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עמוד ב

 בני ברק  ירושלימ  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעינ עילית  אלעד  רכ�ימ  טבריה  צפת  בארות יצחק

 חסד
תמיד תצאו בזול

בשמ ה' נעשה ונצליח!

45-50) 10

 058-3208091
Nof0583208091@gmail.com

בצער רב וביגון קודר הננו להודיע על פטירתו של בעלי אבינו סבינו זקננו ואחינו 
גריס באורייתא תדירא ולא מחזיק טיבותא לנפשיה שייף עייל ושייף נפיק, היקר

הרב ר׳
  

ז״ל
 

 ז״ל אריהמשה ב״ר 

 12:00 בשעה תשע״ט יום ראשון ט״ו באלולהיום וויה תצא הל
 םהר המנוחות בירושלילהלוויות שמגר בירושלים מבית 

 המתאבלים מרה 
 אשתו בניו ובנותיו אחיו ואחותיו

מנדלסון הרשקוביץ, חשין, סלומון, קמינצקי, גוטמן, זקס, משפחות סקס,

 פתח תקוה ׳א 2 מון ברחוב גלעד חייםיושבים שבעה: בבית בתו משפחת סלו
 12:00עד יום חמישי בשעה  16:30-22:00ומשעה  10:00-13:00משעה 

 : מיום חמישי אחר הצהריים
 בני ברק 11הבת ש. גוטמן תשב בביתה רחוב צבי הרלינג 

 ירושלים 8הבנים ישראל ויוסף והבת ר. קמינצקי ישבו ברחוב אידלסון 
 קרית ספר 7הו ישבו ברחוב שד׳ יחזקאל הבנים יצחק גרשון  ומתתי

 בני ברק 15הבן אברהם ישעיהו ישב בביתו רחוב נורוק 
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בכינוס 'בעד עמך' בראשות גדולי ומאורי ישראל

כבוד קדושת מרן אדמו"ר מביאלא 
שליט"א: "יש לפעול ולהשפיע כהוראה 
המפורשת של הסנהדרין בדור הקודם"

דברים שנשא חבר מועצת גדולי התורה כ"ק מרן אדמו"ר מביאלא בכנס 'בעד 
עמך' כ"ד באדר ב' ה'תשע"ט

א
העניינים  עקב  כאן  התאספנו 
הפרק,  על  העומדים  הדחופים 
והנה ברצוני לומר לפניכם רק מה 
שהתורה הקדושה מלמדת אותנו, 

בעת  לעשות  עלינו  מוטל  ומה 
הזאת, כי אין הדברים משלי, אלא 
הקדושים.  חז"ל  מדברי  הוא  הכל 
דהרי התורה הקדושה היא 'תורת 
חיים'. שאין תורתנו כשאר תורות 

האומות חלילה אשר גם לשיטתם 
מלמדות המה את האדם רק האיך 
אך  עדן,  ולגן  הבא  לעולם  לזכות 
תורתנו הקדושה היא תורת חיים, 
  המשך בעמ' ב

היום הילולת כ"ק מרן 
אדמו"ר מסטריקוב זי"ע

לפנות ערב סעודת הילולא בראשות כ"ק מרן אדמו"ר 
מסטריקוב שליט"א בביהמ"ד 'זכרון מנחם'  סטריקוב ירושלים 

̂ העליה לציון הק' בהר המנוחות מחר בשעה 3.15 אחה"צ

מאת כתב 'המבשר'

יומא  יחול  אלול,  ט"ז  היום 
דהילולא רבה של כ"ק מרן אדמו"ר 
לישי־ שנתבקש  זי"ע,  מסטריקוב 
ביום  שנה,  לפני 18  מעלה  של  בה 

ט"ז לחודש אלול תשס"א.
הקהל  כל  יעלה   3.15 בשעה 
שליט"א,  האדמו"ר  כ"ק  בראשות 
שבחל־ קדשו  ציון  על  להשתטח 
קת הרבנים במרומי הר המנוחות, 
לבורא  ותחינה  תפילה  לשאת 
במהרה  להיוושע  שיזכו  עולם 

בתשועת עולמים.
צבור  יתכנסו  ערב  לפנות 
חסידי סטריקוב לסעודת הילולא 
סטריקוב,  מנחם'  'זכרון  בביהמ"ד 
נווה  שכונת  פישל 16  אהרן  רחוב 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  ירושלים.  צבי 
לערי־ יכנס  שליט"א  מסטריקוב 
הש"ס  וסיום  הטהור  השולחן  כת 
צבור  ע"י  הטהור  לזכרו  שנלמד 

החסידים במשך השנה, 
שהיה  זי"ע  האדמו"ר  כ"ק 
וצדיקי  מגאוני  דעה  לדור  שריד 
תש"ב  בשנת  לארץ  עלה  פולין, 
לאחר  השואה.  ימי  של  בעיצומם 
הרה"ק  האדמו"ר  אביו  כי  שנודע 

הי"ד  זצוק"ל  דן  יצחק  יעקב  רבי 
עלה על המוקד ונרצח על קידוש 
בשעתו  ישראל  גדולי  פעלו  ה', 
עול  את  עליו  לקבל  שיסכים 
הפצרותיהם  בגין  ואכן  ההנהגה, 
עדת  את  ברמה  להנהיג  החל 
כאשר  בישראל,  סטריקוב  חסידי 
שעלו  החסידים  מתלכדים  סביבו 

לארץ בפקודת אביו הגדול. 
לאחר שנות הרעה פעל לקבץ 
רוח  להפיח  הפליטה,  שארית  את 
וכך  היבשות,  בעצמות  קודש  אש 
סט־ חסידות  את  לשקם  הצליח 

ושם  יד  בהקימו  המעטירה  ריקוב 
לשושלת המפוארה שהאירה שמי 
תבל בארצות פולין, בהנהגת קהל 
וחמש  חמישים  במשך  הקודש 
הסתופפו  עוד  בצילו  כאשר  שנה, 
חסידי  עדת  מקרב  החסידים  זקני 

סטריקוב מפולין במשך דורות .
ההילולא תעמוד בסימן הקמת 
בית המדרש הגדול סטריקוב בבני 
ברק, מקום בו עבד את קונו במשך 

טו"ב שנים.
תחבורה מאורגנת לציון, תצא 
סטריקוב,  דחסידי  המדרש  מבתי 
שמש  בית  אשדוד,  ברק,  בבני 

ירושלים, וחיפה.

יממה לבחירות: 

מטה הקהילות בהיערכויות 
אחרונות לקראת המערכה 

ביממות האחרונות הסתיימה פעילות הפילוח המוקדם של מטות הקהילות בכל 
עיר ועיר ובמטה הקהילות המרכזי מבהירים כי מאגר המצביעים הפוטנציאלי 

קיים בידם

ההיערכות לבחירות הגורליות 
מחר  שיתקיימו  הנאמנה  ליהדות 
האחרונה  הישורת  לשלב  הגיעה 
ועמה נכנסת פעילותם המאסיבית 
של מטות הקהילות בכל עיר ועיר 

לקראת יום המחר. 
הסתיימה  האחרונות  ביממות 
של  המוקדם  הפילוח  פעילות 
מטות הקהילות בכל עיר ועיר וב־

מבהירים  המרכזי  הקהילות  מטה 
הפוטנציאלי  המצביעים  מאגר  כי 

קיים בידם. 
האחרונה  הישורת  "לקראת 
אנחנו רואים פעילות אינטנסיבית 
במ־ מספרים  הקהילות",  בתוך 

"הצלחנו  המרכזי.  הקהילות  טה 
הקהילות  מתוך  קבוצות  לזהות 
מדובר  הקודם.  בסבב  מופו  שלא 
כוחן  את  מקסמו  שלא  בקהילות 
והפעם   – ואחרות  אלו  מסיבות 
למדו כיצד לעשות זאת. היום אנ־
חנו יודעים בבירור מול איזה קהל 
יעד אנחנו עובדים. אנו יודעים מי 
נמצא בחו"ל ומי לא יוכל להצביע. 
אנו  מחר,  הנוכחי,  הבחירות  ביום 
המצביעים  מאגר  על  רק  נעבוד 

הרלוונטי", אמו.
הפ־ שבזכות  לומר  "אפשר 
של  כוחו  אודות  בעיתונות  רסום 
להגביר  הצלחנו  הקהילות  מטה 

ולתמרץ את התחרות בערים בהן 
מחצר  הומוגניות  קהילות  ישנן 
חלוקה  בעזרת  זאת  עשינו  אחת. 
ולתתי  לקבוצות  הקהילה  של 
ביום  עניין  ליצור  וכדי  קבוצות 

הבחירות".
הראשי  המטה  לדבריהם, 
בפתח תקוה יתנהל הפעם בצורה 
הקודמת  בפעם  "אם  שונה.  מעט 
הפילוח היה על פי חלוקה לערים, 
קהילות  לפי  יהיה  הפילוח  הפעם 
המ־ במטה  מקבלת  קהילה  כשכל 

רכזי עמדת עבודה משלה ולאורך 
על  תעודכן  היא  הבחירות  יום  כל 

ידי מערכת עדכוני ההצבעה".  
במטה המרכזי אף מציינים את 
הגר־ מערכת  בתפעול  השדרוגים 

פים המעדכנת את נתוני ההצבעה 
הב־ יום  כל  לאורך  כי  ומספרים 

בו  ייעודי  טלפון  קו  יופעל  חירות 
נתון  רגע  בכל  להאזין  יהיה  ניתן 
בקהילות  ההצבעה  נתוני  אודות 

ובערים השונות. 
וני־ הרצות  בוצעו  "במקביל 

וכדי  האחרונות  ביממות  סיונות 
לבדוק את כל המערכות העוסקות 
לראות  נוכחנו  הנתונים.  בעדכון 
מוכן  כשורה,  עובד  הכל  אכן  כי 
האולם  הבחירות.  ליום  ומזומן 
הגדול בפתח תקוה כבר עומד הכן 
יחל  הלוגיסטיקה  צוות  לפעולה. 
כבר מיום שני בצהריים להכין את 

השטח ליום הגורלי". 

צילום: משה גולדשטיין

כמ‡‰ ‡לף ‡י˘ נ˜‰לו לעמו„ על נפ˘ם בר‡˘ו˙
˘רי ‰˙ור‰ ו‰חסי„ו˙ מרנן ורבנן ‚„ולי י˘ר‡ל ˘ליט"‡

היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו?!

במוקד העצרת הגדולה בירושלים היתה קריאתם הקדושה של מרנן ורבנן גדולי ומאורי ישראל שליט"א, המזעיקים עולם ומלואו ויוצאים מגדרם בהגדרת 
עמודים ג, ד, ו גודל הסכנה לעת הזו וגודל האחריות של כל אחד ואחד שלא לעמוד מנגד בעת מבקשים לבלע את הקודש ^

  המשך בעמ' ב

אישי ציבור בתגובה לגל ההסתה 
העכור כלפי הילד החרדי: 

"התשובה המוחצת להסתה 
העכורה – רק בקלפי!" 

