות הגבוהה בצפון נמשכת

צה"ל פרס סוללות פטריוט 
במספר מוקדים בצפון

מאת סופרנו הצבאי

מתוח,  שבוע  של  בסיומו 
בצה"ל החליטו אתמול על פריסת 
נוס־ אווירית  הגנה  סוללות  מספר 
פות מסוג פטריוט במספר מוקדים 
במ־ הסיבה:  הארץ.  בצפון  שונים 
איראן  כי  מעריכים  הבטחון  ערכת 
וחיזבללה עלולים לנסות ולהחדיר 
לשטח ישראל כטב"מים חמושים.

למרות  התקבלה  ההחלטה 
שבימים האחרונים נרשמה ירידה 

בגזרה  הכוננות  ברמת  מסוימת 
במערכת  זאת,  עם  יחד  הצפונית. 
האפש־ את  פוסלים  לא  הבטחון 

אמר  לא  עוד  נסרללה  לפיה  רות 
ונערכים  האחרונה  המילה  את 
הפטריוט  סוללות  בהתאם.  לכך 
לתת  אמורות  אתמול,  שנפרסו 
מענה ולהתמודד עם כלי טיס בל־

ועמוסים  מתאבדים  מאוישים  תי 
להישלח  שעלולים  נפץ  בחומרי 
ע"י האיראנים או חיזבללה לעבר 

ישראל. 
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רק
ענבים

תירוש כרמל
ללא תוספות

מים וסוכר לא אצלנו! תוספת
מים וסוכר
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להיקהל ולעמוד על קדשי ישראל

מועצת גדולי התורה בקריאה של אזעקה להציל 
את עולם התורה והיהדות החרדית בארץ הקודש 

מתריעה כי העם היושב בציון ניצב בפני מצב נורא, מסוכן ומאיים שלא היה לו אח ורע זה שבעים שנה ^ מזימות הרוע מבקשות 
לקעקע את כל הקדוש והיקר, למנוע לימוד תורה ושמירתה ולפגוע בכל זכות של הציבור החרדי ^ מועצת גדולי התורה קוראת 

להצביע ולפעול בבחירות הקרובות אך ורק עבור יהדות התורה והשבת ג'

מועצת גדולי התורה התכנסה 
מיוחד,  לדיון  בירושלים  אתמול 
דא־ של  עמוקה  בתחושה  דנה  בו 
גה, בסכנות המאיימות על קודשי 
ישראל ועל שומרי גחלת היהדות, 
המ־ ישראל  מזרע  אנשים  מידי 
צהירים בריש גלי על מזימותיהם 
ויקר  קדוש  כל  חלילה  לקעקע 
התורה  בלימוד  דרך  בכל  ולפגוע 
מועצת  אורחותיה.  ובשמירת 
להצביע  קוראת  התורה  גדולי 
עבור  ורק  אך  הקרובות  בבחירות 
יהדות התורה והשבת ג', כדי להגן 
הציבור  וזכויות  ישראל  קדשי  על 
והסכנות  האיומים  נוכח  החרדי, 
של  כינונה  מאז  כמותם  היו  שלא 
המדינה לפני יותר משבעים שנה.

על  מתריעים  ישראל  גדולי 
לכל  שיש  הכבדה  האחריות 
מלסייע  בהימנעות  ויחיד  יחיד 
שלוחי  של  וחילם  כוחם  להגברת 
היהדות הנאמנה הנושאים ברמה 
סיני.  מורשת  את  פשרות  וללא 
לשא־ מקום  אין  כי  קובעים  הם 

המתרפה  גם  כי  ולאדישות,  ננות 
נעשה  מצביע,  ואינו  במלאכתו 
הקמים  לכל  שותף  ח"ו  בעקיפין 
לה־ הזוממים  הגחלת,  שומרי  על 

יראי  של  כוחם  את  חלילה  מעיט 
רודפי  ידי  בזה  ומחזק  מחד,  ה' 

הדת מאידך.
הישיבה המיוחדת של מועצת 
אתמול  התכנסה  התורה  גדולי 
של  העולמי  הפועל  הוועד  בבית 
המו־ בירושלים.  ישראל  אגודת 

בסכנות  ראש  בכובד  דנה  עצה 
הב־ רקע  על  לפתחנו  העומדות 

חירות הכלליות החוזרות שנועדו 
ליום שלישי י"ז באלול. 

כ"ק מרן אדמו"ר מסאדיגורה 
שהותו  ממקום  שיגר  שליט"א, 
בחו"ל, ביטוי לכאבו ודאגתו נוכח 
ושומרי  הדת  רדיפת  של  המצב 
וביקש  הקודש,  בארץ  התורה 
מועצת  ידי  את  ולחזק  להצטרף 
לפעול  בהחלטה  התורה  גדולי 
יהדות  רשימת  עבור  ולהצביע 
התורה והשבת ג', כדי להציל את 

קדשי ישראל.

נתניהו ייפגש היום בלונדון עם 
ג'ונסון ועם שר ההגנה האמריקני

מאת כתב 'המבשר'

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
בלונדון,  בזק  לביקור  הבוקר  ייצא 
ממשלת  ראש  עם  ייפגש  שם 
שר  ועם  ג'ונסון  בוריס  בריטניה 
אספר.  מארק  האמריקני  ההגנה 
של  להחלטתו  בהמשך  זאת, 
להודו  הנסיעה  את  לבטל  נתניהו 

לפגישה עם ראש הממשלה נרנדה 
מודי. 

הראשונה  הפגישה  תהיה  זו 
עם  נתניהו  הממשלה  ראש  של 
לתפ־ שנכנסו  לאחר  השניים 

וכשר  ממשלה  כראש  קידיהם 
הרא־ הפגישות  בין  וגם  ההגנה, 

מנהיגים  עם  השניים  של  שונות 
מהאזור.

נתניהו,  לשכת  הודעת  פי  על 
נתניהו ידון עם ג'ונסון במצב בא־
הטרור  את  להדוף  הדרך  ועל  זור 
שר  עם  איראן.  של  והתוקפנות 
ההגנה אספר, ידון ראש הממשלה 
נת־ ישראל.  של  הבטחון  בצרכי 
בטלפון  אמש  שוחחו  ואספר  ניהו 
שיחתם  את  להרחיב  והחליטו 

בלונדון.

כ"ק מרן אדמו"ר מקרעטשניף שליט"א:

"מדובר בשעה קשה וגורלית, אם אכן ח"ו תצלח מזימתם 
הרי שעלול חלילה להיווצר מכך חילול השם נורא"

בעת ביקורם שלשום של חברי 
הכנסת של אגו"י בעיר רחובות זכו 
למעונו  פנימה  הקודש  אל  לעלות 
של כ"ק מרן אדמו"ר מקרעטשניף 
חיזוק  דברי  ממנו  ולקבל  שליט"א 
לקראת המערכה הכבירה הניצבת 

בפני היהדות החרדית.
כ"ק  בפני  הציגו  הכנסת  חברי 
מרן האדמו"ר שליט"א את תמונת 
משנאי  כאשר  המדאיגה  המצב 
כי  בגלוי  להצהיר  בושים  אינם  ה' 
כל מגמתם היא אך ורק להצר את 
והמ־ התורה  שומרי  של  צעדיהם 

לתחרות  הפך  הדבר  כאשר  צוות 
רשמית בין המפלגות השונות.

הרב  ח"כ  הבריאות  שר  סגן 
מערכת  שבכל  כי  אמר,  ליצמן 
אנו  ש"הפעם  לציין  נהוג  בחירות 
גורלית",  מערכה  בפני  עומדים 
חולק  אין  הזאת  שהפעם  הרי 
גורלית  מבחן  בשעת  מדובר  כי 
לא  מעולם  החרדית  שהיהדות 

ידעה.
מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
שלפ־ במערכה  כי  הוסיף,  פרוש 

חלילה  האופציה  את  לנו  אין  נינו 
שכן  מכוחנו,  ולהמעיט  להפסיד 
וכ־ לפינה  מעבר  עומדים  אויבינו 

ליום  מזימותיהם  את  רוקמים  בר 
שאחרי י"ז אלול.

ישראל  הרב  הכנסת  חבר 
במאבק  מדובר  כי  ציין  אייכלר 
עיקש ושעל גדולי ישראל וצדיקי 
ולהרקיע  עולמות  להרעיש  הדור 
שחקים בתפילתם למען לא תצלח 

מזימתם של משנאי ה' המבקשים 
לעקור את הכל.

שליט"א  האדמו"ר  מרן  כ"ק 
קשה  בשעה  מדובר  אכן  כי  ציין 
ח"ו  אכן  אם  כי  והתריע,  וגורלית 
תצלח מזימתם הרי שעלול חלילה 

להיווצר מכך חילול השם נורא.
ככל  לעשות  עלינו  "חובה 
המא־ מרב  את  ולהשקיע  יכולתנו 

בדרכו,  אחד  כל  להצלחה,  מצים 
ברור שגדולי ישראל הם שמנחים 
אותנו את הדרך אשר נלך בה ואין 

ראשי מטה 
ארגון של 

'אגודת ישראל' 
סיירו ברחבי 

הארץ 
ביום ראשון ט"ו באלול: / עמ' ב

מרנן ורבנן שרי התורה והחסידות שליט"א ייצאו לכינוס אדיר 
ברחובה של העיר ירושלים לזעוק ולעורר לקראת המערכה הגורלית

במעמד האדיר ישתתפו המוני יראי ה' מכל החוגים והעדות בראשות רבותינו מרנן ורבנן כ"ק האדמו"רים וראשי 
הישיבות שליט"א אשר יתכנסו ויעלו אל עיר הקודש למעמד ההיסטורי ^ "מי רואה אותם יוצאים ואינו יוצא עמהם"

שד־ בכל  כבירה  התרגשות 
היוודע  עם  החרדי,  הציבור  רות 
ביום  בעז"ה  כי  הבשורה  דבר 
לפני  יומיים  באלול,  ט"ו  ראשון 
ויעלו  יתכנסו  הבחירות,  מערכת 
התורה  שרי  רבותינו  ורבנן  מרנן 
והחסידות,  גדולי ישראל וראשי 
של  ברחובה  שליט"א  הישיבות 
למע־ ירושלים,  הקודש  עיר 
לזעוק  הוד,  נורא  היסטורי  מד 
לקראת  העם  המון  את  ולעורר 
לפת־ הניצבת  הגדולה  המערכה 

הגורלית,  הבחירות  מערכת  חנו, 
היהדות  עיקרי  בה  תלויים  אשר 
והיהדות.  השבת  קדושת  והדת, 
והזכות  החובה  את  יביע  הכינוס 
מרשיעי  מטרת  נגד  להתייצב 
של  ליבה  בלב  לפגוע  ברית 
ארץ  ובקדושת  הנאמנה  היהדות 

הקודש.
של  קיומה  על  ההחלטה 
התקבלה  המשותפת  העצרת 
התורה  גדולי  מועצת  בכינוס 
ההחלטה,  היוודע  ועם  אמש, 

מרובה  להתרגשות  הדבר  גרם 
הנאמנה,  היהדות  בני  כל  בקרב 
מעמדים  באותם  נזכרו  אשר 
שנערכו  וגורליים  היסטוריים 
במהלך המערכות השונות שער־

כה היהדות החרדית, אשר התוו 
על  עז  חותם  והותירו  דרכנו  את 
הציבוריות  ועל  משתתפיהם  כל 

החרדית.
היגוי  צוות  הוקם  אמש  כבר 
אשר  התורה'  ב'יהדות  משותף 
הפרטים  מכלול  על  אמון  יהיה 

הטכניים ועל בחירת מקום הולם 
לקיומה של עצרת הענק.

לה־ צפויים  בעצרת  כאמור, 
וראשי  האדמו"רים  מרנן  שתתף 
אלפי  ראשי  שליט"א  הישיבות 
מכל  מרעיתם  וצאן  הם  ישראל, 
ברצות  זה  יהיה  הארץ.  רחבי 
שם  לקידוש  שיגרום  מעמד  ה' 
שמים ויביא להרמת קרן התורה 
הקודש,  בארץ  החסידות  וקרן 
הח־ היהדות  של  קרנה  ולהרמת 

רדית, לנצחון ולא לביזיון.

יום ההילולא השביעי:

אלפים עולים לציונו של כ"ק 
אדמו"ר משומרי אמונים זיע"א

בעיצומו של יום ההילולא, ייקרא שם חדש לתלמוד תורה 
שהוקם בבני ברק על ידי כ"ק אדמו"ר משומרי אמונים זי"ע: 

"א אידישע חיידר – זרע חיים"
של  המתפתלים  השבילים 
החל  מתמלאים  החלו  הזיתים  הר 
עמך  אלפי  אדם,  המוני  מאמש 
הציבור,  שכבות  מכל  ישראל  בית 
הק־ בציונו  שיח  לשפוך  העולים 
דוש של כ"ק מרן אדמו"ר משומרי 
אמונים זיע"א, שהיום ה' אלול חל 
הציון  שלו.  השביעי  ההילולא  יום 
הקדוש נודע כמקום מסוגל לפעול 

ישועות.
ההילולא,  יום  של  בעיצומו 
משומרי  אדמו"ר  מרן  כ"ק  הורה 
חי־ על  שליט"א  ברק  בני  אמונים 

דוש שם הת"ת בבני ברק, וקריאתו 
ומעתה  זי"ע,  הרבי  אביו  שם  על 
'א  ולתפארת:  לכבוד  הת"ת  יקרא 

אידישע חיידר – זרע חיים'.  
כאן  צעד  בכל  מרגישים  "אנו 
זיע"א  הרבי  ממרומים  כי  בת"ת, 
שח  אותנו",  ומלווה  למעננו  פועל 
הרה"ח  הת"ת  מנהל  בהתרגשות 
שליט"א,  חנון  זעליג  אשר  ר' 
הרבי  של  וסודו  אמונו  איש  שהיה 
וכיום  שנים,  עשרות  במשך  זיע"א 
משומרי  אדמו"ר  כ"ק  משב"ק 

אמונים בני ברק שליט"א.

הערב הכנסת ספר תורה לבית 
המדרש הגדול דחסידי דאראג
לע"נ האשה החשובה מרת שרה טילא קראוס ע"ה

רבים מתושבי בני ברק והמוני 
מרן  כ"ק  בראשות  דאראג  חסידי 
יש־ שליט"א,  מדאראג  אדמו"ר 
של  הגדול  במעמד  הערב  תתפו 
ברוב  שיוכנס  תורה  ספר  הכנסת 
הגדול  המדרש  לבית  והדר  פאר 
יצחק  רבי  שברח'  דאראג  דחסידי 

נפחא בבני ברק.
סופר  ע"י  נכתב  התורה  ספר 
משפחת  נדבת  ויר"ש,  מומחה 
נשמת  לעילוי  שיחי',  קראוס 
שרה  מרת  הצדקנית  האשה  אמם 
להבחל"ח  בת  ע"ה,  קראוס  טילא 
שליט"א,  פרקש  משה  הרב  הגאון 
במיטב  לפטירתה  עשור  במלאות 

שנותיה, ביום ה' אלול תשס"ט.
אשת  ע"ה,  טילא  שרה  מרת 
יהודה  יוסף  ר'  הרה"ח  להבחל"ח 
אראלים  מגזע  שליט"א,  קראוס 
ובנו  סופר  החתם  מרן  ותרשישים, 
מכ־ בין  נודעה  זי"ע,  סופר  הכתב 

ונעימת  נפש  אצילת  כדמות  ריה 
טובות  במידות  מעוטרת  הליכות, 
ויראת שמים, הקימה בית נאמן על 
דור  וחינכה  והיראה  התורה  אדני 
של צאצאים יראים ושלימים, אולם 
עולמה  לבית  נלקחה  לב  לדאבון 
בשנת המ' לחייה לאחר מחלה קשה, 

בהותירה אחריה יתומים רכים.
המשפחה  בני  ושאר  צאצאיה 
וב־ זכרה  בהנצחת  רבות  עוסקים 

הטהורה.  נשמתה  לעילוי  פעולות 
הוציאו  פטירתה  אחר  כשנתיים 

'חיי  לזכרה  ספר  המשפחה  בני 
שרה', ובו פרקים מתולדות חייה. 
פטירתה  ביום  בשנה  שנה  מדי 
מבצעי  נשמתה  לעילוי  נערכים 
ובחורים,  לנערים  משניות  לימוד 

הנושאים פרסים יקרי ערך.
העשור  שנת  לקראת  עתה 
לפטירתה יוכנס אי"ה הערב ספר 
תורה מהודר לבית המדרש הגדול 
כ"ק  בנשיאות  דאראג  דחסידי 
בני  נדבת  שליט"א,  האדמו"ר  מרן 

משפחתה היקרים.
בשעות  אי"ה  יחל  המעמד 
ברח'  האותיות  בכתיבת  אחה"צ 
שמעיה בבית משפחת קראוס, בה 
ובני  ציבור  ואישי  רבנים  יתכבדו 
התהלוכה  תצא  משם  המשפחה. 
בקול רינה והמון חוגג, כשהציבור 
לבוש בבגדי שבת, דרך הרחובות: 
עד  חיד"א,  גבירול,  אבן  רמב"ם, 
יוכנס  שם  נפחא,  יצחק  רבי  רח' 

לבית המדרש דחסידי דאראג.
את הספר תורה החדש יקבלו, 
כנהוג, חשובי העדה כשבידם ספ־
רי תורה המוצאים מארון הקודש 
שירה  ולאחר  המעמד,  לכבוד 
המדרש  בית  ברחבת  וריקודים 
הקודש  לארון  תורה  הספר  יוכנס 
כנהוג,  תהילים  מזמורי  באמירת 
'לחיים'  מעמד  יתקיים  מכן  לאחר 
שליט"א.  האדמו"ר  מרן  כ"ק  ע"י 
של  לכבודה  המעמד  יהיה  גדול 

תורה.

