
בתחושת חרדה של שעת חירום גורלית לעם ה' ותורתו:

היום בירושלים כינוס ההמונים בראשות גדולי ומאורי הדור שליט"א 
לתפילה וזעקה והתלכדות נוכח רדיפת התורה ושומריה בארץ הקודש 
במעמד נורא ההוד יישמע דבר ה' ברמה על החובה להצביע ולפעול אך ורק למען יהדות התורה והשבת ג כדי להציל את עולם התורה 

והיהדות החרדית העומדים במוקד מסע הסתה אנטישמי שלא היה בארץ מעולם ^ המעמד יתקיים על פני צומת רחובות בר אילן 
ושמואל הנביא ^ תפילת מנחה ברוב עם הדרת מלך בשעה 17:00 ולאחר מכן יקדם הקהל הענק את פני מרנן ורבנן רבותינו שליט"א ^

הקהל יזעק אל ה' באמירת פרקי תהילים וסליחות 

מאת כתב 'המבשר'

לפני  יומיים  ראשון,  יום  היום, 
שהיו  ביותר  הגורליות  הבחירות 
בר־ יתקיים  המדינה,  הקמת  מאז 
ירושלים,  הקודש  עיר  של  חובה 
מרנן  בראשות  ההמונים  כינוס 
כ"ק  הדור  ומאורי  גדולי  ורבנן 
הישיבות  וראשי  האדמו"רים 
והתלכ־ וזעקה  לתפילה  שליט"א, 

ושומריה  התורה  רדיפת  נוכח  דות 
בארץ הקודש. 

ייש־ ההוד  נורא  במעמד 
החובה  על  ברמה,  ה'  דבר  מע 
המיוחדת לעת חירום זו, להצביע 
ורק  אך  נאותה,  דרך  בכל  ולפעול 
ג,  והשבת  התורה  יהדות  למען 
להיקהל ולעמוד על נפשותינו כדי 
להציל את עולם התורה והיהדות 
החרדית ואת שבת קודש הנרמסת 

הסתה  מסע  במוקד  העומדים   –
אנטישמי שלא היה בארץ מעולם. 
פני  על  יתקיים  הנשגב  המעמד 
ושמואל  אילן  בר  רחובות  צומת 
הנביא. הוא ייפתח בתפילת מנחה 
ברוב עם הדרת מלך בשעה 17:00. 
לאחר מכן יקדם הקהל הענק את 
שליט"א  רבותינו  ורבנן  מרנן  פני 
דבר  וכן  העצרת  דברי  ויישמעו 
ה'  אל  יזעק  הקהל  דרבנן.  שלוחי 

וסליחות,  תהילים  פרקי  באמירת 
כי  ולבקש  שמים  שערי  לקרוע 
קול  ויעלה  תתקבלנה  תפילותינו 

זעקתנו. 
חז"ל הקדושים קבעו כי אליהו 
הנביא לא נענה אלא בשעת המנ־
אליהו  של  הקדושה  כקריאה  חה. 
הבעל  נביאי  מול  בשעתו,  הנביא 
להרוס  ומבקשים  המתעתעים 
הקריאה  הושמעה  היהדות,  את 
ה'  אם  התורה:  שומר  הציבור  אל 
זו  אחריו!".  לכו   – האלוקים  הוא 
הקריאה העומדת במוקד העצרת 

ובמוקד  להיום  שנקראה  הגדולה 
קריאתם הקדושה של מרנן ורבנן 
שליט"א,  ישראל  ומאורי  גדולי 
ויוצאים  ומלואו  עולם  המזעיקים 
מגדרם בהגדרת גודל הסכנה לעת 
הזו, ומשכך – גודל האחריות של 
מנגד  לעמוד  שלא  ואחד  אחד  כל 
הקו־ את  לבלע  שמבקשים  בעת 

דש. 
ייצאו  ישראל  בית  המוני 
עיר,  של  רחובה  אל  היום,  אפוא 
לכינוס  והמקדש,  הקודש  עיקר 
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מנחם נחום אהרונוב
בן הרב מרדכי שליט"א 

ישיבת עץ חיים דבאבוב ב"ב
קרית באבוב - בת ים

חנה המאירי
בת הרב משה לייב שליט"א 
סמינר ויז'ניץ אלעד 
בני ברק 

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום חמישי, י"ב באלול תשע"ט

יצחק ידידיה ברית
בהר"ר ישראל הי"ו 
ישיבת שערי תורה

ירושלים 

שרי קליין
בהר"ר יעקב יוסף הי"ו 
סמינר חסידי ב"ב 
בני ברק 

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום וערש"ק, י"ג באלול תשע"ט

עמוד ב קריאות קודש מאת מרנן ורבנן שרי התורה והחסידות

 
 

21.3.20 4.11.19 29.9.19

$ 

מתארגנים לאמירת 1000 ספרי תהילים בשבת
 עבור הילד שחלה במחלה הנוראה

 מרדכי אהרון
בן מירל יוכבד

כמו"כ מתארגנים ל-40 הפרשות חלה ושיר השירים
050-4168248  /  052-7614290
050-4110300  /  053-3177271

058-4597650 ניתן להשאיר הודעה

עורו נא התעוררו נא

לעמוד על נפשינו: התגייסות שיא חסרת תקדים 
בכל מטות יהדות התורה להצלחת המערכה הגורלית 

רבני בתי הכנסת והקהילות עוררו במהלך השבת האחרונה להתגייס בצו חירום כי 
באו מים עד נפש ^ החל מאמש מוצאי שבת קודש מטות הבחירות בכל רחבי הארץ 

רוחשים פעילות אדירה במאמץ אחרון שלא להפסיד אף קול 

מאת כתב 'המבשר'

התורה  יהדות  פעילי  אלפי 
נערכים  הקודש,  ארץ  רחבי  בכל 
קודש  שבת  מוצאי  מאמש  החל 
אחריות  בתחושת  אחרון  במאמץ 
ודאגה להעצמת הכוח אשר יעמוד 
הקמתה  ה'  בעזרת  וימנע  חוצץ 

ורומסת  דתית  אנטי  ממשלה  של 
קדשי ישראל, כפי שזוממים אויבי 
התורה  ועויני  החרדי  הציבור 

ממפלגות שונות.
עו־ האחרונה  השבת  במהלך 

והקהילות  הכנסת  בתי  רבני  ררו 
מים  באו  כי  חירום  בצו  להתגייס 
תחושת  את  כשהביעו  נפש  עד 

עליית  נוכח  והאחריות,  החרדה 
דתית.  האנטי  בהסתה  המדרגה 
החרדים,  עוינות  כשהמפלגות 
מזימותיהן,  את  מסתירות  אינן 
הח־ את  להוציא  כדי  יחד  לחבור 

מחוץ  אל  זכויותיהם  ואת  רדים 
לגדר. 

סגן השר הרב פרוש במפגש עם פעילים אמש:

המלחמה בבחירות היא נגד החרדים והדת 
ומי שרבותיו לא אסרו צריך לצאת ולהצביע

מעל לחשיבות השאלה כמה מנדטים יהיו ליהדות התורה חשוב שהחרדים 
ינצחו את המסיתים
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נגד  היא  בבחירות  "המלחמה 
לא  שרבותיו  ומי  והדת  החרדים 
כך  ולהצביע",  לצאת  צריך  אסרו 
מאיר  הרב  השר  סגן  אמש  אמר 
ארבעים  לפעילים  בשיחה  פרוש 
הק־ פתיחת  לפני  שעות  ושמונה 

לפיות. 
אנו  שלראשונה  זאת  "מלבד 
בחירות  מערכת  בפני  עומדים 
ומעולם.  מאז  היתה  שלא  גורלית 
רק  מדובר  לא  הרי  מכך,  יתירה 

בבחירות, כפי שכולם רואים רובן 
החילוניות  המפלגות  של  ככולן 
נגד  להסית  ביניהן  אחד  יד  עשו 
חסרת  בצורה  החרדי  הציבור 
הן  מעולם.  היתה  שלא  תקדים 
יותר  תשניא  מי  ביניהן  מתחרות 
זו  ומקיימיה.  לומדיה  התורה,  את 
כנגד  קידשו  שהם  מלחמה  אפוא 

כל הקדוש והיקר.
בהיחבא,  זאת  עושים  לא  "הם 
פני־ בחירות  בכינוסי  במחתרת, 

באמצעות  גלי,  בריש  אלא  מיים. 
הצמ־ בכל  ענקיים  חוצות  שלטי 

אמירות  בישראל.  המרכזיים  תים 
שמחזירים  מזעזעים  ומשפטים 

כ"ק מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א:

מלחמה לה' – מערכת הבחירות 
היא מערכה על קידוש ה'

̂ ויהי בישורון  ̂ התלכדות מחנה היראים – היא מקור כוחנו  עת לעשות לה' – יען – הפרו תורתך 
̂ חיל ר"ת חיילים לדבר ה' – צו גיוס כללי לכל יראי ה' למערכת הקודש  מלך – יחד שבטי ישראל 

̂ משא הקודש נישא אתמול בעידן רעווא דרעווין בבית המדרש הגדול 'מרכז חסידי ויז'ניץ'

ורוממות,  קדושה  בהשראת 
רעווא  בעידן  והזדככות  היטהרות 
דרעווין בבית המדרש הגדול 'מר־
מרן  כ"ק  נשא  ויז'ניץ',  חסידי  כז 
בעניני  דברו  את  שליט"א  אדמו"ר 

השעה.

"מתכוננים אנו בסילודין לימי 
את  נמליך  בהם  והרצון,  הרחמים 
לה־ ונייחל  עלינו  יתברך  מלכותו 

תגלותו על כל העולם כולו", אמר 
נדרש  כך  לשם  "אך  בהתעוררות, 
ולקבל  עצמנו  את  להכין  מאתנו 

מחנינו  והיה  מלכותו,  עול  עלינו 
קדוש".

שלו־ כי  מבואר  חסידות  בספרי 
שה מיני גלות יש, וישועתן ופורקנן 
בתוך  הנפש  גלות  בזה;  זה  תלויות 

רבני ומשפיעי חב"ד בקריאת קודש: 
"יש להצביע רק ליהדות התורה"

רבני ומשפיעי חב"ד מכל רחבי הארץ מצטרפים לקריאת בית הדין של חב"ד שקרא לחסידי 
חב"ד להצביע בבחירות הקרובות ל"רשימה החרדית ביותר", וזאת בהתאם לעשרות 

̂ שורה ארוכה של רבני  התבטאויותיו של כ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל בנושא 
קהילות מכל ריכוזי חב"ד ברחבי הארץ קראו בשבת קודש לשומעי לקחם להצביע ג'

אקסלרוד  גדליהו  רבי  הגאון 
ומחשובי  חיפה  אב"ד  שליט"א, 
חסר  במכתב  קרא  חב"ד,  רבני 
החרדית  המפלגה  כי  תקדים 
ביותר היא ג' שהתחייבה לשלמות 
להצביע  שלא  וקרא  ישראל  ארץ 
"שיש  יהודית'  'עוצמה  למפלגת 
אחוז  את  עוברת  שאינה  חזקה  לה 
של  נפש  פיקוח  וספק  החסימה 
את  עליו  מחללים  דת  על  העברה 

השבת ואסור להצביע עבורם".
לנדא  אליהו  רבי  הגאון  גם 
תומכי  ישיבת  מראשי  שליט"א, 
חב"ד,  כפר  המרכזית  תמימים 
לתלמידי  כללי'  ב'שיעור  אמר 
של  במצב  כעת  "אנו  הישיבה: 
מלחמת דת שלא היתה כמוה בכל 
הביאה  האיומה  הגלות  הדורות, 
דת  שנאת  'הדתה'.  חדש  מושג 
בשיעורו:  אמר  עוד  נוראית". 

למפלגה  להצביע  ביקש  "הרבי 
שאומר  אדם  ביותר.  החרדית 

  המשך בעמ' ז

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ז

  המשך בעמ' ב

יומיים לבחירות הגורליות למען כבוד שמו יתברך

ביקוש רב להצטרף לתפילה המיוחדת 
 / עמ' ועל ציון מרן הגה"ק מבעלזא 

תפילות תשב"ר להצלחת 
המערכה הקדושה

כלל  שליט"א,  ורבנן  מרנן  בהוראת  להם.  בצר  ד'  אל  זועקים 
ילדי ישראל, תלמידי תלמודי התורה בכל רחבי ארה"ק, יתאחדו 
באמירת מזמורי תהילים ביום שני בשעה 12.00 בדיוק, בקריאה 
ובזעקה לאבינו שבשמים להפר עצת הקמים לפגוע בכבוד שמים 

בארץ הקודש. 
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המבשר - העתון של היהדות הנאמנה
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ת.ד. 34578 ירושלים, 91345    טל' : 02-5805802, פקס 02-5805804
העורך הראשון: הרב מנחם פרוש ז"ל

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

דפוס: ידיעות אחרונות בע"מ    הפצה מנויים: ״בר״ שיווק והפצה
02-5805802 שלוחה 5    הפצה חנויות: בר פוינט אוף סייל בע"מ פניות מנויים:

AFP צלם המערכת: אליהו הלוי    צילומים: פלאש90, אימג'בנק
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

מי רואה אותם יוצאים
ואינו יוצא עמהם

ישראל  בית  עמך  אלפי  ראשי  כאשר  הזה,  האות  יהיה  היום 
יתכנסו כאיש אחד בלב אחד לכינוס המרומם שייערך במקהלות 
כבוד  ישורון,  עדת  מנהיגי  צבאם  ועל  סגולה,  עם  אמוני  שלומי 
קדושת מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור, שרי התורה והחסידות 
קדשנו  עיר  מלך,  של  בפלטרין  ייערך  הגדול  המעמד  שליט"א. 
עיניה  אשר  העולמית  ליהדות  יקרת  פינת  ירושלים,  ותפארתנו 
לקראת  המורגשת  הרבה  התכונה  הקודש.  ארץ  אל  צופיות 
תקוה  רגשי  עם  יחד  וזעקה  חרדה  בתחושות  מהולה  הכינוס 
וישדרגו  עריצים  יעלו  שמא  החששות  קיימים  מחד,  ועידוד. 
מעמדם, מאידך, ההתלכדות האיתנה של כלל הציבור, כל אשר 
יראוך והמבקשים לראות בכבוד היהדות החרדית בארץ הקודש, 
נוסכת עוז ותעצומות לקראת המערכה הכבדה הניצבת לפתחנו, 

ואשר כולנו מייחלים להצליח בה מעל המשוער.

לכל אשר מח לו בקדקדו ברור ונהיר כי רק כח חזק של יהדות 
התורה, יוכל לעמוד ולהציל את קדשי ישראל מידי מחלליהם. 
המקומות  קדשנו,  ארץ  בערי  חוצות  בראש  המתחללת  השבת 
גזירת  הדת,  מעקרי  ידי  על  חילול  בסכנת  הנתונים  הקדושים 
המלה  בה  נאמרה  לא  ועדיין  מעל  המרחפת  הישיבות  בני  גיוס 
במוסדות  הנלמדים  בתכנים  הפסולה  ההתערבות  האחרונה, 
הציבור  זכויות  הקודש,  טהרת  על  המתנהלים  והחינוך  התורה 
החרדי אשר היו למרמס. את ההשתדלות לתיקון הדברים האלו 
יכול לעשות כל יחיד ויחיד על ידי שיתמוך בכל כוחו ובכל חילו 
התורה  יהדות  ידי  על  אלו  בימים  הנערכת  הגדולה  במערכה 
הנשלחים  ישראל  אגודת  צירי  לכנסת.  הבחירות  בהתקרב 
אשר  והם  ב"ה,  ופעליהם,  זכויותיהם  רבות  הישראלי  לפרלמנט 

נשלחו על ידי מרנן ורבנן שליט"א, ועלינו לחזק את ידיהם.

בארץ  הנאמנה  היהדות  בני  ה',  לדבר  החרדים  היהודים 
הקודש ומחוצה לה, שבכל מקום שהם, רוצים לראות בהצלחת 
רשימת יהדות התורה. היום הזה הם עוקבים בעיניים מעריכות 
ומעריצות אחר הכינוס לשם שמים, כינוס של צדיקים, אשר הנאה 
להם והנאה לעולם. רבבות יגיעו בגופם ליטול חבל בכינוס נאדר 
בתוך  הרי  פיזית,  השתתפות  מהם  שנמנעה  אלה  וגם  זה,  ונהדר 
בהצלחת  לראות  רוצה  הוא  באשר  יהודי  וכל  יושבים,  הם  עמם 
ההצלחה  את  לראות  רוצה  ומטרתו,  תועלתו  בהצלחת  הכינוס, 
היא  רבה  התורה.  יהדות  להצלחת  המערכה  בהמשך  הכבירה 
הסכנה כאשר קמו אנשים מזרע ישראל ומבקשים לחלל את ארץ 
אשר עיני ה' אלקינו בה מראשית שנה ועד אחרית, ולפגוע בה 
בכל הקודש והיקר לנו, ותפילת כל אחד נתונה כי חפץ ה' יצליח 

ותוצאות הבחירות ישביעו רצון ויתנו אות תקוה.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

הדרה
צריך להיות עיוור מלידה 
כדי לא לראות לאן הידרדרה 
הנוכחית  הבחירות  מערכת 

בשבועות האחרונים. 
מדינה שלמה ֵעָדה למסע 
פה  היה  לא  שכמותו  הסתה 
מעולם  המדינה.  קום  מאז 
שהסקרים  רשימה  רצה  לא 
כשלושים  לה  מעניקים 
חוצות  ובשלטי  מנדטים, 
על  פורשת  שהיא  ענקיים 
פני כל הארץ, מדן ועל אילת, 
מסר  על  לפתע  מכריזה  היא 
שבאמצעותו  ויחיד  אחד 
המונים  לשנע  מתכוונת  היא 
שיתנו לה את קולם: ממשלת 

אחדות חילונית.
מפלגות  בעבר  ראינו 
שהח־ ואחרות  כאלו  מדף 

היהדות  נגד  להסית  ליטו 
והנחה  תקוה  מתוך  החרדית 
תו־ הן  זאת  באמצעות  שרק 

כלנה להרים את ראשן מעל 
המים ולזכות באמון הבוחר. 
רפול  של  צומת  היתה  כזו 
שהגיחה עם עוד שבעה אל־

לימים  נודעו  חלקם  מונים, 
כעבריינים מּועדים, ונעלמה 
היתה  כזו  שבאה.  כלעומת 
שב־ האב,  לפיד  של  שינוי 
מח־ פחות  לא  קטפה  שיאה 

מישה עשר מנדטים ובחלוף 
עשן  כהימוג  נמוגה  קדנציה 
שריפת החמץ. כזו היתה גם 
שטיפ־ הבן  לפיד  של  שינוי 

סה אל תשעה עשר מנדטים 
באושים  פירות  על  שצמחו 

של שנאה והסתה זולה.
ביקש  דרך  אותה  על 
כשנו־ לדלג,  ליברמן  גם 

המקסימום  כי  לראות  כח 
לשרך  מצליח  הוא  שאליו 
האלקטורלית  דרכו  את 
מנדטים,  בחמישה  מסתכם 
ובעור  שרוט  נחלץ  כשהוא 
המתה־ החרב  מלהט  שיניו 