בדבריהם הבהירו כי התשובה היחידה למיגור ההסתה העכורה 
היא באמצעות הצבעה לרשימת יהדות התורה והגברת חייליה 
באמצעות האדרת הכוח על ידי הבאת מצביעים נוספים מקרב 

האוכלוסיה שאיננה טבעית ליהדות התורה

הנוכחית  הבחירות  מערכת 
לכלל  תבוא  בלילה  שמחר 
שי־ הסוערות  אחת  היא  סיום, 
דעה היהדות החרדית הנאמנה. 
השיח הציבורי שלא פסק סביב 
השנה  לאורך  ומדינה  דת  עניני 

עבור  פורה  לכר  היה  האחרונה 
עליו  שרכבו  שנאה  מפלגות 
נבזיים  קמפיינים  עליו  והרכיבו 
האח־ בימים  לשיאם  שהגיעו 

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

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

עורך אחראי: יום טוב רובין
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

כולנו כ‡ח„ – ל˜„˘ ˘ם ˘מים
הסכנה  בשיאה.  והדריכות  הקלפיות,  פתיחת  לפני  יממה 
מרנן  כקש"ת  מנוח.  נותנת  אינה  ישראל,  קדשי  על  המרחפת 
הופיעו  שליט"א  והחסידות  התורה  שרי  ישראל  גדולי  ורבנן 
רושם  שעורר  נשגב  במעמד  עיר,  של  ברחובה  אתמול  בקדשם 
כביר. עיני כל העם היו נשואות אל עבר שולחן הכבוד שם נראו 
תתנהל  דברם  פי  ועל  דבר,  כל  ישק  פיהם  על  אשר  העדה  עיני 
היהדות הנאמנה בכל צעד ובכל שעל. עננה של דאגה רפרפה 
מעל, ודבר מרנן ורבנן שליט"א שנשמע ברמה שיקף היטב את 
החובה המוטלת על כל אחד ואחד לעת הזאת. לא עת שאננות 
היא, ולא עת רוגע ושלוה, כי אם זמן של עשיה ופעילות בלתי 
את  ולחזק  להגדיל  לפנינו,  העומד  ביעד  להצליח  כדי  פוסקת 

השפעתה של רשימת יהדות התורה.

בזמן שנותר, בסדק הצר עד ליום המחרת, עד לשעת פתיחת 
הרבה.  להספיק  אפשר  עדיין  הארץ,  ברחבי  הקלפיות  שערי 
התנדבות  מאפשרים  כישוריו  או  עתותיו  אחד  כל  לא  אמנם 
אתה  אי  אבל  הנמרצים,  הפעילים  במטות  מלאה  והתגייסות 
מכרים,  חוג  כלל  בדרך  לו  יש  אחד  כל  ממנה.  להפטר  חורין  בן 
בהיקף כזה או אחר, גם מחוץ לגבולות מחנה היראים, אם אלו 
בעלי עסקים או אנשי מקצוע אשר הוא בא אתם בקשרי עסקים 
או כל נותן שרות במגזר הכללי שיש לו עמו קשר מסויים. את 
כל אחד מהם אפשר לשדל ולהשפיע עליו בדרכי נועם, למענו 
ולמען דורותיו, שיצביע בעד רשימת יהדות התורה הנותנת אור 
של תורה על פני הארץ ומרעיפה טל של תחיה, של יידישקייט, 

בארץ הקודש.

היום הזה יש לרכז מאמץ אחרון של הרגע האחרון להרחיב 
את מעגל מצביעי רשימת יהדות התורה. היום הזה עשוי להיות 
מכריע וגורלי לדמותה של רשימת יהדות התורה בכנסת הבאה. 
דבר  בהבאת  רק  להתרכז  צריכה  ויחיד  יחיד  כל  של  המלאכה 
הרשימה ודבר קדשם של כקש"ת מרנן ורבנן שליט"א, הנושאים 
העומדים  הם  כתפיהם.  על  ודאגתו  טרחו  העם,  משא  את 
הבחירות  למערכת  לצאת  לנו  המצווים  והם  הפקודים  על 
כקש"ת  אתם  באמנם  היתה  כאשר  ובתעצומות,  בעוז  הנוכחית 
רבותינו זלה"ה מאז באו לעולם מערכות הבחירות הראשונות. 
צועדים אנו בעקבותיהם של ראשונים כמלאכים, ועלינו לייקר 
לכל  בדרך למערכת הבחירות.  טרחה  וכל  מאמץ  כל  ולהחשיב 

הזעה ויגיעה יש שכר לפעולה.

חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ארץ קדשנו

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

חולשה עוצמתית
האבסורדים  אחד 
מערכת  של  ביותר  הגדולים 
כרוך  הנוכחית  הבחירות 
של  הנואלת  הריצה  בעצם 
לעצמה  הקוראת  הרשימה 
עוצמה  היומרה  בשם 

לישראל.
מגלם  עצמו  הזה  השם 
חולשת  הגדול.  השקר  את 
מועמדים  חבורת  של  אופי 
להרשות  היו  מסוגלים  שלא 
במקום  להתכבד  לעצמם 
להם  שהציעה  השמיני 
זאת  ובמקום  ימינה  רשימת 
העדיפו לרוץ בעצמם, לשרוף 
על הדרך עשרות אלפי קולות 
שלטון  את  למישרין  ולסכן 
הימין. ולזאת נקראת עוצמה.

הסמנטיקה.  רק  זו  אבל 
ולקוי  מהותי  משהו  כאן  יש 
קוצר  על  מכל  יותר  שמעיד 
עיוורון  לומר  שלא  רואי 
שרוממות  אנשים  מולד. 
השלמה  ישראל  ארץ 
פעם  צועדים  לגבולותיה 
כשהם  האבדון  אל  פעם  אחר 
הפעם  זו  נכונות  מביעים 
לזרוק  ברציפות  החמישית 
בוחרים  של  הקולות  את 
גם  ואולי  התמימים  התועים, 

המיתממים, אל הפח. 
כאן  אין  דבר,  של  לאמתו 
בינה  בנעדרי  התעללות  רק 
של  בסוג  הנהנים  ישע,  חסרי 
פסיכיאטרים  שרק  מזוכיזם, 
לפענחו,  יוכלו  שם  עתירי 
קולותיהם  את  לזרוק 
הקרבה  כאן  יש  לאשפתות. 
כל  על  הימין  שלטון  כל  של 
בשל  ורק  אך  ממנו  המשתמע 
וקטנוניים  צרים  אגו  שיקולי 
דבר  וחצי  דבר  להם  שאין 
עם  לא  ישראל,  ארץ  עם  לא 
שלא  ובוודאי  ישראל  בטחון 
בין  עליה  הדרים  שלום  עם 
האמיצה  ההתיישבות  בקרב 

ובין בכל חלקי הארץ.
כל  אם  כי  כשמש  ברור 
הרשימה  ממועמדי  אחד 
הסיכויים  ואפסת  הקיקיונית 
ראש  מיהו  נשאל  היה 
 – בעיניו  העדיף  הממשלה 
בנימין נתניהו או גנץ המגמגם 
המתייהר,  יאיר  עם  ברוטציה 
וללא  בבטחה  עונה  הלה  היה 
שמץ של היסוס: למרות שיש 
נתניהו  על  קשה  ביקורת  לי 
במישורים  התנהלותו  ועל 
שלטונו  כי  לי  ברור  שונים, 
עדיף על פני שלטונם של שני 

נעדרי הניסיון המסוכנים.
במוחו  יעלה  אם  וגם 
סהרורי  תומך  של  הקודח 
כזה או אחר לסבור כי אין וכי 
הרע  של  כזה  מושג  קיים  לא 
הבדל  כל  אין  ואכן  במיעוטו 
נתניהו,  לבין  גנץ-לפיד  בין 
מפורשת  סתירה  זו  תהיה 
של  הבחירות  לתעמולת 
הסיעה המתיימרת לכל אורך 
לאמור:  הנוכחית  המערכת 
אין  יהודית,  עוצמה  אין  אם 
ממשלה ימנית. אמור מעתה: 
הסיעה  דמועמדי  אליבא  גם 
לאבדון  הקולות  משליכת 
ממשלה בראשות נתניהו היא 

ממשלה ימנית. 
למרות  זאת,  ובכל 
בצדקת  כביכול  הזו  האמונה 
הנואל  הניסיון  למרות  הדרך, 
פחות  בלא  ביטוי  לידי  שבא 
בחירות  מערכות  מארבע 
הם  נפש,  במפח  שהסתיימו 
בפני  נכוחה  להביט  מסרבים 
לומר:  מסרבים  המציאות. 
הצלחנו.  לא  ניסינו,  טעינו, 
הם  ונחקורה.  דרכינו  נחפשה 
בספינה  חור  לקדוח  ימשיכו 
הכל  ואת  מחדש.  פעם  בכל 
עיניים  גלגול  מתוך  יעשו 
דאגה  של  שווא  מצג  ומתוך 

כביכול לשלמות הארץ.
ימינם ימין שקר.

חולשה קשה
אתמול  אחז  אמוק 
כשבתוך  הממשלה,  בראש 
שהעניק  הראיונות  בליץ 
תקשורת,  כלי  של  לשורה 
בחירות  מערכת  מדי  כמנהגו 
לקראת תומה, בחר להשתלח 
ובעומדים  ימינה  במפלגת 
בבוחריו  בהפצירו  בראשה, 
ימינה  להצביע  להעז  שלא 

אלא לליכוד שסימנה מחל.
מן  להשתחרר  קשה 
קדומה  ששנאה  התחושה 
נתניהו  בין  פתורה  ובלתי 
הסיעה  מראשי  אחדים  לבין 
מאחורי  מסתתרת  האמורה 
הקצף והשצף שבהם מתבטא 
מפיו  הבוקעים  והחרון  הבוז 
להם  נדרש  שהוא  אימת  כל 

ולסיעתם.
לא ברור מה עובר בראשו 
מודים  שהכל  האיש  של 
שלו.  הגבוהה  באינטליגנציה 
הוא  מתכנן  בדיוק  כיצד 
האצבעות   61 את  להשיג 
מערכת  כל  למושא  שהפכו 
ימחה  אם  הנוכחית  הבחירות 
סיעת  את  האדמה  פני  מעל 
חושב  באמת  הוא  ימינה. 
מסוגל  בראשו  שהליכוד 
וחמישה  לארבעים  להגיע 

מנדטים? מוזר והזוי.

חוזקה פנימית
שלא  היה  אפשר  אי 
שמי  כיפת  תחת  אמש  לחוש 
במשק  התורנית  ירושלים 

כנפי ההיסטוריה.
יוצאים  אותם  רואה  מי 

ואינו יוצא עמהם.

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

הכרזה בביהמ"ד טריסק בבני ברק

הכרזה בשם כ"ק מרן אדמו"ר מלוקווע וולברוז' שליט"א

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

הכרזה בשם כ"ק מרן אדמו"ר מקוזמיר שליט"אהכרזה בשם כ"ק מרן אדמו"ר מבוסטון שליט"א

דוד  נתן  הרה"ח  הגבאי  ע"י  ביאלא  הגדול  בביהמ"ד  הכרזה 
זונשיין הי"ו:

אויסרופן  געבעטן  האט  וואס  שליט"א,  רבי'ן  פון  נאמען  אין 
מצוה לשמוע דברי חכמים, רוב גדולי ישראל פון די דור און פון 
פרירערטדיגע דור האבן געזאגט אז מען דארף וועלן פאר אגודת 
ישראל דער פאר איז יעדער מחוייב צו וועלן און העלפן ס'איז זאל 

זיין א הצלחה פאר יהדות התורה - ג'.
ובזכות דעם וועט השי"ת העלפן אלע עוזרים און די מסייעים 
"הבאים לעזרת ה' בגיבורים" זאלן האבן א כתיבה וחתימה טובה.