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

סגה"ש הרב פרוש בשיחת תמרוץ לפעילי הבחירות:

"לפי חישוב של קולות החרדים והימין 
לפני חצי שנה יש 61 בלי ליברמן"

"היעד המרכזי חייב להיות 100 אחוזי הצבעה" ^ "אלה שמתלבטים חייבים לדעת 
שהתרשלות זה נצחון לאלה שרוצים לפגוע בנו"

עוזר ִדרוש
מכינה ֹלכיתת

מייִדית ֹלעבוִדה

באיִדיש בי-ם חסיִדי ֹלת"ת

ֹלפֱקס: 02-5866087 ֱקו"ח
5802278@gmail.com 072-3730252
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מי מפחד ממצלמות בקלפיות?
קשה להבין את מאבקו של היועץ המשפטי לממשלה בהצעת 
כשם  לזיופים.  המועדות  בקלפיות  מצלמות  להציב  הליכוד 
מרשתות  שימנע  צו  להוצאת  התנגדותו  עם  להשלים  שקשה 
שאין  שלו,  החקירות  מתיקי  ההדלפות  את  לפרסם  החדשות 
אלא  לב  בתום  נעשים  אינם  הפרסום  וכנראה  שההדלפה  ספק 

כדי לצמצם את תמיכת הציבור בנתניהו.

הבעיה היא כי גם מנדלבליט במקום להיות יועץ כפה עצמו 
היועצים  את  הביא  מה  לדעת  אפשר  אי  כפוסק.  הממשלה  על 
להתנשא על הממשלה. האם עצם הגדרת המשרה הרמה בעידן 
במערכת  ההכרה  אולי  או  זאת,  שעושה  היא  המשפטיזציה 
המשחקים  כזאטוטים  כמוהם  הממשלה  שרי  כי  המשפטית 
בקוביות או חמור יותר אנשים חסרי רגישות ציבורית עם נטיות 
פליליות. מה שברור הוא כי אם יפרידו בין שתי הפונקציות של 
המשפטי  היועץ  תפקיד  יחזור  הכללי,  והתובע  היועץ  המשרה, 

לממשלה לממדיו הטבעיים. אבל זהו חזון רחוק מהגשמה.

לגופו של ענין, הצורך במצלמות שיבטיחו את טוהר התפקוד 
של הקלפי אינו גחמה של הליכוד אלא דרישה עם תמיכה רבה. 
בקלפיות  היו,  אם  שהזיופים,  בטענה  הגזים  אולי  נתניהו  אמנם 
אחדות הם שמנעו מהליכוד תוספת של מנדט אחד והביאו לצורך 
בבחירות חוזרות. השמירה על טוהר הבחירות ומניעת הזיופים 
גם  הכרחית  התוצאות  פרוטוקול  וכתיבת  הקולות  ספירת  בעת 
העם.  רצון  הוא  לדמוקרטיה  הבסיס  דבר.  ישנו  לא  הזיופים  אם 
הדרך  אם  כן  ועל  הריבון.  רצון  את  מעוותים  בבחירות  זיופים 
כדי  הכל  לעשות  יש  במצלמות  שימוש  מחייבת  זיופים  למנוע 

שהדבר יעשה.

יועץ  עוקפת  חוק,  הצעת  לגבש  שהחלו  לאחר  שרק  אלא 
משפטי, שתתיר צילומים בקלפיות יצטרכו להסתפק ככל הנראה 
וגם  דעת מנדלבליט  על  גם  שהוא  הפתרון  עם  הבאות  בבחירות 
ועדת  המרכזית.  הבחירות  ועדת  יו"ר  מלצר  השופט  דעת  על 
צילום  רשות  עם  משקיפים   3,000 תגייס  המרכזית  הבחירות 
בקלפיות, המשטרה תעביר להם 1,000 מצלמות גוף שלה. צדק 
השר לבטחון פנים ארדן שסיכם: "לא נתפשר על ספירת הקולות 
ועל טוהר המידות. בשיתוף־פעולה עם ועדת הבחירות המרכזית, 
אנחנו ממנים 3,000 משקיפי טוהר מידות שיבחנו את המקומות 
על הקלפיות הבעייתיות,  הבעייתיים". לדבריו, למשטרה מידע 
שהביקורת  מפתיע  לא  כלל  לידם.  כוחותיה  את  תתגבר  והיא 
באה לאלתר מהרשימה המשותפת בבחינת על ראש 'הגנב' בוער 
הכובע: "היחידים שנחקרים על זיופי קולות הם הליכוד. בליכוד 

מפחדים מבוחרים ערבים אבל אנחנו לא מפחדים מהליכוד".

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

טיסת בזק
שעליהם  התכנונים  מכל 
שאותם  ושמענו  קראנו 
לימים  הממשלה  ראש  שומר 
נבחר  לבחירות,  הסמוכים 

דווקא מסע בזק ללונדון.
יותר  גרוע  נראה  זה  נו, 
כך  כל  מה  במיעוטו.  מהרע 
מרגש בלפגוש ראש ממשלה 
במחלוקת  שנוי  בריטי, 
שאינו  צוואר,  ועד  רגל  מכף 
לבוחר  דבר  וחצי  דבר  אומר 
למעלה  עד  ושרוי  הישראלי 
הברקזיט  בפולמוס  ראש 
שחסר  מה  זה  במדינתו. 
עוד  להביא  כדי  לנתניהו 
הביתה?  אבודים  מצביעים 

נשמע יותר מקלוש. 
להחשיד  מתחיל  קצת 
עם  נמנה  אולי  שנתניהו 
שיש  הללו  העסקנים  סוג 
לא  אם  לבריאותם  לחוש 
לכמה  אחת  מטוס  על  יעלו 
לאן,  משנה  לא  שבועות, 
ראשונה.  במחלקה  העיקר 
ליום  משבועיים  פחות 
עם  בוער  וביקור  הבחירות 
אם  שספק  ממשלה  ראש 
ייבחר שנית, במדינה קרועה 
שאלה  סביב  ומיטלטלת 
גורלית ורמת משקל הנוגעת 
שאותו  היעד  זה   – לעתידה 
בוחר במודע ראש הממשלה.

זה  מעט.  מוזר  רק  לא  זה 
יהיה  אם  ספק  מוזר.  מאוד 
בקופת  שיתווסף  אחד  קול 
הקולות של הליכוד בראשות 
הזה.  הביקור  בזכות  נתניהו 
בזק  מפגש  על  דיברו  אתמול 
ולדימיר  רוסיה  נשיא  עם 
שלו  הנופש  במעון  פוטין 
סביר  נשמע  כבר  זה  בסוצ'י. 
שבעתיים על פני ביקור עקר 

בלונדון האפורה.

צניחת גובה
בהלכות  פרק  הנה 
במגבלות  והכרה  הצטנעות 
הכוח מהמקור הכי בלתי צפוי 

שניתן להעלות על הדעת.
לבנון  ממשלת  ראש 
הצורך  די  הנראה  ככל  נלחץ 
מכך שישראל אינה מתכוונת 
נסיונות  על  בשתיקה  לעבור 
מדויקים  בטילים  להתחמש 
כל  לפעול  נחושה  היא  וכי 
לנכון  תמצא  שרק  אימת 
לוודא  מנת  על  כן  לעשות 
שבידי אויביה לא יהיו טילים 

מסוכנים מעין אלו.
שלו  ללחץ  עדות 
המפורשים  בדברים  ניתנה 
חרירי  אל  סעד  שהשמיע. 
שהירי  בלבד  זו  לא  כי  אמר 
דעתו  על  אינו  ישראל  נגד 
ובניגוד לדעתו אלא שמדובר 
בסוגיה אזורית כבדת משקל. 
אך הוא לא הסתפק באמירה 
הוסיף  אלא  הזאת  העמומה 
רצה  שרק  מי  לכל  ואמר 
הבאים:  הדברים  את  לשמוע 
ואת  גבולותיי  את  יודע  "אני 

גבולות האזור".
שראש  בנפשכם  שוו 
כלשהו  ישראלי  ממשלה 
זרקורי  בפני  מתייצב  היה 
ומיקרופוניה  התקשורת 
אני  לישנא:  כהאי  ואומר 
יודע היטב את גבולותיי ואת 
בכוחי  אין  האזור.  גבולות 
הטרור  פיגועי  את  למנוע 
זהו  אדמתנו.  על  המתרבים 
בלתי  אך  מאוד  כואב  חלק 
השורר  הבטוח  מהמצב  נמנע 
כנראה  ימשיך  ואשר  פה 

לשרור פה לעד.
דברים  על  התגובה 
כאלו  ומפורשים  ישירים 
בקריאה  מסתכמת  היתה 
המיידית.  להתפטרותו  לקיר 
הודה  הממשלה  ראש 
זועקות  היו  בכשלונו, 
התקשורת.  כלי  כל  כותרות 
הללו  הדברים  בלבנון  אבל 
אותנטיים  כנים,  נשמעים 

ואפילו מעוררי כבוד.

במהירות טיל
לשולחני  שהגיע  מבזק 
אתמול  יום  של  ערב  בשעת 
פרס  שצה"ל  כך  על  סיפר 
טילי פטריוט בנקודות שונות 
מההיערכות  כחלק  בצפון, 
יבוא,  שלא  תרחיש  לכל 
החדשה  המתיחות  לנוכח 

בגבול.
לא ברור לי. האם במהלך 
הראשונה  המפרץ  מלחמת 
שאינה  בצורה  הוכח  לא 
כי  פנים  לשתי  משתמעת 
כשלון  נחלו  הפטריוט  טילי 
חרוץ ולא סיפקו את המצופה 
אחדות  שנים  בזמנו,  מהם. 
חלק  נטלתי  מכן,  לאחר 
שהתחקה  עיתונאי  במיזם 
של  המרתקת  דמותו  אחר 
מהנדס בכיר בפנטגון שקיבל 
פטנט  לפתח  מישראל  פניה 
כשלון  אותו  בעקבות  חדש 
כן  אם  מביא  מה  קולוסלי. 
אותו  אחר  לחזר  ישראל  את 
אותו  לפרוס  ואף  נפל  פיתוח 
בנקודות אסטרטגיות בצפון.

מעוד  חלק  זהו  אולי 
הצבאי  שהדרג  הטעיה 
לחבב,  החלו  והמדיני 
הקשור  בכל  במיוחד 
מול  הפסיכולוגית  ללוחמה 
כך  מצפון.  ישראל  אויבי 
של  פריסה  באמת  כאן  שאין 
טילי  של  לא  בוודאי  טילים, 
רק  אלא  כושלים,  פטריוט 
שנועדה  אינפורמציה  דיס 
את  ברור  לא  מישהו.  לבלבל 

מי בדיוק.

מועצה מקומית דיר אל אסד 

המועצה המקומית דיר אל אסד מודיעה על רצונה לקבל הצעות מחיר  .1
– לייעוץ מוניציפאלי לסיוע וקידום תכנית 922 וסיוע בנושאי כוח אדם. 

קק

על היועץ/ת להיות בעל/ת ניסיון בעבודה שוטפת מול משרדי ממשלה, 
ק ץץ

.2
ניסיון בבניית תוכנית עבודה רב-שנתית והכרות עם תוכנית 922. 

דומים  בתהליכים  ניסיון  מוניציפאלי,  ניסיון  לציין  המגיש/ה  על 
ןן

.3
ברשויות אחרות.

לכל  תוקדשנה  אשר  והשעות  העבודה  תכולת  את  לפרט  יש  בהצעה  .4
תחום, עד 20 שעות חודשיות.
ההצעה הינה על בסיס שעתי.

,
.5

למידע נוסף ניתן לפנות לד"ר חיה בנדק – מנכ"לית המועצה, במשרדי  .6
.hayabenedek18@gmail.comy @g , או במייל 

ק
המועצה בטל': 04-9886655

ף

תיבת  לתוך  המעטפה  הכנסת  ע"י  סגורה)  (במעטפה  תוגשנה  ההצעות 
y @g ,

.7
המכרזים של המועצה שבחדר מנכ"לית המועצה.

שעה 15:00.  15/9/2019 המועד האחרון להגשת הינו:
 דבאח אחמד - ראש המועצה

ראשי מטה ארגון של 'אגודת ישראל' סיירו ברחבי הארץ 
החלה עבודת הפילוח במטה הקהילות החסידיות שהוקם לראשונה בקרית יערים טלז סטון, בה התבססו בתקופה האחרונה משפחות חסידיות רבות

הבחי־ לפני  שבועיים  בדיוק 
יצאו  השבוע,  שלישי  ביום  רות, 
'אגודת  של  הארגון  מטה  מנהלי 
הת־ מזכ"ל  של  בראשותו  ישראל' 
יוסף  והרב  זייברט  חנוך  הרב  נועה 
ירושלים,  העיר  ראש  סגן  דייטש 
יהושע  והרב  גלבר  יהודה  הרב 
מוקדים  במספר  לסיור  ויינברגר, 
ברחבי הארץ, לצורך הקמת מטות 
מקומיים ובחינת הצרכים של המ־

טות שכבר הוקמו. 
ויישו־ בערים  התמקד  הסיור 

ניתן  כי  היא  ההערכה  שבהם  בים 
במ־ משמעותית  לתוספת  להביא 

'יהדות  מצביעי  של  הקולות  ספר 
הקרובות,  בבחירות  התורה' 
המצביעים  של  מספרם  לעומת 

בבחירות האחרונות. 
את הסיור פתחו מנהלי המטה 
בקרית יערים טלז סטון, שם הוקם 
בפעם הראשונה מטה של 'אגודת 
ישראל', לאחר שביישוב התבססו 
חסידיות  משפחות  באחרונה 
בעזרת  נטויה  היד  ועוד  רבות, 
מטה  מנהלי  קיבלו  אתמול  ה'. 
הארגון עדכון משמח מטלז סטון, 
ולפיו עבודת הפילוח של הקולות 
היא  וכי  החלה,  כבר  החסידיים 

נמצאת בעיצומה. 
לג־ המשלחת  המשיכה  משם 

חבר  את  פגשו  הם  בה  זאב,  בעת 
שלמה  הרב  המקומית  המועצה 
המקומי  המטה  מנהל  את  בריזל, 

של  ונציגים  גרוס,  פנחס  הרב 
זאב,  בגבעת  השונות  הקהילות 
שהצהירו כולם פה אחד כי בכוונ־
תם לעשות הכל כדי להביא לגיוס 
הפוטנ־ המצביעים  כלל  של  מלא 

ואף  התורה',  'יהדות  של  ציאליים 
קהלים  בקרב  גם  ולפעול  להוסיף 
אחרים על מנת להגדיל עוד יותר 
התורה'.  'יהדות  של  כוחה  את 
שטח  עבודת  מתבצעת  היתר  בין 
של  הקהילות  בקרב  אינטנסיבית 
בקרב  וכן  וברסלב  חב"ד  חסידי 

קהילות נוספות ביישוב. 
התחנה הבאה היתה במודיעין 
השולחן  סביב  ישבו  בה  עילית, 
החסי־ הקהילות  כלל  של  נציגים 
דיות בעיר. הכינוס התקיים בביתו 
של יו"ר 'אגודת ישראל' במודיעין 
ובה־ בנשעיה,  נחמן  הרב  עילית 

'אגודת  נציגי  של  שתתפותם 
ראש  סגן  העיר,  במועצת  ישראל' 
וחברי  פריינד  טוביה  הרב  העיר 

המועצה. 
העבודה  ישיבת  במסגרת 
שונות  בעיות  גם  במקום  הועלו 
הח־ הקהילות  מתמודדות  עימהן 
סידיות במישור המקומי, והתקב־

את  שאת  ביתר  לחזק  החלטה  לה 
בעיר,  הקהילות'  'מועצת  פעילות 
שתתכנס מעתה לכל הפחות פעם 
תו־ שהקהילות  מנת  על  בחודש, 
כלנה לסייע זו לזו, להיעזר זו בזו, 
וגם להציג קול אחיד ומשותף שי־

ועוצ־ חוזקה  הקהילות  לכל  עניק 
והמשרדים  הרשויות  מול  אל  מה 

השונים בעת הצורך. 
על  בלהט  דיברו  הנוכחים 
בקהילות  מזהים  שהם  הנכונות 
הכח  בכל  להתגייס  השונות, 
להביא  כדי  המערכה,  למען 
החרדית,  ליהדות  סוחף  נצחון 
הדיבורים  מול  אל  במיוחד 
השאיפות  על  פוסקים  הבלתי 
המפלגות  ממנהיגי  חלק  של 
ממשלה  להקמת  להביא  השונות 
ותפגע  החרדים  את  שתדיר 

בזכיותיהם. 
המשיכו  הארגון  מטה  מנהלי 
התקבלו  שם  בעמנואל,  לביקור 
המועצה  ראש  ידי  על  בברכה 

להם  שהעניק  גפני,  אליהו  הרב 
המואצת  התפתחותה  על  סקירה 
התב־ המטה  מנהלי  עמנואל.  של 

הקודמות  הבחירות  מאז  כי  שרו 
אחדים  חודשים  לפני  שנערכו 
למעלה  בעמנואל  נוספו  כה,  ועד 
חד־ חסידיות  משפחות  ממאה 

שות, וזאת לאחר שכבר בבחירות 
התו־ 'יהדות  הגיעה  הקודמות 

בעמנואל  הראשונה  בפעם  רה' 
מכל  יותר  גבוה  קולות  למספר 
מפלגה אחרת, מה שמבטא באופן 
המש־ התחזקותה  את  מובהק 

החסידית  הקהילה  של  מעותית 
בעיר. 