פכת של אחוז החסימה. בלי 
ירעד  שקולו  ובלי  למצמץ 
מכחיש  נמצא  שהוא  לאחר 
שהטיף  מה  ואת  עצמו  את 
במשך  בימה,  כל  מעל  לו 
שלו  העשיה  אפס  שנות  כל 
בפוליטיקה, דהר ליברמן אל 
מדמנת ההסתה כשהוא נהנה 
מתקשורת אוהדת שניאותה 
באחת לשכוח לו את דעותיו 
שלשום  מתמול  הקיצוניות 

נגד ערביי ישראל. 
שמ־ סיעה  באה  עתה 

תיימרת להיות סיעת שלטון 
הצער,  למרבה  לה,  ויש 
להיות  מעטים  לא  סיכויים 
בסי־ שמנופפת  זו  והיא  כזו, 

המבקשת  הזו  ההדרה  סמת 
לה־ ומפורש  רשמי  באופן 

בישראל,  שלם  ציבור  חרים 
מצ־ סך  לפי  נשפוט  שאם 

האחרונות  בבחירות  ביעיו 
חודשים  לפני  אך  שאירעו 
בשמו־ מסתכם  הוא  אחדים, 

נה עשר מנדטים לפחות.
לאנשים  העיתון  דפי 
יום  מדי  מאכלסים  חושבים 
טהרנים  של  דעות  ביומו 
מרה  להזדעק  הטורחים 
לחנים  וריאציות,  בשלל 
זכויותיו  למען  ומתכונים, 
כזה  מיעוט  של  הבסיסיות 
או אחר, גם אם את שורותיו 
שידיהן  אדם  חיות  ממלאות 
דמים מלאו. עד כה איש מכל 
אותם מצקצקים בלשונם לא 
אחת  שורה  ולו  לגייס  טרח 
פו־ הדרה  כנגד  מחאה  של 

הנמנה  שלם  מגזר  של  שעת 
עם  ולא  הארץ  אזרחי  עם 
ברצון  בין  אליה  הפולשים 

ובין באונס.
הזו  הרועמת  השתיקה 
הצביעות  את  ממחישה 
בישראל  השמאל  חי  שבה 
המלל  כל  ומהגגיו.  הוגיו  על 
הרב הנשפך על דפי העיתון 
חביבות  בדבר  ודומיו  הנזכר 
ועוד  בצלם  שנברא  אדם  כל 
אשר  חלקיים,  ציטוטים 
בחלקם הגדול מעוות ומזויף 
מרמה  אלא  אינו  מתוכו, 
ונ־ כנות  של  בדל  בה  שאין 

כונות.
מופנה  שהעוול  ברגע 
נפשם  משנואי  אחד  כלפי 
בהגמוניית  הטון  נותני  של 
מותר  כשר,  הכל  השמאל, 

ולגיטימי.

הצרחה
וכל  צפוי  כך  כל  היה  זה 
היה  יכול  בראשו  שעיניו  מי 
עם  מראש,  זאת  לשרטט 
תום הגשת הרשימות לכנסת 

הבאה.
כי  ברור  היה  אז  כבר 
בהתקרב הבחירות, בסקרים 
יצוץ  פתאום  האחרונים, 
עוצמה  של  שמה  ויעלה 
את  שעוברת  כמי  לישראל 
יעוטו  אז  או  החסימה.  אחוז 
על הנתונים פתאים שלעולם 
לא ילמדו לקח ושוב ישליכו 
את קולותיהם לפח. כמו לא 
חזינו אך לפני חודשים כיצד 
כל הסקרים העניקו מנדטים 
נדיבים לזהות ולימין החדש 
קרקע  אל  נופצו  ושתיהן 

המציאות בקלפי.

הזנקה
עלינו  הלכו  הזמן  כל 
אימים לקראת ביקור נתניהו 

ברוסיה.
כשהביקור יצא סוף סוף 
שמענו  בקושי  הפועל,  אל 

עליו דבר. מוזר.

הכרזה בשם כ"ק 
מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א

הכרזה בשם כ"ק 
מרן אדמו"ר מאלכסנדר שליט"א

הכרזה בשם כ"ק 
מרן אדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א

הכרזה בשם כ"ק 
מרן אדמו"ר מנדבורנה שליט"א

הכרזה בשם כ"ק מרן אדמו"ר 
מאונגוואר שליט"א

הכרזה בשם כ"ק מרן 
אדמו"ר מטאלנא שליט"א

הכרזה בשם כ"ק מרן 
אדמו"ר מנאראל שליט"א

הכרזה בשם כ"ק 
מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א

הכרזה בשם כ"ק 
מרן אדמו"ר מערלוי שליט"א

הכרזה בשם כבו"ק 
מרן אדמו"ר מסאדיגורה שליט"א

הכרזה בשם כ"ק 
מרן אדמו"ר מזוועהיל שליט"א

הכרזה בשם כ"ק מרן אדמו"ר 
מפיטסבורג שליט"א

ההכרזה בביהכנ"ס הגדול 
דחסידי ברסלב צפת 

הכרזה בשם כ"ק מרן 
אדמו"ר מבנימינה שליט"א

הכרזה בשם כ"ק מרן 
אדמו"ר מסטריקוב שליט"א

הכרזה בשם כ"ק מרן אדמו"ר 
מטאלנא־אשדוד שליט"א

הכרזה בשם כ"ק מרן 
אדמו"ר מקאליב שליט"א

הכרזה בשם כ"ק מרן 
אדמו"ר מקוידינוב שליט"א

הכרזה בשם כ"ק 
מרן אדמו"ר מסלונים שליט"א

הכרזה בשם כ"ק 
מרן אדמו"ר מדאראג שליט"א

הכרזה בשם כ"ק מרן אדמו"ר 
מדזיקוב ויזניץ שליט"א

ההכרזה בבית מדרש 
חב"ד בשיכון חב"ד 

הכרזה בשם כ"ק מרן 
אדמו"ר מטריסק שליט"א

הכרזה בשם כ"ק מרן אדמו"ר 
מכתב קודש מכ"ק מרן מאוז'רוב חנצ'ין שליט"א

אדמו"ר מבאסטאן שליט"א
הכרזה בשם כ"ק מרן 

אדמו"ר מגארליץ שליט"א

הכרזה בשם כ"ק מרן 
אדמו"ר מקליוולנד שליט"א

הכרזה בשם כ"ק מרן 
אדמו"ר מלעלוב שליט"א

הכרזה בשם כ"ק מרן 
אדמו"ר מירוסלב שליט"א

לאחר  תצא  כי  פר'  קודש  בשבת 
ביהמ"ד  בהיכל  הוכרז  התורה,  קריאת 
ע"י  ירושלים,  בעלזא  בקרית  הגדול 
קליין  וואלף  שמעון  ר'  הרה"ח  הגבאי 
מרן  כ"ק  ובנוכחות  במעמד  שליט"א, 
נוסח  הוכרז  וכן  שליט"א,  אדמו"ר 
דחסידי  המדרשות  בתי  בכל  ההכרזה 

בעלזא באר"י:
"ס'  שליט"א:  רבי'ן  פון  נאמען  אין 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  אשר  לכל  ידוע  איז 
מהר"א זצל"ה זי"ע האט געהייסן גיין צו 

די וואהלען.
פארקומען  יעצט  גייען  ס'  ווי  אזוי 
די וואלן, און אזוי ווי עס איז באוואוסט 
און  תלוי  זענען  היהדות  גופי  די  אז 
בכדי  נציגים,  חרדישע  די  פון  כח  די 

הגבאי  שהכריז  ההכרזה  נוסח 
הרה"ג ר' אריה רוזנברג שליט"א בשמו 

של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א:
אין נאמען פון רבי'ן זאל זיין געזונט 
קומענדיגע  די  ווי  אזוי  שטארק:  און 
א  איז  הקודש  ארץ  אין  דא  בחירות 
פון  מען  בעהיט  ה',  קידוש  על  מערכה 
אנשי שלומינו און ב"ב, משפיע זיין און 
ג'  התורה  יהדות  רשימת  פאר  וועלין 
הקודש  משמרת  אויף  שטייען  זיי  וואס 
און מיט דעם וועט מען גורם זיין חיזוק 
שמים  שם  לקדש  תורה  הייליגע  די  צו 

ברבים.
העלפן  אונז  זאל  אייבישטער  דער 

קריאת  לאחר  תצא  כי  פר'  בשב"ק 
המדרש  בית  בהיכל  הוכרז  התורה, 
הגבאי  ע"י  חיפה,  ויז'ניץ  ברמת  הגדול 
במעמד  הי"ו,  קליין  נפתלי  הרה"ח 
שליט"א,  אדמו"ר  מרן  כ"ק  ובנוכחות 

בזה"ל:
אין נאמען פון רבי'ן שליט"א:

די  צו  זיך  מדערנענטערט  ווי  אזוי 
איינער,  יעדער  געבעטן  ווערט  וואלן, 
די  פאר  יכולתו  ככל  ולהפעיל  לפעול 
מחזק  כדי  התורה,  יהדות  פון  רשימה 
צו זיין די כח פון רשימת יהדות התורה, 
ובפרט  המשמר,  על  שטיין  קענען  זאלן 
עוקר  ווילען  הדת  מחריבי  די  אז  יעצט 
האלטען  אין  התורה,  עולם  די  זיין 
אמלחמה קעגן די יסודי הדת, בעט מען 

בקרית  הגדול  בביהמ"ד  הכרזה 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  בנוכחות  נדבורנה 
מע־ מנחם  הרה"ח  הגבאי  ע"י  שליט"א 

נדיל אלבום שליט"א:
הבחירות  מתקיימות  והשבוע  היות 
ישראל  וגדולי  והיות  ישראל.  בארץ 
ישראל  אגודת  לרשימת  להצביע  הורו 
אידש־ להרבות  כדי  וזאת  ג'   שסימנה 

קייט וכבוד שמים בארץ ישראל. וביתר 
בזה  לזלזל  שלא  להיזהר  הפעם  שאת 
כדי שלא נהיה ח"ו צועקים על לשעבר. 
להש־ וכן  להצביע  ילך  אחד  כל  כן  ועל 

יתברך  והשם  להצביע.  אחרים  על  פיע 
יעזור שנזכה להרבות כבוד שמים וחפץ 

ד' בידינו יצליח.

הוכרז  התורה  קריאת  לפני 
ע"י  שליט"א  האדמו"ר  בנוכחות 

הגבאי משה אקשטיין:
ואחד  אחד  כל  על  הזאת  בעת 
עליו  אחריות  לקחת  הקהילה  מבני 
ובני ביתו ולהצביע כפי הוראת מרנן 
ולהצ־ שליט"א  ישראל  גדולי  ורבנן 
ביע אך ורק ליהדות התורה שסימ־
נה ג. ויה"ר שנזכה במהרה לתשועת 
עמו ישראל ולבנין ירושלים במהרה 

בימינו אמן.

כ"ק  של  המדרש  בבית 
שליט"א  מטאלנא  אדמו"ר  מרן 
הכריז הגבאי הרה"ח ר' ישראל 

חיים קולסקי: 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  בשם 
שליט"א, מכיון שאויביך יהמיון 
ומועצת  ראש  נשאו  ומשנאיך 
שצריך  אמרו  התורה  גדולי 
כל  על  ע"כ  ולהצביע,  לצאת 
לעשות  אחד  כל  ואחד  אחד 
עבור  ולהצביע  הוראתם  כפי 
שנזכה  ישראל,  אגודת  רשימת 

לתרוממנה קרנות צדיק.

דייטש  אהרן  ר'  הרה"ח 
כ"ק  של  ביתו  מנאמני  שיחי' 
בשבת  הכריז  שליט"א  אדמו"ר 
שליט"א,  רבינו  דעת  על  קודש 

כדלהלן:
שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
ה"ה  זקן,  לנו  שהורה  כפי  מורה 
זצוק"ל,  הגה"ק  אדמו"ר  כ"ק 
ביתם  ובני  ואחד  אחד  כל  שעל 
ללכת  הכלל,  מן  יוצא  ללא 
להצביע ביום הבחירות אך ורק 

אות ג.

כ"ק  של  התפילה  ובית  במתיבתא 
הוכרז  שליט"א  מצאנז  אדמו"ר  מרן 
של  ובנוכחותו  בשמו  התפילה  אחרי 
הרב  ע"י  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

בערל שטמר הי"ו:
ית־ הבעל"ט  שלישי  וביום  היות 

נשאו  משנאך  ובעוה"ר  הבחירות  קיימו 
עיקרי  את  לעקור  חלילה  ורוצים  ראש 
נמצאים  ואנו  הקדושה  בארצנו  הדת 
על  חובה  כן  על  כאן,  רוחנית  בסכנה 
יהדות  לרשימת  לבחור  ואחד  אחד  כל 
כל  שיתאמץ  וכן  ג',  שסימנה  התורה 
להגדלת  אחרים  על  גם  להשפיע  אחד 
ההצלחה וקידוש שם שמים ויקוים בנו 
הפסוק כל כלי יוצר עליך לא יצלח, וכל 
מילי  בכל  יתברכו  והמעשים  העושים 

דמיטב.

המדרש  בבית  בשב"ק  הכרזה 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  בשם  ערלוי  הגדול – 
הרה"ח  ביתו  נאמן  ע"י  הוכרז  שליט"א, 

ר' שאול יחזקאל מושקוביץ הי"ו: 
ציוה  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
להכריז נוסח הכרוז שבו ביקש כ"ק מרן 
אדמו"ר זצ"ל בעונת הבחירות במרוצת 

השנים וזל"ק: 
הנני  הבחירות  יום  ומתקרב  היות 
מבקש מכל הסרים למשמעתי להצביע 
התורה  יהדות  רשימת  עבור  בבחירות 
וגזירות  היות  ג',  שסימנה   – והשבת 
קשות מרחפות על ציבור החרדי לדבר 
על  להשפיע  יפעל  ואחד  אחד  כל  ה', 

הגדול  המדרש  בית  בהיכל  הכרזה 
חצר הקודש סאדיגורה ע"י הרה"ח רבי 

מרדכי שלמה כהן
עט"ר  אדמו"ר  מרן  כבו"ק  בשם 

שליט"א
ית־ הבעל"ט  שלישי  ביום  כאשר 

המצב  ולאור  לכנסת,  הבחירות  קיימו 
לש־ גדולה  סכנה  יש  בארה"ק  השורר 
הק',  הישיבות  בני  של  מעמדם  מירת 
ובכל  השבת  בחומת  הפרצות  ריבוי 
נגד  הפועלים  כשיש  היהדות,  קדשי 
בתקופה  וביותר  ומצותיה,  הק'  התורה 
גדרי  כל  לפרוץ  שבכוונתם  האחרונה 
חובה  כן  על  ר"ל,  בישראל  הקדושה 
הח־ הנציגות  כח  את  להגדיל  קדושה 

לעמוד  היכולת  בידם  שיהיה  רדית, 

הגדול  המדרש  בית  בהיכל  הכרזה 
קריאת  לפני  בשב"ק  זוועהיל  דחסידי 
הרה"ח  המדרש  בית  גבאי  ע"י  התורה 
מרן  כ"ק  בשם  שליט"א  דייטש  שלמה 

אדמו"ר עט"ר שליט"א:
שכל  זמן הבחירות החוזרות  בהגיע 
יסודות  על  המערכה  היא  קיומה  סיבת 
ארצינו  וצביון  היהדות,  חומת  הדת, 
וקדושת  השבת  בשמירת  הקדושה 
ישראל, אשר קמו עלינו אחינו התועים 
במלחמה לעוקרם עד היסוד רח"ל, וכן 
החינוך  את  ולקלקל  להתערב  רצונם 

הטהור של בנינו ובנותינו ה' ישמרנו. 
עלינו  באים  אשר  כזאת  בעת  לכן 

לאחר  תצא  כי  פר'  בשב"ק 
ביהמ"ד  בהיכל  התורה  קריאת 
שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של 
באשדוד  פיטסבורג  בקרית 
ר'  הרה"ח  המשב"ק  ע"י  הוכרז 
בשמו  שליט"א  קעניג  הערשיל 
ובנוכחותו של כ"ק מרן אדמו"ר 

שליט"א בזה"ל:
רעבי'ן  פון  נאמען  אין 

שליט"א
בחי־ די  קומט  עס  ווי  אזוי 

וואס  ענין  א  איז  דאס  און  רות, 
בה,  תלויין  תורה  גופי  אסאך 
ארץ  אין  התורה  מוסדות  קיום 
שווערע  א  אין  איז  ישראל 
נשאו  משנאינו  אויך  און  מצב, 
שטערן  צו  ווילען  און  ראש, 
און  התורה  מוסדות  קיום  צו 
עניני  פאר  שטערן  צו  בכלל 
כדי  ישראל,  בארץ  אידישקייט 
העושים  דרבנן  שליחי  אונזרע 
מלאכתם בעמל וביגיעה זאלען 
המש־ על  פעסט  שטיין  קענען 
מר, און צו העלפן פאר אונזרע 
כוח  וויפיל  תלוי  איז  מוסדות, 
געב־ ווערט  האבין,  זיי  וועלין 

יוצא  בלי  איינער  יעדער  טען 
מן הכלל לפעול ולהפעיל פאר 
התורה  יהדות  פון  רשימה  די 
והשבת 'אגודת ישראל' די אות 
השתדלות,  ערנסטע  א  מיט  ג' 
און דעם וועט נחשב ווערן פאר 

א זכות אזוי ווי א תומך תורה.
תרגום ללשוה"ק:

בשם הרבי שליט"א
הבחירות,  שמתקרבים  כיון 
תו־ גופי  שהרבה  ענין  והוא 

מוסדות  קיום  בה,  תלויין  רה 
קשה,  במצב  בארה"ק  התורה 
וכן משנאינו נשאו ראש, ורצים 
התורה  מוסדות  לקיום  להצר 
בארץ  יהדות  עניני  בכל  ובכלל 
דרבנן  ששלוחי  כדי  ישראל, 
ובי־ בעמל  מלאכתם  העושים 

על  איתנים  לעמוד  יוכלו  גיעה 
למוסדו־ לעזור  וכן  המשמר, 

תינו, תלוי הדבר כמה כח יהיה 
בלי  כ"א  מתבקש  ולכן  להם, 
יוצא מן הכלל לפעול ולהפעיל 
ולהשתדל עבור רשימת יהדות 
התורה והשבת 'אגודת ישראל' 
אות ג', ובזה יהיה נחשב לו לז־

כות כמו לתומך תורה. 

דחסידי  הגדול  בביהכנ"ס 
ברסלב צפת הוכרז:

הרב  מורנו  בהוראת 
כל  על  קדושה  חובה  שליט"א 
לרשימת  ולהצביע  לצאת  אחד 
בני  וכל  הוא  התורה  יהדות 

ביתו.
על  להשפיע  חובה  כן  כמו 
לרשימה  להצביע  הידידים  כל 

הקדושה יהדות התורה.
היות ומדובר בסכנה גדולה 
להקל  אסור  החרדית  ליהדות 
ראש חלילה וחס, ועת צרה היא 

ליעקב וממנה יוושע.