ובתרגום ללשון הקודש.
דברי  לשמוע  מצוה  להכריז:  שביקש  שליט"א  הרבי  בשם 
שצריך  אמרו  הקודם  ומהדור  מהדור  ישראל  גדולי  רוב  חכמים. 
לבחור לאגודת ישראל לכן כל אחד מחוייב לבחור ולעזור שיהיה 

הצלחה ליהדות התורה ג'.
"הבאים  והמסייעים  העוזרים  שכל  השי"ת  יעזור  זה  ובזכות 

לעזרת ה' בגיבורים" יזכו לכתיבה וחתימה טובה.

לפני  קודש  בשבת  הוכרז  ברק  בבני  'טריסק'  המדרש  בבתי 
קריאת התורה בביהמ"ד ברח' ר' טרפון 4 ע"י הגבאי הר"ר קלמן 
בינדר הי"ו ובביהמ"ד ברח' בלוי 8 ע"י הגבאי הר"ר מנחם גולדמן 

הי"ו.
בהוראת כ"ק מרן רבינו שליט"א צריך כל אחד ואחד להצביע 
עבור יהדות התורה והשבת שסימנה ג' ואין להתחמק מזה כי בזה 

תלוי כל היהדות בארץ ישראל.

בעריכת השולחן בסעודה שלישית לאחר הלימוד בספר 'עבו־
דת יששכר' לאבי השושלת הרה"ק רבי ישכר דב הכהן מוולברוז' 
זי"ע, הכריז רב ביהמ"ד והקהילה כש"ת הרה"ג רבי שמואל הכהן 

טורנהיים מלוקווע וולברוז' שליט"א.
היות וביום שלישי הקרוב יתקיימו הבחירות, וידוע שכל גדולי 
ישראל  אלפי  ראשי  הלבנון,  וארזי  התורה  אבירי  ישראל  ומאורי 
קוראים להצביע לרשימת יהדות התורה ג' כדי להציל את ישראל 
מידי רודפיהם, חובה מוטלת על כל אחד ואחד להימנות על גבורי 

הכח ולהצביע ג'.
המפורסמות אינם צריכים ראיה ואבי כ"ק אדמו"ר זצ"ל עמל 
ופעל למען רשימת ג' ובכל הכינוסים ברך את עמו ישראל באהבה 

בברכת כהנים.
בטוחים אנו בזכות אבות, שרשימת יהדות התורה תראה הצל־

חה מרובה ויתגדל כבוד שמים וכבוד היהדות הנאמנה.

קריאת  לפני  הוכרז  מנעשכיז  אדמו"ר  כ"ק  של  מדרשו  בבית 
התורה:

מבקשים מכל מתפללי בית המדרש להצביע לרשימת יהדות 
התורה שסימנה ג'.

אדמו"ר  מרן  כ"ק  הכריז  שופטים  פרשת  קודש  שבת  בליל 
מבוסטון שליט"א:

ומצוות  תורה  קיום  לגבי  גורליות  הבאות  והבחירות  היות 
הנפש  חשבון  לעשות  מוכשר  זמן  הוא  אלול  וחודש  בארצה"ק 
והשוטרים  שהשופטים  להשתדל  ואחד  אחד  כל  על  חיוב  כן  על  

שיבחרו בעזהש"י על ידי 
מישראל  אחד  כל  ולאהבת  ולמצוות  לתורה  הנאמן  הציבור 
ישראל,  בארץ  קיומנו  המשך  לאפשר  כדי  ישראל,  ארץ  ולאהבת 
כעם יהודי שעוסק בלימוד התורה ובקיום מצוות בארצנו הקדו־

שה.
התורה  ליהדות  שמשתייך  ואחד  אחד  כל  על  חיוב  חל  כן  על 
להצביע 'ג', הרשימה שמייצגת גדולי ישראל מכל העדות ונציגיה 
של  המשמר  על  ועומדים  ישראל  מכלל  אחד  כל  עבור  דואגים 

קדושת השבת ויהדות העם השוכן בציון.
להמשך  להביא  אחרים  אצל  לעורר  להשתדל  חייב  אחד  וכל 

יהדות התורה בממשלה הבאה.
ויה"ר שלא נצטרך לעוד בחירות שה' ירחם על עמו וישלח לנו 

משיחו בב"א.

בבוקר  בשב"ק  מקוזמיר  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  הכרזת 
(תצא) על ידי המשב"ק הרה"ח ר' שמחה בונם ירט הי"ו:

דעת כ"ק אבי וזקני זצ"ל ידועים.
קראנו עתה בפרשתנו מענין מחיית עמלק ובכללו למחות כל 
על  אפילו  מלכות  וגזירת  מלחמה  בשעת  ידוע  הדת.  נגד  רע  דבר 
על  להעביר  מלחמה  יש  וכאן  יעבור,  ואל  יהרג  דמסאנא  ערקתא 
בזה,  למחות  אחד  לכל  מחאה  חובת  מצות  יש  לכן  חלילה,  הדת 
ולבחור באלו שהכי נלחמים למען האידישקייט והתורה והמצוות.
ומצות קידוש השם להרבות הקדושה ובפרט הוא חובת השעה 

ללחום ושכרם הרבה בזה ובבא.

קריאות קודש מאת מרנן ורבנן שרי התורה והחסידות

כבוד קדושת מרן אדמו"ר מביאלא שליט"א: "יש לפעול 
ולהשפיע כהוראה המפורשת של הסנהדרין בדור הקודם"

חיים  אורחות  אותנו  המלמדת 
ואיך  לחיות  האיך  הזה,  בעולם 
הבא  ועניין  מצב  בכל  להתנהג 
לקראתנו, וליכא מידי דלא רמיזא 
עלינו  שומה  וממילא  באורייתא, 
צורך  חז"ל  מדברי  היטב  לבאר 

השעה המוטל עלינו בעת הזאת.
של  בהגדה  אומרים  שאנו  מה 
לאבותינו...  שעמדה  'והיא  פסח: 
אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו 
מצי־ הוא  ברוך  והקדוש  לכלותינו, 

לנו מידם'.
יש להבין זאת, דהנה אמת הוא 
שניסו  ישראל  בכלל  דורות  שהיו 
ולהשמיד  לכלות  וצרינו  אויבנו 
בכל  פזורה  שה  ישראל  גחלת 
בזמן  זה  אם  מושבתיהם,  מקומות 
ישראל  צוררי  ושאר  הרשע  המן 
הכביד  והאחרון  הדורות,  שבכל 
בשואה האיומה שעברה על אחב"י 
בדור האחרון הי"ו, אך עדיין נראה 
היתה  שבהם  דורות  שיש  לכאורה 
הרווחה לבני ישראל, וכדוגמת הז־

מן הזה שאחינו בני ישראל יושבים 
רבים  במקומות  ובבטחה  בהשקט 
באמריקה  או  ישראל  בארץ  אם 
הפירוש  כן  אם  הוא  ומה  וכיו"ב, 
עלינו  עומדים  ודור  דור  'שבכל 

לכלותינו'. 
ובאמת הדבר מפורש כן בדברי 
דף  ברכות  בגמרא  שאמרו  חז"ל 
אומר:  בנימין  אבא  'תניא,  ע"ב:  ו 
לראות,  לעין  רשות  נתנה  אלמלי 
מפני  לעמוד  יכולה  בריה  כל  אין 
עומדים  עת  שבכל  הרי  המזיקין'. 
עלינו מזיקין כאלו שלראותם לבד 
מצילנו  והשי"ת  ניזוק,  אדם  היה 

מידם.
הרה"ק  מאא"ז  איתא  זה  וכעין 
לפ־ זיע"א  משידלובצא  מוהרנ"ד 

בתפילת  אומרים  שאנו  מה  רש 
מלך  לנו  אין  "ומבלעדיך  נשמת': 
מפרנס  ומציל  פודה  ומושיע  עוזר 
לנו  אין  וצוקה  צרה  עת  בכל  ועונה 
מלך אלא אתה'. ופירש אא"ז זיע"א 
כאלה  זמנים  שיש  הכוונה  שאין 
אותנו  פודה  שאז  וצוקה  צרה  של 
הוא  באמת  אלא  צרה,  מכל  השי"ת 
בכל  תמיד  וצוקה',  צרה  עת  'בכל 
וצוקה  צרה  עת  הוא  רגע  ובכל  יום 
לכלותינו,  אויבנו  עלינו  ועומדים 
ע"כ.  מידם.  מצילנו  שהקב"ה  רק 
והנה גם זה צריך ביאור, דלכאורה 

הלא נראה שבדורנו אנו אין המצב 
שעומדים עלינו לכלותינו בכל עת 
צרה וצוקה, ומה הוא אם כן הביאור 

בזה.

ב
שבאמת  הוא  העניין  וביאור 
גם  כי  ממש,  כפשוטם  הדברים 
צרינו  עלינו  עומדים  הזה  בדור 
ולהשמידנו,  לכלותינו  ואויבינו 
ובכל עת אנו עומדים בצרה וצוקה 
ועומדים עלינו המזיקים להזיק לנו 

כל העת.
בצו־ הדבר  בא  שלפעמים  רק 
שהזכרנו  וכמו  הגוף,  כליון  של  רה 
ישראל  כלל  על  שעברו  מהצרות 
בפוגרומים  זה  אם  הדורות,  במשך 
ואסתר  מרדכי  בימי  או  בשואה  או 
היהודים  אויבי  שׂברו  בהם  וכיו"ב, 
רח"ל.  האדמה  פני  מעל  להשמידם 
אך לפעמים בא הדבר באופן יותר 
הרוחניות  קיום  בכליון  והוא  נורא 
של כלל ישראל, ובכל דור ודור עו־

מדים עלינו הגויים לכלותינו, ואכן 
היו זמנים שרצו לכלותינו בגוף, אך 
לצערנו תמיד יש להם מלחמה נגד 
הק־ תורתנו  דת  ונגד  הרוחניות 
כלל  של  הקיום  היא  שהיא  דושה, 
והיא  הדורות,  כל  במשך  ישראל 
המעמדת ומקיימת אותנו, וכנגד זה 

עומדים עלינו לכלותינו בכל עת.
ולצערנו הגדול בעת הזאת, אין 
ישראל  שונאי  בגויים  רק  מדובר 
את  לכלות  עלינו  עומדים  אשר 
מזרע  שהם  אנשים  אלא  תורתנו, 
לכלותינו.  עלינו  עומדים  ישראל 
בגמרא  הדברים  מפורשים  וכבר 
אליעזר  רבי  'תניא  [מט:]:  פסחים 
ששונאים  שנאה  גדולה  וכו'  אומר, 
יותר  חכם,  לתלמיד  הארץ  עמי 
העולם  אומות  ששונאים  משנאה 
את ישראל, ע"כ. ועמי הארץ שהיו 
תו־ שומרי  היו  הם  הלא  חז"ל  בזמן 
רה ומצוות, ובכל זאת כל כך גדלה 
עוסקי  חכמים  לתלמידי  שנאתם 
התורה בטהרתה ובקדושתה, ומזה 
שיש  השנאה  גדולה  כמה  נלמד 
ול־ כעת,  כנגדנו  שעומדים  לאותם 