מטה  מנהלי  חתמו  הסיור  את 
שם  תקוה,  בפתח  בביקור  הארגון 

ישראל'  'אגודת  נציג  אותם  אירח 
פרי־ ישראל  הרב  העיר,  במועצת 

מהקהילות  נציגים  עם  יחד  דמן, 
הם  גם  שסקרו  בעיר  החסידיות 
הקהילה  של  התפתחותה  את 
בקרית  בעיקר  בעיר,  החסידית 
הבעש"ט אך גם במוקדים נוספים 
בנוסף  שמעו  המטה  מנהלי  בעיר. 
האינטנסיבית  ההיערכות  על 
וייעצו  הבחירות,  יום  לקראת 
מערכות  בניהול  הרב  מנסיונם 
המטה  יוכל  שאכן  כדי  בחירות, 
מיצוי  את  למקסם  תקוה  בפתח 
מספר  ולהביא  פוטנציאל  את 
ל'יהדות  במיוחד  גבוה  קולות 

התורה'. 
מנהלי  ציינו  הסיור  סיור  עם 

הם  כי  רב,  בסיפוק  הארגון  מטה 
המטות  כי  מקרוב  לראות  נוכחו 
ומתארגנים  היטב  ערוכים  כולם 
הבחירות,  יום  לקראת  רב  במרץ 
האחריות  מוטלת  כולנו  על  וכי 
החרדית  שהיהדות  לכך  להביא 
כשידה  הזאת  מהמערכה  תצא 
הב־ ההסתה  חרף  העליונה,  על 

הולכת  פעם  שבכל  פוסקת  לתי 
עצמה.  של  השיאים  את  ושוברת 
שמים",  כבוד  על  מערכה  "זוהי 
הם אמרו, "ולכן אנחנו לא יכולים 
שקשור  מה  בכל  הנחות  לעשות 
ניצחונה  למען  כללית  להתגייסות 
שבוודאי  הנאמנה,  היהדות  של 
דש־ בסייעתא  שמים  כבוד  ירבה 

מיא". 

מנואל
ע

עין עילית
מודי

ת זאב
גבע

סגן השר הרב פרוש בדיון פגרה במליאה אודות הכרזה על 'מצב חירום' במדינה: 

"יש כאן 'מצב חירום' חדש – ממשלה ללא חרדים"
"שני הגושים לא רוצים להקים ממשלה עם הערבים מהנימוק של 'מצב חירום'. כעת יש את ליברמן, לפיד 
וגנץ שמכריזים על 'ממשלה בלי חרדים'. יש מצב חירום חדש. אבל יהדוה"ת פה מהכנסת השניה, כולכם 

החלפתם שמות, אנחנו לא מתרגשים ונישאר פה", הבהיר סגן השר בנאומו במליאה

מאת מאיר ברגר

במליאת  פגרה  דיון  במהלך 
ח"כ  החינוך  שר  סגן  תקף  הכנסת 

הרב מאיר פרוש את הנהגת 'כחול־
גנץ  בני  ח"כ  בראשה  והעומד  לבן' 
לאחר  יבחר  לפיה  אמירתו  על 
ממשלה  להקים  שלא  הבחירות 

עם המפלגות החרדיות. 
הדיון במליאה עסק, בין היתר, 
לענייני  הזמנית  הוועדה  בהמלצת 
חוץ ובטחון בענין הכרזה על מצב 
חירום. סגן השר התייחס לסוגיית 
והקביל  חירום  מצב  על  ההכרזה 
הפוליטיות  להתרחשויות  אותה 

האחרונות.
עוד  שיש  לומר  מבקש  "אני 
על  להכריז  צריכים  מדוע  נימוק 
מצב חירום", פתח הרב פרוש את 
המסורתי  לנוהל  והתייחס  דבריו 
הערביות  המפלגות  לפיו  בכנסת 
קואליציה.  לשום  מצטרפות  אינן 
לא  אני  שאומר  ודאי  "הליכוד 
והוא  הערבים  עם  ממשלה  אקים 
הערבים.  עם  ממשלה  מקים  לא 
שהם  לך  יאמרו  לא  לבן  כחול  גם 
הערבים.  עם  ממשלה  מקימים 
באמצעות  קואליציה  ימצאו  הם 
הער־ אולי  בלעדיהם.  רוב  גיבוש 

בים יעזרו לנו מהצד, אבל הם לא 
מקימים ממשלה עם הערבים. 

מדוע  חדש  נימוק  יש  "היום 

יש  חירום:  מצב  להכריז  צריכים 
מכריזים  כי  במדינה  חירום  מצב 
רוצים  לא  שאיתם  החרדים  על 
מתחיל  זה  בממשלה.  לשבת 
'לא  אומר:  ליברמן  בליברמן. 
נשב בממשלה עם החרדים'. נוהל 
לא   – המשותפת  לרשימה  דומה 
חרדים,  בלי  החרדים.  עם  נשב 
בלי משיחיים. גם לפיד אומר כך: 
חילונית,  ממשלה  רוצים  אנחנו 
בלי חרדים. כמו שאומרים את זה 

על הרשימה המשותפת. 
קיבל  גנץ  בני  כבר  "אתמול 
כנ־ כך.  אומר  גם  הוא  תיאבון. 

לא  'זה  לו:  לחש  שמישהו  ראה 
הדברים  על  מדבר  שליברמן  טוב 
ידבר  ליברמן  רק  טוב.  לא  האלה. 
שליבר־ טוב  לא  הזה?  הדבר  על 
בלי  ממשלה  הקמת  על  ידבר  מן 
המנד־ את  לנו  וישתה  חרדים' 

לאמירות  הצטרף  הוא  אז  טים. 
הללו". 

חשב  הוא  ליברמן,  "מסכן 
שיהיו לו כמה קולות בגלל שהוא 
בני  בא  פתאום  חרדים'.  'בלי  יגיד 
בלי  'ממשלה  הוא  גם  ואומר  גנץ 
ממש  מנדטים.  לו  ולוקח  חרדים' 

מצב חירום במדינה".

אנחנו  לכם:  לומר  רוצה  "אני 
מהדברים  מתרגשים  לא  ממש 
שמאז  סיעה  מייצג  אני  האלה. 
הכנסת השניה קוראים לה יהדות 
לעצמם  שקראו  אלה  התורה. 
העבודה,  מפא"י,  כך  ואחר  מערך 
 – העבודה  ושוב  הציוני  המחנה 
שלו.  השם  את  החליף  אחד  כל 
הדרך  באותה  ממשיכים  אנחנו 

כל הזמן. 
שהוא  חושב  שמישהו  "מה 
החרדים  עם  יעשה  לא  או  יעשה 
פה  נמצאים  אנחנו  טועה.  הוא   –
ונישאר פה. אני, למשל, בן לאחד 
ונין ונכד לאלה שנמצאים פה כבר 
פה  נמצאים  אנחנו  דורות.  שבעה 
ומתפללים 'ותחזינה עינינו בשובך 

לציון'. 
ציון,  על  מתפללים  "אנחנו 
להיות פה בציון. לא קשור לשאלה 
האם תכניסו אותנו לקואליציה או 
לא. זה ממש לא משנה. אם לרגע 
יכולים  שאתם  חושבים  אתם 
תעשו,   – בלעדינו  משהו  לעשות 
להכריז  צריך  אבל  לכם.  שיבושם 
חירום.  מצב  על  רשמי  באופן 
חרדים  להכניס  שאסור  מצב  זהו 

לקואליציה". 

אביגדור  ביתנו  ישראל  יו"ר  ללא 
ליברמן. 

עם זאת, חידד סגן השר והס־
צליחת  את  להבטיח  כדי  כי  ביר 
את  למצות  חייבים  המנדטים   61
גוש  מקרב  הקולות  פוטנציאל 
ולה־ החרדיות  והמפלגות  הימין 

"היעד  הצבעה.  אחוזי  ל־100  גיע 
אחוזי   100 להיות  חייב  המרכזי 

הצבעה", הבהיר סגן השר.
כי  והסביר  הוסיף  בדבריו 
הימין  גוש  האחרונות  בבחירות 
בעקבות  קולות  הרבה  הפסיד 
מפלגות שלא עברו את אחוז הח־

משה  בראשות  זהות  כמו  סימה, 

מנדטים   2 כמעט  שאיבד  פייגלין 
לימין, והימין החדש בראשות בנט 
ושקד שגרמו לבזבוז של כמעט 4

מנדטים. 
"התוצאה היתה אמורה להיות 
8 התורה,  ליהדות   8 לליכוד,   35

הימין  לאיחוד  לכחלון 5  לש"ס, 4 
את  עבר  שלא  החדש  לימין  ו־4 
אחוז החסימה ו־2 מנדטים לזהות 
שגם לא עברה את אחוז החסימה. 

בסך הכל 66 מנדטים". 
הימין  שגוש  היא  "המשמעות 
מנדטים   61 ללפחות  להגיע  יכול 
בעזרת התגייסות כל הכח במחנה 

אלה  החרדיות.  והמפלגות  הימין 
שה־ לדעת  חייבים  שמתלבטים 

תרשלות זה נצחון לאלה שרוצים 
ועלינו  קובע  קול  כל  בנו.  לפגוע 
מוטלת האחריות", סיים סגן הרב 

פרוש.

"לפי חישוב של קולות החרדים והימין לפני חצי שנה יש 61 בלי ליברמן"
  המשך מעמ' ראשון

מועצת גדולי התורה בקריאה של אזעקה להציל את עולם התורה והיהדות החרדית בארץ הקודש 

התו־ גדולי  מועצת  בפני 
ישראל  אגודת  יו"ר  הופיעו  רה 
והמזכ"ל וחברי הכנסת של אגודת 
החרדה  את  שטחו  הם  ישראל. 
יהודי  כל  בלב  המקננת  העמוקה 
נוכח  לו,  יקרים  ישראל  שקדשי 
פרץ ההסתה והשנאה נגד כל הק־

פוליטיים  גורמים  גם  והיקר.  דוש 
ששמרו עד כה על מתינות יחסית 
החרדי  הציבור  אודות  בדבריהם 
למסע  הצטרפו  ישראל,  וקדשי 
הדת,  ורדיפת  וההשמצה  ההסתה 
מבקשים  שהם  כלי  בזה  בראותם 

לגרוף באמצעותו קולות בקלפי.
ורוחביים  רבים  הם  האיומים 
וב־ בראש  החיים.  תחומי  בכל 

התורה,  לומדי  מאוימים  ראשונה 
וחוק הגיוס המונף, מבקש לשלול 
את  הקדושות  הישיבות  מבני 
באוהלי  ולהגות  להוסיף  הזכות 

בראש  נרמסת  קודש  שבת  תורה. 
שלטוניים,  גורמים  חוצות.  כל 
וגורמים  ועירוניים  ממשלתיים 
לה־ אחת  יד  עושים  שיפוטיים, 

השבת  שמירת  את  ולמוטט  רוס 
הקו־ בארץ  הציבורית  בפרהסיה 

נגד  ניטש  הרף  ללא  מאבק  דש. 
ישראל,  קדושת  ונגד  הצניעות 
הקדושים  במקומות  אפילו  כולל 

לאומה, כמו הכותל המערבי.
הס־ כי  התריעו  הכנסת  חברי 
מה  כל  נגד  ורדיפה  אנטי  של  חף 
דו־ מדורי  ישראל  לעם  שקדוש 

את  מוחשית  בסכנה  מעמיד  רות, 
כל ההישגים של היהדות החרדית 
בענין צביון הפרהסיה בארץ הקו־

דש וזכויות הציבור שומר התורה. 
מאז  היתה  שלא  אמיתית  סכנה  זו 
שבעים  לפני  המדינה  של  כינונה 

שנה. 
דין  נמסר  ישראל  גדולי  לפני 

שנעשית  הפעילות  על  וחשבון 
אגודת  של  הבחירות  במטות 
המא־ ועל  הארץ,  ברחבי  ישראל 

יותר  להביא  המרוכזים  מצים 
לקדש  לקלפיות,  מצביעים  ויותר 
על  ולעמוד  להיקהל  שמים,  שם 

נפשותינו. 
עובדת  ישראל  אגודת  כי  צוין 
בקו־ כמו  הזו,  הבחירות  במערכת 

ובאחדות  פעולה  בשיתוף  דמתה, 
מלאה עם 'דגל התורה'.

דנה  התורה  גדולי  מועצת 
על  המרחפים  ובאיומים  בסכנות 
נמצא  ישראל  כלל  ישראל.  קדשי 
בתוך ימי חשבון הנפש של חודש 
ראש  הדין  ליום  ובהכנה  אלול 
זכו־ ואולם,  ובא.  המתקרב  השנה 

רים דבריו הנוקבים של מרן הגאון 
שהתריע  זצ"ל,  קוטלר  אהרן  רבי 
הדין  "יום  הוא  הבחירות  יום  כי 
נחתכים  זה  ביום  יען  לדורות", 

ישראל  לכלל  הקשורים  נושאים 
שנים  למשך  פרטי,  יהודי  ולכל 

ארוכות עם השפעה לדורות. 
ביטאה  התורה  גדולי  מועצת 
את הצורך והמחויבות שכל יהודי 
הוא  מה  נפשו  חשבון  את  יערוך 
לעשות,  עוד  יכול  הוא  ומה  עשה 
ישראל  קדשי  את  להציל  כדי 
ולהפר עצת מרשיעי ברית, במצב 
לה־ שמאיים  הזה  והקשה  הנורא 
תרחש חלילה וחס בארץ ישראל.

הוצע  התורה  גדולי  במועצת 
לקיים ברצות ה' כינוס ענק ברחובה 
מרנן  במעמד  בירושלים,  עיר  של 
והחסידות  התורה  גדולי  כל  ורבנן 
באלול,  ט"ו  ראשון  ביום  שליט"א, 
יומיים לפני הבחירות שנועדו ליום 
הדחיפות  את  יבטא  הכנס  שלישי. 
יהודי  כל  של  החיוב  ואת  והזעקה, 
ויהודי להצביע עבור יהדות התורה 
והשבת ג', ולעשות בכל דרך נכונה, 

לקדש  מצביעים  ועוד  עוד  להביא 
ישראל  דת  את  ולהציל  שמים  שם 

ושומריה מרודפיהם.
והגשמי  הרוחני  המצב  נוכח 
הקשה בארץ ישראל, בו משנאינו 
נשאו ראש – רודפי הדת היהודית 
ישראל  עם  שונאי  ואויבינו  מבית, 
גדולי  מועצת  קוראת  מבחוץ, 
יום  מדי  להוסיף  לציבור,  התורה 
אמירת  שחרית,  תפילת  לאחר 
עיני...  'אשא  קכ"א  תהילים  פרק 
עזרי מעם ה'". וה' לא ימאס תפי־

לתם של רבים. 
קוראת  התורה  גדולי  מועצת 
נפשו  חשבון  לעשות  יהודי  לכל 
רדיפת  למנוע  שלו  האחריות  על 
להצביע  ושומריה,  ישראל  דת 
יהדות  רשימת  עבור  ורק  אך 
ישראל  אגודת   – והשבת  התורה 
ולה־ ולפעול  ג',   – התורה  ודגל 

ישראל  גדולי  יכולתו.  בכל  פעיל 
אחריות  רובצת  כי  על  מתריעים 
לפעול  והפרט,  הכלל  על  כבידה 
ולהצביע וחלילה וחס לא להימנע 
ול־ בגיבורים  ה'  לעזרת  מלבוא 

של  וחילם  כוחם  להגברת  סייע 
שלוחי היהדות הנאמנה. אין מקום 
לשאננות ואדישות, כי גם המתר־

ח"ו  בעקיפין  נעשה  במלאכתו  פה 
שומרי  על  הקמים  לכל  שותף 
הגחלת, הזוממים להמעיט חלילה 
את כוחם של יראי ה' מחד, ומחזק 

בזה ידי רודפי הדת מאידך. 
כי על כן, מסכמים מרנן ורבנן 
מאורי ישראל שליט"א, חובה היא 
וזכות  ישראל,  קדשי  את  להציל 
מיוחדת, במיוחד לקראת ימי הדין 
והרחמים, לזכות לכתיבה וחתימה 

טובה, לשנה טובה ומבורכת. 