כ"ק  של  מדרשו  בבית 
שליט"א  בנימינה  גאב"ד 
ובנוכ־ בשמו  השבת  הוכרז 

חותו:
בשם כ"ק רבינו שליט"א 
משתו־ הדת  ורדיפת  היות 
ומ־ חוצות  כל  בראש  ללת 

לעקור  רוצים  רעתנו  בקשי 
בארצנו  יהדות  של  בדל  כל 
עכאו"א  החובה  מוטלת  ע"כ 
לשמוע בקול חכמים – גדו־

לי ומאורי התורה והחסידות 
אשר  ככל  לעשות  שליט"א 
בידו להגביר חיילים לפעול 
ולהפעיל למען רשימת אגו־

דת ישראל שסימנה ג'.

כ"ק  של  בבהמ"ד  הכרזה 
מסטריקוב  אדמו"ר  מרן 

שליט"א.
בשב"ק הוכרז קודם קריאת 
התורה בנוכחות עט"ר אדמו"ר 
הרה"ח  המשב"ק  ע"י  שליט"א 

ר' בצלאל וייכלדר הי"ו:
ובשבוע  היות  בזה"ל: 
וכבר  בחירות  יתקיימו  הקרוב 
הורו גדולי ישראל שליט"א על 
לרשימת  להצביע  החשיבות 
ישראל  אגודת  התורה  יהדות 
מרן  כ"ק  נהג  וכן  ג',  שסימנה 
מתבק־ לכך  זצוק"ל,  האדמו"ר 

שים קהל אנ"ש לצאת ולהצביע 
ומי שבאפשרותו להקדים זאת 

ישתדל בדבר.

של  המדרש  בבית  הכרזה 
מטאלנא  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
לאחר  באשדוד.  שליט"א 
עריכת שוה"ט סעודה שלישית 
ר'  הרה"ח  המשב"ק  ע"י  הוכרז 
יעקב שטמר שליט"א בשם כ"ק 
שליט"א  מטאלנא  אדמו"ר  מרן 

ובנוכחותו:
די  פאר  ס'קומט  ווי  אזוי 
ווען  יעצט  ובפרט  בחירות, 
זיין  עוקר  ווילען  הדת  עוקרי 
מיט גזירות קשות את כל היקר 
והקדוש לנו, על כן ליגט א חוב 
יוריך'  אשר  ככל  'ועשית  קדוש 
בני  מיט  איינער  יעדער  אויף 
'אגודת  פאר  שטימען  ביתו 
ולהפעיל  לפעול  ג'   – ישראל' 
התורה  יהדות  רשימת  למען 
עוז,  וביתר  שאת  ביתר  והשבת 
וכבוד  התורה  כבוד  להרבות 

שמים.
אז  ומפורסם  ידוע  ס'איז 
דער רבי זי"ע האט כסדר מזרז 
קדוש,  חוב  דעם  און  געווען 
וואס  דער  אנגעווינטשען  און 
ישראל'  'אגודת  פאר  שטימען 
ארוכי,  חיי  ברוכי,  בני  מיט 
ומזוני רוויחי און א וודאי זיינע 
עצם  עד  פירות  עושים  ברכות 

היום הזה לשומעים בקולו.
זאל  אייבישטער  דער 
ווערן  מתרבה  ס'זאל  העלפן 
ותראה  ותגלה  שמים  כבוד 
ושלא  מהרה,  עלינו  מלכותו 
בכל  ישחיתו  ולא  ירעו 
בידינו  ה'  וחפץ  קדשי  הר 
ווערן  זאל  יעדער  אין  יצליח, 
שנה  א  מיט  אנגעווינטשען 

טובה וכתיבה וחתימה טובה.
 בתרגום ללשון הקודש:

הבחירות,  מועד  בהתקרב 
לבנו  שלדאבון  עכשיו  ובפרט 
קמו עלינו עוקרי התורה והדת, 
ורוצים לעקור ע"י גזירות קשות 
את כל היקר והקדוש לנו, על כן 
חוב קדוש על כל אחד הוא ובני 
ל'אגודת  להצביע  לילך  ביתו 
ולהפעיל  לפעול  ג'   – ישראל' 
למען  אחרים  על  ולהשפיע 
והשבת  התורה  יהדות  רשימת 
ביתר שאת וביתר עוז, להרבות 

כבוד התורה וכבוד שמים.
שמרן  ומפורסם  ידוע 
זי"ע  יוחנן'  ה'תפארת  אדמו"ר 
קדוש  בחוב  מזרז  כסדר  היה 
המצביעים  את  בירך  ואף  הזה, 

קאליב  בביהמ"ד  הכרזה 
בירושלים עיה"ק תובב"א

אדמו"ר  כ"ק  בפקודת 
שליט"א – חובת השעה על כל 
אנ"ש ובאי הבית הק' הזה הי"ו, 
בכל  קאליב  בית  ידידי  ולכל 
אתר ואתר, לשמוע בקול דברי 
רשימת  עבור  ולבחור  חכמים, 

'אגודת ישראל' באות ג'.
במע־ נזכרים  שאנו  ובפרט 

נראה  בו  האחרון,  הציבורי  מד 
זיע"א,  הקוה"ט  אדמו''ר  כ"ק 
שעברו,  בבחירות  הכינוס  לעת 
ממש,  במסי"נ  הגיע  הוא  לשם 
לק־ חיזק  כוחותיו  ובשארית 

וזעק  הגדולה  המערכה  ראת 
האחדות  למען  ישראל'  'שמע 

במחננו, כפי שנהג תמיד.
מרום,  שמשמי  רצון  ויהי 
במע־ גדולה  להצלחה  ישפיע 
כיום  העומדת  הקדושה  רכה 
קיום  המשך  את  להציל  לפנינו, 

עולם התורה בארה"ק בעזה"י.
הב־ בכל  ינעם  ולשומעים 

טובה  וחתימה  לכתיבה  רכות, 
בספרן של צדיקים.

של  מדרשו  בבית  ההכרזה 
מקוידינוב  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
הרה"ח  המשב"ק  ע"י  שליט"א 

יואל זילברפרב שליט"א
אדמו"ר  מרן  כ"ק  בשם 

שליט"א:
יהמיון  אויביך  הנה  "כי 
ומשנאיך נשאו ראש", ובעוה"ר 
תירש  כי  "שפחה  בנו  נתקיים 
השי"ת  ומשנאי  גבירתה", 
כל  לעקור  ח"ו  זוממים  ותורתו 
השי"ת  ואהבת  קדושה  של  זיק 
ולהצר  שבשדות  העם  מקרב 
העוסקים  חביבים  לבנים  ח"ו 
בתוה"ק ומקימים חוקות שמים 
וארץ – ה' אל תפק זממם, ויתכן 
ח"ו  השמד  שעת  ממש  שהוא 

במדת מה.
לע־ אחד  כל  מחובת  כן  על 

על  לעמוד  בכוחו  אשר  כל  שות 
נפש האומה הישראלית בארצנו 
לצאת  הבעל"ט  ג'  וביום  הק', 
ריבוי  ע"י  אויבינו  על  למלחמה 
ול־ להשי"ת  נאמנות  המכריזים 
תורתו, גם ע"י ההצבעה לתנועת 
יהדות התורה אות ג', ולהתפלל 
"ונתנו  בנו  שיקוים  להשי"ת 
כדאי'  שביו",  ושבית  בידך  ה"א 
בספה"ק לשבות וליקח מהם כל 
מה שנוטלין ועוקרין בכח הזרוע 

וחוקי הרשע שלהם ח"ו.
ויהי רצון שנזכה ליעוד של 
שד־י"  במלכות  עולם  "לתקן 
ויזכו  בינה"  טועים  ו"וילמדו 

כולם לשנה טובה ומבורכת.

הכרזה למען יהדות התורה והשבת 
הגדול  המדרש  בבית  ישראל  אגודת 

דחסידי סלונים.
בנוכחות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
דרעוין  רעוא  שוה"ט  עריכת  לאחר 
ע"י  הוכרז  תצא  כי  פרשת  קודש  שבת 
המשב"ק הרה"ח ר' שמואל דיטש הי"ו:

אין נאמען פון רעבען שליט"א
אין  די בחירות  זיך  ס'דערנענטערט 

ארה"ק,
און  זיידע  מיין  רבותה"ק  ווי  אזיי 
מ'זאל  גיהייסין  האבין  זי"ע  טאטע  מיין 
התורה  יהדות  רשימת  פאר  שטימען 
וואס דאס הייבט אויף כבוד התורה און 
מ'וויל  ווען  בפרט  און  שמים  שם  כבוד 
לומדי  אויף  גזירות  שווערע  זיין  גוזר 

אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  מדרשו  בבית 
מדאראג שליט"א בשבת קודש כי תצא 
הכריז  שלישית  סעודה  לאחר  תשע"ט 

הגבאי הרה"ח ר' יהושע גליק:
"עת צרה היא ליעקב"

"אזוי ווי די וואך גייען פארקומען די 
וואלן, זאל דער עולם פאלג'ן די קריאת 
צו  שטימען  ישראל,  גדולי  פון  קודש 
אגודת  התורה  יהדות  פון  רשימה  די 
ישראל אות ג', און זעהן צו צוהעלפן צו 

דער הצלחה פון די רשימה".

ובתרגום ללשה"ק:
"עת צרה היא ליעקב"

שלישית  סעודה  לאחר 
באתרא קדישא מירון בנוכחות 

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א:
רעבין  פונעם  נאמען  אין 
קומט  עס  וויא  אזוי  שליט"א, 
ארץ  אין  בחירות  וואך  די  פאר 
רבותינו  הורו  כבר  ישראל. 
זען  זאל  איינער  יעדער  אז  הק' 
מרבה זיין פעלים פאר רשימת 

ג' און מקדש זיין שם שמים.
זאל  אייבישטער  דער 
כתיבה  א  האבן  מזאל  העלפן 

וחתימה טובה.

הרה"ח  המדרש  בית  רב  ע"י 
ר' טוביה זילברשטרום 

הכרזה קודם קריאת התורה:
שבין  באירוע  נמצאים  אנו 
פרשת כי תצא לפרשת כי תבוא
למלחמה  תצא  כי  בפרשתנו 
על אויביך, ובפרש"י – במלחמת 
אנו  אבל  מדבר.  הכתוב  הרשות 
מצוה,  מלחמת  של  בעיצומה 
גם  למלחמה,  מתפקדים  שאז 
חתן מחדרו וכלה מחופתה ללא 

יוצא מן הכלל.
כו"כ  כי   – מצוה  מלחמת 
הצהירו שבאים עלינו לכלותינו, 
והערב,  השכם  שמכריזים  וכמו 
עקבות  חרפו  ה',  אויביך  חרפו 
בהמשך  רש"י  וכתב  משיחך. 
שהמחטיא  למדת  הפרשה, 
ההורגו,  מן  לו  קשה  לאדם, 
הזה,  בעולם  הורגו   – שההורגו 
העולם  מן  מוציאו   – והמחטיאו 

הזה ומן העולם הבא.
יוצא  ללא  עלינו,  וחובה 
למפלגה  להצביע  הכלל,  מן 
החרדית ביותר, צאו וראו מי הם 
ליהדות  והמתפקדים  הרבנים 
התורה, והמה מעידים אשר היא 

המפלגה החרדית ביותר.
ויקוים בנו, ונתנו ה' אלוקיך 
הצמח־ אדמו"ר  וכדברי  בידיך, 

הבעל  בימי  מעשה  'היה  צדק, 
של  הב"ד  שרדפו  ז"ל,  שם־טוב 
מעלה לשטן המקטרג לחוב, ולא 
הקטרוגים  ממנו  לשמוע  רצה 
בפרשתנו,  שנאמר  כיון  כו', 
גו'  לשמוע  אלוקיך  ה'  אבה  ולא 
ויהפוך ה' אלוקיך לך את הקללה 

לברכה, כי אהבך ה' אלוקיך'.
נתקהל  הבעל"ט  ובשבת 
עשיתי  ונאמר,  בטובה  להכיר 
ברך  ציויתני,  אשר  מצותך  ככל 
ארץ  ואת  ישראל,  עמך  את 

ישראל, ארץ זבת חלב ודבש.

מט־ אדמו"ר  כ"ק  של  בביהמ"ד 
פ'  ש"ק  אמש  הוכרז  שליט"א  ריסק 
כי תצא, אחרי קריה"ת בנוכחות כ"ק 
הרב  הגבאי  ע"י  שליט"א  אדמו"ר 
"מבקשים  שליט"א:  וינגרטן  יהושע 
שמתק־ היות  שליט"א,  הרבי  בשם 

רודפי  ומתרבים  הבחירות  ימי  רבים 
הדת, ודוחקים רגלינו בקיום המצוות 
מלהתקרב  אחינו  את  מונעים  וכן 
בפרשה  וכתיב  יתברך,  לעבודתו 
לא תראה את שור אחיך וכו' נדחים 
לה'  טועות  נפשות  קירוב  על  דקאי 

ויה"ר שנזכה לקידוש שם שמים.

הכרזה בבית מדרשו של 
מאוז'רוב  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

חנצ'ין שליט"א.
בשבת  התפילה  לאחר 
כ"ק  ובנוכחות  בשמו  בבוקר 
מרן אדמו"ר שליט"א, הוכרז 
ר' יהושע  ע"י הגבאי הרה"ח 

לנדא הי"ו:
הב־ יום  ומתקרב  היות 
ואחד  אחד  כל  על  חירות, 
ולשכנע  ולהפעיל  לפעול 
עבור  להצביע  מכיריו  את 
שסי־ התורה  יהדות  רשימת 

מנה ג'. 
אלו  בבחירות  ובפרט 
קיום  למען  גורליים  שהם 
ול־ הקודש  בארץ  היהדות 

להפק  הדת  ממהרסי  מנוע 
זממם הרע ח"ו. 

לכן על כל אחד ואחד לא 
לשבת שאנן בביתו אלא לפ־

היהדות  רשימת  למען  עול 
החרדית אגודת ישראל. 

ות־ יונעם  ולשומעים 
וטו־ ברכות  עליהם  בוא 

וכתיבה  די,  בלי  עד  בות 
של  בספרן  טובה  וחתימה 

צדיקים.

לקהל אנ"ש היקרים שיחיו
של  הוראתו  עלינו  חזקה 
מחו־ אשר  אאדמו"ר  מרן  כ"ק 

להשתתף  ואחד  אחד  כל  בת 
לרשימת  ולהצביע  בבחירות 
ג',  שסימנה  התורה  יהדות 
ובפרט  וקיימים,  חיים  ודבריו 
נשאו  כשמשנאיך  הזאת  לעת 
החרדית  היהדות  ועתיד  ראש 
בתוצאות  הרבה  תלוי  בארה"ק 
אחד  כל  יראה  ועל  הבחירות, 
לפעול ולהפעיל להרבות כבוד 
ינוח  שלא  נזכה  ועי"ז  שמים, 
שבט הרשע על גורל הצדיקים, 
ולשומעים יונעם ותבוא עליהם 

ברכת טוב.
בברכת כתיבה וחתימה טובה

נפתלי יהודה הלוי הורביץ 
מבאסטאן

מדרשו  בבית  ההכרזה 
מגא־ אדמו"ר  מרן  כ"ק  של 

מדרשו  בבית  שליט"א  רליץ 
ברק.  בבני  ה'  שיכון  בשכונת 
ולאחר  התורה  קריאת  קודם 
כמי־ קדשו  מדברי  שנשא 

כ"ק  אמר  בשבתו  שבת  די 
אדמו"ר שליט"א בזה"ל:

י"ז  שלישי,  וביום  "היות 
יתקיימו  הבעל"ט,  באלול 
ישראל  בארץ  הבחירות 
והוראתם  בקשתם  ולאור 
של מרנן ורבנן גדולי ישראל 
מכל  בזאת  אבקש  שליט"א 
ביתו,  ובני  הוא  ואחד,  אחד 
רשי־ עבור  ורק  אך  להצביע 
שסימנה  התורה  יהדות  מת 
אות ג', ואף לפעול כך בקרב 
התורה  חיזוק  למען  אחרים 

והיהדות בארצנו הקדושה".
כ"ק  הוסיף  מכן  לאחר 
ועורר  שליט"א  אדמו"ר  מרן 
ההש־ ונחיצות  חשיבות  על 

תתפות בבחירות:  
שמע־ רבות  "פעמים   

הצדיק  (הגאון  מחותני  תי 
מנדלזון  מנדל  מנחם  רבי 
את  זצוק"ל  קוממיות)  גאב"ד 
לאביו  שהיה  רב'  ה'מעשה 
רבי  הרבנים  נזר  הגה"ק 
קוממיות  גאב"ד  זי"ע  בנימין 
זי"ע.  איש'  ה'חזון  מרן  עם 
ועובדא דהוי כך הוי: היה זה 
הב־ שלפני  ביום  ערב  לעת 

חירות – כאשר ישב הגאב"ד 
רבי בנימין זי"ע בצוותא חדא 
החזון  בעל  הגה"ק  מרן  עם 
שב־ לביתו  מחוץ  זי"ע  איש 

וכראות  בב"ב  רוקח  גבעת 
ההולכים  יהודים  החזו"א 
נענה  לתפילה,  הכנסת  לבית 
דקוממיות:  לגאב"ד  ואמר 
"הרב מקוממיות, רואים אתם 
ההולכים  אלו  יקרים  יהודים 
ויש  ומעריב  מנחה  לתפילת 
אבל  תורה?  שיעורי  להם 
ומ־ מבינים  אם  מסופקני 

של  שהבחירות  המה  כירים 
מחר חשובות כתלמוד תורה 

ותפלה שלהם..."
לה־ בידינו  וחפץ  ויה"ר 

שמים  כבוד  ולהרבות  צליח 
ונזכה לכל מילי דמיטב, אמן.

של  מדרשו  בבית  הכרזה 
מקליוולנד  אדמו''ר  מרן  כ''ק 
הרה''ח  המשב''ק  ע''י  שליט''א 
בשמו  הי''ו  מוסקוביץ  אלימלך 
ובנוכחותו של כ''ק מרן אדמו''ר 

שליט''א בזה''ל:
בשם כ"ק מרן עט"ר אדמו"ר 
שליט''א, יום הבחירות הוא יום 
מלחמה על התורה ועל משיחו, 
ומצוות  תורה  שומר  יהודי  כל 
לחזק  שמים  שם  לקדש  מצווה 
החר־ הנציגים  למען  ולהשפיע 

שליט"א  גדו"י  של  שליחם  דים 
העושים קידוש השם הנלחמים 
הדת  משמר  על  ולילה  יומם 
השבוע  בפרשת  ככתוב  באר"י 

"ועשית ככל אשר יורוך". 
ברורה  בהוראה  באנו  ע''כ 
עט''ר  אדמו''ר  מרן  כ''ק  בשם 
שליט''א, כל אחד ואחד מאנשי 
שלומנו די בכל אתר ואתר, לפ־
עול ולהפעיל למען הצלת עולם 
למען  ולהצביע  הרוחני  היהודי 
שסי־ ישראל"  "אגודת  רשימת 

ורבנן  מרנן  בנשיאות  ג',  מנה 
להצלחה  ונזכה  ישראל,  גדולי 
גדולה ששלוחי דרבנן העושים 
ובע־ רבה  במסירות  מלאכתם 

על  איתנים  יעמדו  וביגיעה  מל 
הקדושה  בארצנו  הדת  משמר 
כלל  להצלחת  המסייעים  ולכל 
ברכה  לשפע  שיזכו  ישראל 
למ־ דשמיא  סיעתא  והצלחה, 

עלה מן המשוער בכל העניינים 
כל  במהרה  השי''ת  ולישועת 

אחד כפי הצטרכותו אכיה"ר.