צערנו הגדול דוקא במדינת ישראל 
אשר הנהגתה על ידי אנשים מזרע 
כנגדנו  העומדים  הם  הם  ישראל 
בשנאה גדולה בכל עת צרה וצוקה, 
ורוצים לקעקע קיומו של כלל יש־

ראל, ולעקור ולשרש תורה ומצוות 
מכלל ישראל, וזה חפצם ורצונם כל 

הימים, שעומדים עלינו לכלותינו.
מעוב־ היא  הפשוטה  והראיה 

שכבר  מה  לכל,  ידועות  אשר  דות 
עשו בעבר אשר זה מעיד על רצונם 
בעת  הזה.  כהיום  גם  רח"ל  וחשקם 
אשר הגיעו לארץ ישראל גולת תי־

מן אשר היו אנשים יראים ושלמים 
מחזיקים בתורת ישראל בכל ליבם, 
הצרות  כל  במשך  בתומתם  ועמדו 
שעברו עליהם עוד מאז שבאו לשם 
ורח"ל  הראשון,  הבית  חורבן  בעת 
עמדו  לכאן  שבאו  מעת  קצר  בזמן 
שכבתה  וכמעט  לכלותם  עליהם 
הדברים  כידוע  הנשארת,  גחלתם 
לעוד  עשו  וכן  העניין,  ומפורסם 
גליוות מאחב"י שעלו לכאן מעירק 
וממצרים ועוד, אשר קרוב למיליון 
יהודים הובלו לשמד רוחני על ידם 

רח"ל. 
מתקיים  ולבושתנו  ולצערנו 
בנו מה שנאמר בפסוק: (ישעיה מט 
יצאו',  ממך  ומחרביך  'מהרסיך  יז) 
עומדים  ישראל  מזרע  שדוקא 

עלינו לכלותינו.
גדול  כי  חז"ל  הורונו  וכבר 
ולצע־ ההורגו,  מן  יותר  המחטיאו 
רנו אלו רשעי בני ישראל היהודים 
עומדים  האפיקורסים  החילונים 
לכלותינו,  עתה  כעת  גם  עלינו 

הקדושה  תורתנו  דת  ולהשכיח 
וקיום מצוותיה מבני ישראל.

והלא אף אומות העולם תמהים 
על כך, מה מחזיק את כלל ישראל 
מת־ שאינם  שנים  הרבה  כך  כל 

בעת  העולם,  אומות  בין  בוללים 
ועצומות  גדולות  רבות  שאומות 
השנים,  במהלך  העולם  מן  עברו 
ורק בני ישראל אומה קטנה ושסו־

מה  כל  למרות  מעמד  מחזיקה  עה 
הקדושה  התורה  כי  עליה,  שעבר 
היא הנותנת לנו מעמד ותקוה וכח 
עומדים  הרשעים  ואלו  ואחרית, 
עלינו בכל עת לכלותינו ולאבד כל 

זאת ממנו הי"ו.
עק־ ישראל  מדינת  ולצערנו 

וברצונה  ישראל  מבני  תורה  רה 
צריכים  זה  ועל  לעקור.  להמשיך 
את  ולקיים  תוקף  בכל  לעמוד  אנו 

תפקידנו בעת הזאת.

ג
זאת,  בשעה  תפקידנו  הוא  ומה 
העומדים  מול  לעשות  לנו  יש  ומה 
מבואר  הוא  רח"ל,  לכלותינו  עלינו 

בדברי חז"ל.
של  השירה  בפסוקי  דהנה 
(שופטים  נאמר  הנביאה  דבורה 
אורו  ה'  מלאך  אמר  מרוז  'אורו  ה): 
ארור יושביה, כי לא באו לעזרת ה', 
רש"י  ופירש  בגבורים'.  ה'  לעזרת 
ברק  אמר   – ה'  מלאך  'אמר  שם: 
הוא,  ברוך  הקדוש  של  בשליחותו 
אמות  בארבע  היושבים   – יושביה 
שלו, בארבע מאות שפורי שמתיה 
שבא  כלומר,  ע"כ.  למרוז",  ברק 
ברק בשליחותו של הקב"ה, והטיל 
חרם על 'מרוז' על שלא בא לעזרת 
ה' בגיבורים, וכשהטיל עליו השמ־

מאות  זאת בארבע  תא הכריז עליו 
שופרות.

'לעזרת  שם:  רש"י  כתב  ועוד 
את  עוזר  שהוא  שמי  כביכול,   – ה' 
ישראל, כעוזר את השכינה', עכ"ל. 
במדרש  הוא  הדברים  ומקור 
על  טז)  סי'  בשלח  (פרשת  תנחומא 
ישראל,  כנגד  הקם  "כל  זה:  פסוק 
הוא  וכן  שכינה.  כנגד  קם  כאילו 
לא  כי  יושביה,  ארור  'אורו  אומר 
צריך  הוא  וכי   – ה'  לעזרת  באו 
ועושה,  אומר  והוא  אחרים,  עזרת 
הרגם,  ולא  מלאך  סנחריב  ושלח 
אלא נשף בהם ויבשו. אלא ללמדך, 
שכל העוזר את ישראל כאלו עוזר 

את השכינה", ע"כ. 
לבוא  החיוב  גודל  מזה  ומבואר 
הפגם  וגודל  מחד,  ישראל  לעזרת 
לעזרת  באים  שאין  בעת  וההפסד 
במדרש  כמבואר  אשר  ישראל, 
שמו,  יתברך  לכביכול  עזרה  היא 
וריחוק  בשמתא  'מרוז'  שנענש  עד 

בארבע מאה שופרות.  
וכן איתא עוד במדרש (תנחומא 
זה  המשפטים  'ואלה  ב):  משפטים 
שאמר הכתוב 'מלך במשפט יעמיד 
ארץ ואיש תרומות יהרסנה', מלכה 
עושה  שהוא  במשפט  תורה  של 
תרומות  ואיש  הארץ,  את  מעמיד 
יהרסנה, אם משים אדם עצמו כת־

הבית  בזויות  שמושלכת  הזו  רומה 
מה  הציבור  בטורח  לי  מה  ואומר 
קולם,  לשמוע  לי  מה  בדיניהם  לי 
מחריב  זה  הרי  נפשי,  עליך  שלום 

את העולם'.
ובתנא דבי אליהו רבה (פרק כ') 
נאמר: 'יצא חתן מחדרו וכלה מחו־
פתה, זה הנשיא ואב בית דין. מכאן 
אמרו, אפילו חכם כמשה רבינו וח־

ואני  הואיל  יאמר:  לא  כאהרן,  סיד 
עלי  שלום  בביתי,  במנוחה  יושב 
נפשי, אלא יצא ויכנוס עם הציבור 
בצער. ועליהם הוא אומר 'יצא חתן 

מחדרו וכלה מחופתה, ע"כ.
אלו  חז"ל  דברי  מכל  ומבואר 

שהבאנו מה הוא החיוב המוטל על 
אשר  כזאת,  בעת  ואחד  אחד  כל 
הציבור מתאסף כאחד כנגד העומ־
דים עלינו לכלותינו בכל עת, וכפי 
שאינו  מי  כזאת  ובעת  שבארנו. 
שלום  ואומר  ישראל,  את  עוזר 
הציבור  בטורח  לי  מה  נפשי  עלי 
מת־ ורח"ל  טועה,  אלא  אינו  וכו', 
שופרי  מאות  בארבע  ומנודה  קלל 
היא  הקדושה  התורה  דהלא  רח"ל. 
נצחית ומה שהיה בעבר הוא לנצח 
שלנו,  המועדים  וכדוגמת  נצחים, 
ממילא  ומובן  העניין.  בזה  הוא  וכן 
שכר  כמה  טובה  מידה  מרובה  כי 
ה'  לעזרת  שבאים  בעת  זוכים  טוב 
בגבורים, ומסייעים בידי העוסקים 
ביכול־ אשר  כל  ועושים  במלאכה, 

תם לטובת הציבור, ולהעמדת הדת 
על תילה.

פרק  ריש  ברכות  ובגמרא 
חז"ל:  אמרו  (כו.):  השחר  תפילת 
'מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא 
טו), מעות  א  יוכל להימנות (קהלת 
לא יוכל לתקן וכו' וחסרון לא יוכל 
לדבר  חבריו  שנמנו  זה  להימנות – 

מצוה ולא נמנה עמהם', ע"כ.
'ונראה  הצל"ח:  זה  על  וכתב 
דברייתא,  בסיפא  לדקדק  דיש 
דקאמר 'שנמנו חביריו לדבר מצוה 
והוא לא נמנה עמהם', ומלת עמהם 
'שנ־ למימר  ליה  והוה  מיותר,  הוא 
לא  והוא  מצוה  לדבר  חביריו  מנו 
משמע  'עמהם'  ומדקאמר  נמנה', 
שגם הוא עשה מצוה זו לבדו, אבל 
'עמהם', שאינו דומה למ־ לא נמנה 
רובים שעושים מצוה, ליחיד שעו־

שה מצוה. ואמנם הא ודאי דעושה 
מצוה ביחידי, שיש לו שכר המצוה, 
המרובים,  כאלו  כך  כל  שלא  אלא 
לו  שחסר  'חסרון',  לזה  קורא  ולכן 

קצת מן השכר ולא כולו'.
שבאם  קדשו  מדברי  ומבואר 
ליש־ מעזרה  משתמטים  חלילה 

הציבור  אל  היחיד  ומחובת  ראל, 
ולא עושים עם הציבור ובכח הצי־

מעוות  זה  אזי  הציבור,  ובזכות  בור 
הכלל  עם  ורק  לתקן,  אפשר  שאי 
לתקן  אפשר  שמצטרפים  והרבים 
שבאם  וכמבואר  ולעשות,  ולפעול 
יש  לעשות,  עליו  הנצרך  מתקן  לא 

על זה ארור רח"ל.