0733-74-70 התקשרולהצטרפות 
4150605@gmail.com 

לקבל הלוואה של 240,000 ההההזזזכככככותתתת
לקבל פריסה ליותר מ-150 תשלומים ההההזזזככככוותתתת

לקבל מענק בסך 38,400 ההההזזזככככוותתתת
להיות שותפים בהקמת עשרות אלפי בתים בישראל ההההזזזככככוותתתת
להיות חברים בגמ"ח הוותיק המבוסס והאמין בציבור החרדי ההההזזזזככככוותתתתת
להיות חברים בגמ"ח הכי נקי ומהודר מחשש ריבית בפיקוח צמוד ההההזזזזכככוותתתתת
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  המשך מעמ' ראשון

להקל ראש בכך כלל וכלל".
מרן  כ"ק  ביקש  בהמשך 
האדמו"ר שליט"א להעלות על נס 
שר  סגן  של  הברוכים  פועליו  את 
ליצמן  יעקב  הרב  ח"כ  הבריאות 
צרכי  למען  לאות  ללא  הפועל 
העובדה  את  מציין  כשהוא  הכלל 
בא־ נוכח  הוא  מזומנות  שלעיתים 

נמנים  אינם  אשר  אנשים  מצעות 
ישראל,  אמוני  שלומי  חוגי  על 
אודות הקידוש שם שמים שמחו־

פונה  לכל  בעזרתו  ליצמן  הרב  לל 

באשר הוא.
הרה"ג  ישראל  אגודת  יו"ר 
אמר  שליט"א  קופרברג  יוסף 
שליט"א  האדמו"ר  מרן  לכ"ק 
זקו־ אנו  שלפנינו  במערכה  כי 

מיוחדת  דשמיא  לסיעתא  קים 
לאגודת  שעמדה  מזו  פחות  לא 
בבחירות  ברחובות  ישראל 

המוניציפליות.
בפני  ציין  קופרברג  הרב 
שלוחא  את  שליט"א  האדמו"ר 
רחו־ העיר  מועצת  חבר  דרבנן 

הי"ו  הומינר  דוד  פנחס  הרב  בות 

צרכי  למען  לאות  ללא  הפועל 
הולך  הטוב  שמו  כאשר  הכלל 
לפניו בעסקנות הנעשית בצניעות 
הומינר  פנחס  "הרב  חן.  ובענוות 
חתם  העסקנים",  כל  את  מחייב 

הרב קופרברג.
מאיר  הרב  השר  סגן  כי  יצוין 
הקודש  חצר  לימין  העומד  פרוש 
פנימה  בקודש  נותר  בשנים  רבות 
ושוחח עם כ"ק האדמו"ר שליט"א 
שליט"א  האדמו"ר  ביחידות. 
קדשו  מברכות  עליו  האציל 

לרוב.

"מדובר בשעה קשה וגורלית, אם אכן ח"ו תצלח מזימתם 
הרי שעלול חלילה להיווצר מכך חילול השם נורא"

  המשך מעמ' ראשון
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נגד  ההסתה  הבחירות,  מועד  שמתקרב  ככל 
המגזר החרדי הולכת ומתגברת, ואנחנו, החרדים 
כך  כל  ולא  בבית  יושבים  הסתה,  אותה  נשואי 

יודעים מה אנחנו יכולים לעשות בנידון. 
והאסט־ התקשורת  יועץ  עם  הפעם  שוחחנו 

רטגיה הרב משה פרידמן, ועם מנהל הפרויקטים 
החינוכיים הרב יוסף גרליץ שהקים וייסד ארגונים 
מטעם  פרויקטים  מנהל  וכיום  שונים,  חינוכיים 

משרד החינוך ועיריית בני ברק. 
ניתן  שלא  אחד  פה  מסכימים  הדוברים  שני 
החרדי  ההסתה: "הציבור  מול  אל  הרבה  לעשות 
רואים  החילונים  גם  איכותי.  ציבור  באמת  הוא 
את זה. הם לא רואים ששיעורי האלימות אצלנו 
כמעט אפסיים בזמן שבמגזרים אחרים הם הול־

רואים  לא  הם  מבהילים?  לגבהים  ומטפסים  כים 
אדם  הוא  ההצלה  בארגוני  מתנדב  כל  שכמעט 
חרדי?  ארגון  הוא  שזק"א  יודעים  לא  הם  חרדי? 
שמפעילים  החסד  ארגוני  את  רואים  לא  הם 
מתנדבים חרדיים לחלק מזון ולסייע למאושפזים 
בבתי החולים? הם לא רואים שהנוער שלנו מחו־

נך יותר, מנומס יותר? 
"בוודאי שהם רואים!

"אלא מה, הם נהנים לשנוא. או אולי נוח להם 
לשנוא. אולי זה בגלל שנאת עמי ארצות לתלמידי 
חכמים שכידוע אינה דבר חדש, אולי בגלל שהם 
מה  יודע  ומי  הרוב  פה  נהיה  שאנחנו  חוששים 
אוהבים  אנשים  כי  ככה  סתם  ואולי  להם,  יקרה 

לשנוא את מי ששונה מהם. 
"אם זה המצב, וזה אכן המצב, מה עוד אנחנו 
יכולים לעשות? אני שומע אנשים אומרים שצריך 
החרדי.  במגזר  החיוביים  הצדדים  את  להבליט 
האלו  הצדדים  משהו.  יעזור  שזה  חושב  לא  אני 
בולטים מעצמם, כל חילוני יודע שכל פעם שהוא 
רואה תמונה מזירת תאונה החובשים שמטפלים 
בפצועים הם חרדים. זה שגם נספר לו על זה אחר 
כך לא ישנה את העובדה שהוא כבר ידע את זה 

קודם לכן. 
"לכן אני מאוד מאוד סקפטי", מודה הרב גר־

אפשר  והרגולטורי  המשפטי  במישור  ליץ. "אולי 
לעשות משהו כדי למתן את ההסתה בתקשורת, 
אבל לא הרבה מעבר לזה... אדרבה, אם למישהו 
יש רעיון של פתרון שיכול להיות יעיל, אני אשמח 
כמובן לשמוע והלוואי שמישהו ימצא פתרון כזה. 
אנחנו צריכים בעיקר להתפלל. זה בוודאי יעזור". 

בנק השנאה האלקטורלי
הד־ רוב  עם  מסכים  פרידמן: "אני  משה  הרב 

שאני  ובוודאי  גרליץ,  הרב  ידי  על  שנאמרו  ברים 
מסכים עם האמירה שלו שתפילה בוודאי תעזור. 
הפעולות  את  זה  כאן  רואים  שאנחנו  "מה 
השנאה  מ'בנק  קולות  למשוך  בנסיון  הנעשות 
של  פוטנציאל  פה  יש  הרב  לצערנו  האלקטורלי'. 
20 מנדטים ששונאים את החרדים, את הדת, מכל 
עניינים  זה  אם  היא,  מה  משנה  לא  שהיא.  סיבה 
ההסתה  אחרי  בזרם  נסחפים  שהם  או  אישיים, 
התקשורתית, חלקם סתם אנשים רפי שכל שעו־

שים מה שאומרים להם בתקשורת לעשות... 
למפלגה.  ממפלגה  עוברים  האלו  "המנדטים 
יש  אם  הקופה.  בכל  זוכה  חזק,  הכי  שמסית  מי 
ביניהם.  מתחלקת  הקופה  חזקים,  מסיתים  כמה 
את  'התחיה',  מפלגת  את  זוכרים  עוד  אנחנו 
אהוד  של  השנאה  קמפיין  את  רפול,  של  'צומת' 
ברק שאכן הביא אותו אל כס ראשות הממשלה, 
ליברמן  הבן.  לפיד  ועכשיו  האב,  לפיד  את  היה 
יושב בצד ורואה את הכח האלקטורלי שלו הולך 
ומתדלדל, ומחליט גם הוא להצטרף לחגיגה. יש 
פה פוטנציאל אדיר, יש בנק של קולות שכל מה 
במזומן  קולות  ממנו  למשוך  כדי  לעשות  שצריך 
זה להסית נגד החרדים. אז ליברמן מסית. זה מה 
אותו  שמעניין  מה  שכל  ציני  פוליטיקאי  שעושה 

זה להמשיך לשבת על כסא עור הצבי. 

רובם,  אפילו  ואולי  הללו,  מהאנשים  "חלק 
את  שונאים  הם  החרדים.  אותנו  רק  לא  שונאים 
חברות  את  הכנסת,  את  הצבא,  את  המדינה, 
הביטוח, את כל מי שזז פה במדינה הם שונאים. 
אבל הפוליטיקאים אינם יכולים לזרות שנאה כל־

אל  יוקעו  הם  אז  כי  אחרים,  מוסדות  או  מגזר  פי 
עמוד הקלון. נגד החרדים מותר להסית, אז מסי־

תים, וכך צוברים את תמיכת השונאים. כך אנחנו 
רואים שחלק ממצביעי לפיד עברו לליברמן, כח־
מישה מנדטים, ועכשיו לפיד מנסה למשוך אותם 
בחזרה על ידי הצהרות כאלו ואחרות של עושה 

דברו, ח"כ בני גנץ. 
אומר.  גרליץ  שהרב  מה  עם  מסכים  אני  "לכן 
הזאת.  השנאה  את  יפסיק  לא  שתעשה  מה  כל 
האנשים האלו הם שונאים פתולוגיים שלא צרי־

ואילו  הסבר,  שום  להם  יעזור  ושלא  סיבה,  כים 
הח"כים עושים את מה שהם צריכים לעשות כדי 
לגייס עוד מנדטים. חלקם שייכים בעצמם לאותה 
קבוצה של שונאים פתולוגיים וחלקם רק רוכבים 
עליה, כמו ליברמן למשל, שהוכיח שהוא מסתדר 
מצויין עם החרדים, אבל בצוק העיתים הוא אינו 
מהסס להשתלח בהם כדי למשוך קולות מאותו 

בנק אפוף שנאה תהומית. 
"לכן השיטה היא פשוט להגחיך אותם. לא לה־

תווכח, לא להוכיח, שום דבר. לעשות מהם צחוק. 
לעשות מהם קרקס. יהדות התורה, וגם הח"כים של 
ש"ס, עושים את זה בצורה נהדרת לליברמן בתקו־

פה האחרונה. הכיוון מאוד נכון, אבל זה לא מספיק. 
הסברה  מערך  להקים  צריך  החרדי  "הציבור 
ב'חילונית'.  לחומותינו,  מחוץ  בחוץ,  שידבר 
שהציבור  תקשורת  אנשי  חילוניים,  פרסומאים 
החילוני מכיר ואוהב אותם, ושהם יקבלו תשלום 
ידעו  הם  החרדי.  לציבור  הסברה  שירותי  עבור 
מצויין איך לדבר ללבו של החילוני המצוי. אפשר 
שצריך  אומר  לא  אני  חרדיים,  אנשים  גם  לשכור 
דווקא כאלו שאינם שומרי תורה ומצוות חלילה, 
אבל כמי שמתעסק עם פרסום במגזר החרדי, אני 
שאתה  יודעים  שכולם  מה  את  שאת  ביתר  יודע 
באמצעות  החרדי,  למגזר  מוצר  לשווק  יכול  לא 
חילוני.  פרסום  משרד  ידי  על  שנערכה  פרסומת 
זה לא עובד. לכל מגזר יש סגנון דיבור, יש שפה, 
יבוא  אם  לפעמים.  שונה  מעט  מבטא  אפילו  יש 
מישהו שהם מכירים אותו כבר הרבה שנים מה־
לפיד  מיאיר  וקלס,  לעג  צחוק,  ויעשה  תקשורת 
בכל פעם שהוא פוער את הפה שלו כנגד המגזר 

החרדי, זה יכול לחולל פלאות. 
"כך גם צריך לעבוד במישור המשפטי. להגיש 
שיפתח  המשפטי  ליועץ  פניות  תלונות,  תביעות, 
בחקירה בחשד להסתה וכו'. צריך לשכור משפ־
טנים בכירים שיוכלו לעשות את זה בצורה מקצו־
עית. אני רוצה שכל ח"כ שמסית ידע שהוא גוזר 
על עצמו התמודדות עם תהליך משפטי שיימשך 
הרבה זמן אחרי שהוא אמר את אותה התבטאות 

מכוערת ופסולה. 
יעשה  שזה  חושב  באמת  לא  אני  "ושוב, 
מהפך. אנשים שאוהבים לשנוא ימשיכו לשנוא. 
לקושש  ימשיכו  קולות  שצריכים  פוליטיקאים 
קולות בכל דרך אפשרית. כבר ראינו כאן אנשים 
עמודי  על  החרדים  את  לתלות  שצריך  שאמרו 
הסתה  של  ביטויים  מיני  כל  ועוד  ח"ו  חשמל 
לא  המשפט  ומערכת  רסן,  כל  ומשולחת  פרועה 
מצאה לנכון לראות שזאת הסתה. אנחנו יודעים 
עצמה  המשפט  מערכת  וכמה  המצב  מה  בדיוק 
חצי  או  מנדט  יזיז  זה  אולי  אבל  אותנו.  'אוהבת' 
לאחר  יגרום  זה  אולי  ואולי  לשם,  מפה  מנדט 
תקופה של שנים, לשינוי כיוון בשיח הציבורי כך 
שהם 'ירדו' מאתנו קצת ולפחות יהיו לנו תקופות 
לחברתה.  אחת  בחירות  מערכת  בין  שקט  של 
מה שבטוח שלשבת בחיבוק ידיים זה לא פתרון, 
ולצד התפילה והדורון צריך גם לצאת למלחמה, 

מלחמה מהסוג שהזכרתי".

שיחה בשניים
שיחה יומית עם שני מומחים  

על ההסתה המככבת במערכת הבחירות

עיר האבות באר שבע הפתיעה בבחירות האחרונות באלפי 
קולות שהגיעו ליהדות התורה מתוך הציבור המסורתי והכללי, 
גדולי  של  לקריאתם  ונענו  התורה  ליהדות  קולם  את  שנתנו 

ומאורי הדור שליט"א להביא את הברכה לביתם.
האגו־ המהפכה  מאחורי  שעומד  מי  אבל  יודעים,  רבים  לא 

דאית בבאר שבע הינו סגן ראש העיר הרב שמעון טובול, איש 
אגודת ישראל, ואיתו הרב שמעון ספקטור, גיבורי כח אגודאים 
קידוש  של  קולות  לאלפי  ומתורגמת  בשטח  ניכרת  שפעילותם 

ה' – והקלפיות יוכיחו.
קולות לא מעטים מתוך הציבור המסורתי בעיר הגיעו בזכות 
עסקנים  ספקטור,  והרב  טובול  הרב  של  הברוכים  פעולותיהם 
ושמם  העיר,  תושבי  למען  ליאות  ללא  הפועלים  שמים  לשם 

הטוב הולך לפניהם.
על  דשמיא  בסיעתא  לחזור  מקווים  הקרובות  בבחירות 
והרב  טובול  הרב  אותה.  ולהעצים  להגדיל  ואף  הזו,  ההצלחה 

ויש  הנדרשים,  הרלוונטיים  הפילוחים  את  עשו  כבר  ספקטור, 
המצביעים  כמות  את  משמעותי  באופן  להגדיל  גבוהה  סבירות 

ליהדות התורה.
אכן, בסיור של נציגי מטה הארגון בשבוע שעבר היתה הפעם 
שיעזרו  הכלים  בכלל  דנו  והנציגים  מרכזית,  כתובת  שבע  באר 
לאנשי המעש בשטח לשמור על ההישג הכביר ולהרחיבו יותר 

ויותר נוכח גורליותן של הבחירות העומדות בפנינו. 
הציבור המסורתי בבאר שבע הולך וגדל, יש התעוררות רבה 
לתורה ויהדות. אך ברור לכל שבכדי שבאר שבע תוכל להמשיך 
ולשמור על צביון מסורתי, חייבים יהדות התורה חזקה, ולהגיע 
להישג משמעותי שיגיע מעיר האבות. המגמה להגדיל עוד יותר 
את מאגר הקולות מהציבור הכללי, כמובן לא על חשבון קולות 
יראו  וההשקעה  מאמץ  קצת  ועם  הטבעי.  מהמאגר  המצביעים 

את הפירות. 
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'המבשר' מדווח מדי יום ממטות אגודת ישראל
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הודעות חוק תכנון ובניה - 05/09/19

ירושלים | מכירהֳ
ל3 מחולקת  שאול,דירה  גבעת 
ל24 תבע  שח,   9000 מניבות  קטנות, 
מ"ר,ק"א, 4 כ.אוויר מחיר מציאה! בית 

הנדל"ן 0548567577
[20053879]

חד,   3 מבוקש!  מיקום  ש.הנביא 
משופצת  ק"ב,א.הרחבה  מ-סוכה, 
הנדל"ן-  בית  מציאה!  קומפלט,מחיר 

0548-567-577
[20053878]

חד'   3 ק''א,  חדשה,  ישראל,  בשרי   •
או  הזדמנות! 0548456212  חצר,  עם 

029966522
[20053872]

טובה!  דירה  ק''ב,  חד'   5 בתנובה,   •
''אברמציק נכסים 0548-456-212 או 

029966522
[20053871]

נוף  גבוהה  קומה  חד'   3 בכדורי   •
''אברמציק  בשוק!  חדשה  מרהיב!! 
או   0548-456-212 נכסים 

029966522
[20053870]

בבלעדיות!  אחרונה!  הזדמנות   •
יחי''ד   2  + חד'   4 תורה  בעזרת 
משופצת  שח,   7000 כ-  מכניסות 
0548- נכסים''  ''אברמצי'ק  לגמרי! 