מרן  כ"ק  של  מדרשו  בבית 
שליט"א  מלעלוב  אדמו"ר 
תובב"א  ירושלים  בעיה"ק 
הוכרז ע"י המשב"ק הרב יהושע 

ווארך הי"ו:
אדמו"ר  מרן  כ"ק  בשם 
שלישי  וביום  היות  שליט"א 
מע־ והרבה  בחירות,  יתקיימו 

כאן  הבאות  לשנים  הדת  ניני 
על  בזה,  תלויים  ישראל  בארץ 
להשתתף  אחד  כל  נתבקש  כך 
ולהצביע אך ורק למען רשימת 

יהדות התורה שסימנה ג'.

מי־ אדמו"ר  כ"ק  מדברי 
במועצת  שליט"א  רוסלב 
הקהילות בליל שישי במודיעין 

עילית: 
ההשתתפות  חובת  בדבר 
בשעה  הפעם  בפרט  בבחירות, 
ששונאי ישראל זוממים לפגוע 
בעולם  התורה,  בעולם  הלאה 
הק־ ובכל  הקדושות  הישיבות 

לחזק  החובה  ולכן  והיקר.  דוש 
את המעשים והפעולות להצל־

האיומים  ולבלום  המערכה  חת 
רבים  אברכים  היום  יש  הללו. 
המוחין,  בלבול  אצלם  שקיים 
שר־ לקהילות  שייכים  לא  הם 

הבחירות,  את  אסרו  בותיהם 
אלא מדעתם מנסים לקבוע את 
האיסורים וההיתרים. הרי ידוע 
שבכל דבר הולכים אחר הרוב, 
של  רובו  רוב  זה  בענין  וגם 
גדולי ישראל בדרות הקודמים 
זי"ע, ובראשם הרה"ק מבעלזא, 
ועוד  החזו"א  הטשיבינער־רב, 
שהורו  הדורות  וצדיקי  גדולי 
להצביע,  ללכת  במפורש  לנו 

וזה חובה!
שליט"א  מיערוסלב  הרבי 
באה  שפעם  וסיפר,  הוסיף 
הבריסקער־ אצל  משלחת 
הבחירות,  את  שיאסור  רב 
להצלת  נפעל  איך  וכששאל 
המש־ חברי  ענו  התורה,  עולם 

בזעקות.  'מחאות'  שיעשו  לחת 
בעל  של  המשל  את  והמשיל 
מסכנה  על  זי"ע,  חיים'  ה'חפץ 
תפו־ שק  עם  שהלכה  אחת 
וכל  נקרע  והשק  ברחוב,  חים 
כל  עבר,  לכל  פוזרו  התפוחים 
לרדוף  החלו  ושבים  העוברים 
נעמדה  התפוחים,  את  ולתפוס 
לפתע  בבכי,  ומיררה  ברחוב 
לעב־ וזעק  ברחוב  אורח  עבר 
רה: מה את בוכה? חטפי גם את 
יישאר  לפחות  וכך  מהתפוחים 
בידך. כן הוא הדבר, כי במקום 
למחות ולזעוק, יש לחטוף עוד 
נפשות  ולעשות  קולות  ועוד 
ויחד  התורה.  יהדות  לרשימת 
בי־ להתפלל  יש  הפעולות  עם 

וסליחות  רחמים  של  אלו  מים 
שיתקדש שמו הגדול בעולם.

קריאות קודש מאת מרנן ורבנן שרי התורה והחסידות

הכרזה בשם כ"ק מרן אדמו"ר 
ממכנובקא בעלזא שליט"א

מדרש  בבית  ההכרזה 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  הגדול 
ממכנובקא בעלזא שליט"א ע"י 
מילר  ישראל  ר'  הרה"ח  הגבאי 
מרן  כ"ק  בנוכחות  שליט"א 

אדמו"ר שליט"א:
זאל  רבי'ן  פון  נאמען  אין 
די  ווי  אזוי  זיין,  ימים  מאריך 
די  פאר  קומען  דינסטאג  וואך 
ז"ל  רב  דער  און  דאהי,  וויילען 
א  איז  עס  אז  געהאלטען  האט 
יע־ זאל  וועלן,  גיין  צו  מצוה 

וועלן  גיין  צו  זען  איינער  דער 
אנדערע  אז  אויפטוהן  און 
ג',  אות  וועלן  גיין  אויך  זאלן 
עס  העלפן  זאל  אייבישטער  די 
און  קרן התורה  הרמת  זאל זיין 
א  און  טובה  וחתימה  כתיבה  א 

גאולה שלימה.
ובתרגום ללשה"ק:

אדמו"ר  מרן  כ"ק  בשם 
ביום  שהשבוע  היות  שליט"א, 
כאן,  הבחירות  יתקיימו  שלישי 
מצוה  שזו  פסק  ז"ל  מרן  וכ"ק 
ללכת לבחירות, יראה כל אחד 
שאח־ ולפעול  להצביע  ללכת 
השי"ת  ג',  אות  יצביעו  גם  רים 
קרן  הרמת  שתהיה  יעזור 
טובה  וחתימה  וכתיבה  התורה 

וגאולה שלימה.

מלחמה לה' – מערכת הבחירות היא מערכה על קידוש ה'

מחנה יראי ה', גלות בין פורקי העול, 
עורר  ראשית,  האומות.  בין  וגלות 
לערוך  עלינו  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק 
תשובה  בימי  בפרט  בתינו,  בדק  את 
אלו. בגמרא אמרו כי "טובה מרדות 
ממאה  יותר  אדם  של  בלבו  אחת 
לר־ האדם  יוכל  כיצד  אך  מלקיות", 

דות לייסר, לעורר ולהוכיח את לבו, 
מיני  בכל  וגדוש  אטום  הלב  כאשר 
וליצ־ וכפירה  ג"ע  ורפש,  טיט  הבל, 

נות אשר מחדירים כלי הטכנולוגיה 
המטמטמים  למיניהם,  והאתרים 
קולט  מלהיות  אדם  של  וליבו  מוחו 
והתעוררות  קודש  רגשי  ומפנים 

תשובה.
קחו עמכם דברים ושובו אל ה', 
לטהר העיניים האזניים והפה מדברי 
שחוק וקלות ראש, ליצנות ותועבה, 
ובכך נהיה נכונים וראויים להשראת 

מלכותו ושכינת עוזו עלינו.
אדמו"ר  כ"ק  עבר  כך  מתוך 
שליט"א לעורר בצו השעה; בהזכירו 
את דברי כ"ק מרן אדמו"ר ה'ישועות 
משה' זי"ע, אשר היה מקונן בכאב כי 
איבודו  על  קוננו  השואה  בעת  אם 
האכזר של מיליוני קדושים מאחב"י, 
נמצא  אבותינו  בארץ  כי  וחשבנו 
הנה  ובטח,  השקט  ושלוה,  מנוחה 
נשמות  אלפי  מאות  מובילים  כעת 
שריפת  רוחני,  לאובדן  טהורות 
נשמה וגוף קיים, ועל דא קא בכינא.

אדמו"ר  כ"ק  תינה  אלו,  בימים 
אנו  רואים  נוקב,  בצער  שליט"א 
עשרות  של  הבאושים  תוצאות  את 
שנות חינוך מנוכר לכל ערכי התורה 
מכ־ הרב  לצערנו  כאשר  והאמונה, 

מלחמה  על  מאחב"י  אנשים  ריזים 
אמו־ שומרי  כנגד  ומוצהרת  ברורה 

נים, כנגד נוטרי גחלת אמונת התורה 
שכזאת  פילל  ומי  מילל  מי  והיראה. 
על  רק  לא  הקדושה.  בארצנו  ישמע 
אלא  אנו,  כואבים  המערכה  עצם 

בעיקר על סיבתה ושורשה.
עלינו  המוטלת  השעה  חובת 

למערכה  כולנו  להתגייס  היא  עתה 
אחד  כל  יעדר.  בל  איש  הקדושה, 
ולביתו  לעצמו  חובה  יראה  ואחד 
שמים  שם  לקדש  ג'  ולהצביע  לבוא 
נאמנים  חיילים  כי  בגאון  ולהכריז 
נו־ הדור  ולגדולי  לתורתו  לה',  אנו 

שאי דבר ה' ברמה.
נשמע  ה',  טוב  כי  וראו  טעמו 
ברגש  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  קול 
של אחוה, נקרא אל אחינו התועים, 
אשר לגודל הכאב ניתקום ממורשת 
של  טובה  וראו  טעמו  סבא,  ישראל 
וקדושה,  מנוחה  יום  קודש,  שבת 
וב־ מבנים  דקדושה  נחת  של  טובה 
והמ־ התורה  בדרך  המתחנכים  נות 

סורה, מעוטרים באצילות ובעדינות 
יהודית אמיתית.

וייטב  האור  אל  נא  התקרבו 
לכם!

נפיל  שבשמים  אבינו  ולפני 
תחינתנו, קרא כ"ק אדמו"ר שליט"א 
בסערת נפש, השקיפה ממעון קדשך 
רצוננו  עמך,  את  וברך  השמים  מן 
למען  ואמצנו  אזרנו  רצונך,  לעשות 
חיי  ודורותינו  אנו  כאן  לחיות  נוכל 
אחינו  כל  ועל  ובתורתך.  בך  דבקות 
טהרה  רוח  ה'  נא  יערה  ישראל  בני 
ויבואו  רחוקים  וישמעו  ממרום, 

ויתנו לך כתר מלוכה.
התייחס  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
העתיד  ישראל  כלל  לכינוס  בדבריו 
יחד  למחרת; "בהתאספם  להתקיים 
הוא  ביניהם –  ושלום  אחת  באגודה 
מלכם", נתאסף יחד כאיש אחד בלב 
טוהר  על  נכריז  אחד  ובקול  אחד 
אמונתנו, כי הם חיינו ובנפשנו הוא!

נרבה  השורות,  נלכד  כאשר 
לה'  חיילים  ונגביר  ואחוה  אהבה 
ולתורתו, סיים כ"ק אדמו"ר שליט"א 
ה'  רחמי  יהמו  החוצה,  משאו  את 
מגלות  נפשנו  את  ויפדה  עלינו 
ונזכה  מבחוץ,  עלינו  הקמים  אויבינו 
אשר  כל  ויאמר  עולמים  לתשועת 
מלך  ישראל  אלקי  ה'  באפו  נשמה 

ומלכותו בכל משלה.
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בראשות רבני קהילות החסידים במודיעין עילית:

מועצת הקהילות ופעילי מטה אגודת ישראל התכנסו להצלחת המערכה למען יהדות התורה 
הת־ המערכה,  סוף  לקראת 
מועצת  לחברי  מרשים  כנס  קיים 
עילית,  מודיעין  בעיר  הקהילות 
'חסדי  והשטיבלאך  המדרש  בבית 
ברכ־ בשכונת  יערוסלב  יהושע' 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  בראשות  פלד, 
מיערוסלב שליט"א ורבני קהילות 
מועצת  חברי  עם  יחד  החסידים, 
החסידות,  ועסקני  נציגים  העיר, 
בענייני  חיזוק  דברי  לשמוע  שבאו 
השעה ולאחר מכן להתייצב למע־

הנציגות  הגדלת  של  הכבירה  רכה 
החרדית.

המיוחד  כנס  את  והנחה  פתח 
טוביה  הרב  העיר,  ראש  סגן 
את  הנוכחים  בפני  שסקר  פריינד, 
האחרו־ השבועות  של  הפעילות 

מדויקים  ופילוחים  רשימות  נים, 
אלו נבנו במערכת הבחירות הקו־

דמת, שהעיר חולקה לפי שכונות, 
האחראי  נציג  מונה  בנין  כל  ועל 
לעקוב ביום לפני הבחירות וביום 
הצבעתם.  אחר  עצמו  הבחירות 
דש־ בסייעתא  כי  ציין,  בדבריו 

הבחירות  מערכות  בשלוש  מיא 
'מודיעין  העיר  זכתה  קודמת, 
השלי־ החרדית  העיר   – עילית' 
הש־ הקולות  מאגר  להוות  שית, 

'יהדות התורה', במספר  לישי של 
לשאר  ביחס  הגבוה,  המצביעים 
ערי  בכל  החרדיים  היישובים 

הקולות  'בנק'  את  והיוותה  הארץ 
הגבוה ביותר, לאחר ירושלים ובני 
הכריזו  בעיר,  איש   18,006 ברק. 
שבוחרים בחיי יהדות, בחיי תורה 
קידוש  זה  היה  השבת.  וקדושת 
שם שמים הגדול. חייבים לעשות 
קידוש  יהיה  אלו  בבחירות  גם  כי 

שם שמים ולהיות מוסיף והולך. 
מחד,  כי  אמר,  פריינד  הרב 
שהתעוררו  רבים  תושבים  ישנם 
ההסתה  בעקבות  במרץ  לפעול 
משנאי  של  והגדולה  הפרועה 
דבר  כל  לעקור  המבקשים  ה' 
שהתעוררו  ואותם  יהדות,  של 
לאו  ומשכנעים  עושים  לפעול 
מטה  דרך  מאורגן  באופן  דווקא 
במלאכ־ העמלים  אנשים  וכדו'. 
נתקלים  עבודתם  ובמסגרת  תם, 
שאינם  אנשים  עם  מסחר  ועושים 
לד־ החרדים  ציבור  על  נמנים 
באופן  אליהם  וכשפונים  ה',  בר 
שאיכפת  להם  ומסבירים  אישי, 
רקע  על  אותם  שמשמיצים  להם 
היותם 'חרדים', הרי אפשר לבקש 
יהדות  לרשימת  להצביע  מהם 
התורה. הוא סיפר, כי שכנו, אחד 
עובד  בעיר,  הנודעים  הקבלנים 
שעלה  יהודי  דלתות,  משווק  עם 
שומר  אינו  ולדאבוננו  מבריה"מ 
מה  לשאול  אליו  כשפנה  תומ"צ, 
נגד  החמורה  ההסתה  על  דעתו 

שזה  הגיב  הלה  החרדי,  הציבור 
מעניין  ולא  אליו  מדבר  לא  כלל 
וכשה־ האלו.  הבחירות  כל  אותו 

כך,  על  עמו  לדבר  התעכב  קבלן 
הענין,  חשיבות  את  לו  הסביר 
יתק־ שבאם  לו  אמר  מכן  ולאחר 

בשעה 8  הבחירות  ביום  אליו  שר 
בבוקר, הרי שהוא ואשתו יצביעו 
היוש־ על  הוקרה  כאות  כבקשתו 

אחד  כל  שאם  כך  בעבודתו.  רה 
על  דקות  כמה  של  מאמץ  ישקיע 
מנת להביא רק 2 קולות מאנשים 
עמם בא בקשרים, אם קשרי מו"מ 
הרי  שהוא,  צורה  בכל  אם  מסחר, 

שיוכפל מספר הנציגים.  
העיר  ראש  סגן  ציין  מאידך, 
עילית  מודיעין  כי  פריינד,  הרב 
אברכים  של  בציבור  התברכה 
השוקדים  ה'  יראי  חסידיים 
להם  ואין  והעבודה,  התורה  על 
ושקידה  ה'  עבודת  אלא  בעולמם 
הללו  האברכים  הקדושה,  בתורה 
אם  וגם  לעיתונות  נחשפים  אינם 
מתי־ בחירות  שיש  יודעים  הם 

שהו בקרוב, הם לא יודעים חומר 
להצביע,  להזדרז  והחובה  הענין, 
מצביעים,  לאבד  עלולים  ואנחנו 
גם  להגיע  הדרך  את  למצוא  צריך 
יבואו  הם  שגם  ולוודא  אליהם, 
ולא  מוקדם  בבחירות  להצביע 
בשעת  האחרון  לרגע  להזניחם 

לחץ.
את  עוררו  החשובים  הרבנים 
החשו־ המערכה  דבר  על  הקהל 

ליפשיץ,  שמעון  רבי  הגאון  בה. 
על  דיבר  אבות,  חסדי  קהילת  רב 
לפקודות  לציית  המוטל  החובה 

שבידו  מי  וכל  ישראל  גדולי 
רשימת  את  ולהגדיל  להשפיע 
שותף  הוא  הרי  התורה  יהדות 

ציין,  בדבריו  שמים.  כבוד  בריבוי 
כך  על  לעורר  שצריכים  לפלא  כי 
לאחר שראינו לפני כמה שנים את 
הגזירות הקשות על עולם התורה 
כי  הוא,  ההסבר  אלא  והישיבות, 
ציווי  פי  על  הוא  שהדבר  מרגע 
שמיד  הרי  גדולה,  מצוה  בכך  ויש 
כל  על  ולכן  לקשה.  נהפך  הדבר 
להשפיע  יש  הצבעתו  לבד  אברך 
לר־ ויצביעו  שיזדרזו  אחרים  על 

שימת יהדות התורה.
שליט"א,  מירוסלב  האדמו"ר 
חו־ על  רבותינו  מסורת  על  הרחיב 
בפרט  בבחירות,  ההשתתפות  בת 
זו־ ישראל  ששונאי  בשעה  הפעם 

ממים לפגוע הלאה בעולם התורה, 
ובכל  הקדושות  הישיבות  בעולם 
לחזק  החובה  ולכן  והיקר.  הקדוש 
להצלחת  והפעולות  המעשים  את 
הללו.  האיומים  ולבלום  המערכה 
שקיים  רבים  אברכים  היום  "יש 
לא  הם  המוחין,  בלבול  אצלם 
שייכים לקהילות שרבותיהם אסרו 
את הבחירות, אלא מדעתם מנסים 
וההיתרים.  האיסורים  את  לקבוע 
הרי ידוע שבכל דבר הולכים אחר 
של  רובו  רוב  זה  בענין  וגם  הרוב, 
הקודמים  בדרות  ישראל  גדולי 
מבעלזא,  הרה"ק  ובראשם  זי"ע, 
גדו־ ועוד  החזו"א  הטשיבינער־רב, 
במ־ לנו  שהורו  הדורות  וצדיקי  לי 
פורש ללכת להצביע, וזה חובה!" 