ד
והנה נאמר בסוף מגילת אסתר 
רצוי  וגו'  היהודי  מרדכי  'כי  ג):  (י 
זרעו'.  לכל  שלום  ודובר  אחיו  לרב 
לבאר  חז"ל  מאמר  רש"י  ומביא 
ולא  אחיו,  לרוב  רצוי  נאמר  למה 
ממנו  שפירשו  'מלמד  אחיו:  לכל 
קרוב  שנעשה  לפי  סנהדרין  מקצת 

למלכות והיה בטל מתלמודו'.
דהיינו שהיו מקצת מן החכמים 
לו  מה  וטענו  מרדכי  על  שחלקו 
אחשורוש  המלך  חצר  אל  להכנס 
שורש הטומאה, ולהיות משנה למ־

לך ולהתעסק בצרכי עם ישראל.
הסנהדרין  חכמי  של  רובם  אך 
היהודי  מרדכי  של  בשיטתו  אחזו 
ודעתו  לעמו,  טוב  דורש  שהיה 
בדוקא  יש  הכל  שלמרות  היתה 
להכנס לארמון המלך ומשם לפעול 

ולהשפיע לטובתם של ישראל.
רוב  המצב,  הוא  זה  כהיום  גם 
הקו־ בדור  ישראל  מגדולי  רובם 

הזה  ובדור  השואה,  שאחרי  דם 
בזה,  להשתדל  לנו  שיש  לנו  פסקו 
להכנס  יש  המדינה  הקמת  ולאחר 
הטומאה  של  השורשים  לשורש 
מה  בכל  ולהשפיע  לפעול  ומשם 
ולא  ישראל  של  לטובתם  שאפשר 
זו  מישראל.  דת  לעקור  להם  לתת 
הס־ של  המפורשת  ההוראה  היא 

רוב  כאשר  הקודם,  בדור  נהדרין 
גדולי ישראל פסקו כן, ולא כטענת 
שאין  טענו  אשר  הסנהדרין  מקצת 

לנו להיות שם.
הצדיק  מרדכי  רק  לא  ובאמת 
יש  שכן  פסקו  סנהדרין  של  ורובם 
הלא  הרבש"ע  גם  אלא  לעשות, 
בעניין  הפורים  נס  הצלת  כל  סיבב 
נלקחה  הצדקת  אסתר  דהרי  זה, 
המלך,  ארמון  לתוך  כורחה  בעל 
ההצלה,  נס  כל  נסתובב  כך  ורק 
שאם היתה בחוץ איך יכלה לפעול 

כל מה שפעלה. 
לעול־ הדבר  היה  כבר  ובאמת 
הדורות  גדולי  כן  פסקו  וכבר  מים, 
רבי  כהגה"ק  גדול  לנו  ומי  שעברו, 
שמעון סופר זיע"א רב אב"ד קרא־
קא, שהוא בכבודו ובעצמו היה חבר 

בית  שכידוע  ואף  דשם,  הפרלמנט 
עבור  הגדולים  מלוחמים  היו  אביו 
מחנה  בבירור  הקהילות,  התפלגות 
מהניאולוגים  והתבדלות  ה'  יראי 
העי־ מקורות  כידוע  והרפורמים 

תים, ובכל זאת נכנס למקום שנכנס 
ופעל משם עבור טובת בני ישראל. 
וכן הגאון הגדול רבי מאיר שפירא 
ועם  בגדלותו  לכל  המפורסם  זצ"ל 
כל זה היה חבר ה'סיים' הפולני, אף 
ואפיקו־ פוקרים  שם  היו  שבודאי 

רסים ורשעים גמורים, ומשם פעל 
לטובת בני ישראל. וכאמור כן היא 
גם דעת רובא דרובא מגדולי הדור 

גם בזמנים אלו.
החובה  עלינו  מוטלת  וממילא 
לבוא לעזרת ה' בגבורים ולא להש־

תמט בטענות שונות, וכמו שהבאנו 
שיע־ שמי  הקדושים  חז"ל  מדברי 

ומי  הברכות  בכל  יבורך  זאת  שה 
בטענת  משתמט  להיפך,  שחלילה 
מה  הזכרנו  כבר  נפשי,  עלי  שלום 
רצוני  ואין  בחז"ל  עליו  שמבואר 

להזכיר זאת שנית. 

ה
בדעתם  מתחכמים  יש  והנה 
בגבורים  ה'  לעזרת  לבוא  הנמנעים 
אומ־ יש  ומשונות.  שונות  בטענות 

רים וכי מה יועיל ומה יוסיף בדיוק 
הקול שלי, ומה יקרה אם אני אמנע 

ולא אצביע.
דב־ בראש  שהקדמנו  כפי  אך 

רינו, בכל מצב ועניין יש לנו להביט 
המעשה  לדעת  הקדושה  בתורה 
בעת  עלינו  מוטל  אשר  והחובה 
כזאת. וגם בזה הורונו חז"ל דברים 
מפורשים, במסכת קידושין (מ ע"ב) 
נאמר: 'תנו רבנן, לעולם יראה אדם 
זכאי,  וחציו  חיב  חציו  כאלו  עצמו, 
עשה מצוה אחת – אשריו, שהכריע 
אחת  עבירה  עבר  זכות.  לכף  עצמו 
לכף  עצמו  את  שהכריע  לו,  אוי   –
"וחוטא  ט)  (קהלת  שנאמר,  חובה, 
בשביל  הרבה",  טובה  יאבד  אחד 
טו־ ממנו  אבד  שחטא,  יחידי  חטא 

בות הרבה. רבי אלעזר ברבי שמעון 
אומר, לפי שהעולם נדון אחר רובו, 
והיחיד נדון אחר רובו, עשה מצוה 
עצמו  את  שהכריע  אשריו,  אחת – 
ואת כל העולם כולו לכף זכות. עבר 
עברה אחת – אוי לו, שהכריע את 
לכף  כולו  העולם  כל  ואת  עצמו 
יאבד  אחד  "וחוטא  שנאמר,  חובה, 
יחידי  חטא  בשביל  הרבה",  טובה 
שחטא זה, אבד ממנו ומכל העולם 

טובה הרבה'.
הרי מבואר בדברי חז"ל הקדו־
עצמו  למלט  יכול  יחיד  שאין  שים 
נוגעים  מעשיו  אין  כאילו  בטענה 
אחד  כל  להיפך,  אלא  כולו,  לכלל 
ואחד צריך לדעת כי בו נוגע הדבר 
העניין,  עומד  קולו  של  חודו  ועל 
להישמט  לו  אפשר  אי  וממילא 
מהחובה המוטלת עליו, כי כמבואר 
כל פעולה של כל אחד גורמת לה־

צלחת הדבר בשלימות.
לעיל  המבואר  כפי  ובפרט 
מדברי חז"ל שעזרה לישראל בעת 
מלחמתם היא עזרה להקב"ה עצמו, 

ומי יכול למנוע עצמו מזה.
אין  כי  בפיהם  וטענה  יש  גם 

בעת  די  פועלים  הציבור  נציגי 
סיבה  כל  אין  וממילא  שם,  שבתם 
זאת  לטענה  והנה  עבורם.  להצביע 
אף  אין צורך להכנס בוויכוחים, כי 
ונציגי  אמת,  כלל  זה  שאין  אמנם 
ונ־ גדולות  ב"ה  פועלים  הציבור 

צורות, מכל מקום גם לשיטתם יש 
תשובה גדולה.

מעשה  פי  על  הדבר  ויבואר 
ששמעתי פעם מאיזה רב אחד גדול 
העיירות,  באחת  דר  שהיה  בתורה 
מתושבי  סנדקאות  הרבה  לו  והיה 
מרוד.  עני  היה  זאת  ובכל  עירו, 
יודעים  אנו  הלא  אותו  וששאלו 
כן  אם  ואיה  מעשרת,  שסנדקאות 
ומי  בחכמה:  להם  ענה  עשירותו, 
הס־ כל  בלא  המצב  היה  איך  יודע 

יכול  היה  הלא  שקבלתי,  נדקאות 
להיות יותר גרוע...

לשי־ דאף  הזה,  הדבר  הוא  וכן 
ועושים  פועלים  הם  שאין  טתם 
היה  המצב  הלא  מקום  מכל  כדבעי 
ומי  גרוע,  יותר  הרבה  להיות  יכול 
במדינה  עלינו  גוזרים  היו  מה  יודע 
כזאת ששונאים בה את השי"ת ואת 
להצר  מחפשים  העת  וכל  תורתו, 
רגליהם של יראי ה', עד שמהרסיך 
ומחריביך ממך יצאו, מבלי שנציגי 
אין  ולכן  שם,  יושבים  היו  הציבור 
מקום להמנע מלהשתתף ולהצביע 
ולבוא בזה לעזרת ה' בגבורים, וכמו 

שנתבאר. 
במ־ הנם  ישראל  כלל  וכאמור, 

צב שעומדים עלינו לכלותינו ובכל 
עת צרה וצוקה, ורק הקב"ה מצילנו 
לכלל  קיום  יש  זה  ובזכות  מידם, 

ישראל.
לכל  כי  בידינו  הוא  כלל  והרי 
שיהיה  מוכרח  דלעילא  אתערותא 
ובלא  דלתתא,  אתערותא  קודם 
הקב"ה  אין  האדם  מצד  התעוררות 
משפיע עליו את מבוקשו. והנה בז־

מן שאנו עומדים כעת, ואנו זקוקים 
מידם,  יצלינו  שהקב"ה   – כנתבאר 
הנה ההתעוררות דלתתא הנדרשת 
נציגי  את  לשלוח  זאת,  היא  מעמנו 
יראים  מעשה  אנשי  שהם  הציבור 
של  בטובתם  לעסוק  ושלמים, 
תילה,  על  הדת  ובהעמדת  ישראל 
זה,  עבור  שנדרש  מה  כל  ולעשות 
בעז"ה  אזי  חלקנו,  נעשה  וכשאנו 

נזכה להצלה גדולה.
שנזכה  לנו  יעזור  יתברך  וה' 
ישראל,  בני  לטובת  זאת  לפעול 
וצוקה  צרה  עת  ובכל  דור  בכל  כי 
והעצה  לכלותינו,  עלינו  עומדים 
אסתר  שאמרה  כמו  היא  היחידה 
למרדכי 'לך כנוס את כל היהודים' 
מתא־ וכשיהודים  יחדיו,  להתאסף 

ספים יחד ומקבלים עליהם לעשות 
מה שצריך, זה בעזרת השי"ת יפעל 
את  שונאינו  לבצע  יוכלו  שלא 
ישראל  תורת  יעקרו  ולא  זממם 

מקרבנו.
שכל  שנזכה  יעזור  והשי"ת 
טוב  ויפעלו  יחד,  יתאספו  ישראל 
שפועלים  זה  ובזכות  ישראל  על 
נזכה  מישראל  התורה  יעקרו  שלא 
שיפיץ  המשיח  לביאת  זאת  בזכות 
דעת בכל העולם ויביא סוף לצרות 
משיח  לביאת  כבר  ונזכה  ישראל 

צדקנו בב"א.

0733-74-70 התקשרולהצטרפות 
4150605@gmail.com 
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מטה הקהילות בהיערכויות 
אחרונות לקראת המערכה 

אף  המרכזי  הבחירות  במטה 
הישי־ 'בני  מטה  אודות  מספרים 
הקו־ מהבחירות  "בשונה  בות'. 

הזמנים',  ב'בין  שהתקיימו  דמות 
בעי־ מתקיימות  הבחירות  הפעם 
צומו של הזמן. לשם כך הוקם מטה 
'בני הישיבות - חוץ לעיר' הפועל 
את  למפות  האחרונים  בשבועות 
הלומ־ ותלמידיהן  הישיבות  כל 

המטה  מגוריהם.  לעיר  מחוץ  דים 
שכל  ודאג  הנתונים  את  ריכז  הזה 
יעודכן  בחירה  זכות  בעל  תלמיד 
ההצבעה  זכות  מימוש  מקום  על 
האר־ ההסעות  למערכת  וישובץ 

צית כדי למנוע ביטול תורה לבני 
הישיבות בתקוה כי נסיים את יום 
כל  את  שהבאנו  לאחר  הבחירות 

המצביעים הפוטנציאליים". 

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

"התשובה המוחצת להסתה 
העכורה – רק בקלפי!"

הילד  כלפי  הדה־לגיטימציה 
שחורות  באותיות  מוצב  החרדי 
על גבי אוטובוסים ושלטי חוצות. 
בערים מעורבות אחרות שם הצי־

הקמפיין  יותר  גדול  החרדי  בור 
האר־ ופירותיו  במחשכים  מבוצע 
סיים מקבלים ביטוי ברשתות המ־

קוונות, שם מרכז החשיפה לציבור 
הכללי. 