456-212 או 02-9966522
[20053869]

פוטנציאלית  ק''ק,  אילן  בבר   •
''אברמציק  מ''ר,  כ80  להשקעה! 
או   0548-456-212 נכסים'' 

029966522
[20053868]

במקור ברוך קרוב לזכרון משה, דירה 
בוטיק, 4 בבנין  חדרים,  מ"ר, 4  כ 100 
כיווני אויר, חניה פרטית בטאבו, מזגן 
קומה  סוכה,  מרפסת  אזעקה.  מרכזי, 
נוחה . יחיד בקומה. אפשרות לקניית 
צביקה  תיווך  ש''ח   2,820,000 . מחסן 

רוזן 052-763-4444
[20053853]

מרפסות   2 חד'   3.5 פולין  ברמות 
052-7156455 אופציות.   + א'  קומה 

052-7669248
[20053839]

גדולה  יחידה   + חד   4 מציון  בתורה 
במחסנים  ענקית  יחידה   + חד'   3 של 
3850.000ש"ח  רק  מטר  כ180  סה'כ 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20053771]

הכל  יחידה   + חד   4 תורה  בעזרת 
מטר  כ-120  סה"כ  ומפואר  מושקע 
052-7658-638 3390.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053770]

קומת  השטיבלעך  ליד  חיים  בחפץ 
/נכה  לחנות  מתאים  מטר   80 כניסה 
052-7658- 1880.000ש"ח  רק  וכו' 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053769]

חד   3.5 פולנסקי  דושנסקי  באיזור 
 + אופציות   + מטר  כ80  מפוארת 
052- 2090.000ש"ח  רק  בגג  זכויות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053768]

(פסגות  בכדורי  ביותר!  מיוחדת 
 + מ"ר  כ-180  ענק,  פנטהוז  ירושלים) 
כ-100 מ"ר מרפסות, כיוונים מעולים, 
052-765- נדל''ן  שוורץ  מדהים!  נוף 

6888
[20053748]

רק  מטר   120 חד   5 בבליליוס 
052-7658-638 2800.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053747]

מטר   105 חד   4 משה  גבעת  באזור 
מידית  כניסה  ק"ה  לגמרי  חדשה 
052-7658-638 2620.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053745]

רק  מטר   74 חד   3.5 ביואל 
052-7658-638 1730.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053744]

חדשה  מטר   68 כ  חד   3 באשכנזי 
052-7658-638 1730.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053743]

תשואה  צפניה  אזור  למכירה  חנות 
052-7658- 490.000ש"ח  רק   4000

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053742]

ק"ב  מטר   85 חד   3.5 באז'-חנה 
052-7658-638 2130.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053741]

ק"א  חדשה  חד   4 מתתיהו  בן  ביוסף 
052-7658-638 רק2380.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053740]

 + חדשה  מטר   88 3חד  באוליהב 
052- 2390.000שח  וחניה  מחסן 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053739]

מפוארת  חד   3.5 חכם  בשמעון 
052-7658-638 2400.000שח  ק"ב 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053738]

 + מכניסה 3300  דיור  יחידת  בצפניה 
גג-60 מטר 760.000ש"ח -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053737]

ק"ב,  חדרים,  כ-3  ברוך,  במקור 
אופציות  סוכה,  ומוארת,  שמורה 
שוורץ  מיידית,  כניסה  להרחבה, 

נדל''ן 052-765-6888
[20053588]

כחדשה  משופצת  חד'   3.5 ביואל 
052- 1730.000ש"ח  רק  א  קומה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053577]

חדרים,   3-5 דירות  מבחר  בכדורי, 
שוורץ  וגבוהות,  נמוכות  בקומות 

נדל"ן 052-765-6888
[20053566]

חדרים,   3 בכדורי,  בשוק!  חדשה 
 + גדולה,  מרפסת  גבוהה,  קומה 
מחסן וחניה צמודים. שוורץ נדל"ן 

052-765-6888
[20053558]

מיוחדת ונדירה! בכדורי 5 חדרים, 
נוף,  מאוד,  מושקעת  נוחה!  קומה 
052- נדל"ן  שוורץ  וחניה.  מחסן 

765-6888
[20053557]

ענקית  דירה  בתנובה,  למבינים! 
פנימית,  חלוקה  ללא  מ"ר,  כ-200 
נוף מיוחד, שוורץ נדל"ן -052-765

6888
[20053556]

מיוחדת! בגוש 80, דירת 4 חדרים, 
מרפסת  גבוהה,  ברמה  משופצת 
קומה  מעלית,  חזית,  גדולה,  סוכה 
נוחה, שוורץ נדל''ן 052-765-6888

[20053554]

משופצת,  חדרים   4 תורה,  בעזרת 
עם  בבעלות  גג   + ק"ג  חזית, 
כניסה  מ"ר,  כ-58  לבניה  אופציה 
052-765- נדל''ן  שוורץ  מיידית, 

6888
[20053553]

מרווחת  חדרים,   5 בשנלר 
נוחה,  קומה  סוכה,  ומפוארת, 

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20053552]

ענקית,  ברוך,  במקור  מיוחדת! 
מרפסות  אוויר,  כיווני   4 מ"ר,   155
נדל''ן  שוורץ  א',  קומה  גדולות, 

052-765-6888
[20053551]

4 ברוך,  במקור  בשוק!  חדשה 
חדרים, 103 מ"ר, חדשה ומיוחדת, 
לחזית,  מ"ר   14 מרפסת  א',  קומה 
2,900,000 מיידית,  כניסה  מעלית, 
052- נדל''ן  שוורץ  גמיש,  ש''ח 

765-6888
[20053550]

חזית  מטר  כ80  חד  פנינה 3.5  באזור 
052- 2120.000ש"ח  רק  3כ"א  ק"ב 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053535]

המרכז  מלון  מול  בפינס  בבלעדיות!! 
ברמה  משופצת  מטר  כ-114  חד   4
לתיירים  מושכרת  חזית,  ק"ב  גבוהה 
רק  לחודש  בכ15000שח  מחול 
052-7658-638 2500.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053422]

ליד  צבי  בנווה   ! מזומן  לבעלי 
חניה  שטח  המרכזי,  השטיבלעך 
מטר   10 חצר   + מטר  כ12  מקורה 
מוצעת  שכירות  לחנות,  מאד  מתאים 
052- 520.000ש"ח  רק   4000 לפחות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053400]

משה- בזכרון  החלטה!  למהירי 
מפואר  מטר   95 חד   4 חיים,  חפץ 
והיימשע  חדיש  בנין  ק"א  ביותר 
052-7658-638 2380.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053399]

הנביא  בשמואל  בוטיק!!  בפרוקיט 
כל  מטר   115 חד   5 דירות  דושנסקי, 
דירה בקומה, רמת בניה גבוהה מאד!! 
2790.000ש"ח  רק  חודש   18 כניסה 
לשבוע הזה מחיר מיוחד -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053398]

חד   4 שמונים  -גוש  גרוסברג  באיזור 
לחזית,  גדולה  מרפסת   + מטר   95
שכנים  מעלית  ביותר  מושקעת 
2,890,000ש"ח  במחיר  ירדו  היימשע 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20053397]

בסורצקין!! 4 חד 95 מטר + שלד בנוי 
ק"ג  מדהים  נוף  אופציות,   + מטר   32
052-7658-638 2820.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053396]

זכרון- שטיבלעך  ליד  בבלעדיות! 
 + מטר  כ75  חד   3 ק"ק  משה 
רק  לעסק  מאד  מתאים  אופציות 
052-7658-638 1890.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053395]

צפניה  באזור  החלטה!  למהירי 
מושכרת  יחידה   + מטר   75 חד   3
סוכה  יפה  נוף  ק"ד  שח  ב-2500 
052- 2510.000ש"ח  רק  ומעלית 
7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס

[20053362]

ירדו במחיר! רב שפע 3 חד 88 מטר 
052- 2300.000ש"ח  רק  מדהים  נוף 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053299]

מטר   130 ענקית  חנות  גאולה  בלב 
33000 ב  חודשית  השכרה  אפשרות 
052-7658- 3950.000ש"ח  רק  שח 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053221]

הנביא  בשמואל  ביותר!  מיוחדת 
מפואר  דופלקס  ההימשע  הבנינים 
052-7658- מטר   200 כ  יחידה  עם 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053220]

3.5 מטר   82 דירת  חמד  פנינת 
מרפסות   2 נוחה  קומה  חד 
052-7658-638 רק2430.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053219]

ק"ב  חזית  מטר   103 חד'   4 באבינדב 
052-7658-638 2430.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053218]

פנטהוז  דירת  בסנהדריה  מציאה! 
 + מושכרת  יחידת   + מטר   170
ענקית  גג  מרפסת   + גדול  מחסן 
052-7658-638 3930.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053217]

מצוין/ בתורה  החלטה!  למהירי 
לדירת  מחולק  מטר  כ-130  אריאל 
3חד'  דיור  יחידת   + חדשה  -4חד 
מטר  כ-53  -3חד'  מחסן  יחידת   +
15000ש"ח  חודשית  תשואה 
052- 3930.000ש"ח  רק  מהיחידות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053181]

מטר   24 דיור  יחידה  שערים  מאה 
חדשה משוכרת ב 2800 שח רשומה 
052-7658- 650.000ש"ח  רק  בטאבו 

638 "היימשע תיווך-הנדלס'
[20053089]

העיר"  "שערי  המשרדים!!  בבנין 
מחסן 10 מטר רק 200.000 שח -052

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס
[20053088]

חזית  ק"א  מטר  כ50  חד   2.5 בגאולה 
052-7658-638 1320.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053087]

מטר  כ-80  חד  חפץ 4  בארץ  מציאה! 
ק"ב בנין טוב רק 1640.000ש"ח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20053086]

מ"ר   80 ק"כ  חד'   3 יצחק  מנחת 
ריהוט.   + לסוכה  גדולה  מרפסת 
02- תיווך  מזומן.  ש''ח   1,500,000

053-3179474 ,5379474
[20052386]

מיוחדת! סורוצקין חדשה ק"א 6 חד' 
 * לבעלז  ק.  מרפסות,   2  + מ"ר   160
תיווך  מחולקת.  ק"ב  חד'   6 אוהליהב 

053-3179474 ,02-5379474
[20052385]

מ"ר,   85 ק"ב,  חד'   3 פנינה   80 גוש 
גאולה  בבלעדיות   * ש''ח   2,700,000
מ"ר   75 חדשה,  חדשה,  חד',   3 יואל 
02- תיווך  יח"ד.  מ"ר   18 מתוכם 

053-3179474 ,5379474
[20052384]

ירושלים | השכרה
מרוווחת,  לזו''צ  גיורא,  בבר  יחידה   *
יפה  יחידה  בתנובה   * שח   4000
בזכרון   * שח.   5000 מרוווחת 
שח.   4500 מ''ר  כ50  מרווחת  יעקב, 
0504-165-775 נכסים''  ''אברמציק 

או 029966522
[20053877]

רשי  ברחוב  חד'   2.5 יחידות:  מגוון   •
מרווחות,  לזוצ,  יחידות   * 4350שח 
2.5 בשנלר    * 3350שח  מ-  בגאולה 
בכדורי   * מ''ר   20 חצר   + מרווח  חד' 
יפה!  קומפלט  מרוהטת  חד'   2.5
0504-165-775 נכסים''  ''אברמציק 

או 029966522
[20053874]

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. 
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הועדה המקומית לתכנון ובניה
 לחוק התכנון והבניה

ן
הודעת פרסום עפ"י סעיף 149

ק
 ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית 

ן ק
) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965

ף ע ע ףע ע ע ע
5 9בהתאם לסעיף 149 (1

מהות  אבוזגלו  ואביאל  אפרת 
ק ע עע

המבקש:  קשם   ,126/03/23 מתוכנית:  הקלות  למתן 
ן ק

20190427 בקשה 
ל הקלה  קפירוט ההקלות:  הקמת בית מגורים פרטי כולל קומת קרקע, ממ"ד, חניה מקורה וגדרות

קק , ק ן
פ פרסום:

מ-3.00 מ' ל-2.70  מ'. הקלה בקו בניין צידי צפוני 10%
ק , קע,

 מ' ל-2.70
ק

מ-3.00 בקו בניין צידי דרומי עד 10%
מ' הקלה בקו בניין אחורי מערבי 30% מ- 4.00

ן ק
מ'. הקלה בקו בניין אחורי מערבי 10% מ-4.00 מ' ל-3.61

ע ן ק

 ניוד שטח עיקרי מקומה א' לקומה קרקע בסך 19.52 מ"ר 
ע ן ק ק

ל- 40%  מ'. הקלה בתכסית מ- 35%
ע ן ק

מ' ל- 2.80
ק

9 הנגב 9 אופקים 0 מגרש: 800 כתובת:  חלקה: 1
ק ק

4. בגוש: 39664 בניית חומה משותפת בין המגרשים 800 ו799
כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתוכניות המצורפות אליה ללא תשלום, במשרדי הועדה המקומית 

ק קק ן

לתכנון ובניה אופקים, בשעות קבלת קהל. כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור 
ק ע , ק ן ע ן ,ע ק ן ע ן ע

יום  הבקשה, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל תוך 15 
ע ע ע ע ק ק ע , ק ען ע ע ע ק ק ע , ק

מפרסום זה. על המבקש להגדיל את המודעה ולתלותה בחזית המבנה בו מבוקשת הבניה. וכן להודיע 
ך ק ע ק ע ק , עק ק

(א) לחוק.
ע ןן

בכתב לכל דיירי המגרש בו מתבצעת הבנייה ולדיירי המגרשים הסמוכים על פי סעיף 149
ק ע ק קע ע ק ע

דייטש אברהם בן ציון יו"ר ועדת המשנה
ע ע

1)149 1965 149
1965

20191098 1520 66/104/03/3
58 29

66/104/03/3 18%
 66/104/03/3

16 129)

2190 10 3000
4

 

15

הועדה המקומית לתכנון ובניה בית שמש
והבניה  התכנון  לחוק 

ןן
149 סעיף  לפי  הודעה 

ק קע ע

149 . ניתנת בזה הודעה לפי סעיף
ן ןק ק ף ףע

התשכ"ה-1965
לוועדה  הגישה 

ף ףע ע
נחום רוחמה  כי: האמור  לחוק 

תוספת  הבקשה:  מהות  להקלה.  בקשה  להנ"ל 
ע קק

שטח – חצי מדו משפחתי (הסדרת מצב קיים). 
ק ק קק ק ק

30% ללא 
קק

 הקלה בקו בניין 
)

קהבקשה כוללת הקלה: ק
חצי מדו משפחתי. תאור 

ן ק ןק ק ק
פתחים. שימוש עיקרי:

ק קק ק

תכנית:  זמין.  רישוי   – בניה  ןתוספת 
קק

הבקשה: 
 .246 מגרש:   

ן
,,84 חלקה:  ,,5217 גוש:  בש/77/יד.

קק

 .20190328 בקשה: מס'   
, קק

,,26800070 בנין:  תיק 
במסירת  אין  שמש.  בית   ,

ק
7 האורן רח' 

ן
כתובת: 

קק

להנוסח לפרסום כאמור כדי לחייב את המהנדס 
ןן ,, ןןן

בדבר נכונות פרטי הבקשה להקלה או לשימוש 
החורג או כדי לחייב את הועדה לאשרם אף אם 

ק קק ק

תיבדק  הבקשה  לבקשה.  התנגדות  תוגש  לא 
ף ףע ע

התנגדות  המרחבית.  הבקרה  במסגרת  לגופה  
ק ק קק ק ק

14 תוך  להגיש  ניתן  הנ"ל  המבוקשות  להקלות 
קק

יום מתאריך פרסום הודעה זו למשרדי הוועדה 
ך ן ק ךק ן ק ק

המקומית לתכנון ובניה בית שמש, רח' נחל שורק 
ע ע עך ע ך

 רמב"ש (כתובת למכתבים: מרכז מסחרי ת.ד. 
ק , ן קק , ן ק

8
במשרדי  לעיון  מוצעת  התכנית  שמש).  בית   

)
5

הרגילות.  קהל  קבלת  ובשעות  בימים  הועדה 
ן ע ע ן) ע ע (

.02-5954870
ק קק

ניתן להתקשר לטל':
ע עע

שמעון גולדברג – יו"ר הועדה

הועדה המקומית לתכנון ובניה עיריית בני ברק הודעה
1965 והבניה תשכ"ה –  לחוק התכנון 

ק ע קן ע ן
פי סעיף 149 על 

ק קע ע

מספר: בתכנית  זו  לועדה  בקשה  הגיש 
ן ןק ק

אלימלך  אשלג 
ף ע ףע ע ע

בניה תוספת  זמין.  רישוי  בקשה:  מהות 
קק ך

201801169
לברכה מרתף  קומת  ותוספת  קרקע  בקומת  לדירה 

ןן קק

הקרקע. על  קומות  שתי  בן  בבניין  וזאת  טיפולית 
ף ק קע ק ףק ק קע ק ק

345
קק

 חלקה: 
ק קע

6188 בני ברק גוש:
ק קן ן

9
ןן
ברחוב סנש  בכתובת:

בגין 6%
קק

 .1 הבאות:  בהקלות  ב.  מגורים  אזור  ביעוד: 
קק

. העברת אחוזי בניה מקומה לקומה.
ן קק

2 שפור תנאי דיור.
קו דהיינו  מ'   

ק קק
1.85 ב-  דרום  בצד  בנין  בקו  הקלה   .