הרבי מיערוסלב סיפר, שפעם 
באה משלחת אצל הבריסקער־רב 
וכששאל  הבחירות,  את  שיאסור 
התו־ עולם  להצלת  נפעל  איך 

שיעשו  המשלחת  חברי  ענו  רה, 
להם  המשיל  בזעקות.  'מחאות' 
הגאון מבריסק את המשל של בעל 
ה'חפץ חיים' זי"ע, על מסכנה אחת 
ברחוב,  תפוחים  שק  עם  שהלכה 
פוזרו  התפוחים  וכל  נקרע  והשק 
ושבים  העוברים  כל  עבר,  לכל 
התפו־ את  ולתפוס  לרדוף  החלו 

חים, נעמדה ברחוב ומיררה בבכי, 
לעברה:  זעק  ברחוב  אורח  עובר 
מה את בוכה? חטפי גם את מהת־

פוחים וכך לפחות יישאר בידך. כן 
כי  חיים',  ה'חפץ  סיים  הדבר  הוא 
במקום למחות ולזעוק, יש לחטוף 
נפשות  ולעשות  קולות  ועוד  עוד 
עם  התורה. ויחד  יהדות  לרשימת 
הפעולות יש להתפלל בימים אלו 
שיתקדש  וסליחות  רחמים  של 

שמו הגדול בעולם. 
שטרנבוך  ברוך  רבי  הגאון 
במו־ ויז'ניץ  חסידי  רב  שליט"א, 
ואמר,  דברים  נשא  עילית,  דיעין 
תצא  כי  בפרשת  אנו  נמצאים  כי 
נמצאים  מלחמה,  על  מדובר  בה 
אנשים  מלחמה,  של  במצב  אנו 
שהכריזו על ה' ועל משיחו. בשעה 
ואין  קיום,  מלחמת  ישנה  זו,  קשה 
ברפיון  חלילה  להתהלך  הזמן  זה 
ישראל  שגדולי  מאחר  ידים. 
לע־ שיש  הרי  ציוונו,  שליט"א 

עם  ויחד  בשמחה,  ההוראה  שות 
בשולי  מלאכה  להשקיע  יש  זאת 
ספק  המטילים  יש  שם  המחנה 
על  המוטלת  הקדושה  בחובה 
כולנו לעת כזאת לשדל ולדבר על 
מחשבות  ובלבם  המסתובבים  לב 
שווא על עריקה מן המחנה הגדול 
מי  גם  כך  והשלמים.  היראים  של 
עמם  אנשים  על  השפעה  לו  שיש 
ולהביאם  לעוררם  יש  בקשר  בא 

לקדש שם שמים. 
אלעזר  משה  רבי  הגאון 
קהילת  רב  שליט"א,  מוסקוביץ 
בח־ דברים  נשא  חיים,  תוצאות 

שיבות הפעילות להוסיף עוד ועוד 
הרה"צ  שחותנו  וסיפר  מצביעים. 
רבי אהרן מרדכי רוטנר שליט"א, 
שזכה  הדת,  מחזיקי  קהל  דומ"ץ 
מרן  כ"ק  אצל  בקודש  לשמש 
מבעלזא  מהר"א  הרה"ק  אדמו"ר 
זי"ע, סיפר, כי הרבי מבעלזא שלח 
את המשמשים את כולם להצביע. 
ביום  קויטלאך  לקח  לא  הוא 
אמר.   – להצביע'  'לכו  הבחירות, 
מבע־ הרה"ק  שלח  תשי"ב,  בשנת 

פויגל,  שלום  ר'  הגבאים,  את  לזא 
ואת הרבנית לת"א, בכדי להצביע, 
ואמר:  אביב.  תל  תושבי  היו  הם 
היה  קשה  שמאד  היא  'האמת 
לא  אבל  הגבאים.  כל  את  לשלוח 
הן  הבחירות  כי  ברירה,  לי  היתה 
מניף  שהוא  תוך  גדולה.  כה  מצוה 
'אזא  ואומר  הקדושות  ידיו  שתי 

גרויסע מצוה'! בחרדת קודש. 
הוסיף  מוסקוביץ,  הגרמ"א 
הרה"ק  שאצל  מסופר  כי  עוד, 
נושא  את  כשהעלו  זי"ע,  מבעלזא 
ההשתתפות בבחירות, היו שטענו 
נציגים  שם  יהיו  שלא  עדיף  כי 
הרי  ואמר,  הרה"ק  הגיב  חרדים, 
המדינה  ראשי  בהתכנסות  שם 
כפי־ דעות  עם  אנשים  נמצאים 

דברי  וידברו  יחד  וכשישבו  רה, 
מי  שם  יהיה  ולא  רח"ל,  כפירה 
משומרי התורה המצוה, הרי שלא 
ועלול  כך,  על  שימחה  מי  יהיה 
גדול.  השם  חילול  מכך  להיות 
להגדיל  האפשרות  לנו  שיש  כיום 
המחאות  את  שיעשו  הנציגות  את 
כל  מלבד  הכפירה,  דברי  על 
עולם  לטובת  שעושים  הפעולות 
שנותן  שמי  הרי  והיהדות,  התורה 
הוא  הרי  הנציגות  את  להגדיל  יד 
מקדש שם שמים. ובמיוחד בערב 

ראש השנה שבזה מרבה זכויות. 
אגו־ יו"ר  בנשעיה,  נחמן  הרב 

דת ישראל בעיר, פירט את הפעי־
לות הענפה במטה הבחירות. וציין 
האחרונים  בימים  רואה  הוא  כי 
הצי־ בקרב  ההסתה  תעמולת  את 

ומוחדרת  המחלחלת  הכללי  בור 
שנה  שכבכל  סיפר,  הוא  לראשם. 
ברסלב  נציגי  עם  יחד  יושב  הוא 
עם 'רשות שדה התעופה', לקראת 
ודוקא  בר"ה,  לאומן  הנסיעות 
גדולים,  קשיים  מערימים  השנה 
הפרועה  ההסתה  כי  בחוש  רואים 
בסי־ פעם  כל  מקום,  בכל  חודרת 

זה  וכל  החרדים'...  'אתם  סמאות 
בתחרות של כמה מפלגות שחרתו 
ישניא  ומי  הדת  הריסת  דגלם  על 
התקר־ החרדי.  הציבור  את  יותר 

ליום  שנועדו  הבחירות,  יום  בות 
תחו־ את  מגבירה  הקרוב,  שלישי 

במיוחד  והאחריות,  החרדה  שת 
בהסתה  המדרגה  עליית  נוכח 
עוינות  המפלגות  דתית.  האנטי 
מזי־ את  מסתירות  אינן  החרדים, 

להוציא  כדי  יחד  לחבור  מותיהן, 
אל  זכויותיהם  ואת  החרדים  את 

מחוץ לגדר.
בנשעיה,  הרב  הוסיף  בדבריו 
ראש  סגן  שציין  למה  בהמשך  כי 
מודיעין  כי  פריינד,  הרב  העיר 
השלישית  העיר  הינה  עילית 
הרי  המצביעים,  בכמות  בגודלה 
מאות  כמה  של  כמות  יש  שעדיין 
וע־ להצביע.  באים  שלא  קולות 

ליהם יש לעבוד בימים אלו, לברר 
את סיבת אי בואם להצביע, אם זה 
מבינים  שלא  או  עצלנות,  מחמת 
שממציאים  או  הענין,  חומר  את 
ה'  ובשם  לעצמם,  אידאולוגיות 

נעשה ונצליח.
רוזנבלט,  נתן  משה  הרב 
קרית  ברסלב  הנחל'  'משנת  רו"מ 
לעושי  'נטפל  ענין  על  דיבר  ספר, 
(מכות  מהגמרא  וציטט  מצוה' 
דבעדים  השבוע,  פרשת  על  ה:) 
למרות  נענש,  השלישי  גם  זוממין 
וזאת  בלעדיו.  נעשה  שהמעשה 
קל  עבירה,  לעוברי  שנטפל  מפני 
מצוה'  לעושי  שנטפל  למי  וחומר 
כאשר נקראים למצוה של קידוש 
נטפל  הוא  שמגיע  אחד  כל  השם, 
יתכן  בסוף  אם  גם  מצוה,  לעושי 
הס־ הקול  את  צריכים  היו  שלא 
יקבל  שכרו  את  הוא  שלו,  פציפי 
על עצם ההיטפלות לעושי מצוה. 
לו  שזה  אישית,  בנימה  סיפר  הוא 
כולל'  'ראש  שהוא  שנה  עשרים 
בעיר, ובתקופות שיראי השם היו 
מחוץ לממשלה, ראינו התנכלויות 
מי־ רבע  של  קנס  כדי  עד  קשות, 

ליון שקל שקיבלנו בזמנו של אותו 
האיש, על איזה דבר קטן. לא היה 
עם מי לדבר. פשוט חיפשו לסגור 
שלנו  ובמקרה  תורה,  מוסדות 
כמעט הצליחו. זה הגורל הממתין 
אם  כולל,  וכח  תורני  מוסד  לכל 

יחזרו רשעי ישראל חלילה.
המשיכו  הכינוס,  לאחר  מיד 
ופעילי  הקהילות  מועצת  חברי 
אגו"י בעיר אל עבר מטה החסידי 
לפעילות  ונרשמו  בסמוך,  שהוקם 
הב־ טרום  של  האחרונים  בימים 

פעילי  את  לעורר  במטרה  חירות, 
הבחירות  יום  לקראת  המטות 
להבטחת  המערכה  להצלחת 
התורה  ליהדות  מלאה  הצבעה 

והשבת – ג'. 

הרב נחמן בנשעיה יו"ר אגו"י במועידין עילית נושא דברים.jpgחברי מועצת הקהילות בליל שישי במודיעין עילית

רב בית הכנסת חסדי אבות הרה"ג רבי שמעון ליפשיץ שליט"א 
נושא דברים

כ"ק אדמו"ר מיערוסלב שליט"א במשא הכבוד במועצת הקהילות 
במודיעין עילית
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יומיים לבחירות הגורליות למען כבוד שמו יתברך

ביקוש רב להצטרף לתפילה המיוחדת על ציון מרן הגה"ק מבעלזא
פניות רבות כבר הגיעו לאזכרה בתפילה המיוחדת שיערוך הגה"צ רבי אהרן מרדכי רוטנר שליט"א על ציון הגה"ק מבעלזא על אלו 

שלא זכו להצביע ויצביעו עתה לראשונה 

מאת כתב 'המבשר' 

הגורליות  לבחירות  יומיים 
ומעולם,  מאז  שידענו  ביותר 
לתפילה  הרבים  ההדים  נמשכים 
שלי־ ביום  שתתקיים  המיוחדת 
בציון  הבחירות,  יום  אחה"צ,  שי 
מבעלזא  הגה"ק  מרן  של  קדשו 
קדשו  יד  בכתב  חתם  אשר  זי"ע, 
ה'קול קורא' הידוע  על הנוסח של 
תוה"ק  "לפי  כי  כתוב  בו  לבחירות 

מחוייב כאו"א להצביע".
רבות  פניות  שנמסר,  כפי 
האחרונים  בימים  הגיעו  כבר 
בתפילה  לאזכרה  המיוחד  למוקד 
רבי  הגה"צ  שיערוך  המיוחדת 
אהרן מרדכי רוטנר שליט"א ביום 
הבחירות  יום   – הקרוב  שלישי 
אלו  על  מבעלזא  הגה"ק  ציון  על 
עתה  ויצביעו  להצביע  זכו  שלא 

לראשונה. 

הרעיון  נמסר,  שכבר  כפי 
המיוחדת,  התפילה  את  לערוך 
הגורלית  המערכה  בעקבות  בא 
היהדות  של  בתולדותיה  ביותר 
המדינה.  קום  מאז  הנאמנה 
הדור  ומאורי  גדולי  כהוראת 

שליט"א  והחסידות  התורה  שרי 
על  ליבם  מנהמת  וזעקו  שהזהירו 
החובה המוטלת על כל אחד שלא 
בבחירות  מלהצביע  ח"ו  להימנע 

אלו.
הציעו  מעשה  ואנשי  חסידים 

ולהעתיר  מרובים  רחמים  לעורר 
ונשגב  צדיק  האי  של  ציונו  על 
ביום שלישי הקרוב יום הבחירות 
להצלחת  להעתיר  וכן  הגורליות, 
העגום  המצב  שבעקבות  אלו 
חירום  בשעת  לראשונה  יצביעו 

נוראה זו. 
למ־ יש  שמות  להעברת 

האם  ושם  המלא  השם  את  לא 
האזכרה  מועד  לפני  ולשלוח 
במייל  או   02-5385145 בפקס 

.LI025385251@Gmail.com
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היום בירושלים כינוס ההמונים בראשות גדולי ומאורי הדור שליט"א 
לתפילה וזעקה והתלכדות נוכח רדיפת התורה ושומריה בארץ הקודש 

מרנן  של  בראשותם  הוד  נורא 
החוגים  מכל  ישראל  גדולי  ורבנן 
המ־ נוכח  באה  העצרת  והעדות. 
נמצאת  בו  והאומלל  הנורא  צב 
ששורה  שעה  היהודית,  המדינה 
מהשמאל,  בעיקר  מפלגות,  של 
יותר  תשניא  מי  ביניהן  מתחרות 
זו  ומקיימיה.  לומדיה  התורה,  את 
כנגד  קידשו  שהם  מלחמה  אפוא 
מחויבים  ואנו  והיקר,  הקדוש  כל 
יותר מבכל עת מאז קום המדינה, 
להציל את השבת ואת התורה ואת 
קדשי ישראל, כמו גם את הציבור 

החרדי הנרדף.
כדי לבטא את החובה להצביע 
למען  ראויה,  דרך  בכל  ולפעול 
יהדות התורה והשבת ג' – יוצאים 
ומאורי  גדולי  ורבנן  מרנן  היום 
המו־ עצרת  אל  שליט"א,  ישראל 

נים ברחובה של עיר הקודש. 
כאמור, יתקיים הכינוס האדיר 
בר  הרחובות  צומת  פני  על  היום, 
בירושלים.  הנביא  ושמואל  אילן 
רחובות אלה ייחסמו לתנועה החל 

מהשעה 4.30 אחה"צ. 
מתקיים  העולם  אין  כידוע, 

אלא בזכות הבל פיהם של תשב"ר 
כן,  על  כי  בפה.  אלא  כוחנו  ואין 
הכבירה,  המערכה  גודל  נוכח 
התורה  מוסדות  תלמידי  כלל 
והחינוך בעיה"ק ירושלים ואברכי 
בעצרת  היום  ישתתפו  הכוללים 
שמים.  כבוד  למען  ההיסטורית 
והחינוך  התורה  מוסדות  כלל 
הלימודים  את  יסיימו  בעיה"ק 
להשתתף  מנת  על   4.30 בשעה 
עם  מיד  ללימודם  וישובו  בעצרת 

תום העצרת. 
ייפתח  אחה"צ   5:00 בשעה 

המעמד בתפילת מנחה ברוב עם.
את דבר המערכה ישמיעו סגן 
לי־ יעקב  הרב  ח"כ  הבריאות  שר 
צמן ויו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב 

משה גפני. 
על פי בקשת רבותינו שליט"א 
ולנוכח המצב הקשה, יאמר הקהל 
יחד פרקי תהילים ופיוט סליחות 
את  יאמרו  רבתי.  בהתעוררות 
נושע'.  'ישראל  הסליחות  פיוט 
הציבור מתבקש להביא סליחות. 

באות  המיוחדות  התפילות 
היהדות  של  הקשה  מצבה  לנוכח 
היה  שלא  כפי  המאוימת  החרדית, 

המ־ קיום  שנות  בשבעים  כה  עד 
דינה. עם סיום התפילות והעצרת, 
תצא הקריאה הנחרצת, כי היהדות 
בתפילה  עומדת  אשר  החרדית 
יוצאת גם למאבק, כוחנו באחדות־

נו ותשובתנו תהיה בס"ד בקלפיות, 
הרב  כוחה  את  וידעו  יכירו  כאשר 
של  התורה,  יהדות  של  והמוחץ 
יראי ה' האומרים 'לא עוד' לרדיפת 

הדת והיהדות בארץ הקודש. 
כי  נמסר  המכינה  מהוועדה 
הצומת  על  תמוקם  הכבוד  במת 
ורק  אך  תינתן  אליה  והגישה 
הדור  וצדיקי  גדולי  ורבנן  למרנן 
אשכול  לוי  רחוב  מכיוון  שליט"א, 
בלתי  רכבים  למעבר  שייחסם 

מורשים. 
משפחת  של  החסד  משאית 
רובין תחלק שתיה לציבור הרחב, 

ע"י כל־בו בר אילן. 
לציית  מתבקש  הציבור 
על  ולשמור  הבטחון  להוראות 

הסדר למען הצלחת המעמד.
מתבקש  העצרת,  סיום  עם 
ובאח־ בזריזות  להתפזר  הציבור 

שבאה  והנהגה  עשיה  מתוך  ריות, 
להרבות כבוד שמים וקידוש ה'. 

המלחמה בבחירות היא נגד החרדים והדת 
ומי שרבותיו לא אסרו צריך לצאת ולהצביע

אותנו באחת למחזות איומים במ־
שנה.  שמונים  לפני  אירופה  זרח 
נגד  היא  בבחירות  המלחמה  ולכן 
לא  שרבותיו  ומי  והדת,  החרדים 
כפי  ולהצביע,  לצאת  צריך  אסרו 
וצדיקי  גדולי  עולם  גאוני  שהורו 

הדור זי"ע ומרנן ורבנן שליט"א.
השאלה  לחשיבות  מעל  "כי 
כמה מנדטים יהיו ליהדות התורה, 
שזהו כמובן חשוב כשלעצמו, אנו 

שהציבור  למצב  להגיע  חייבים 
יש  המסיתים.  את  ינצח  החרדי 
יום  של  שבסופו  הכל  לעשות 
הזו  הפרועה  ההסתה  כי  יראו  הם 
חמתם  ועל  אפם  ועל  עזרה,  לא 
הציבור החרדי הגיע להישג גדול 

יותר מאשר בבחירות שעברו. 
שנזכה  ותפילה  תקוה  "כולנו 
הללו  בבחירות  שמים  שם  לקדש 
ויקוים  יתברך,  שמו  כבוד  למען 
בנו "כל כלי יוצר עליך לא יצלח". 