העלתה  האחרונה  ביממה  רק 
את  להנהיג  המתיימרת  המפלגה 
 – בלילה  ממחר  החל  ישראל 
ברחובות  קמפיין   – 'כחול-לבן' 
"מדרכות  הכיתוב:  תחת  הארץ 
את  לשלהב  וכדי  בלבד"  לגברים 
הרוחות בקרב הציבור החילוני – 
נגד הציבור החרדי המבקש לשמר 

צביונו במרחב הפרטי והציבורי. 
הללו  הפוגעניים  הקמפיינים 
יוצרים אפקט מיידי: הם מלכדים 
עצמו  המוצא  החרדי  הציבור  את 
על  זכויותיו,  על  קיומו,  על  נלחם 

זכויות ילדיו. 
לגל  בתגובה  ציבור  אישי 
הח־ הילד  כלפי  העכור  ההסתה 

אסור  אלו  טרופים  "בימים  רדי: 

ולשקוע  הדפנה  זרי  על  לנוח 
מפלגות  חלילה  אם  בשאננות. 
השנאה המסיתות יומם ולילה נגד 
חייה,  ואורח  החרדית  המשפחה 
כח  הבחירות,  בליל  כוחן  תגבר 

התורה יחלש ח"ו". 
הת־ כי  הבהירו  בדבריהם 

ההסתה  למיגור  היחידה  שובה 
הצבעה  באמצעות  היא  העכורה 
והגברת  התורה  יהדות  לרשימת 
הכוח  האדרת  באמצעות  חייליה 
נוספים  מצביעים  הבאת  ידי  על 
מקרב האוכלוסיה שאיננה טבעית 

ליהדות התורה. 
להסתה  המוחצת  "התשובה 
אמרו  בקלפי",  רק   – העכורה 
על  חובה  כך  "לשם  והוסיפו: 
ולהפעיל  לפעול  ואחד  אחד  כל 
הדתיות  האוכלוסיות  בקרב  גם 
מחוץ  הממוקמות  והמסורתיות 
יהדות  בוחרי  של  הטבעי  למעגל 
כהוראת  הפוטנציאליים.  התורה 
גדולי  מועצת  חברי  ורבנן  מרנן 
לעשות  כולנו  על  מוטל  התורה, 
התורה,  כוח  את  לחזק  כדי  הכל 
השנאה  כוח  את  למגר  כך  ידי  על 

וה' יהיה בעזרנו". 

  המשך מעמ' ראשון

יממה לבחירות: מפלגת נעם 
פרשה מהמירוץ לכנסת

מאת מאיר ברגר

הודיעו  נעם  מפלגת  ראשי 
של  גדול  פעילים  בכינוס  אתמול 
בירושלים,  רמדה  במלון  המפלגה 
מהמירוץ  המפלגה  פרישת  על 

לכנסת ה־22.
הצליחו  כי  טענו  במפלגה 
במב־ תומכים  אלף  כ־70  לגייס 

ורואים  שערכו,  ההתפקדות  צע 
על  משמעותית  הצלחה  בקמפיין 
למפלגה  אין  כי  הוכיח  שהוא  אף 
הח־ אחוז  את  לעבור  סיכוי  כל 

עם  הביעו  לא  'נעם'  ראשי  סימה. 
מפלגה  באף  תמיכה  פרישתם 
גדולים  שחלקים  ספק  אין  אולם 
ליהדות  להצביע  צפויים  מתוכה 

התורה.
אדי־ הצלחה  זו  כי  ספק  "אין 
המ־ יו"ר   - אריה  דרור  אמר  רה" 

דשמיא,  בסיעתא  "הצלחנו  פלגה, 
את  היום  סדר  לקדמת  להביא 

להשתיק  מנסים  שכולם  הסיפור 
אל־ באמצעות  הצלחנו  ולהעלים. 
פי מתנדבים, לחשוף בפני עם יש־

זרים  גורמים  של  הנסיון  את  ראל 
את  ולפרק  המדינה  על  להשתלט 
ערכי היסוד שלנו כעם וכמדינה".

מבחירות  לפרוש  ההחלטה 
רבני  ידי  על  התקבלה  לכנסת 
לאחר  המור,  הר  מישיבת  'נעם' 
המבו־ מפורטת  סקירה  שקיבלו 
ססת על סקרים ומחקרי עומק וכן 
שהצהירו  החותמים,  רשימת  על 
כי יתמכו במפלגה במידה ויתברר 
כי היא עוברת את אחוז החסימה.

לא  היא  כי  הודיעה  המפלגה 
מפרקת את המטה, ולא מפנה את 
בירושלים.  ששכרה  המשרדים 
"נעם כאן כדי להישאר. נמשיך את 
המסרים  העברת  ואת  הקמפיין 
מהיום  ונתחיל  לכנסת  מחוץ  גם 
הבחירות  לקראת  להיערך  בערב 

הבאות", טען יו"ר המפלגה.
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יהודים, העיירה בוערת!
בעוד פחות מיממה יחלו הבחירות, ועם ישראל יצעד 
אל הקלפיות להכריע את דמותה של הממשלה הבאה. 
שמאל,  או  ימין  ישלוט –  מי  שגרתית:  שאלה  לכאורה, 

אבל הפעם זה שונה לגמרי.
ומק־ מאז  ביותר  הגורליות  הבחירות  הן  אלו  בעיניי, 
וש־ ימין  על  בחירות  לא  הן  רבותי,  הללו  הבחירות  דם. 

מאל, הן לא בחירות על סוגיות בטחון, גם לא על כלכלה, 
לא עוסקות בפתרונות דיור, וגם לא בשאלות מיסוי. הן 
מתמקדות בדבר אחד בלבד: האם לגיטימי להיות חרדי 

בארצנו.
על  שנאתנו  את  שהעלו  החרדים  צוררי  הזו,  בפעם 
בתקציבים,  לנו  להזיק  מבקשים  רק  לא  קמפיינם.  ראש 
 – מבחינתם  אלא  בנפשותינו,  ולפגוע  להילחם  רק  לא 
חרדי,  יהודי  המושג  את  הלגיטימיות  מתחום  להוציא 
הקו־ בארץ  כאן  לא לגיטימיים,  לאזרחים  אותנו  להפוך 

דש.
מאוד  כואבת  מציאות  יהיה  הללו  בבחירות  הפסד 
לכל אחד ואחד מאיתנו. כואב בנושאים הרוחניים, אבל 
הכאב  את  חלילה  נרגיש  כולנו  הגשמיים.  בתחומים  גם 

הזה היטב.
השבת,  תיראה  איך  לנו  אבוי   - נפסיד  חלילה  אם 
הגיור, הכותל, ההיתר ללמוד בנפרד והזכות לערוך אירו־
עים בהפרדה. אבל נרגיש זאת היטב במוסדות הלימוד, 
בכיתות, בשכר הלימוד, בצהרונים,  במעונות, בקייטנות, 

באירועי התרבות, בפתרונות הדיור, ועוד ועוד.
שמרגישים  החרדי  בציבור  כאלו  שישנם  יודע  אני 
שבחלק  להיות  גם  יכול  החרדית.  הנציגות  על  כעס 
חירום  עת  זו  כעת  אבל  מוצדק,  הזה  הכעס  מהמקרים 
פשוטו  בוערת.  העיירה  יהודים,  לחשבונות.  זמן  לא   –

כמשמעו!
קול  'כל  למושג  המחשה  ראינו  האחרונות  בבחירות 
קובע', הלכנו שוב לבחירות בגלל מחסור במספר קולות 
קטן, גם יהדות התורה זכתה למנדט השמיני על חודם 
של קולות בודדים. האחריות הזו מוטלת ישירות על כל 

אחד מכם.
חלילה  אם  אמיתית,  חירום  שעת  היא  הזו  השעה 
נישאר בבית ובכוח הימנעותנו נעלה לשלטון את לפיד 
/ ליברמן / גנץ, כל אחד ואחד שלא הצביע – זה ייזקף 

לחובתו.
על  שמים  רחמי  מבקשים  כשכולנו  הדין,  יום  ערב 
עצמנו, על בני ביתנו ועל בני עמנו, אין לנו את הפריביל־

גיה לשבת בצד, לראות זאת ולא לנקוף אצבע. 
י  ַעמִּ ֶאת  ִיְמָצא  ר  ֲאשֶׁ ָרָעה  בָּ ְוָרִאיִתי  אּוַכל  ֵאיָכָכה  י  "כִּ

י". ָאְבַדן מוַֹלְדתִּ ְוֵאיָכָכה אּוַכל ְוָרִאיִתי בְּ

מאיר רובינשטיין
ראש עיריית ביתר עילית

יו"ר פורום הרשויות החרדיות בשלטון המקומי

מ. דף

ˆּו ָלך¿ ּב¿ ¿̃ ƒנ
ְלִכידּות צּו בִּ ם ִנְקבְּ כּולָּ

ל ְנשּׂואוֹת ֵעיֵני כָּ
ֵרי ַהּתוָֹרה ְוַהֲחִסידּות שָׂ
יאּו ַמּשּׂואוֹת עֹז ִהשִּׁ בְּ

ה ַרּבוֵֹתינּו ֵעיֵני ָהֻאמָּ
סוָֹרה ִחיֵלי ַהמָּ ִמנְּ

ֵתנּו א ֻאמָּ ֵאי ַמשָּׂ נוֹשְׂ
ְרָצה ּוְסָעָרה מּול פִּ

ּיוֹן ְזָעָקה ָיְצָתה ִמצִּ
ֶלְך ְוָדתוֹ ַבר ַהמֶּ ָמע דְּ ִנשְׁ
ָתה ֵעָרה ִנצְּ ְלֶהֶבת בְּ שַׁ
ם ַמְלכּותוֹ ׁש שֵׁ ְלַקדֵּ

ּיוֹת ְלפִּ ל תַּ אוֹר עוָֹלם תֵּ בְּ
ָך  ֲאסּוִפים ְרָבבוֹת ַעמְּ

יִפּיוֹת ֱהֵיה ִעם פִּ
ְך ה ֵמִעמָּ ׁשוֲֹאִלים ֵהמָּ

עוֹת ָרם ּגוָֹרל שָׁ
ִמים ְלַכּלוֵֹתינּו מּול ַהקָּ
יפוֹת ְיׁשּועוֹת  ֵעת ַמקִּ

ָעְמָדה ַלֲאבוֵֹתינּו  ִהיא שֶׁ

ֲחֵרִדים ְלֶרַגע ַמֲעָרָכה
ה ָעֶדיָך ִפלָּ ׁשֵֹמַע תְּ
ְפָחה נֶֶּאְנָחה ט שִׁ ַהבֶּ

ֶדיָך ְוַעת ְמַסלְּ ֲעֶלה שַׁ תַּ

מאת סופר 'המבשר'

קדוש  קהל  נפשנו.  על  לעמוד 
מיש־ אלף  כמאה  של  ואדיר  עצום 

ראל, מכל החוגים והעדות, התכנס 
אתמול בראשות מרנן ורבנן גדולי 
והח־ התורה  שרי  ישראל  ומאורי 
האדמו"רים  רבותינו  כ"ק  סידות 