ע
3

מ' לצורך בניית ממ"ד.
קק

3.50  מ' במקום
ןן

1.65
קק

בניין יהיה 
קק

קו דהיינו  ס"מ   
ךך

76.0 ב-  דרום  בצד  בנין  בקו  הקלה   .
קק ןן

4
 מ' לצורך יישור עם בניה
קק

3.50  מ' במקום
ןן

2.74
קק

בניין יהיה 
קק

4
קיימת עקב אילוצים ארכיטקטוניים. וזה שלא בהתאם

ע עך ך קק ןן

/ב' החלות במקום. הודעה בהתאם לתקנות
קק

105
קק

לתכנית 
ע עק ק

בניה), (רישוי  והבניה  לתקנון התכנון  ישן)  ב' 
ק קע ע קק

2) (ב)  36
ללא מתן הודעה לזכאי לקבל הודעה לפי
,( ) ן ן ק ),ן) ) ן ן ק ן)

ל. 2016 6תשע"ו-
המעוניין כל  הזכאי.  של  מענו  העדר  נוכח  (ב), 

ע ק ע ען ק ע ן
36 סעיף 

יכול לעיין בבקשה האמורה במשרדי הועדה המקומית
ן ע ע ע ,( ן( , ף ףע ע

להגיש ורשאי  קהל  קבלת  בשעות  ברק.  בני  בעירית 
ק ע ק ן קע ע ק ן ע

מיום יום   14 תוך המקומית  לועדה  מנומקת  התנגדות 
ק ק ע ק קע ק ע ק ע

פרסום זה.  קבלת קהל: ימים א', ג' ה' בין השעות 13:00
ך ק ע ךק ק ע ק

. יום ג' בין השעות 17:00 - 15:30.
ק קק ק

10:00 -
אברהם רובינשטיין יו"ר הועדה

ןן

המקומית לתכנון ולבניה בני ברק
ע ןן

הודעה  ובניה עיריית בני ברק הועדה המקומית לתכנון 
1965 – תשכ"ה  והבניה  התכנון  לחוק   149 סעיף  פי  על 
מספר:  בתכנית  זו  לועדה  בקשה  הגישה  טולדנו  אתי 
שטח  תוספת  זמין.  רישוי  בקשה:  מהות  .201900625
בן שתי  בבניין  ב'  לדירה בקומה  גג  עיקרי+ממ"ד+חדרי 
בני ברק  4 בכתובת: ברחוב שמחוני קומות מעל הקרקע.
בהקלות  חלקה: 452 ביעוד: אזור מגורים ב.  גוש: 6188
הבאות: 1.הקלה בקו בנין בצד מזרח ב- 35 ס"מ דהיינו 
 .2 קו בניין יהיה 3.15 מ' לרבות סוכות במקום 3.50 מ'.
50 ס"מ דהיינו קו בניין יהיה  0הקלה בקו בנין בצד צפון ב-
8. הקלה בקו בנין בצד מזרח ב- 78 3 0 מ' במקום 5.00 מ'. 4.5
ס"מ דהיינו קו בניין יהיה 2.72 מ' לרבות סוכות במקום 
מ' לצורך בניית ממ"ד.  וזה שלא בהתאם לתכניות  3.50
הודעה  החלות במקום 105/ד/2 105/ב, 105/ג, 105/ס/2,
בהתאם לתקנות 36 (ב) (2ב' ישן) לתקנון התכנון והבניה 
לזכאי  הודעה  מתן  ללא  .2016 תשע"ו- בניה),  (רישוי 
של  מענו  העדר  נוכח  (ב),   36 סעיף  לפי  הודעה  לקבל 
הזכאי. כל המעוניין יכול לעיין בבקשה האמורה במשרדי 
הועדה המקומית בעירית בני ברק.  בשעות קבלת קהל 
4ורשאי להגיש התנגדות מנומקת לועדה המקומית תוך 14
יום מיום פרסום זה. קבלת קהל: ימים א', ג' ה' בין השעות 

.15:30 - 17:00 13:00 - 10:00. יום ג' בין השעות
אברהם רובינשטיין יו"ר הועדה המקומית לתכנון 

ולבניה ב נ י ב רק

1965

423-0472027

15 32
1965 89

 423-0472027
1002

 .6 160 1/38 3/329
5 7 1

170 6412
2  .171

2

www.iplan.gov.il
 100

60

08-9788409 72430 91
4532235 28 

103 09-7759666

.1989
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עיריית שדרות הוועדה המקומית לתכנון ובניה 
שדרות חוק התכנון והבניה התשכ"ה- 1965

סעיף  לפי  הודעה  שדרות  מקומי-  תכנון  מרחב 
הרינו   1965 תשכ"ה  והבנייה  התכנון  לחוק   149
המקומית  לוועדה  הוגשה  כי  בזאת  מודיעים 
בנייה.  להיתר  בקשה  שדרות  ובנייה  לתכנון 
ככר  כתובת:   ,241 0 מגרש:  בגוש: 1896, חלקה: 
המושבות, מס' בית 10, שכונת נאות יצחק רבין. 
המבקשים:   241  0  1896 מגרש:  חלקה:  גוש: 
 220976 בנין:  תיק  יאנה  ברששת  חנן  ברששת 
בקשה: 2019186 הבקשה כרוכה בהקלה הבאה: 
בקו  הקלה   10% צפוני  צדדי  בניין  בקו  הקלה 
תוספת  הבקשה:  מטרת   30% אחורי  בניין 
מ"ר.   11.31 אחסנה  מ"ר+   22.04 קיים:  למבנה 
ובתוכנית  בבקשה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
הועדה  במשרדי  תשלום,  ללא  אליה,  המצורפת 
בימים  שדרות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
ובשעות שהמשרדים פתוחים לקהל. כל הרואה 
ההקלה,  מעניין  להיפגע  עלול  או  נפגע  עצמו 
רשאי להגיש התנגדות לבקשה האמורה תוך 15 
ימים מיום פרסומה של ההודעה(על פי המאוחר 
הועדה  למשרדי  בעיתונים),  הפרסומים  מבין 
המקומית לתכנון ובניה שדרות. שכתובתה: ככר 
טלפון:   .80100 שדרות  ספרא  אדמון   8 הנשיא 
08-6620200 התנגדות לבקשה לא תתקבל ולא 
תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפרוט הנמקות 
שעליהן  העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי 

היא מסתמכת.
דורון טקטוק יו"ר

הועדה המקומית לתכנון ובניה
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המבשר | יום חמישי, ה' באלול תשע"ט | עמוד ה

נוף  גבוהה  קומה  חד'   4 בכדורי,   •
''אברמציק   ,$2550 מרוהטת  מדהים 
או   0504-165-775 נכסים'' 

029966522
[20053873]

חדשה  ג'  קומה  חד'   2 ברוך  במקור 
ש''ח.   3400 לל"ת  וממוזגת  מרוהטת 

054-8451851 052-7631882
[20053818]

תורה  חדרים4דירת 4ברח׳  להשכרה 
חדשה  משופצת  קרקע,  קומת  מציון 
לא מרוהטת לפרטים: 054-2374140
[20053815]

בדחיפות  דרוש  רציני  ללקוח 
להשכרה  מטר   1000 כ  גדול  בנין 
(תקציב  אלול  מזמן  החל  לישיבה 
"היימשע   052-7658-638 גדול) 

תיווך-הנדלס"
[20053095]

המ"ג 3 חד' ק"ב 85 מ"ר ברמה גבוהה 
ק"ג 80 חד'  סורוצקן 4  ש''ח  *   6,500
תיווך -02 ומרפסת.  נוף   + מ"ר 6,500 

053-3179474 ,5379474
[20052389]

מ"ר,   100 ק"9 חדשה  חד'   4 שמגר 
חיים  דברי   *    * ש''ח   8,500 מרוהט, 
4 חד' ק"א 120 מ"ר 7300 ש''ח גמיש 

תיווך 02-5379474, 053-3179474
[20052388]

תכלת  מיוחדת!   * חד'    5 סורוצקין 
פינתי  120מ"ר,  חד'   4 מרדכי! 
ק"ב  שירותים   3 מרפסות   2 וחדשה 
גמיש תיווך 02-5379474,  2500דולר 

053-3179474
[20052387]

ירושלים | חנויות ומחסנים
משופצת  שפע  רב  בקניון  מטר   200
35,000 ש"ח + מע"מ כולל דמי ניהול 

0527184181
[20053854]

בני ברק | מכירה
יפים  3ח'  בהזדמנות!  בגניחובסקי 
רק  60מ"ר  של  בנויה  תוספת   + קב 
03- "אפיק-נכסים"  1,460,000ש''ח 

053-3128884 5791514
[20053865]

מעלית   + ק"ב  חבקוק 120מ"ר  באזור 
2,390,000ש"ח  3כ"א  חניה   + חזית 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20053864]

מרפסת   + משופצת   3 הגר"א  באזור 
"אפיק- 1,930,000ש"ח  ק"א  12מ"ר 

נכסים" 03-5791514
[20053863]

 + כניסה  קומת  כ-3ח'  חברון  באזור 
"אפיק- 1,320,000ש"ח!  רק  אופציה 

נכסים" 03-5791514
[20053862]

כ-80מ"ר  אחרונה  ק"ב  בבירנבוים 
לחלוקה  מתאים  בגג  אופציה   +
03- "אפיק-נכסים"  1,600,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20053861]

ביונה-הנביא 3 גדולה + מרפסות ק"א 
"אפיק- ב-  מפתח  1,730,000ש"ח 

נכסים" 03-5791514
[20053860]

ענקית!  7ח'  מגדל-המים  באזור 
מאווררת  גבוהה!  ברמה  מושקעת 
מעלית   + ק"ה  מרפסת   + נוף   +
03- "אפיק-נכסים"  3,600,000ש"ח 

5791514
[20053859]

משופצת   3.5 השקט  בהרב-קוק 
1,850,000ש"ח  חניה   + מעלית   + ק"ב 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20053858]

ק"ב  3כ"א  ענקית  4ח'  גלויות  בקיבוץ 
חזית + מעלית 2,180,000ש"ח "אפיק-
053-3128884 נכסים" 03-5791514

[20053857]

חזית  ק"ג  4ח'  חגי  באזור  בהזדמנות! 
+ מעלית + חניה 3כ"א 2,080,000ש"ח 
053- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20053856]

מחולק  ק"ג  דופלקס  טרפון  באזור 
מרפסת   + י.הורים   + משופצת  ל-4ח' 
ומאוורר  פתוח  מושכרת  יחידה   +
03- נכסים"  "אפיק  2,380,000ש"ח 

5791514
[20053855]

 + 150מ"ר,  ק"ב  דירה  אהרן  ברמת 
מושכרת,  יחי"ד   + מרפסת,  70מ"ר 
אלבה-נדל"ן -03 חניה 4000000ש"ח 

914-3959
[20053834]

ברמב"ם  בוטיק  בפרויקט  למכירה 
חדש  פנטהאוס  עין  מרהיב  נוף  מול 
מוצמד  גג  מרפסת 30מ"ר   + 4חדרים 
בטאבו וחניה, ודירת שיפוע עם חצר 
2600000ש"ח  המחיר  וחניה  ענקית 

אלבה-נדל"ן 03-9143959 --
[20053833]

ברח' הלוחמים 15 דירות 3 חד' בבנין 
חדש - שיינפלד. 03-5785777

[20053765]

חד'   4-5 דירות   76 אנילביץ  ברח' 
בבנין חדש -שיינפלד. 03-5785777

[20053764]

חד'   4/5 דירות   63 עקיבא  ר'  ברח' 
בבנין חדש- שיינפלד 03-5785777

[20053763]

בני ברק | השכרה
2 ק"ק  משופצת   4 בדבורה-הנביאה 
כניסות 4,900ש"ח "אפיק-נכסים" -03

5791514
[20053867]

מושקעת  5ח'  לשנה!  להשכרה 
"אפיק- רוזובסקי  באזור  ומאובזרת 

נכסים" 03-5791514
[20053866]

קומפלט  מרוהטת  חדשה  חד'   2
בבנין  כוכבים   5 ברמת  מפוארת 

חדש. 052-7631082
[20053766]

בני ברק | משרדים
מפוארת  משרד!  יחידת  להשכרה 
ב.ס.ר  מתחם  נועה/  בבית  ביותר! 
מטבח  הכולללת  מושקעת  בקומה 
סביבת  ועוד,  כפול  שרותים  מרווח 
ההשכרה  חרדית  נשית  עבודה 
שח   3,500  /2,000 בלבד  לנשים 

הקודם זוכה! 0527674262
[20053361]

ביתר עילית | מכירה
140 חד   6 יצחק  בפחד  בבלעדיות 
ממש  וחדשה  ביותר  מושקעת  מטר 
052- 1810.000ש"ח  רק   2- קומה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053537]

5 בחבד  משותף  בטאבו  מציאה!! 
1320.000ש"ח  רק  ק"ג  מטר   130 חד 
מלא  ולרישום  למשכנתא  אפשרות 
"היימשע   052-7658-638 בטאבו 

תיווך-הנדלס"
[20053337]

מודיעין עלית | השכרה

ממוזגת,  מרוהטת,  עקיבא  ברבי  יח"ד 
052- ש''ח  ב-1750  מ.סוכה,  נוף, 

7643836
[20053882]

אלעד | מכירה

 + 3חד'  דירת  מציאה!  במחיר 
אוויר  כיווני  חזית,  משופצת,   ,1

מצויינים 03-6740326
[20053831]

בית שמש | מכירה

חדרים   3 סלונים  בשכונת  למכירה 
תיווך  בטאבו  גג   + הנוף  לכיוון  ק"ד 

0527149848
[20053681]

"פרוייקט  אברהם  ברמת  למכירה 
באמצע  א'  לרמה  צמוד  האצולה" 
תיווך  קרן  במחיר  דירה  בניה 

0527149848
[20053297]

בית שמש | השכרה

להשכרה בשכונת חפציבה 3 חדרים 
ק"ג שמורה ונקיה + מזגנים + סורגים 

כניסה מיידי תיווך 0527149848
[20053682]

צפת 

חד'  שלושה  דירת  להשכרה 
חיים-  מאור  בשכונת  משופצת 
050- 077-4149213 5 צה"ל 

4149217
[2008954]

באר שבע | מכירה

4 לאוניברסיטה  צמודה  להשקעה 
מתאימה  ראשונה.  קומה  חדרים 
רגר.  רחוב  על  מ״ר   112 לחלוקה. 

1,000,050 . יצחק 0527168793
[20053847]

ו׳  בשכונה  להשקעה  מעולה  דירה 
מתאימה  החרדית!  לקריה  צמודה 
ק״ד  גבוהה!  תשואה  לחלוקה, 

640,000 ש''ח יצחק 052-7168793
[20053846]

קרית גת 

בקריה   * למכירה:  הבית"  "תיווך 
מרפסת   ,2 קומה  חד'   3 החדשה 
החדשה  בקריה   * ענקית. 
חד'   2 לקריה  צמוד   *  4 קומה 
לקריה  צמוד   * ש''ח   600,000 ב- 
מבחר  ועוד   * מרפסת   + חד'   2
העיר  רחבי  ובכל  בקריה  דירות 
0504- עבער  יהשע  לשירותכם 

126-124
[20048907]

קרית גת | מכירה

מטבח  ממוזגת  שמורה  הקריה  מול 
ש''ח   730,000 חדשים  ואמבטיה 

לל"ת. 052-7150947
[20053788]

צפת | מכירה

8 חיים  במאור  חד'   4 דירת 
ממוזגת,  למירון  נוף  משופצת 

לל"ת. 052-7616823
[20053823]

טבריה | השכרה

במחיר  מהמם,  נוף  4חד'  בויצמן 
052- בודדים  לימים  אפשרות  מוזל, 

7695040
[20053848]

עמנואל | מכירה
בעמנואל  חדש  בפרויקט  למכירה 
מול  בבניין,  דיירים   8 הישוב,  במרכז 
עם  חדרים   3 דירות  עין,  מרהיב  נוף 
3 דירות  ש"ח,  מ640000  החל  חצר 
ש"ח  מ670000  החל  גג  עם  חדרים 

054-844-6671
[20053513]

3-5 אופציה  עם  מרווחות  דירות 
הון עצמי 30 אחוז שכונה חסידית 
073-706- אש״ח.  מ-690  החל 

9406
[20053175]

ישירות  חדרים   3-5 דירות 
עוצר  נוף  בנקאי  ליווי  מהקבלן 
החל  נדירה  הזדמנות  נשימה. 

מ-670 אש״ח. 073-706-9396
[20053174]

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

gmail.com
[20050219]

מול  חלומית  במושבה  נופש  וילת 
שבתות  לקבוצות,  מתאים  הכינרת 
בריכת  השנה,  ולימות  וחתן  גיבוש 

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

צפת 
בלתי  צפתית  חוויה   - חידות  חדר 
וקבוצות  למשפחות  מתאים  נשכחת. 

. לתיאום 0559182207.
[20053648]

ממוזגת  מרווחת  בכנען  יהודית  וילה 
בריכה  גדולה  חצר  עם  מאובזרת 
ונדנדה מרפסת מתאים לעד 25 איש 
ניתן  בנוסף   + סגורים  חדרים  חמשה 
מפוארת  זוגית  דיור  יחידת  להשכיר 

צמודה לווילה 9\050-4106132
[20053517]

נוף  סלון   + חד'   2  * ארוח:  דירות   2
חדר  דירת   * חדש  מטבח  לכינרת, 
מתאימה לזוג, שכונת ראסקו, 10 דק' 
053- בשפע.  חניה  מלעלוב,  הליכה 

3129516
[20052434]

עד  לקבוצות  בצפת  אירוח  מתחם 
מקווה  דשה,  מרחבי  איש,   100
אפשרות  ממוזג,  מתחם  במקום, 
(למעונינים  למהדרין.  לקיטרינג 
מקומות)   130 של  נוסף  מתחם 

072-3926958
[20052372]

מרפסת   + לזוג  צימר  ברסלב  בקרית 
מוארת,  נקיה,  לנוף,  צופה  גדולה, 
4 12 בצה"ל  דירה  וכן   *   * ממוזגת 
לתקופה  קומפלט,  משופצת  חד' 
054- 04-6922596 ממושכת. 