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון
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דגאולה'  'אתחלתא  היא  שהמדינה 
שבראשה  מפלגה  חרדי?!  הוא 
עצמה  על  שמצהירה  אשה  עומדת 
להצביע  אפשר  איך  דתית,  שאינה 
לרשימה  להצביע  צריכים  להם?! 
פשעטלאך".  בלי  ביותר,  החרדית 
הגר"א לנדא הוסיף וקבע בנחרצות: 
"הצבעה למפלגה שספק אם תעבור 
– הרי היא כהצבעה לסטרא אחרא 

ולשונאי הדת".
קהילת  רב  חב"ד,  רבני  זקן 
חב"ד בנווה יעקב ורו"מ 'בית חנה', 
שליט"א,  בלוי  טוביה  רבי  הגה"ח 
חב"ד:  חסידי  לאנ"ש  במכתב  כתב 
כל  נסיון  לאור  בהחלט,  "ברור 
היא  ישראל  שאגודת  השנים, 
טראמפ'  'תכנית  נגד  שתפעל  זאת 
בהתייחסות  להצבעותיה  בהמשך 
כולל  קודמות,  ותכניות  להסכמים 
ההתנתקות  לתכנית  ההתייחסות 
להיות  עלולה  שרון־נתניהו.  של 
הפת־ זאת  תהיה  לא  (אולי  הפתעה 

ימשיכו  'ימינה'  מרכיבי  כאשר  עה) 
קבלת  עם  גם  בממשלה  להיות 
זאת  שעשו  כפי  טראמפ',  'תכנית 
קיום  של  החדשים  תשעת  במשך 

הממשלה".
רבה  גם  הצטרף  אלו  לדברים 
דוד  רבי  הגאון  מוצקין,  קרית  של 
שאמר  שליט"א,  דרוקמן  מאיר 
אי"ה  מתכוננים  ביתי  ובני  "אני  כי 
נימק  הוא  התורה".  יהדות  להצביע 
מש־ יוצא  "כך  וכתב:  החלטתו  את 

קלול כל החישובים וההתלבטויות. 
אנשי  את  אוהב  מאד  כידוע  אני 
אבל  הצדיקים,  יהודית  עוצמה 
מאד  שאני   – מהכל  אהובה  האמת 
אחוז  את  יעברו  לא  שהנ"ל  חושש 
4 הזה  בסרט  היינו  כבר  החסימה. 

פעמים".
דייטש  שלום  חיים  רבי  הגה"ח 
צדק'  'צמח  כולל  ראש  שליט"א, 
גופין  זלמן  רבי  והגה"ח  בירושלים, 
'תומכי  ישיבת  משפיע  שליט"א, 
תמימים' המרכזית כפר חב"ד, יצאו 
לבחור  מיוחדת  בקריאה  הם  אף 
הרשימה  למען  ורק  אך  ולפעול 
יהדות  רשימת   – ביותר  החרדית 
"במענה  כתב:  דייטש  הרב  התורה. 
לנו  אין  אנו  לבחור,  במי  לשאלה 
אלא דברי הרבי שאמר שצריך לב־

ואין  ביותר,  החרדית  לרשימה  חור 
ישראל  אגודת  רשימת  שזה  ספק 
גם  מסר  דומים  דברים  ג".  שסימנה 
הרב גופין שאמר כי "הרשימה הח־

רדית ביותר, כפי שהורה הרבי, היא 
רשימת יהדות התורה שסימנה ג'".
"חסי־ כי  בלוי  הרב  הוסיף  עוד 

את  לקיים  חייבים  אמתיים  דים 
לפי  אם  גם  כפשוטה  הרבי  הוראת 
הבנתם אי קיום ההוראה עולה יותר 

מרצון קדשו מאשר קיום ההוראה", 
ומש־ רבני  מבכירי  חלק  את  וציין 

דעתם  שהביעו  באה"ק  חב"ד  פיעי 
את  לקיים  שיש  וברור  גלוי  באופן 
כפשוטה  זי"ע  אדמו"ר  כ"ק  הוראת 
התורה  יהדות  לרשימת  ולהצביע 
שסימנה ג', הגאונים החסידים (לפי 
רבי  אהרן,  מאיר  רבי  א"ב):  סדר 
גדליה אקסלרוד, רבי שניאור זלמן 
רבי  דייטש,  שלום  חיים  רבי  גופין, 
אברהם מיכאל הלפרין, רבי טוביה 
ירוסל־ יהודה  רבי  זילברשטרום, 

רבי  כהן,  לעמיל  אשר  רבי  בסקי, 
אליהו לנדא, רבי נפתלי רוט, ועוד.

אייזיק  יצחק  חיים  רבי  הגאון 
אמר  ברק,  בני  העיר  רב  לנדא, 
חב"ד:  חסידי  לאברכים  בשיעור 
משת־ שאינה  הרבי  שדעת  "ברור 

מעת לשתי פנים היא להצביע בעד 
שום  בלי  ביותר  החרדית  הרשימה 
ברור  מידה  ובאותה  התחכמויות, 
להצביע  חמור  באיסור  שאסור 
תעבור  אם  ספק  שיש  לרשימה 
את אחוז החסימה". נודע כי באופן 
להצביע  לאנשים  הרב  מורה  פרטי 

אך ורק לג'.
הבלין  יצחק  יוסף  רבי  הגה"ח 
בשכו־ חב"ד  קהילת  רב  שליט"א, 

נשא  בירושלים,  שלמה  רמת  נת 
דברים  מדרשו  בבית  קודש  בשבת 
חוצבי להבות בהם אמר, בין היתר: 
עשה  מצוות  יש  הללו  "בבחירות 
תעשה'  ה'לא  תעשה.  לא  ומצוות 
הוא שאסור באיסור חמור להצביע 
שארבע  לאחר  יהודית,  לעוצמה 
קו־ אלפי  עשרות  זרקו  הם  פעמים 
הש־ לטובת  חב"ד  חסידי  של  לות 

שמעו  לא  הם  הפעם  ובזאת  מאל. 
לקול רבני חב"ד שפנו אליהם ביום 
אותם  והזהירו  הרשימות  סגירת 
את  יקבלו  לא  בנפרד,  ירוצו  שאם 
רבני  בקול  שמעו  לא  הם  תמיכתם. 
חב"ד וגם לא ישמעו להם בעתיד", 

קבע הרב הבלין בכאב.
"והמצוות  ואמר:  הוסיף  וכאן 
עשה של בחירות אלו היא אחת וחד 
יש־ לאגודת  להצביע   – משמעית 

ראל ולרשימתה שסימנה ג'. אין לנו 
רשימה אחרת העונה להוראת הרבי 
והנאב־ ביותר'  החרדית  'הרשימה 

קת על כל הנושאים העומדים כיום 
פיקוח  בבחינת  והם  נפשנו  בציפור 

נפש", קרא בנחרצות. 
הגה"ח רבי מרדכי דובראווסקי, 
בראשון  חב"ד  חסידי  קהילת  רב 
בדברים  קודש  בשבת  אמר  לציון, 
גזירות  "יש  קהילתו:  לבני  שנשא 
וחובה  החרדי  הציבור  על  קשות 
ובפרט  התורה  ליהדות  להצביע 
לש־ התחייבות  מסמך  על  שחתמו 

מור על ארץ ישראל".
הגה"ח רבי ישראל הרשקוביץ, 

השליח ורב קהילת חב"ד באופקים, 
כהאי  הבהירה  דעתו  את  פרסם 
הרבי  להוראת  "בהתאם  לישנא: 
'להצביע לרשימה החרדית ביותר', 
בעקבות  התורה,  שיהדות  ולאחר 
הוראת רבניהם שליט"א, חתמו על 
מסירת  למנוע  התחייבות  מסמך 
ואף  לגויים,  ישראל  מארץ  שטחים 
עקב  וכדומה,  'אוטונומיה'  מניעת 
הקדו־ כדבריו  נפש,  פיקוח  סכנת 

שים של הרבי במשך עשרות שנים, 
שנוצרה  המצב,  עקב  גם  ובנוסף, 
הק־ תורתנו  נגד  ממשית  'מלחמה' 

דושה ומצוותיה, יש לחזק ולהצביע 
אך ורק ליהדות התורה שסימנה ג".

הגה"ח רבי חיים פרוס שליט"א, 
בכפר  צדק  ומורה  חב"ד  מרבני 
"גם  כי  אליו  לפונים  השיב  חב"ד, 
ידועה  כי  ג'  אצביע  אני  הפעם 
'לרשימה  להצביע  הרבי  של  דעתו 
לא  שאנו  וכשם  ביותר'  החרדית 
ומשו־ שונות  פרשנויות  מחפשים 
מו־ על  חרדית  כשרות  במושג  נות 

צרי אוכל, כך גם כאשר הרבי אומר 
הכוונה  ביותר'  החרדית  'הרשימה 
שסי־ ישראל  אגודת  היא  הפשוטה 

שיראת  מי  לכל  קורא  אני  ג'.  מנה 
של  הענין  מצב  את  ומבין  בלבו  ה' 
ול־ ללכת  עליו  הדת,  נגד  מלחמה 

חזק את כח התורה והיהדות בארץ 
ישראל".

רבי  מהגה"ח  הגיע  נוסף  חיזוק 
רב  שליט"א,  זילברשטרום  טוביה 
שיצא  בירושלים,  חב"ד  שיכון 
הבחי־ לקראת  מיוחדת  בהודעה 

אדמו"ר  כ"ק  הוראת  פי  "על  רות: 
שכתבו  למה  ובהתאם  דורנו  נשיא 
להצביע  חובה  חב"ד,  רבני  בי"ד 
עבור המפלגה החרדית ביותר שזה 
כיום יהדות התורה שסימנה ג' שה־

הארץ  שלימות  על  בכתב  תחייבה 
את  שמקיימת  ובפרט  נסיגות.  ונגד 
כמובן  טכני.  לבלוק  הרבי  הוראת 
למפל־ להצביע  שאסור  פשוט  וגם 

קולות  לאיבוד  שגורמת  עוצמה  גת 
באופן ודאי".

הרה"ח רבי נתן יצחק אוירכמן, 
השליח ורב קהילת חב"ד עכו והמ־

"להזכיר  מיוחד  במכתב  קרא  חוז, 
החלה  גברא  חובת  בדבר  ולעורר 
להוראת  לציית  ואחת  אחד  כל  על 
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו המפורשת, 
משמעית  והחד  הברורה  העקבית, 
החרדית  הרשימה  "בעד  להצביע 
ביותר" וכן לדאוג ולוודא "שלא ילך 
אף קול לאיבוד ח"ו". הנני קורא בזה 
החרדית  הרשימה  לטובת  להצביע 
שסימנה  התורה,  יהדות   – ביותר 
של  צל  כל  מעל  משוכנע  הנני  ג'. 
רבנו  הוראת  את  נקיים  שבכך  ספק 
וללא  התחכמויות  ללא  כפשוטה, 

התחמקויות".

רבני ומשפיעי חב"ד בקריאת קודש: "יש להצביע רק ליהדות התורה"
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הכרזה בשם כ"ק מרן אדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"אהכרזה בשם כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א הכרזה בשם כבו"ק מרן 
אדמו"ר מסאדיגורה שליט"א

הכרזה בשם כ"ק מרן אדמו"ר 
מסלונים שליט"א

מחזק  און  הדת  עוקרי  די  פון  התורה  עולם  די  ראטעווען  צו 
איינעם  יעדעם  פון  מען  בעט  כן  על  היהדות,  יסודי  אלע  זיין 
לפעול  כח,  זייער  זיין  מגביר  צו  זיין  משתדל  זיך  איינעם  און 
מיט  התורה  יהדות  רשימה  די  פאר  וועלען  גיין  און  ולהפעיל 
די אות ג, לרומם קרן הקדושה ולהשפיל קרן הסטרא אחרא".

אין דעם זכות זאל יעדער איינער געהאלפן ווערן להיכתב 
ולהיחתם בספרן של צדיקים, און אלע ברכות וואס די רבי זאל 
ומזוני  ברוכי  בני  אריכי,  חיי  אהן  וואונטשט  זיין  ימים  מאריך 

רוויחי מיט אלעם גוטן.

ובתרגום ללה"ק: בשם כ"ק רבינו שליט"א: "ידוע לכל אשר 
כ"ק מרן אדמו"ר מהר"א זצל"ה זי"ע הורה ללכת להצביע".

תלויים  היהדות  גופי  וכידוע  הבחירות,  ומתקרבות  היות 
בכח הנציגים החרדים, בכדי להציל את עולם התורה מעוקרי 
הדת, ולחזק את יסודי היהדות, על כן מבקשים מכל אחד ואחד 
לפעול  יוגבר,  וכוחם  נציגים  שיותר  כמה  שיהיה  להשתדל 
ולהפעיל ולהצביע לרשימת יהדות התורה אות ג, לרומם קרן 

הקדושה ולהשפיל קרן הסטרא אחרא".
בזכות זה יוושעו כל אחד ואחד בכל הברכות שמאחל כ"ק 
מרן אדמו"ר שליט"א, להיכתב ולהיחתם בספרן של צדיקים, 

חיי אריכי, בני ברוכי ומזוני רוויחי וכל טוב.

פון יעדער איינער און איינער, צו טוהן און צו גיין 
וועלען, פאר די רשימה פון יהדות התורה, מיט די 

אות ג'.
געבענטשט  זאלן  מסייעים  און  עושים  אלע 

ווערן בברכת ברכה והצלחה.
בתרגום ללשה"ק:

בשם כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, היות ומתקרבים 
ככל  ולהפעיל  לפעול  אחד  כל  מתבקש  לבחירות, 
כדי  התורה,  יהדות  של  הרשימה  עבור  יכולתו 
ותוכל  התורה,  יהדות  רשימת  של  הכח  את  לחזק 
הדת  שמחריבי  עכשיו  ובפרט  המשמר,  על  לעמוד 
בעיקרי  ולהילחם  התורה,  עולם  את  לעקור  רוצים 
וללכת  לפעול,  ואחד  אחד  כל  מתבקש  הדת, 
להצביע עבור הרשימה של יהדות התורה שסימנה 

אות ג'.
ברכה  בברכת  יתברכו  והמסייעים  העושים  כל 

והצלחה. 

והיהדות  התורה  משמר  על 
שם  לקידוש  לפעול  ובכך 

שמים. 
גמורה  חובה  כן  על  אשר 
היא על כל אחד ואחד להצביע 
ישראל  אגודת  רשימת  עבור 
מזה  ישתמטו  ולא  ג'  שסימנה 
לעורר  יש  המצב  ולרגל  ח"ו, 
ביותר שיוסיפו להרבות פעלים 
בכל מאי דאפשר עבור זה כדי 
בש־ ולהאדירה,  תורה  להגדיל 

מילי  בכל  כולם  יתברכו  זה  כר 
בגו"ר  והצלחה  בברכה  דמיטב, 
וחתימה  ולכתיבה  טוב,  וכל 
ומתוקה,  טובה  ולשנה  טובה 

אכי"ר.

און  אנ"ש  גיבעטין  ווערן  התורה 
זיין  פועל  און  שטימען  צו  ביתם  בני 
וואס מערער צו מחזק זיין די רשימה 
יהדות התורה אות ג' והשי"ת יעזרנו 

על דבר כבוד שמו.

תרגום ללה"ק
בשם כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בארה"ק  הבחירות  בהתקרב 
אשר כפי שהורו לנו

זי"ע  אדמו"ז  מרן  כ"ק  רבותינו 
וכ"ק מרן אאמו"ר זי"ע, שעלינו לה־

שיש  התורה,  יהדות  לרשימת  צביע 
ש"ש,  וכבוד  התורה  קרן  הרמת  בזה 
גזירות  לגזור  זוממים  כאשר  וביחוד 
מתבקשים  התורה  לומדי  על  קשות 
ולהרבות  להצביע  יחיו  וב"ב  אנ"ש 
התו־ יהדות  רשימת  לחיזוק  פעלים 

דבר כבוד  על  ג', והשי"ת יעזרנו  רה 
שמו.

הכרזה בשם כ"ק מרן אדמו"ר 
מאלכסנדר שליט"א

הכרזה בשם כ"ק מרן אדמו"ר מזוועהיל שליט"א

הכרזה בשם כ"ק 
מרן אדמו"ר מדאראג שליט"א

הכרזה בשם כ"ק 
מרן אדמו"ר מערלוי שליט"א

וחתימה  כתיבה  א  צו  זיין  זוכה  מ'זאל 
בשנת  ווערן  געבענטשט  און  טובה 

גאולה וישועה בכלל ובפרט אמן.

ובתרגום ללשה"ק:
שליט"א:  אדמו"ר  מרן  כ"ק  בשם 
הם  בארה"ק  כאן  והבחירות  היות 
כל  מתבקשים  ה',  קידוש  על  מערכה 
ולהצביע  להשפיע  וב"ב  הם  אנ"ש 
עבור רשימת יהדות התורה – ג העו־

מדים על משמרת הקודש, ועי"ז נחזק 
שמים  שם  ונקדש  הקדושה  התורה 

ברבים.
ולחתימה  לכתיבה  שנזכה  ויה"ר 
טובה ולהתברך בשנת גאולה וישועה 

בכלל ובפרט אמן.

גזירות קשות ומרות, ועת צרה היא ליעקב, וכבוד שמים מתחלל, עלינו ללכת 
בדרך אבותינו ורבותינו שקבעו אשר חוב קדוש הוא על כל אחד ואחד להש־

תתף בבחירות, להצביע לפעול ולהפעיל עבור רשימת יהדות התורה העומדת 
יתברך  כבודו  למען  היהדות  חומת  לביצור  הקודש  במלחמת  ותעצומות  בעוז 

שמו.
ויהא רעוא שישובו לב בנים על אבותם, ונתברך כולנו בשנה טובה ולכתי־

בה וחתימה טובה בספרן של צדיקים.

יתקיימו  הקרוב  ובשבוע  היות 
להישמע  הציבור  צריך  הבחירות, 
ישראל,  גדולי  של  קודש  לקריאת 
יהדות  של  לרשימת  ולהצביע 
אות  ישראל  אגודת  התורה 
להצלחת  פעלים  ולהרבות  ג', 

הרשימה.

אחרים בדרכי נועם להצביע ג'. 
קרן  להרמת  שנזכה  יעזור  השי"ת 
השלימה  ולגאולתנו  הקדושה  התורה 

במהרה בימינו אמן.
ע"י  בשב"ק  הוכרזה  זו  הכרזה 
דחסידי  המדרש  בתי  בכל  הגבאים 

ערלוי בארה"ק.

הכרזה בשם כ"ק מרן אדמו"ר מטאלנא־אשדוד שליט"א

ובוודאי  רוויחי  ומזוני  ארוכי,  חיי  ברוכי,  בבני  ישראל'  ל'אגודת 
ברכותיו עושים פירות עד עצם היום הזה לשומעים בקולו.

מלכותו  ותראה  ותגלה  שמים,  כבוד  שיתרבה  יעזור  השי"ת 
ה'  וחפץ  קדשי  הר  בכל  ישחיתו  ולא  ירעו  ושלא  מהרה,  עלינו 
בידינו יצליח, וכל אחד יתברך בשנה טובה וכתיבה וחתימה טובה.
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אור יהודה: הולך רגל נפצע 
קשה בתאונת 'פגע וברח'

מאת חיים מרגליות

מרכב  נפגע   60 כבן  רגל  הולך 
מסחרי בשדרות בן גוריון פינת בר 

לב באור יהודה. 
חובש  שניאורסון  שלום 
מהזירה:  מדווח  הצלה'  ב'איחוד 
עם  שהיה  רגל  בהולך  "מדובר 
לכבוד  שקנה  החלות  עם  שקית 

הענ־ מסחרי.  מרכב  ונפגע  שבת 
קנו לו סיוע רפואי ראשוני בזירת 
פונה  הוא  מכן  ולאחר  התאונה 
בתל  החולים  לבית  קשה  במצב 
מחבלות  סובל  כשהוא  השומר 
הע־ גופו  ובפלג  בראשו  ופציעות 

ליון. כמו כן הענקנו סיוע ראשוני 
בזירת התאונה לפצוע נוסף שנפ־

גע קל".