ראשי הישיבות והרבנים שליט"א, 
הנאמ־ היהדות  ועדות  חוגי  מכלל 
והתלכדות  זעקה  לעצרת  לה',  נה 
ולהצלת  ישראל  קדשי  על  להגנה 

החרדית,  והיהדות  התורה  עולם 
למען  והשפעה  הצבעה  באמצעות 
לכנסת  בבחירות  ג',  התורה  יהדות 

שיתקיימו מחר יום שלישי.
שהתייצבו  הרבים  ההמונים 
עיר  במרכז  השמים  כיפת  תחת 
הבימה  נוכח  ירושלים,  הקודש 
גדולי  ישבו  שעליה  הענקית 
ומאורי הדור חברי מועצות גדולי 
ודגל  ישראל  אגודת  של  התורה 
ובהדגשה  בבירור  שמעו   התורה, 
את הקריאה על החוב הקדוש לה־

צביע אך ורק עבור יהדות התורה 
חובת  זו  כי  הובהר  ג'.  והשבת 
חירום  בשעת  במיוחד  השעה, 
החינוך  התורה,  הצלת  למען  זו, 
הטהור, שבת קודש וארץ ישראל, 
וגם קידוש שם שמים למען כבודו 

יתברך.
ורבנן  מרנן  התריעו  מאידך, 
והתרפות,  הימנעות  כי  שליט"א 
הפוך,  מימד  ושלום  חס  בה  יש 

וחלילה וחלילה להיכשל בכך. 
לא  ועם  בעיר  שופר  היתקע 
האמת  אזעקת  זעקת   – יחרדו?! 
החרדה  פיעמה  בלבבות.  ניסרה 
האמיתית ממה שעלול חס ושלום 
לא  אם  הקודש,  בארץ  להתרחש 
יתלכדו להצביע ולהביא עוד ועוד 
של  כוחה  את  שיעצימו  קולות 
בציבור  והשבת.  התורה  יהדות 
הבחירות  יום  כי  התובנה  ברורה 
שיהיה מחר, טומן בחובו אחריות 
כבדה לעתיד היהדות התורתית. 

השמאל  יעלה  ושלום  חס  אם 
ההסתה  רוח  כל  על  לשלטון, 
וב־ בגלוי  נושא  שהוא  והשטנה 

חסות  תחת  עצמנו  נמצא  גאון, 
מר־ וחבר  וליברמן  לפיד  שלטון 
עיהם, שכבר הראו את נחת זרועם 
וידם  והיקר,  הקדוש  כל  כנגד 
ולהכ־ להרוס  נטויה  המגושמת 
אם  גם  כי  לציין  אולי  מיותר  ביד. 
יעלו הליכוד ומפלגות הימין, שום 
הבטחה לא תהיה מעשית, אם לא 
כדי  כוח  די  התורה  ליהדות  יהיה 

לממשה.
ומאורי  גדולי  נזעקו  כן  על  כי 
לה'  לעשות  "עת  בבחינת  ישראל, 
המון  ברוב  ויצאו  תורתך",  הפרו 
עיר,  של  רחובה  אל  ישראל,  בני 
ולעמוד  להקהל  ולהזעיק,  לזעוק 

על נפשנו.
הקהל הגדול נהר בהמוניו אל 
ושמואל  אילן  בר  הרחובות  צומת 
המרכ־ הבמה  עמדה  שם  הנביא, 
לאורך  פוזרו  ענקיים  מסכים  זית. 
בר  רחוב  מעלה  לכיוון  הרחוב, 
אילן, כמו גם מגבירי קול רבי עו־
צמה. אל השטח העצום הצופה אל 
עמד  שהקהל  בצורה  הצומת,  פני 
המרכזי,  הרחוב  במורד  במדורג 
התקבצו ההמונים כדי לשמוע את 

דבר ה' מפי אדירי התורה.
קודם לכן נחסמו הרחובות בר 
אילן ושמואל הנביא לתנועה, החל 
כדי  המוקדמות,  אחה"צ  משעות 

לאפשר את קיומה של העצרת. 
וחומרת  הדריכות  בתחושת 
בר־ ההמונים  הצטופפו  השעה, 
סמוכים,  וברחובות  אילן  בר  חוב 
ובי־ הבתים,  מרפסות  על  כולל 
ובחרדת  בדריכות  להאזין  קשו 
ישראל  גדולי  של  לדברם  קודש 

שליט"א.
פתח  הנשגב  המעמד  את 

ראש  ומ"מ  ישראל  אגודת  מזכ"ל 
עיריית בני ברק הרב חנוך זייברט 
שמ־ חיים  רבי  הגאון  את  שכיבד 

התיבה  לפני  לעבור  שליט"א  רלר 
הדרת  עם  ברוב  מנחה  לתפילת 

מלך. 
קב־ הקדושים  חז"ל  כי  הוזכר 

עו כי אליהו הנביא לא נענה אלא 
בשעת המנחה. כקריאה הקדושה 
מול  בשעתו,  הנביא  אליהו  של 
ומבק־ המתעתעים  הבעל  נביאי 

שים להרוס את היהדות, הושמעה 
התו־ שומר  הציבור  אל  הקריאה 
לכו   – האלוקים  הוא  ה'  אם  רה: 
העומדת  הקריאה  זו  אחריו!". 
ובמוקד  הגדולה  העצרת  במוקד 
קריאתם הקדושה של מרנן ורבנן 
שליט"א,  ישראל  ומאורי  גדולי 
ויוצאים  ומלואו  עולם  המזעיקים 
מגדרם בהגדרת גודל הסכנה לעת 
של  הזו, ומשכך – גודל האחריות 
מנגד  לעמוד  שלא  ואחד  אחד  כל 
בעת מבקשים לבלע את הקודש. 

יחדיו  התלכד  העצום  הקהל 
בתפילה נרגשת. ניתן היה לחתוך 
תפילת  לעת  הדממה  את  בסכין 
הרחוב  עם.  ברוב  עשרה'  'שמונה 
יהא  ו'אמן  'אמן'  באמירת  רעד 
שמיה רבא', ותפילות להמליך את 

קודשא בריך הוא על עמו וארצו.
הרב אליעזר סורוצקין מראשי 
החינוך העצמאי, שהנחה את המ־

בעיצומו  אנו  כי  ואמר  פתח  עמד, 
ודודי  לדודי  אני  אלול,  חודש  של 
בעין  נמצא  החרדי  הציבור  לי. 
הגענו  נגדו.  ההסתה  של  הסערה 
למצב שיהודי שומר מצוות חושש 
'דודי  אומר  הכתוב  ברחוב.  ללכת 
רועים  יש  בשושנים'.  הרועה  לי, 
עם  מרעיתם  בצאן  המטפלים 
שוט, כאלה שמוכנים כדי לקושש 
הח־ את  ולרדוף  להשמיץ  קולות, 

רדים. או להכניסם כמו צאן לדיר, 
למכלאות, לגיטאות. מצרים צערי 
בעיריית  שונות.  בערים  החרדים 
החרדים  על  מאיימים  גן  רמת 
את  יפנו  השבת  על  ישמרו  שאם 
גן.  מרמת  החרדי  החינוך  מוסדות 
ברק...  לבני  להם  יעשו  טרנספר 
לעומת זאת יש הרועה בשושנים. 
שרועיה  הנאמנה  היהדות  זכתה 
ומנהיגיה גדולי וצדיקי הדור של־
בר־ שנוהגים  רחמנים  נציגים  חו 

ועוזרים  והפרט  הכלל  עם  חמנות 
ליצמן,  הרבנים  הם  אלה  לכולם. 
אשר,  טסלר,  מקלב,  פרוש,  גפני, 
כי  תקוותנו  פינדרוס.  אייכלר, 
שמות  אליהן  יצטרפו  רביעי  ביום 

נוספים.
הר־ ראש  את  הזמין  המנחה 

שימה סגן שר הבריאות ח"כ הרב 
יעקב ליצמן, וציין כי כמעט אין מי 
את  ושיבח  בשירותיו  נעזר  שלא 
יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה 

גפני שעמל למען עולם התורה.
את דבר המערכה השמיע הרב 
גדולי  כי  הזכיר  הוא  ליצמן.  יעקב 
הדור הקודם אמרו, כי יום הבחי־

רות הוא יום הדין. אנו אכן קרובים 
ליום הדין, ראש השנה בפתח ואנו 
מחפשים זכויות. זועקים אל אבינו 
שבשמים: 'אבינו מלכנו הפר עצת 
ומקטרגינו'.  ומשטינינו  אויבינו 
על  שמים,  כבוד  על  הוא  המאבק 
על  כיהודים  לחיות  שלנו  הזכות 

פי התורה.

הנוכחית,  הבחירות  מערכת 
בעבר.  שהיה  מערכה  מכל  שונה 
לא  ושמאל,  ימין  מאבק  זה  אין 
וכ־ מדיני  ולא  וגנץ  נתניהו  מאבק 

לכלי. רק דבר אחד על סדר היום: 
ללא  ממשלה  להקים  יצליח  מי 
מגי־ היו  כיצד  נחשוב  חרדים. 

ללא  ממשלה  על  הכריזו  לו  בים 
לפגוע  אבל  דרוזים.  או  אתיופים 
בחרדים ולהשמיץ את היהדות זה 

בסדר.
השנים  שבכל  יהדות  ערכי 
בהם,  נוגעים  שלא  מוסכם  היה 

צילום: חיים לוריא
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˘רי ‰˙ור‰ ו‰חסי„ו˙ מרנן ורבנן ‚„ולי י˘ר‡ל ˘ליט"‡

"יום שלישי – יום הבחירות הוא יום   המשך בעמ' ד
של מלחמה למען קדשי שמים"

זעקתו של מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א במעמד

מויזניץ  אדמו"ר  מרן 
התא־ דבריו:  את  פתח  שליט"א 
ספנו להביע את החובה הגדולה 
החרד  יהודי  כל  על  המוטלת 

לדבר ד'.
הגאון  שסיפר  במה  אפתח 
יו"ר  זצ"ל  לוין  מאיר  יצחק  רבי 
שאגודת  בשעה  ישראל:  אגודת 
הבינו  כולם  לא  נוסדה,  ישראל 
אז  הגיעה  נחיצותה.  את  עדיין 
משלחת של ראשי העסקנים אל 
מבעל־ דוב  יששכר  רבי  הרה"ק 
אל  עימם  נכנס  והרי"מ  זי"ע,  זא 
טעם  בטוב  הסביר  שם  הרה"ק, 
של  הקמתה  ומטרת  מהותה  את 

האגודה.
לח־ להכניס  הורה  הרה"ק 
הבית,  אנשי  ה'יושבים'  את  דרו 
צדיק  קרנות  'תרוממנה  ואמר: 
כוונת  אגדע,  רשעים  ושיני 
גם  מאוד,  רצויה  ישראל  אגודת 
רצוננו  מאוד.  רצויים  מעשיה 
נגד  במלחמתה  תצליח  שאגו"י 
פורקי העול, אמנם אנו לא נהיה 
משום  לא  אבל  באגו"י,  חברים 
אלא  ח"ו,  לה  מתנגדים  שאנו 
מעשי  על  לפקח  שנוכל  כדי 