8433088
[20052313]

מ"ר,   60 חד',   3 בהאר"י,  בעתיקה, 
נפתחת,  ספה   ,(5  ,2) מיטות   7
החול:  לימות  נדנדה,  נוף,  מרפסת, 
ש''ח, 6-8 נפשות: 400  לזוג, 3-5   300
חמישי-מוצ"ש:  ש''ח,  נפשות:500 
1050 ש''ח, לילה נוסף 50 ש''ח הנחה 

לתמונות 052-7614435
[20050449]

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]

ומטופחות,  נקיות  נופש  יחידות   2
 . השנה  וכל  לביה"ז  חצר   + ממוזגות 

054-8642403 054-8408470
[20045324]

וצימרים  דירות  בעתיקה, 
ג'קוזי,  וחדשים,  מפוארים 
052- סוכה   + וחצרות  מרפסות 

2840299
[20042205]

בית חלקיה 
ומטופחת  יפיפיה  חדשה  וילה 
גדולה  חצר  כוללת  גבוהה  ברמה 
נדנדות  ישיבה  פינות  עם  ושקטה 
ערסלים וטרמפולינה גדולה. -054

(050-4162290) 8413636
[20053849]

מושב כלנית 
2 ענק,  ג'קוזי  חלומיים,  צימרים 
נוף  ומוצנעות,  פרטיות  בריכות 
החרדי,  למגזר  מתאים  מדהים!! 
לילות!   2 למזמינים  מבצע 
052- הארץ.  מכל  אוטובוסים 

8741443
[20052314]

טבריה 
ענק,  ג'קוזי  לזוגות,  בפוריה  צימר 
מטבחון  ופרטית,  מחוממת  בריכה 

מאובזר, ביה"כ. 053-4191553
[20053842]

פנטהוז מפוארת ומושקעת ברמה 
גבוהה מאוד!! נוף מדהים ומיוחד, 
7 חד' זוגיים אפשרות עד 30 איש, 
לציבור  מותאם  חרדית,  שכונה 
גריל  מנגל  גדולה  מרפסת  אנ"ש, 
לילדים,תאריכים  ומשחקים 
וביה"ז  הקיץ  לשבתות  אחרונים 
תמונות:  לקבלת   050-4190057

y0504190057@gmail. Com
[20052135]

נתניה 
מפוארת  חד   4 בנתניה  לים  סמוך 
מחיר  החלטה  למהירי  ומושקעת, 

מיוחד לבין הזמנים 0504195522
[20053402]

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

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

תפרח 
חדרים  יפיפה,  קמפוס  להשכרה 
 + מדשאה  וממוזגים,  מרווחים 
ומוצלת,  ענקית  פעילות  חצר 
055- לקיטרינג.  אפשרות 

6766440
[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]

גליל מערבי 
חניתה  יער  בלב  היער  באחוזת 
ירוק  הלבנון!!  להרי  מטורף  נוף 
ג'קוזי!!   + מאסטר  חדרי   4 עד! 
ברביקיו  כושר!  ח.  סאונות!  ספא 
מקווה  מחומם!!  זרמים  בריכת 
הבנוי מאוצר ובאר מרים!! ביה"כ + 
ס.תורה, מערכת מים חמים בשבת, 
10,000 ערוב  בשרי  חלבי  מטבח 

ש''ח ליום. 04-6521111
[20053291]

מירון 
למשפחות  במירון  ארוח  מילר 
קבוצות וזוגות + חדרי אוכל קרוב 
046989012 לרשב"י 0548594243

[20051879]

חצר  מושקעת,  חדשה  וילה 
השנה  ולימות  הזמנים  ענקית,לבין 

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

ירושלים 
חד',   5 מדהימה,  דירה  בשנלר!   •
''אברמצ'יק  תשרי,  לחגי  עדיין  פנויה 
מייל   02-9966522 נכסים-קייט'' 

an029966522@gmail.com
[20053876]

בכל  דירות  תשרי,  ולחגי  לר''ה   •
בירושלים,  האיכותיים  האיזורים 
02- נכסים-קייט''  ''אברמצ'יק 
an029966522@ מייל   9966522

gmail.com
[20053875]

דירות  מבחר  גאולה"  "תיווך 
בשכונות מרכז ירושלים לשב"ק / 
וארוכות.  קצרות  ולתקופות  חגים 

052-7143111
[20050756]

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]

חגי תשרי 
לדירות  התיווך  ירושלמי"  "קייט 
בין  בירושלים  ולחגים  השנה  לראש 
052-7183-861 השעות 20:00-24:00
[20053822]

לשכור?  רוצים  לחגים  דירות  תיווך 
בי-ם  ענק  דירות  מאגר  להשכיר?  או 

053-3132927
[20053821]

חדרים   4 דירת  השנה  לראש 
מרווחת  גדולה,  חדשה  בכדורי, 
 - לפרטים  מיטות.   9 וממוזגת, 

0504100074
[20053808]

לחגים.  דירות  תיווך  התיווך"  "בית 
050- 053-3104070 לפרטים: 

4158184 בשעות 19:30 ל-22:30
[20053762]

הבעל''ט  תשרי  וחגי  ר''ה  לקראת 
דירות  בירושלים  לנו  דרושות 
משכיר,   - שוכר  האזורים.  בכל 
 - מהיר''.  ''תיווך  הוא  שלך  הבית 
t026249468@ מייל  .026249468

gmail.com
[20053455]

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. 

בגני רוממה 3 חד' מרוהטת קומפלט, 
ממוזגת, נקיה, מטופחת + יח"ה. -054

8412682
[20049752]

לחגים  בירושלים  דירות  תיווך 
דירות  דרושות   * קצרות  ולתקופות 

גדולות 053-3132927
[20049545]

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

7617828
[20053697]

ברחבי  רכב,  השכרת   Sixt שלמה 
וליסינג,  מכירה  ובעולם,  הארץ 
מחירים  ואמינות,  שירות  עם 
052- אלבוים  נחמיה  אטרקטיביים. 

715-2486
[20045497]

למרכז ֶ ומהצפון  לצפון   - הסעות 
נוחים  חדשים  רכבים  הארץ  ולכל 
לקברי  בטיולים  התמחות  ומרווחים 
מים  ואטרקציות  נופים  צדיקים, 
תורה,  לבני  אטרקטיבים  מחירים 
חברה שומרת שבת. 050-4150505 / 

052-7657629
[20053516]

הגדלים  כל  רכבים   " דניאל  הסעות   "
וטנדרים  מיניבוסים   10/14/16/20
ומפוארים  ממוזגים  חדשים, 
0527-10- תחרות.  ללא  במחירים 

10-20
[20052696]

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 
במיוחד!!  חדיש  מקומות   23 רכב 

053-3188842
[20040846]

בירושלים ַ באידיש  חסידי  לת"ת 
דרוש מלמד לכיתת גן תחילת לימוד 
אותיות. קו"ח לפקס: 02-5783362 או 
mefakeach122@gmail. למייל. 

com
[20053880]

בירושלים  ספרדי  תורה  לתלמוד 
 + ה'  לכיתה  אחה"צ  מלמד  דרוש: 
למייל:  קו"ח  טובים  תנאים  נסיון, 

CH0527680@GMAIL.COM
[20053852]

* דרושות נקדניות * לעבודה בתחום 
למייל  חיים  קורות   . ניקוד  הגהת 

Arikb9@gmail.com
[20053835]

עובד  דרוש  ברק  בבני  למסעדה 
הצהרייםערב  אחר  לשעות 

0583254986
[20053820]

רציני  מוקד  לפתיחת  אישה  דרושה 
052- כלכלי  סיכון  ללא  לפוראוור 

7684222
[20053812]

מנהלת  דרושה  ברק  בבני  למשרד 
מקום  למילוי  ניסיון  עם  חשבונות 
לפקס  חיים  קורות  חודשים   6 ל 

15336774030
[20053809]

מנהלת  דרושה  בירושלים  לחברה 
יתרון  גדול  וראש  נסיון  עם  חשבונות 
ידע בSAP מיידי וכן דרושה מזכירת 
מכירות  אנשי  דרושים  וכן  דיגיטל 
עילית,  מודיעין  ירושלים,  באזור 
אחוזים,   + בסיס  שכר  לציון.  ראשון 
קורות חיים לפקס 025794337. מייל 

sofachairs6@gmail.com
[20053689]

פקיד/ה  דרוש/ה  בב"ב  למשרד 
 .9:00-16:00 כספים.  לאיתור 
לעבודה  פקיד/ה   * ש"ח   11,000
הגעה  אישורי  לביצוע  מהבית 
תקנים),   3) וחתונות,  לאירועים 
נדרש  לא  ביום,  שעות   2-3
למשרד   * לשעה  ש''ח   35 ניסיון, 
מנהל/ת  דרוש/ה  בי-ם  אדריכלים 
072- קריירה   .8:00-13:00 משרד 

22-222-62
[20051813]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

בירושלים  מיוחד  לחינוך  לישיבה 
דרושים סייעים לשעות הצהריים, 
netivothalimod@ למייל  קו"ח 

gmail.com
[20049606]

לעבודה  רציניים  אנשים  דרושים 
נוספת מהבית ללא צורך במחשב או 

באינטרנט. 054-8520194
[20047926]

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]

ָ *   *   * לזיכוי-הרבים  תורם  דרוש 
מצווה  ושכר  מצווה  גוררת  מצווה 

מצווה *  *  * 058-3275870
[20053813]

TUPPERWARE מכירה קבועה 
בתאום  יחודיים  טאפואר  כלי  של 
בזמן הכי נח לכם ב.יוזביץ שומרי 
ירושלים 052-7632235 אמונים 9 

052-7632224
[20052259]

עסקים 
שנות   15 בעל  מצליח  למפעל 
וותק דרוש משקיע בתנאים נוחים 
חרדית.  בהנהלה  נאים,  ורווחים 

לפרטים נוספים: 052-7641972
[20053575]

השקעות 
רווחים  הסת"ם.  בענף  השקעה 
052-7623142 מאד!!  גבוהים 

שלמה
[20053388]

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

8426765
[20051559]

כתיבת ברכות 
דווקא  או  סיום  במשפחה?  שמחה 
מה  רק  מתנה  לתת  רוצים  התחלה? 
ברכות  כתיבת  הברכה?  זה  שחסר 
052- ובחריזה  בחן  מטרה  לכל 
Rk5091750@gmail. 7174127

com
[20053837]

תמלול 
רב,  ניסיון  עם  מקצועי  מתמלל 
052- בתחום.  עבודות  מקבל 

7637743
[20051562]

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]

אומנות 
קורסים  מרתון  עכשיו,  חיל  באשת 
ובכלל,,,,  סוכה  נוי  בנושא  וסדנאות 
03 0504154152 טל'  חומרים,  כולל 

6168364 גם לבנים
[20052703]

הארכיון היהודי 
עיתונות  שנות   180 "מדהים" 
מתקדמת  חיפוש  בתוכנת  יהודית 
עורך  לכל  חובה  ש"ח   325X36
055-6721400 והיסטוריון 
J A 1 8 0 1 8 0 1 8 0 @ G M A I L .

COM
[20053756]

מיתקן לגלילי ניילון 
ניילון  גלילי  כמו"כ  בית,  בכל  חובה 
050- הגדלים  בכל  אייכותיים 

4112426
[20053883]

השבת אבידה 
ונישואין) (יהלום  טבעות   2 אבדו 

בכותל במוצ"ש ראה 058-3277490
[20053844]

עם  שחור,  תיק   402 בקו  נשכח 
053- ומפתחות.  פלאפון  מצלמה, 

3152037
[20053840]

בעקיטשע,  המכילה  שקית  נאבדה 
ציצית צמר ועוד ביגוד ביום שני כ"ה 
052-7127176 בירושלים/בב"ב  באב 

053--3160364
[20053830]

402 בקו  בערב  באב  בכ'  פלפון  אבד 
מב"ב לי-ם / בתחנת בלוי צומת מרן. 

02-5817419 052-7697419
[20053824]

דף היומי בבלי: כריתות טו    דף היומי ירושלמי: שבת ג    חובות הלבבות:
חשבון הנפש החמישי (ההבנה)    משנה יומית: אבות ג, ד-ה    הלכה יומית:

או"ח תקסב, ז-ט    רמב"ם יומי: ברכות א-ג    שו"ע הרב - רב יומי: פ, א-ג   
  דף היומי - זוהר: פקודי, ריג-רלה    חפץ חיים: רכילות ו, ג-ד    העמוד 
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12:3812:3912:3912:4012:4012:37חצות היום
13:0913:1113:1013:1213:1213:08מנחה גדולה

19:0319:0019:0219:0119:0118:57שקיעת החמה
זמנים למחר

4:444:454:434:484:464:41עלות השחר
5:255:265:255:285:285:23זמן ציצית ותפילין

6:166:226:146:196:196:15הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
סנטר פארם  03-7411367 אהרונוביץ  052-8098620 כנפי נשרים 24    בני ברק סופר פארם ג. שאול ירושלים
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00  סופרפארם  סופרפארם מינסטור 12    תל אביב
הנשיא  8823639 שד' ויצמן  אבן גבירול  077-8881090 רח' אבן גבירול 124 מהשעה 19:00עד 24:00    נתניה
077-8880100 קניון  סופר פארם איינשטיין 077-8882630 איינשטיין 139    רמת גן סופרפארם 36    חיפה
077-8880640 מרום סנטר לנדאו 7 מהשעה 09:30 איילון - אבא הלל 165 מהשעה 8:00 עד 01:00  סופרפארם

פארם  סופר  אשדוד רצוף     עד 23:00  מהשעה 8:00  חולון  הופיין 52   6519153 אהרון חולון עד 24:00    
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

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.58-
אתמול: 211.575-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
29-18

תל אביב
30-23

חיפה
28-22

גולן
31-21

טבריה
36-25

גליל
27-18

באר שבע
33-19

אילת
38-28

מזג האויר
טמפ' ללא שינוי ניכר

היום - מעונן חלקית. בשעות 
הבוקר ייתכן טפטוף בצפון 

הארץ ובמישור החוף. 
הטמפרטורות יהיו ללא שינוי 

ניכר.

שישי - מעונן חלקית עד נאה. 
הטמפרטורות תעלנה במקצת 

בעיקר בהרים.

שבת - מעונן חלקית. תחול 
ירידה קלה בטמפרטורות.

ראשון - מעונן חלקית. בשעות 
הבוקר ייתכן טפטוף בצפון 

הארץ ובמישור החוף.

ראשוןשבתשישי
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 10:00-12:30 ‘   17:00-22:00 11:00-14:00  ‘ -‘   “   :  ‘
10:00-12:30 ‘   17:30-21:30 ‘ -‘     

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  03-6161067 09:00-15:00 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
עמלנו מסגרות לנוער חרדי מתמודד בפריסה  דיסקרטי להורים בבעיות חינוכיות ורגשיות, 1599-590-590

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466
אטראו שוקי הון בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שתתקיים 
ביום ה', 10 באוקטובר 2019 בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב הארבעה 21 (קומה 17), 

תל אביב ("האסיפה"). על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות שתמציתן להלן: 
חיצונית  כדירקטורית  (שניה)  נוספת  לכהונה  שפירא  כספי  מיכל  גב'  של  מחדש  1. מינוי 

בחברה;
2. אישור תקופתי למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה;

3. אישור הארכת הסכם הניהול של החברה עם בעלת השליטה בה, לידר החזקות והשקעות 
בע"מ, לתקופה בת 3 שנים החל מיום 1 בנובמבר 2019.

לפרטים נוספים אודות ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה ולנוסחן המלא של ההחלטות 
ראו דוח זימון אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום 4 בספטמבר 2019 ("דוח הזימון"). 

בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל באופן אישי 
ההצבעה  כתב  נוסח  אלקטרונית.  בהצבעה  או  הצבעה  כתב  באמצעות  או  שלוח  ידי  על  או 
והודעות עמדה (ככל שתינתנה) בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות 
("אתר ההפצה") ובאתר הבורסה בכתובת   www.magna.isa.gov.il ניירות ערך בכתובת: 
www.tase.co.il. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר 

  .votes.isa.gov.il :ההפצה או במערכת ההצבעה האלקטרונית בכתובת
העתק מדוח הזימון על נספחיו ומהנוסח המלא של ההחלטות שעל סדר היום יועמדו לעיון 
במשרדי החברה, בתיאום מראש, בטל': 03-6845500, בימים א' - ה' (למעט ערבי חג וחול 
המועד) בין השעות 09:00 - 16:00 וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתר ההפצה. המועד 
הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, הינו תום יום המסחר בבורסה 
ביום 12 בספטמבר 2019 ("המועד הקובע"), ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום 
בספטמבר   30 לחברה:  עמדה  הודעות  להמצאת  האחרון  המועד  שלפניו.  האחרון  המסחר 
 .2019 באוקטובר   5 עמדה:  להודעות  הדירקטוריון  תגובת  להמצאת  2019. המועד האחרון 
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הנו: 10 באוקטובר 2019 בשעה 08:00. המועד 

האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית הנו: 10 באוקטובר 2019 בשעה 06:00.
אטראו שוקי הון בע"מ  
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פרויקט האנרגיה הגדול בהיסטוריה של מדינת ישראל מתקרב לנקודת השיא:

אסדת לוויתן תגיע לישראל בימים הקרובים 
החלקים התפעוליים מהם בנויה האסדה יוצבו באמצעות העגורן הימי הגדול בעולם על גבי יסודות האסדה 

שהונחו בתחילת השנה 

הג־ האנרגיה  פרויקט  לוויתן, 
דול בהיסטוריה של מדינת ישראל 
הפקת  הסופיים:  לשלבים  מגיע 
ללקוחות  ואספקתו  הטבעי  הגז 
בארץ ובאזור אשר צפויה לקראת 
התפעוליים  החלקים  השנה.  סוף 
שונות  יחידות  מחמש  שמורכבים 
לוויתן,  אסדת  את  יחדיו  המהוות 
בימים  לארץ  להגיע  צפויים 
דוברות.  ארבע  גבי  על  הקרובים 
הגדול  הימי  העגורן  יגיע  במקביל 
יתמקם  מהחוף,  שיראה  בעולם, 
שהוצבו  האסדה  ליסודות  בסמוך 
בתחילת השנה ויבצע, את מלאכת 

הרכבת האסדה. 
וההרכבה  ההנפה  תהליך 
ובסופו  שבועות,  כארבעה  יימשך 
יעזוב העגורן את האזור. במקביל 
כלי  מספר  של  עבודתם  תמשך 
העבודות  להמשך  שנדרשים  שיט 
ההזרמה  לתחילת  עד  ההתקנה 
השיט  כלי  מספר  המסחרית. 
במהלך  בהדרגה  יפחת  באזור 
על  כי  יצויין  הקרובים.  החודשים 
והבטחון,  החוץ  ועדת  החלטת  פי 
כ־3 של  ברדיוס  שיט  איסור  חל 
מסי־ לאסדה,  מסביב  קילומטרים 

בות בטחוניות ובטיחותיות. 
במרחק  מוצבת  לוויתן  אסדת 
של כ־10 ק"מ מהחוף בעומק מים 
של 86 מטרים, וגובהה 47 מטרים 
מעל פני הים. זרוע האסדה שהיא 
האס־ של  הבטיחות  ממערך  חלק 

דה, מגיעה לגובה של 130 מטרים 
סיפוני  של  אורכם  הים.  פני  מעל 

80 ורוחבם  מטרים   102 האסדה 
טון.  אלף   38 משקלם  מטרים. 
במבנה התפעולי ממוקמים מתקני 
העוב־ צוותי  מגורי  בגז,  הטיפול 
מסו־ מנחת  עבודה,  מרחבי  דים, 

בעת  רק  שיופעל  לפיד  וכן  קים, 
ממערכת  חלק  המהווה  הצורך, 
הפליטות  והפחתת  הבטיחות 
בקצה  וממוקם  מהאסדה,  לאוויר 
האסדה  על   .(BOOM) הזרוע 
מותקנות כל המערכות הנדרשות 
תלות  ללא  העצמאי  לתפעולה 
במערכות חיצוניות. לאחר חיבור 
יבוצעו  התפעול  מתקני  והרכבת 
ההפקה  תחל  טרם  הרצה  בדיקות 

המסחרית. 
האסדה  את  שירכיב  העגורן, 
יכו־ בעלי  מנופים  בשני  מצוייד 

כל  טון  עד 10,000  של  הרמה  לת 
אחד, אורכו 220 מטר, רוחבו 102

ועד  המים  מפני  וגובהו  מטרים 
מה  מטרים  כ־195  הזרועות  קצה 
המנופים  לספינת  אותו  שהופך 
מתמחה  העגורן  בעולם.  הגדולה 
קיבוע  ימיים,  יסודות  בהרכבת 
ייחו־ יכולת  לו  ויש  ימיים,  מבנים 

דית לעבוד במים עמוקים. 
ממאגר  הטבעי  הגז  הפקת 
משמ־ הפחתה  תאפשר  לוויתן 

בפחם  השימוש  בהיקף  עותית 
לא  אשר  חשמל  לייצור  המזהם 
המשק  נשען  עוד  כל  התאפשרה 
על מקור מפיק אחד של גז טבעי. 
של  סגירה  ייאפשר  מלוויתן  הגז 
בתחנת  פחמיות  ייצור  יחידות 
יחי־ של  והסבה  בחדרה  הכוח 

גז  באמצעות  לייצור  אחרות  דות 
ניכר  לצמצום  שיביא  דבר  טבעי, 
בזיהום האוויר, ויביא לכך שמשק 
להתבסס  יוכל  הישראלי  החשמל 
כמעט באופן בלעדי על ייצור בא־

אנרגיה  ומקורות  טבעי  גז  מצעות 
ההפקה  בזכות  בנוסף,  מתחדשת. 
לראשונה  ישראל  תייצא  מלוויתן 
משמעותיות  כמויות  בהיסטוריה 

של גז טבעי למדינות שכנות.
היקף כמות הגז הכוללת במא־
BCM ב־934 נאמדת  לוויתן  גר 

TCF וכמות הגז הניתנת  שהם 33
BCM 605 על  עומדת  להפקה 

לוויתן  מאגר   .TCF 33כ־ שהם 

קילומטרים  כ־125  הממוקם 
בדצמבר  התגלה  לחיפה  מערבית 
הטבעי  הגז  למאגר  ונחשב   ,2010
בעולם  שנתגלה  ביותר  הגדול 
שנות  בעשרים  הקודם.  בעשור 
נובל  גילו  המשותפת  פעילותן 
(השותפות  קידוחים  ודלק  אנרג'י 
למעלה  רציו)  עם  ביחד  בלוויתן 

BCM גז טבעי.  מ־1000
השלב הראשון בפיתוח מאגר 
לוויתן, שעלותו 3.75 מליארד דו־

המורכב  ימי  תת  פיתוח  כולל  לר, 
מ־4 קידוחי הפקה בעומק ממוצע 
הים.  לפני  מתחת  ק"מ  כ־5  של 
הפקה  כושר  בעל  הוא  קידוח  כל 
מדי  טבעי  גז   MMcf כ־300 של 

של  שנתית  הפקה  יכולת  עם  יום, 
מהמאגר  הטבעי  הגז   .12BCMכ־
צינורות  שני  באמצעות  יועבר 
ק"מ  כ־120  של  באורך  תת־ימיים 
ישירות לאסדת לוויתן שממוקמת 
בגז  הטיפול  מהחוף.  ק"מ  כעשרה 
המטופל  והגז  בים,  כולו  ייעשה 
צי־ באמצעות  מהאסדה,  יוזרם 

שחובר  קרקעי  תת  כניסה  נור 
הארצית  הגז  הולכת  למערכת 
לישראל),  גז  (נתיבי  נתג"ז  של 
המתאר  בתכנית  שהוגדר  כפי 
הגורמים  ידי  על  ואושר  הארצית 

הרלבנטיים. 
של  שותפות  הוא  לוויתן  פרויקט 
נובל אנרג'י, דלק קידוחים ורציו. 

מתחזק שיתוף הפעולה הישראלי 
עם משרד הפנים הרומני

מאת חיים מרגליות

לבטחון  המשרד  משלחת 
בראשות  הישראלי,  הפנים 
אסטרטגיה  בכיר  סמנכ"ל 
אלו  בימים  מבקרת  הורן,  איתן 

ברומניה.
בין  מפגש  הוא  הביקור 
מתקיים  אשר  עבודה  קבוצות 
וברומניה  בישראל  שנה  מדי 
הסכם  במסגרת  לסירוגין 
בין  שנחתם  פעולה  לשיתוף 
שנים.   18 לפני  המשרדים  שני 
במהלך הביקור של קבוצת הע־
וסיורים  דיונים  יתקיימו  בודה 
פשיעה  בנושאי  יעסקו  אשר 
לו־ חקירות,  שיטות  מאורגנת, 

חמה בטרור, זיהוי פליל וחירום 
והצלה.

המדי־ בין  מההסכם  כחלק 
קבוצות  תתי  מספר  הוקמו  נות 
שני  של  ליבה  בנושאי  עבודה 
בנושאי:  היתר  בין  המשרדים, 
כלכלית,  ופשיעה  הון  הלבנת 
לוח־ הגבול,  משמר  חקירות, 

זיהוי  טכנולוגיות  בטרור,  מה 
אסו־ עם  התמודדות  פלילי, 
באירועי  הצלה  ומאמצי  נות 

חירום. 
התקיים  וחצי  כשנה  לפני 
מפגש העבודה השנתי האחרון 
בישראל,  העבודה  קבוצת  של 
שיתופי  את  להדק  סוכם  בו 

הפעולה בין המשרדים.

סוכלה הברחת אלפי 
קופסאות סיגריות
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במעבר  מג"ב  כוחות  בפעילות 
הס־ רכב  השוטרים  עצרו  חיזמא, 
עות חשוד לבדיקה. בחיפוש ברכב 
368 שהכילו  קרטונים  אותרו 
ככל  אותם  סיגריות  של  פאקטים 
הנראה ניסה החשוד להבריח בש־
ווי מוערך של אלפי שקלים. הנהג, 
תושב שועפאט בשנות ה־30 לחייו 

עוכב לחקירה.
סיכלו  השבוע  יותר  מוקדם 
של  נוספת  הברחה  השוטרים 
סיגריות  של  פאקטים  עשרות 

פרטי  ברכב  הפעם  מוברחות, 
חיזמא  במעבר  לעבור  שניסה 
תושב  הנהג,  ירושלים.  לכיוון 
מזרח ירושלים בשנות ה־50 לחייו 

עוכב לחקירה. 
במשמר הגבול מדגישים שה־
המו־ והמוצרים  המזון  סחורות, 

ללא  בישראל  לשווקים  ברחים 
עלולים  הנדרשים,  האישורים 
לסכן את בריאות הציבור וכי לצד 
במעברים  טרור  לסכל  המאמץ 
מתבצעות  ירושלים  עוטף  בגזרת 
ההב־ לסיכול  רבות  פעילויות  גם 

רחות.

מנדלבליט נגד חוק המצלמות: 
"קיימת מניעה משפטית"

היועץ המשפטי לממשלה הודיע לראש הממשלה כי קיימת מניעה משפטית 
לאישור החוק בתקופת בחירות ^ הליכוד: "עמדה מדאיגה; החקיקה תקודם"
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לממשלה,  המשפטי  היועץ 
לראש  הודיע  מנדלבליט,  אביחי 
ולשרי  נתניהו  בנימין  הממשלה 
"קיימת  כי  והפנים  המשפטים 
חוק  לאישור  משפטית"  מניעה 
המצלמות אותו מקדמת הממשלה 

– בתקופת הבחירות.
לאפשר  נועדה  החוק  הצעת 
המפלגות  מטעם  למשקיפים 
הק־ בתוך  לעבירות  חשד  לתעד 

לפיות.
להודעת  הגיבו  בליכוד 

בת־ "קיבלנו  ואמרו,  היועמ"ש 
נגד  היועמ"ש  עמדת  את  דהמה 
הצבת  לאפשר  החוק  הצעת 
הקלפיות  באולם  מצלמות 
את  בוודאות  שימנע  באופן 
זיוף  ידי  על  הבחירות  גניבת 

קולות".
שמ־ המשפטיים,  "הגורמים 

נגד  דרך  בכל  לפעול  היה  חובתם 
נוהגים  קולות,  של  הוודאי  הזיוף 
ברורות.  לא  מסיבות  הפוך  בדיוק 
מה גם שהצעת החוק להצבת מצ־
למות מבהירה שלא מדובר בשום 
הפ־ מאחורי  ההצבעה  של  תיעוד 

תיש־ הבחירות  ושחשאיות  רגוד 
מר בקפדנות", הוסיפו במפלגה.

עוד אמרו כי "עמדת היועמ"ש 
העובדה  לאור  במיוחד  מדאיגה 
שתופעת  קבע  מלצר  שהשופט 
להילחם  ושיש  מסוכנת  הזיופים 
מהבחי־ קלפיות  העביר  ואף  בה, 
המשט־ לבדיקת  האחרונות  רות 

רה".
קבלת  לאחר  כי  הבהירו  עוד 
שר  היועמ"ש,  של  הדעת  חוות 
המשפטים אוחנה הודיע כי ימשיך 
בהליך החקיקה ויביא את ההצעה 

לממשלה. 

נציגי ישראל בעולם יחלו 
היום את ההצבעה

ההצבעה של הדיפלומטים הישראלים תיפתח בניו זילנד ותסתיים בסן 
פרנסיסקו, יממה לאחר מכן. לראשונה תפתח קלפי ישראלית ברואנדה
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לכנסת  לבחירות  ההצבעה 
הדיפלומטיות  בנציגויות  ה־22 
תחל  העולם  ברחבי  הישראליות 
מדינת  עובדי  חלק  בה  ויטלו  היום 
ישראל ונציגי המוסדות הלאומיים 

המשרתים בחו"ל.
נצי־ ב־97  ייערכו  הבחירות 
הפ־ העולם  ברחבי  ישראל  גויות 
ובהש־ מדינות,  פני 77  על  רוסות 

תתפות של מעל 5,000 בעלי זכות 
בחירה ישראלים.

שגריר  יהיה  להצביע  הראשון 
זי־ ניו  בירת  בוולינגטון,  ישראל 

כבר  שיצביע  גרברג,  יצחק  לנד, 
היום בחצות (שעון ישראל), ומיד 
השגרירות  עובדי  יצביעו  אחריו 
ההצבעה  אוסטרליה.  בקנברה, 
תסתיים בנציגות ישראל בסן פר־

נסיסקו בחוף המערבי של ארה"ב 

בבוקר   06:00 בשעה  שישי  ביום 
(שעון ישראל).

בניו  הישראלית  בקונסוליה 
שבהן  קלפיות  שתי  יוצבו  יורק 
זכות  בעלי   776 להצביע  צפויים 
ביותר  הגבוה  המספר   – בחירה 

של מצביעים בנציגות בחו"ל.
קלפי  לראשונה  תפתח  השנה 
זאת  רואנדה,  בירת  בקיגאלי, 
ישראל  שגרירות  פתיחת  לאחר 

במדינה באפריל האחרון.
עול־ בפריסה  הבחירות  קיום 
מית כה רחבה והיקף לוגיסטי נר־

חב מתאפשר הודות לגיוס המערך 
הקונסולרי של משרד החוץ.

המשרד יפעיל את חדר המצב 
הבחירות  ביום  מיוחדת  במתכונת 
על  בקרה  וביצוע  ליווי,  לניהול, 
תהליך הבחירות, כאשר בכל אחת 
ינוהל  ההצבעה  תהליך  מהנציגות 
מקומית  בחירות  ועדת  ידי  על 

בראשות הקונסול הישראלי.
כי  אמר  כץ  ישראל  החוץ  שר 
"הדיפלומטים הישראלים ושליחי 
ישראל  את  המייצגים  המדינה 
המאבק  בחזית  ועומדים  בחו"ל 
הראשונים  להיות  זוכים  הלאומי, 
הדמוקרטית  זכותם  את  לממש 
מתא־ הדבר  לבחירות.  ולהצביע 

המערך  להירתמות  הודות  פשר 
הלוגיסטי חובק העולם של משרד 
האינט־ את  לקדם  שנועד  החוץ, 

בניכר  ישראל  מדינת  של  רסים 
ולטפל בצרכיהם ומצוקותיהם של 

ישראלים בכל רחבי תבל".
משימו־ לכל  במקביל  "היום, 

המשרד  מתגייס  השוטפות,  תיו 
גם למימוש זכות ההצבעה של כל 
שליחי המדינה בחו"ל וגאה להיות 
מניף הדגל הראשון בבחירות לכ־
ישרא־ נציגויות  ב־97  ה־22,  נסת 

ליות ברחבי העולם".

סקר: 56 מנדטים לגוש הימין
על פי הסקר, מפלגת הליכוד עם 32 מנדטים. גוש השמאל והערבים עם 55 מנדטים
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מסקר שביצע מכון מדגם עבור 
כי  עולה  אתמול  ופורסם  'וואלה' 
מנ־  56 מקבל  הימין־חרדים  גוש 
עם  והערבים  השמאל  גוש  דטים. 

55 מנדטים.
מפלגת הליכוד מובילה עם 32

מנדטים על פני 'כחול לבן' הזוכה 
של  בכוחו  העליה  מנדטים.  ל־31 
'ימינה'  חשבון  על  מגיעה  הליכוד 

היורדת מ־10 מנדטים ל־9.

בסקר  מקבלת  התורה  יהדות 
מנדטים.   7 וש"ס  מנדטים   8 זה 
ישראל ביתנו של ליברמן מקבלת 

9 מנדטים.
הר־ מקבלת  השמאל  בגוש 
מנדטים,   10 המשותפת  שימה 
שפיר,  של  הדמוקרטי  המחנה 
הורביץ וברק עם 7 מנדטים ואילו 
'עו־ מנדטים.   7 עם  העבודה־גשר 

צמה יהודית' לא עוברת את אחוז 
החסימה עם 2.7%.

לתפקיד  ההתאמה  בשאלת 

ראש  מקבל  הממשלה  ראש 
39 נתניהו  בנימין  הממשלה 

לבני  אחוזים   30 לעומת  אחוזים 
נתניהו  קיבל  קודם  בסקר  גנץ. 
המוע־ בו  הרואים  אחוזים   43

ראש  לכהונת  ביותר  הראוי  מד 
הממשלה.

הסקר נערך על ידי מכון מדגם 
מקוון  בפאנל  משיבים  בקרב 521 
של  מייצג  מדגם  שהם  וטלפוני 
טעות  עם  הישראלית  האוכלוסיה 

דגימה של 4.3%.
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