לעמוד על נפשינו: התגייסות שיא חסרת תקדים בכל מטות 

של  הבחירות  במטות  ואכן, 
המרכזיים  במטות  התורה  יהדות 
והחסידויות,  הקהילות  ובמטות 
לבחי־ עד  שנותרו  ביומיים  עושים 

רות מאמצים מרוכזים כדי למקסם 
תשאיר  שלא  בדרך  ההצבעה,  את 

מצביע שלא מימש את זכותו. 
ה'  בעזרת  יהיה  ניתן  כך,  רק 
כוחה  והעצמת  להגדלת  להביא 
טו־ ודורשי  החרדית  היהדות  של 

בתה ולסכל את עצתם של שוחרי 
רעתנו.

נשלמת  הקהילות  בני  במטות 
יום  לקראת  הטכנית  ההיערכות 

כלל  שיבוץ  גמר  עם  הבחירות, 
פי־ ובעיקר  במטות  המשקיפים 
שמות  והכנת  ההצבעה  נתוני  לוח 
הב־ ביום  לזרזם  בכדי  המצביעים 

חירות ללכת ולהצביע.
לפי  בבחירות  הנתונים  מדדי 
פלט־ בסיס  על  נבנו  קהילה  כל 
ביותר  ומושקעת  ייחודית  פורמה 
אלו  בחירות  לקראת  נבנתה  אשר 
פלטפו־ תקדים.  חסרת  בהשקעה 
רמה זו חסינה בע"ה מפני קריסות 
ה'  קידוש  את  כולם  בפני  ותביא 

הגדול של בני קהילות החסידים.
במטה המרכזי אומרים: "קשה 
הבחירות  מערכות  את  לדמיין 

הקהילות.  תכנית  התקבלה  טרם 
זכינו שכיום ישנו קידוש ה' עצום 

ואשרינו על כך".
"בכל עיר ועיר נשכרו אולמות 
"ולכל  במטה,  אומרים  מיוחדים", 
מיוחדת  עמדה  שם  תהיה  קהילה 
שם יעמדו נציגי הקהילה שימרי־

צו את חבריהם לפעילות". במטה 
הקהילות מספרים עוד, כי למרות 
שבמבט ראשון נראה כאילו הדבר 
גורם לתחרות – לא כן בשטח, שם 
בני  כל  בין  ואחדות  גיבוש  רואים 
יעזורו  רעהו  את  ואיש  הקהילות 
100%  – המושלם  ליעד  להגיע 

הצבעה.

  המשך מעמ' ראשון

גל ההסתה העכור נגד היהדות הנאמנה ממשיך לשטוף את הארץ:

יו"ר 'כחול־לבן' ח"כ גנץ עודד מצביעים 
ורמז כי 'החרדים נוהרים לקלפיות' 

"מפלגות השנאה אינו בוחלות בשום דבר. כשמדובר בילד החרדי – אין שום קו אדום. חייבים 
להתלכד נגד התופעה הנוראה הזו ולחזק את רשימת יהדות התורה", הבהירו אישי ציבור

מאת כתב 'המבשר' 

העכור  ההסתה  גל  רקע  על 
את  השוטף  החרדי  הציבור  כלפי 
הארץ, מזהירים אישי ציבור מפני 
השאננות בציבור החרדי וקוראים 
היהדות  רשימת  חיזוק  לפעול 

הנאמנה – יהדות התורה ג'. 
מה  כי  הבהירו  בדבריהם 
החודשים  בשלושת  כאן  שקרה 
"גל  תקדים.  חסר  הינו  האחרונים 
הציבור  נגד  וכואב  עצום  הסתה 
שנים  נראה  לא  כמותו  החרדי 
בחוד־ ישראל  את  שוטף  ארוכות 

שים האחרונים", הם אומרים.
החר־ היהדות  זכתה  "אמנם   

בבתי  שמורים  בניה  שמירב  דית 
פגעי  בפרץ  ועומדים  המדרש 
נחשפים  שאינם  כך  הטכנולוגיה, 
המתחוללת  התבערה  לעוצמת 
כלפי  המדרש  בית  לכותלי  מחוץ 
הילד החרדי. אך זו אולי גם הסי־

כולנו  מספיק  לא  שלצערנו  בה 
הנוראית  ההסתה  לאש  מודעים 

ליום  מיום  והולך  המתגברת 
תסמרנה  עדי  הציבורית,  במדיה 
כמשמעו",  פשוטו  ראש,  שערות 

הבהירו.
והמוחשי  העכור  הגל  ואכן, 
הזה שוטף את כל הארץ, בכל עיר 
חילוני  בית  אין  רחוב.  בכל  ועיר, 
כתליו  בין  קולט  שלא  בישראל 
את דברי ההסתה המופצים בריש 
כל  תחת  הדת  שונאי  ידי  על  גלי 
עץ רענן ומאיימים לדרוס ולמחוק 
לחלוטין את כוחה והשפעתה של 

היהדות החרדית בארץ ישראל.
האחרון  השבוע  בסוף  רק 
ח"כ  'כחול־לבן'  יו"ר  כיצד  ראינו 
בני גנץ העלה פרסום שבו הקביל 
אביב  בתל  ההצבעה  אחוזי  את 
לא־ האחרונה  במערכת הבחירות 
חוזי ההצבעה בבני ברק, ברמזו כי 

"החרדים נוהרים לקלפיות". 
במהלך  העלה  דומה  פרסום 
ישראל  יו"ר  האחרון  השבוע 
ליברמן.  אביגדור  ח"כ  ביתנו 
'החרדים  מפני  התריע  הפרסום 

מת־ "הם  לקלפיות'.  שנוהרים 
לצה"ל  מבהיר: "לא  ומיד  גייסים" 
הפרסום.  קרא  לקלפיות",  אלא   –
חרדי  אדם  נראה  מכן  לאחר  מיד 
כשהפרסום  בקלפי  מעטפה  טומן 
מבהיר כי בבני ברק ישנם למעלה 
מ־80 אחוזי הצבעה על פני שיעור 
ההצבעה בגוש דן הנמוך בהרבה. 

"מפלגות השנאה אינו בוחלות 
הח־ בילד  כשמדובר  דבר.  בשום 

חייבים  אדום.  קו  שום  אין   – רדי 
הנוראה  התופעה  נגד  להתלכד 
יהדות  רשימת  את  ולחזק  הזו 
הציבור  אישי  הבהירו  התורה", 
בפריביל־ מדובר  "אין  והדגישו: 

אם  שכן  תורה,  בגופי  מדובר  גיה. 
מפלגות השנאה ירימו ראש ובליל 
משמעות  יגבר,  כוחן  הבחירות 
הדבר שכח התורה יחלש ח"ו. לכן 
לקראת הישורת האחרונה על כל 
שביכולתו  כל  לעשות  ואחד  אחד 
רשימת  את  ולחזק  להגביר  כדי 
היהדות הנאמנה – יהדות התורה 

ג'".  
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נשיא ארה"ב טראמפ: "שוחחתי עם נתניהו 
על ברית הגנה שתסוכם לאחר הבחירות"

הנשיא טראמפ אמר אמש כי "שוחח עם נתניהו על אפשרות להתקדמות בברית הגנה משותפת בין ארה"ב 
וישראל" ^ בכירים במערכת הבטחון חששו בעבר שברית כזו תכבול את ידי ישראל, וגם בארה"ב הדעות 

על כך חלוקות

שישראל  לפני  ימים  שלושה 
הב־ ארצות  נשיא  לקלפי,  הולכת 
רית מודיע כי הוא שוקל לחתום עם 
ארצות  נשיא  הגנה:  ברית  ישראל 
אמש  אמר  טראמפ  דונלד  הברית 
נת־ הממשלה  ראש  עם  כי "שוחח 
התקדמות  של  האפשרות  על  ניהו 

ארצות  בין  משותפת  הגנה  בברית 
יותר  עוד  שתעגן  וישראל,  הברית 
בין  הכלל  מן  היוצאת  הברית  את 

המדינות שלנו".
"מצפה  הוא  כי  ציין  טראמפ 
הבחירות  אחרי  בדיונים  להמשיך 
במועצת  כשניפגש  בישראל, 

טרא־ החודש".  בהמשך  הבטחון 
נתניהו  עם  לפגישה  מתכוון  מפ 
שתהיה בשולי עצרת האו"ם בעוד 
הבחירות  לאחר   – וחצי  כשבוע 
לנאום  נרשם  נתניהו  בישראל. 
בעצרת, אך בכלל לא בטוח שיגיע, 

והדבר תלוי בתוצאות הבחירות.

ואמר:  לטראמפ  הודה  נתניהו 
הנשיא  הטוב,  חברי  לך  "תודה 
טראמפ. למדינה היהודית לא היה 
מעולם חבר טוב יותר בבית הלבן. 
באו"ם  איתך  למפגש  מצפה  אני 
ולקידום ברית ההגנה ההיסטורית 
נמ־ לישראל.  הברית  ארצות  בין 

שיך ביחד בעוצמה מלאה במאבק 
המשותף נגד הטרור".

בין  הגנה  ברית  של  הרעיון 
עלה  הברית  ארצות  לבין  ישראל 
משי־ למעלה  לפני  כבר  לראשונה 
האחרונים  בשבועות  שנה.  שים 
נושא זו עלה שוב בחיפושים אחרי 
יוכל  שטראמפ  בחירות  מתנת 
להעניק לנתניהו, כשם שהעניק לו 
לפני הבחירות הקודמות את ההכ־

על  ההכרזה  ואת  הגולן  ברמת  רה 
משמרות המהפכה כארגון טרור.

עוברים דירה וחותכים מחירים – בואו 
לחנות החדשה של קרן בני הישיבות

הרשת החרדית למוצרי חשמל, 'קרן 
לכתובת  דירה  עוברת  הישיבות',  בני 
החדשה ואתם מרוויחים בענק. סניף בני 
ברק עובר למקום חדש ולכבוד האירוע 
חותכים מחירים ומחלקים מתנות בשווי 
אלפי שקלים מבית נעמן ופוד אפיל. עכ־

שיו אתם קונים נדוניה שלמה במחירים 
שלא חלמתם.

מקפיא  לדוגמה:  המבצעים  בין 
משמרת  אישור  עם  מגירות   6 אמקור 
השבת, ב־1,299 ש"ח, או מקפיא 7 מגי־

סט  מתנה!  ומקבלים  ש"ח  ב־1,900  רות 
סירים בשווי 1,100 ש"ח. (ניתן להחלפה 

ברשת נעמן)
והתקנה  הובלה  כולל  כ"ס   1 מזגן 
ב־1,700 ש"ח ומקבלים מתנה סט סירים 
ברשת  להחלפה  (ניתן  ש"ח  בשווי 1,100 

נעמן)
ב־4,600 דלתות   4 שארפ  מקרר 
1,100 בשווי  סירים  סט  ומקבלים  ש"ח 
ש"ח (ניתן להחלפה ברשת נעמן) + סט 
להחלפה  (ניתן  ש"ח   1,000 בשווי  סירים 

בפוד אפיל) 
ועוד עשרות מוצרי חשמל, מקררים, 
המותגים  של  כביסה,  מכונות  תנורים, 
האיכותיים ביותר ועכשיו במחירי מעבר 
דירה שלא ראיתם, כולל מתנות ששוות 

לכם אלפי שקלים.

מתוך  פועלים  הישיבות'  בני  ב'קרן 
מטרת על, להביא את הטוב ביותר עבור 
ציבור הצרכנים בני התורה. לא סתם הפ־

בקרב  ביותר  הנחשב  למותג  הרשת  כה 
ידי  על  שנערך  במחקר  החרדי.  הציבור 
החרדי  הציבור  רוב  קבע  כהלכה'  'סקר 
בני  קרן  כי  ברציפות,  החמישית  ובפעם 
הישיבות היא רשת מוצרי החשמל הזולה 

ביותר!
ועכשיו בכתובת חדשה בבני ברק: ר' 

עקיבא 29 פינת ירמיהו 2
קרן בני הישיבות מוכרת לכם איכות 

– אל תשלמו יותר!
תשלומים נוחים. אספקה לכל רחבי 

הארץ!
מוקד הזמנות ארצי: 072-260-1000.

החות'ים תקפו באמצעות מל"טים 
ועצרו מחצית מהפקת הנפט הסעודית
עשרה מל"טים איראניים ששוגרו בידי החות'ים תקפו שני מתקני נפט גדולים 

בסעודיה וגרמו לשריפות גדולות
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

איראניים  מל"טים  עשרה 
המורדים  ידי  על  אתמול  ששוגרו 
החות'ים בתימן, תקפו שני מתקני 
וגרמו  סעודיה,  של  גדולים  נפט 
הצליחו  שעליה  שריפות  לפריצת 
אחרי  רק  להשתלט  הסעודים 
שנגרמו,  הנזקים  בגלל  שעות. 
נאלצה  נפט,  לדליפת  והחשש 
הנפט  הפקת  את  לעצור  סעודיה 
שיבוצ־ לאחר  עד  הללו  במתקנים 
עו תיקונים ותיערך בדיקה מקיפה 
יכולים  שהם  לוודא  המתקנים  של 

להמשיך ולתפקד. 
לת־ החות'ים  ניסו  כבר  בעבר 

ואפילו  בסעודיה  נפט  מתקני  קוף 
הפ־ אך  מסוימות,  הצלחות  רשמו 

בה  הראשונה  הפעם  זו  היתה  עם 
ידי  על  בוצעה  אווירית  מתקפה 
לבסיסים,  ושבו  שתקפו  מל"טים 
בהן  הקודמות  מהפעמים  בשונה 
רח־ באמצעות  המתקפות  בוצעו 

ביעד  פנים מתאבדים שהתפוצצו 
אליו שוגרו. 

על  קיבלו  החות'ים  המורדים 
עצמם אחריות למתקפה, והצהירו 
כי הם ירחיבו את מעגל הפעילות 
ויוסיפו  סעודיה  בתוך  שלהם 
בקרוב,  נוספים  יעדים  לתקוף 
כתגובה על המתקפות האוויריות 
מעוזי  כנגד  סעודיה  שמבצעת 

החות'ים בתימן. 
איראן בירכה את החות'ים על 
וטענה  שלהם,  המתקפה  הצלחת 
לת־ הזכות  מלוא  את  להם  יש  כי 

התקיפות  לנוכח  בסעודיה  קוף 
תימן.  של  בשטחה  מבצעת  שזו 
את  דוחים  האיראנים  זאת,  עם 
וטוענים  עליהם,  האחריות  הטלת 
כי החות'ים פועלים עצמאית ללא 
מימון או חימוש שמקורו באיראן. 
האמריקאי,  ההגנה  מזכיר 
הוא  כי  נטען  שבאחרונה  פומפאו, 
הסנקציות  בהקלת  לתמוך  נוטה 
לצרכי  איראן  מעל  האמריקאיות 

את  בחריפות  אתמול  תקף  מו"מ, 
שאיראן  בזמן  כי  ואמר  איראן 
את  מסלימה  היא  לרגיעה  קוראת 
טרור  פעולות  באמצעות  המצב 

חמורות מאוד. 
להגיב  התחייבה  סעודיה 
זכותה  זו  כי  והצהירה  למתקפה, 
הסעודים  זאת.  לעשות  וחובתה 
החות'ים  יעדי  את  לתקוף  נוהגים 
בתימן, אך הם לא מצליחים לעצור 
את התעצמותם של החות'ים ואת 

החימוש שהם מקבלים מאיראן. 
מס־ שהושבתו  הנפט  מתקני 

הנפט  מתפוקת  כמחצית  פקים 
שמהווה  סעודיה,  של  היומית 
משוק  אחוזים  לכעשרה  מקור 
היא  המשמעות  העולמי.  הנפט 
לחידוש  עד  הקרובים,  שבימים 
שנפגעו,  הנפט  מתקני  פעולת 
מתפוקת  אחוזים  חמישה  יחסרו 
מדינות  אם  אלא  העולמית,  הנפט 
ויכסו  הייצור  את  יגבירו  אחרות 

על הפער. 

www.bechirot.gov.il
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ראש הממשלה נגד 'עוצמה יהודית': 

ראה"מ נתניהו: "עוצמה יהודית 
לא עוברת; אסור להצביע לה" 

לאחר עמעום בעמדתו, הודיע ראש הממשלה נתניהו ביום שישי האחרון כי מפלגת 
'עוצמה יהודית' לא תעבור את אחוז החסימה בבחירות הקרובות ואין להצביע לה

מאת מאיר ברגר

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 

לאנשי  האחרון  שישי  ביום  קרא 
'עו־ למפלגת  להצביע  שלא  הימין 

צמה יהודית'.

הממשלה  ראש  של  החלטתו 
מעמיקה  בדיקה  בעקבות  באה 
שערך הליכוד על סיכויי המפלגה 
והבדיקה  מאחר  לכנסת.  להיכנס 
עוברת  אינה  המפלגה  כי  העלתה 
נתניהו  החליט  החסימה  אחוז  את 
לצאת פומבית נגד המפלגה משום 
הימין  שלטון  את  מסכנת  שזו 
אלפי  עשרות  לשריפת  ותביא 

קולות.
נתניהו פרסם תשדיר שבו הוא 
הראשי  הסוקר  עם  יחד  מצולם 
של קמפיין הליכוד ג'ון מקלוקלן. 
והרבה  מעמיקה  בדיקה  "לאחר 
לכל  מעל  ברור  שביצענו,  סקרים 
ספק שעוצמה לא עוברת את אחוז 
בסקר  אצלנו  עברו  הם  החסימה, 
אחד בלבד מתוך עשרות אבל לפי 
הסקרים האחרונים אין שום סיכוי 
שהם יעברו את אחוז החסימה, זה 
שלכם  הקול  את  תזרקו  אל  ודאי, 

לפח".
ראש  יצא  רביעי  ביום 
נגד   7 לערוץ  בראיון  הממשלה 
הצבעה למפלגת עוצמה, "מי שמ־

צביע לבן גביר זורק קולות לפח". 
הולכים  אתם  אם  "השתגעתם? 
מפלגות  על  לפח  קולות  לזרוק 
יהודית  עוצמה  כמו  עוברות  שלא 
הבחי־ את  נפסיד  אנחנו   – ונועם 

רות. למה? תנו את הקול לנו. כמה 
פעמים נחזור על הטעות הזו?".

בעוצמה יהודית אמרו בתגובה 
כי "החלטת נתניהו אומרת באופן 
לממשלת  הליכוד  פני  כי  ברור 
הפ־ הסקרים,  כל  לפי  האחדות. 
61 רוב  אין   – והחיצוניים  נימיים 

יהודית,  עוצמה  ללא  הימין  לגוש 
מעדיפים  שבליכוד  ומסתבר 
ממשלת  פני  על  אחדות  ממשלת 

ימין חרדים".
אחת  אפשרות  יש  "עדיין 
כניסת   – ימין  ממשלת  להקמת 
כניסה  לכנסת.  יהודית  עוצמה 
לכנסת תחייב  של עוצמה יהודית 
ימין  ממשלת  להקים  נתניהו  את 
גנץ.  עם  מסוכנת  ממשלה  ותמנע 
לש־ אך  נתניהו  את  לחבק  נמשיך 

מור עליו מימין".

לוח מפעל המשניות:

ההזדמנות הגדולה לעשות את 
הדבר הגדול ביותר להורים 

החשובים והטוב ביותר בשבילכם
הלוח מלווה את אלפי הילדים לומדי המשניות במהלך כל 
השנה ונותן לכם אפשרות ללימוד משניות ביום היארצייט 

של אביכם או אמכם ושאר יקיריכם • מנציחים עכשיו את מי 
שקרוב אליכם והנשמה בוודאי תמליץ עליכם בעולם העליון

כשבאים לדבר על 'הורים' זה נש־
גידלו  הרי  הם  מיותר,  קצת  בכלל  מע 

אותנו ועשו בשבילנו הכל.
שאנו  לכך  מעבר  שאף  ברור  לכן 
זוכים  ואף  הורים  כיבוד  על  מצווים 
את  שנעשה  ברור  הזה,  בעולם  לשכר 

כל מה שרק נוכל למענם.
צריכים  שהם  זמנים  כשמגיעים 
ונעשה  מיד  שם  שנהיה  מובן  אותנו, 
שנעשה  מה  כל  הרי  בשבילם,  הכל 
לעומת  מאוד  קצת  רק  יהיה  בשבילם 
מה שהם עשו לנו, כי אין בעולם דרך 

טבעית להחזיר טובה להורים.
אבל דווקא עכשיו, כשהם כבר לא 
שכולו  לעולם  אותנו  עזבו  והם  אתנו 
כבר  עכשיו  כי  נראה  ולפעמים  טוב, 
ולעשות  להחזיר  מה  לנו  אין  וודאי 
למענם, יש לנו את ההזדמנות הטובה 
ביותר להיטיב איתם ולעשות למענם.

גדולי הצדיקים והקדושים לימדו־
נו שהדבר שמיטיב ביותר עם הנשמה 
לעילוי  הלימוד  זה  העליון  בעולם 
הם  שלזה  היחיד  הדבר  זה  הנשמה, 

משתוקקים ומצפים.

לימוד משניות בזוך ובטוהר על ידי 
שיקדישו  רבן  בית  של  תינוקות  אלפי 
לעילוי  היארצייט  ביום  לימודם  את 

נשמתם.
כרגע  נמצאת  הזאת  ההזדמנות 
ממש לידנו, במפעל המשניות עמלים 
שילווה  הלוח  את  להוציא  אלו  בימים 
לימוד  תכניות  בכל  הילדים  אלפי  את 

המשניות שלהם בשנה הקרובה.
בלוח מצוין גם לאלפי התלמידים 
להם  שיש  האנשים  שמות  יום  מדי 
יארצייט באותו יום והילדים מקדישים 
את לימודם עבור נשמות אלו, זהו הד־
לעשות  יכולים  שאתם  חשוב  הכי  בר 
לאביכם או אמכם שכבר לא נמצאים 
אתנו בעולם ובוודאי שהנשמה תעתיר 
למליץ  ויהיה  העליון  בעולם  עבורך 

ומבקש. 
עם  להיטיב  ההזדמנות  את  נצלו 
היקרים לכם שכבר לא יכולים לעשות 
למענם בעולם הזה, ותרכשו לעצמכם 
שיכיר  העליון  בעולם  ומבקש  מליץ 
להרשמה  בעדכם,  ויעתיר  טובה  לכם 

.0722-154486

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

החובה היחידה להזדרז להצטרף לפני גיל 3

מס'מסלול
 יחי'

סך תרומה 
חודשית

חודשי
תרומה 

סכום כולל 
החזר סך הלואהשל התרומה

מענקחודשי
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1₪פ 50192₪ 9,600₪ 40,000₪260₪ 6,400

2₪ 100192₪ 19,200₪ 80,000₪ 520₪12,800

3₪ 150192₪ 28,800₪ 120,000₪ 780₪19,200

4₪ 200192₪ 38,400₪ 160,000₪ 1,040₪25,600

5₪ 250192₪ 48,000₪ 200,000₪ 1,300₪32,000

6₪ 300192₪ 57,600₪ 240,000₪ 1,560₪ 38,400

ל ההההזזזכככככותתתת
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המבשר | יום ראשון, ט"ו באלול תשע"ט | עמוד ט

ירושלים | מכירהֳ
מטר   50-70 במא"ש  דירות  מבחר 
ש"ח   25000 לפי  מהקבלן  חדשות 
הלקוח,  דרישת  לפי  עיצוב  למ"ר, 
כניסה 3 חודשים, תיווך 0504171698
[20053970]

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

052-765-6888
[20053748]

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

נדל''ן 052-765-6888
[20053588]

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]

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
מרוהטת  ממוזגת  חד'   3 ברוממה 
053- טוב.  במחיר  מיידי  קומפלט 

3170820
[20053956]

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
באיזור שמגר-ירמיהו, חנויות גדולות 
צביקה  תיווך   . להשכרה  קטנות  או 

רוזן 052-763-4444
[20053967]

בני ברק | מכירה
ק"א  חדישה  ענקית   4.5 חגי  באזור 
שמש  מרפסת   + מעלית   + חזית 
03- "אפיק-נכסים"  2,590,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20053955]

 + ק"ב  מטופחת  כ-4ח'  השקט  בקוק 
מעלית + חניה 1,850,000ש"ח "אפיק-

נכסים" 03-5791514
[20053954]

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
מהנילונים  יפיפיה  חד'   2 יח"ד 
מרוהטת סוכה ק"א בא. רמב"ם מיידי 

052-7134984 .
[20053973]

בני ברק | מבנים ומגרשים
מ"ר   600 כ-  למוסדות  להשכרה 
במרכז  כיתות  לחדרים/  מחולק 
בני ברק ממוזג, מסודר, כולל חצר 

גדולה. מיידי. 054-8432726
[20053971]

בית שמש | מכירה
אופציה  מ.סוכה,   + חד'    3 ברמ"ג-2, 
מאוד,  מושקעת  מיידי,  לחדר 
1,370,000 גמיש לל"ת 05271-11121
[20053917]

בית שמש | השכרה
להשכרה בשכונת חפציבה 3 חדרים 
ק"ג שמורה ונקיה + מזגנים + סורגים 

כניסה מיידי תיווך 0527149848
[20053682]

מרכזי, 3 הירדן,מיקום  נהר  ב',  ברמה 
חד', ממוזגת, מ. סוכה גדולה בלעדי!! 

054-8432637
[20042233]

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]

עמנואל | מכירה
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]

קריות 
מחולקות  להשקעה  דירות  קריות 
במגוון גדלים החל מ600,000 ש"ח 

ניר דהן 0527186008
[20053951]

מגוון נכסים להשקעה בקריות עד 
גבוה  תשואה  אחוז  ש"ח   500,000

ישורון 073-3815555
[20053950]

85 ק.מוצקין  להשקעה 
ל2,תשואה  לחלוקה  מ"ר,מעולה 
מנחם  ש"ח   670,000 גבוה,מחיר 

כהן 0527132684
[20053949]

חד',115  4 ק.ביאליק  להשקעה 
ש"ח   5000 ל3,הכנסה  מ"ר,חלוקה 

נטו אברהם 0527133423
[20053948]

בק.מוצקין  להשקעה  מציאה 
על  בניה  אופציית  א'  קומה 
ש"ח,מחיר  ב2000  הגג,מושכרת 
דהן--052 ניר  ש"ח   450,000

7186008
[20053947]

חרדי  איזור  ק.אתא  להשקעה 
ש"ח   4100 ל2,הכנסה  חלוקה 
אברהם  ש"ח   610,000 נטו,מחיר 

052-7133423
[20053944]

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 
6 עד  מקסים  צימר  העתיקה  "בלב 
לעתיקה  צמוד  לרשב"י.  נוף  אנשים 
דירת נופש יפיפיה לעד 9 אנשים. נוף 

לכנרת. 035230030"
[20053919]

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, 
054-8433088 ממוזגת. 04-6922596
[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]

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]

ומושקעת  מפוארת  פנטהוז  דירת 
מדהים  נוף  מאוד!!  גבוהה  ברמה 
ומיוחד, 7 חד' זוגיים אפשרות עד 
מותאם  חרדית,  שכונה  איש,   30
גדולה  מרפסת  אנ"ש,  לציבור 
לילדים.  ומשחקים  גריל  מנגל 

050-4190057
[20052135]

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 
לתשרי, מבחר דירות יפייפיות באזור 
-חיים  דברי  בעלזא,  כדורי,  תנובה, 

054-8491291
[20053957]

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]

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. 
חגי תשרי 

דירות  מבחר  לתשרי   - תיווך  ללא 
כדורי,  תנובה,  באיזור  יפיפיות 

בעלז, דברי חיים. 054-8491291
[20053959]

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]

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]

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]

למעון ילדים בבני ברק, דרושה: גננת ַ
תנאים  חופשי,  יום   8:00-13:00 מ- 
לפקס: -03 קו"ח  חובה,  נסיון  טובים, 

6190002
[20053972]

למעון  ומנוסה  חמה  מטפלת 
מצוינים  תנאים  באלעד.  איכותי 

0504143553
[20053953]

יר"ש  אברכים/בחורים  דרושים 
באווירה  להתפלל  המעוניינים 
שמש,  בבית  השנה  בראש  חסידית 
למתאימים  מלגה  אש"ל,  אפשרות 

a9922999@gmail.com
[20053943]

מלמד  דרוש  בירושלים  חסידי  לת"ת 
קו"ח  אחה"צ  לשעות  חול  לימודי 

לפקס 02-5387585
[20053916]

עובדת  דרושה  ב"ב  זוגות  לחנות 
במשמרות,  עבודה  ומסורה,  אכפתית 

עדיפות לנסיון 050-4136129
[20053751]

לעבודה  מזכיר/ה  חרדית  לחברה 
וניהול  יומנים,  לניהול  מהבית, 
נוחות  שעות  עובדים.  צוות 
לחברת   * ש''ח   6,000 וגמישות, 
לניהול  מזכיר/ה  בי-ם  בניה 
ש''ח  בוקר, 8,000  משרת  המשרד. 
לניהול  מזכיר/ה  בב"ב  למשרד   *
.א-ה  משרדית  לעבודה  המשרד, 
 . ש''ח   8,000 שכר   ,8:00-15:00

קריירה -072-22-222
[20051813]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

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 
מצליחה  מכולת  למסירה 
עם  ברק,  בבני  ומרוויחה 
055- לרציניים.  פוטנציאל, 

6774575
[20053900]

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

8426765
[20051559]

מכירה 

חדשה  חשמלית  כורסא  למכירה 

ממש מיועדת לאדם מבוגר שנהפכת 

אותו  להעמיד  יכולה  וגם  למיטה 

2 שולחן משיש  עלה 12,500 ב 3,500

באריזה  עדיין   160/90 למטבח 

לפרטים   2,900 רק   9,500 במקום 

050-4177616
[20053930]

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 

לטלפון  מטען  שאלנו  באלול  בג' 

0543- להשיב  נשמח  צדק".  ב"שערי 

260933
[20053968]

פרוש  חיים  ע"ש  תפילין  נמצאו 

052-7653335 לפרטים 02-5389798

050-4103082
[20053966]

דף היומי בבלי: כריתות כה    דף היומי ירושלמי: שבת יג    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הט"ו (הצידה)    משנה יומית: אבות ד, ו-ז    הלכה יומית: או"ח 

תקסח, ה-ז    רמב"ם יומי: שבת יב-יד    שו"ע הרב - רב יומי: פח, א-ב  
דף היומי - זוהר: פקודי, שמט-שנח    חפץ חיים: רכילות ח, ד-ה    העמוד 

היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קסד.
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:438:448:438:468:458:41סו"ז ק"ש מג"א
9:299:309:299:319:319:27סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

10:0010:0110:0010:0310:029:58סוף זמן תפלה מג"א
10:3010:3210:3110:3310:3310:29סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:3412:3612:3512:3712:3612:33חצות היום
13:0513:0713:0613:0813:0713:04מנחה גדולה

18:5018:4718:4918:4818:4818:44שקיעת החמה
זמנים למחר

4:524:534:524:554:544:49עלות השחר
5:325:335:325:355:345:30זמן ציצית ותפילין

6:226:296:216:256:256:21הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
הר סיני  6762954 הר- סיני 15,  מרפאת מסילת ישרים  054-6849274 מסילת ישרים 14    בני ברק ירושלים
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00  סופרפארם  סופרפארם מינסטור ב"ב    תל אביב
סופר  8822842 רח' הרצל 11    חיפה נתניה 20:00-24:00    נתניה 077-8881720 אחד העם 9 מגדל שלום
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל  077-8880790 שד' בן גוריון 6    רמת גן סופרפארם פארם סיטי סנטר
6519153 הופיין 52 חולון מהשעה 8:00 עד 23:00 רצוף    אשדוד אהרון 165 מהשעה 9:00 עד 01:00    חולון
עד 8:00 משעה 22:30  לילה  מידי  כונן:  רוקח  עד 22:30  משעה 10:00  נורדאו  רח'  אשדוד  בקניון  פארם  סופר 

למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.64-
אתמול: 211.64-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
26-18

תל אביב
28-23

חיפה
26-22

גולן
27-20

טבריה
33-24

גליל
25-18

באר שבע
31-20

אילת
36-25

מזג האויר
ירידה בטמפרטורות

היום - תחול ירידה נוספת 
בטמפרטורות והן יהיו נמוכות 

מהרגיל לעונה. מעונן חלקית, בצפון 
הארץ ובמרכזה יירד גשם מקומי.

שני - מעונן חלקית. תחול עליה 
בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים 
הארץ. בבוקר בצפון הארץ ובמישור 

החוף יתכן טפטוף עד גשם מקומי 
קל.

שלישי - מעונן חלקית עד 
בהיר. תחול עליה קלה נוספת 

בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו 
רגילות לעונה.

רביעי - בהיר עם עליה נוספת 
בטמפרטורות ויהיה חם ויבש מהרגיל 

בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. 
משעות הצהריים ינשבו רוחות 

צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

רביעישלישישני

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

    

 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

מוניציפל הנפקות בע"מ ("החברה")
הודעה בדבר תוצאות הנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף

מוניציפל הנפקות בע"מ

התשכ"ח-1968,  ערך,  ניירות  לחוק   30 סעיף  להוראות  בהתאם 
שבתשקיף), ההצעה  תוצאות  על  (הודעה  ערך  ניירות  לתקנות  ובהתאם 
התש"ל-1969, ניתנת בזאת הודעה על תוצאות הנפקה לציבור בדרך של 
הרחבת סדרת נסחרת על פי דוח הצעת המדף שפרסמה החברה ביום 10 
החברה  של  מדף  תשקיף  מכוח  המדף"),  הצעת  ("דוח   2019 בספטמבר 
מיום 30 במאי 2018. על פי דוח הצעת המדף הציעה החברה לציבור עד 
225,000,000 ש"ח ע.נ. של אגרות חוב (סדרה ב') רשומות על שם, נושאות 
ריבית קבועה צמודה בשיעור של 4.65%. רשימת החתימות נסגרה ביום 

11 בספטמבר 2019.
להלן תוצאות ההצעה לציבור:

 2019 בספטמבר   11 ביום  שהתקיים  ב')  (סדרה  החוב  לאגרות  במכרז 
("המכרז") נקבע כי המחיר ל-1,000 ש"ח ע.נ. של אגרות החוב (סדרה 
ש"ח   178,471,000 החברה  הקצתה  הכל  בסך  ש"ח.   1,294.5 הינו  ב') 
של ברוטו  מיידית  בתמורה  לציבור  שהוצעו  ב')  (סדרה  חוב  אגרות  ע.נ. 

כ- 231,030 אלפי ש"ח. 
בספטמבר   12 מיום  דוח  ראו  ההנפקה  תוצאות  אודות  נוספים  לפרטים 
של  ההפצה  באתר  שפורסם   (2019-01-079563 אסמכתא:  (מס'   2019
רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב 

 .maya.tase.co.il -ו www.magna.isa.gov.il :בע"מ שכתובתם
החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה.

www.bechirot.gov.il
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גאולה גני   40 ירמיהו ראשי,  סניף  ירושלים.
חדד האחים  בית  100 כהנמן  ברק.  בני 

02-595-1000
אחריות יצרן 
 שנים מלאות
ן

3

המחיר הינו חודשי ובמימון מלא  - ללא מקדמה. המימון תלוי בשיקול דעת הבנק. ט.ל.ח.

מימון 100%
ללא מקדמה
אלפי לקוחותן

מרוצים

מזמינים עכשיו ומקבלים לפני החג!במחיר דבש!רכב חדש

₪1,493 ₪1,433טויוטה קורולה החדשה החל מ- החל מ- ₪861יונדאי איוניק החדשה החל מ- i10 0יונדאי ₪1,619 החל מ- קיה ספורטאז' דיזל

ק
מזממז

שני הרוגים בתאונות דרכים
מאת חיים מרגליות

קט־ דרכים  תאונות  שתי 
הארץ.  ברחבי  התרחשו  לניות 
סמוך  התרחשה  ראשונה  תאונה 
שם  חביבה,  להבות  לצומת 

רוכב  מאוד  קשה  באורח  נפגע 
אופניים.

החולים,  לבית  פונה  הפצוע 
מהמשט־ נמסר  מכן  ולאחר 

מבית  הודעה  התקבלה  כי  רה 
שנ־ האופניים  שרוכב  החולים 

מפצעיו.  נפטר  בתאונה  פגע 
המשטרה פתחה בחקירת נסיבות 

התאונה.
תאונת דרכים קטלנית נוספת 
כפר  בין   ,784 בכביש  התרחשה 
היו  בתאונה  חנתון.  לקיבוץ  מנדא 
מותו  רכב.  כלי  שלושה  מעורבים 
ה־40 בשנות  מהפצועים  אחד  של 

לחייו, נקבע על ידי צוותי הרפואה 
באורח  נפגע  שני  פצוע  במקום. 
חולים  לבית  במסוק  והוטס  קשה 

רמב"ם בחיפה. 
הוזע־ ישראל  משטרת  שוטרי 

תאונות  ובוחני  התאונה  לזירת  קו 
ממצאים  באיסוף  פתחו  דרכים 

וחקירת נסיבות התאונה.
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אירועי קיץ 
באריסטוקרט
שמחה שתלווה אתכם כל השנה!

צע
מב

ן ה
קנו

לת
וף 

כפ
*ב

בהזמנת בר וינאי יוקרתי
העיצוב עלינו! חדש!

אירוסין / ברית בשרי₪67
ֹלסיטונאים

הִדסים

ערבות
ֹלסט2.5 &

ֹלסט &4 הושענות

053-3133311

ֹלסט18 &

ֹלסט8 &

ֹלסט6 &

סטים 200 מינימום

סטים 500 מינימום