האגודה".
מבע־ הרה"ק  מבית  בצאתו 
לזא המתין לו שליח, ואמר שבנו 
אהרן  רבי  הרה"ק   - הרבי  של 
שייכנס  מבקשו  זי"ע,  מבעלזא 
עימו  הסתגר  בהיכנסו  אליו.  גם 
"אגודת  לו:  ואמר  זי"ע,  הרבי 
וב־ קדושה,  אגודה  היא  ישראל 
לחרדים  ומר  רע  יהיה  אגו"י  לי 
להתחשב  לכם  אסור  ד'.  לדבר 
האגודה,  נגד  שיש  בהתנגדות 
בנאמנות  עבודתכם  את  עשו 
דבר  היא  אגו"י  כי  ובהתלהבות, 

קדוש!" עכלה"ק.
שאגודת  תמיד  מדגיש  הנני 
המ־ ככל  מפלגה  אינה  ישראל 
פלגות, אגודת ישראל היא דבר 
בפרץ  לעמוד  שמטרתו  קדוש, 
שאמר  וכפי  העול.  פורקי  נגד 
שמבלעדה  מבעלזא  הרה"ק 
יהיה רע ומר לחרדים לדבר ד'. 
כיום  זאת  רואים  הננו  לדאבוננו 

לנגד עינינו.
מרן אדמו"ר שליט"א הקריא 
מכתב מיוחד שנכתב ע"י הגה"צ 
רבי בנימין מנדלזון זצ״ל גאב״ד 
שומע  ידידי,  "לכבוד  קוממיות: 
שלמה  ר׳  מו״ה  חכמים,  לדברי 

לורנץ נ״י.
ממך  מברק  קבלתי  "היום 
הבחירות,  בענין  דעתי  שאחווה 
שנחוץ לכם למעשה. הגם שהנני 
אדמו״ר  כ״ק  את  מהמעריצים 
מביע  והוא  מסטמר,  שליט״א 
לי ידידות, וצער לי לחוות דעת 
ברבים נגדו, אמנם כ״ק אדמו״ר 
שליט״א מסטמר בעצמו אמר לי 
תורה  דעת  שואלים  שאם  פעם, 

צריכים להשיב כמו שמבינים.
הלכה,  לי  ביררתי  "אני 
שצ־ האומרים  הגדולים  כדעת 

אמנם  לבחירות.  ללכת  ריכים 
עניני  להציל  למען  הוספתי: 
שאנחנו  בהלכה  טעם  שזה  דת, 
בזמן  בבית־מחוקק  בוחרים  לא 
בוח־ רק  לתורה,  משועבד  שלא 

רים למען להציל עניני דת. ועל 
זה יש לי בירור בהלכה שהבוחר 
כוונות  כל  דוחה  להציל,  למען 
שרוצה  ומי  אחרות!  פסולות 
שהולך  בפירוש  יגיד  להחמיר, 
דת!  עניני  להציל  למען  לבחור 

עכ"ד.
אמ־ שכבר  מה  על  אחזור 

מורים  שרבותיהם  אלה  רתי: 
להם שלא להצביע, יעשו כמובן 
אלה  אולם  רבותיהם,  כדעת 
דעה,  מחווים  אינם  שרבותיהם 
מחויבים להצביע למען רשימת 
ששמענו  וכפי  ישראל,  אגודת 
לעיל את דברי הרה"ק מבעלזא, 
מקו־ מהרב  ההלכה  פסק  ואת 

ממיות.
כל מי שאינו מצביע למען ג', 
מצביע אף הוא - הוא מחזק את 
וכבר  וחס!  חלילה  הדת  מהרסי 
סיפרתי שזקני הק' בעל ה'אמרי 
הסכים  לא  זי"ע  מויזניץ  חיים' 
דוד  יעקב  ר'  הרה"ח  שמקורבו 
ויזניצר ז"ל, שהיה מנהל מוסדות 
שהת־ בשעה  לחו"ל  יסע  ויזניץ, 

קרב יום הבחירות, באומרו: 'כל 
הוכח  כבר  והדבר  מכריע'.  קול 

לאחרונה.
לדאוג  התחייבות  לנו  יש 
היהדות  קיום  המשך  למען 
בקרב כל רבדי העם, בכל רחבי 
לעמוד  עלינו  לכן  ישראל,  ארץ 
רצונם  כי  כוחנו,  בכל  במלחמה 
של  ארוכה  רשימה  להחדיר 
וכל  עפ"ל,  התורה,  נגד  גזירות 
קול של אות ג' מחזק את כוחנו.

חלקלקה,  בלשון  באים  הם 
בבחינת 'הדם הנקי' - כלפי חוץ 
מעשיהם,  בנקיון  מתפארים  הם 
מסווה  רק  מהווה  זה  כל  ברם 
מזהירה  כך  על  לשחיתותם. 
הנ־ הדם  תבער  'ואתה  התוה"ק 

ואוחז  דם  שופך  שהוא  מי  קי' - 
תבער  אותו  לנקי,  עצמו  את 
מקרבך תיכף ומיד, כי הוא גרוע 
מכל. עלינו להרבות נציגים כדי 
לעמוד במלחמה למען היהדות. 
יום  הוא  השבוע  שלישי  יום 
למען  קודש  מלחמת   - מלחמה 
שמים  קדשי  כל  ולמען  השבת, 

שהם הכריזו מלחמה נגדם.
חל  הבחירות  שיום  אזכיר 
זה  ביום  לדאבוננו  אלול,  בי"ז 
שנה,   80 לפני  תרצ"ט,  בשנת 
ימ"ש  היהודים  צורר  פתח 
כיום  היהודי.  העם  נגד  בשואה 
ומ־ מהרסי  הכריזו  לדאבוננו 

העם  נגד  שואה  הדת  חריבי 
רחמנא  ישראל,  בארץ  היהודי 

ליצלן.
'אני  בתהלים  מקודם  אמרנו 
שלום וכי אדבר המה למלחמה', 
לשון   - 'נא'  בגימטריא  'המה' 
כל  ועל  יהודי,  כל  על  תפילה, 
מוטלת  המערכה,  למען  פעיל 
לפני  ולהתחנן  להתפלל  החובה 
ד' שנצליח במלחמתה של תורה.

שבהיותנו  השי"ת,  יעזרנו 
צועדים בדרכם של גדולי ומאורי 
בפרץ  לעמוד  נצליח  ישראל, 
ויתקיים  הדת,  מהרסי  כל  מול 
לחרותנו  גדול  בשופר  'תקע  בנו 
בבנין  גלויותינו',  לקבץ  נס  ושא 

ביהמ"ק במהרה בימינו אמן.

צילום: שלומי כהן
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לעקור  רוצים  מחדש.  נפתח  הכל 
את הכל. הוכח באופן ברור ביותר 
האחריות  מוטלת  אחד  כל  על  כי 
האישית להביא לנצחון במערכה. 
תמיד ידענו על גודל כוח הרבים. 

עתה בא לביטוי כוח היחיד. 
לנו  ואין  ביותר  קשה  המצב 
הכנסת  חברי  מספר  את  עדיין 
אם  הקודמת.  בקדנציה  לנו  שהיו 
נצליח - יהיה זה קידוש השם גדול 
שהיהדות  בעולם  יהדהד  והמסר 
ולא  למשיסה  ניתנת  לא  החרדית 
ניתן להרוויח מפגיעה בחרדים. כי 
על כן, על כל אחד להביא לפחות 
קול נוסף, כדי  שנוכל להדביק את 

הפער שאנו נמצאים בו כרגע.
הפסוק "וראו  ויקוים  יעזור  ה' 
נקרא  ה'  שם  כי  הארץ  עמי  כל 
עליך ויראו ממך. השקיפה ממעון 
עמך  את  וברך  השמים  מן  קדשך 

את ישראל". 
הרב  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר 
משה גפני קרא, הביטו וראו, כולם 
נקבצו באו לך. באו מצפון ומדרום 
הג־ ירושלים  של  ומערב  ממזרח 

ולשמוע  לראות  התאספו  דולה, 
עיני  הדור  גדולי  ורבנן  מרנן  את 

העדה.
בדבריו אמר כי לפיד וליברמן 
היו רוצים שהחרדים יתרכזו להם 
וישאירו  ברק  ובבני  בירושלים 
האח־ המקומות  כל  את  לחילונים 
רים. אמנם אמש, מוצאי שבת, בגן 
אלפי  התכנסו  אביב,  בתל  התקוה 
אנשים תושבי השכונה והיישובים 
התורה  יהדות  בעצרת  הסמוכים 
האמי־ כל  כי  הראה  זה  ג.  והשבת 
רה שלהם היא עורבא פרח; גם תל 

אביב היא שלנו! 
מלחמת  נגדנו  מנהלים  הם 
לפגוע  רוצים  רק  לא  תרבות. 
שלנו,  במשפחות  שלנו,  בילדים 
רצונם  שלנו,  וביישובים  בערים 
גם לפגוע בילדים שבאים מבתים 
כל  אותם  שראיתם  מסורתיים 
והשבוע  הקדנציה  ובכל  השנה 
בר־ בעפולה  ובנתיבות  באופקים 
מקום  בכל  ובדרום  בצפון  כסים. 
על  אותנו  ואוהבים  נמצאים  הם 
להם  נכנעים  לא  אנו  ההסתה.  אף 
מת־ לא  הציבור  אתנו.  והציבור 

והארסיות  הרעות  למילים  פתה 
שלהם. 

הם רוצים לפגוע בעולם התו־
לפגוע  הישיבות,  ובתלמידי  רה 

של  הטהור  בחינוך  קודש,  בשבת 
הילדים שלנו, החינוך שמונהג על 

ידי מרנן ורבנן גדולי ישראל. 
המערבי  בכותל  לפגוע  רוצים 

לר־ אותו  לתת  מקדשנו,  מקום 
יהדות  ולקונסרבטיבים.  פורמים 

התורה תילחם בכל כוחה לא לתת 
כיצד  לקבוע  היכולת  את  להם 

ייראה מקום מקדשנו. 
לפגוע  שיצליחו  ניתן  לא 
הקדושה,  בתורה  קודש,  בשבת 

בגירות.
יצאו  ישראל  בני  כאשר 
מאחור  היו  המצרים  ממצרים, 
נפשות,  סכנת  סוף.  ים  ומלפנים 
אך התורה אומרת: "ה' ילחם לכם 
מדובר  כאשר  תחרישון".  ואתם 
מל־ לנהל  חובה  אין  על הגשמיות 

חמה, וה' ילחם לנו. באותה פרשה, 
כאשר מגיע עמלק, מנהל מלחמה 
אומרת  ומקרר,  ובתורתו  בה' 
בבית  לשבת  יכול  אינך  התורה, 
למרות  נפשי.  עלי  שלום  ולהגיד 
הילחם  צא  ויגע,  עייף  שאתה 

בעמלק. 
שכל אחד יביא עוד אחד שלא 
היה מצביע בלעדיו, וכך נכפיל את 
ובעז־ בעמלק  לה'  מלחמה  הכוח. 

רת ה' נעשה ונצליח.
מדרש  את  ציטט  המנחה 
תהלים (קלז) "על נהרות בבל שם 
ציון".  את  בזכרנו  בכינו  גם  ישבנו 
נהרות  על  ראשון,  בית  בחורבן 
לנהר  ירמיהו  שהגיע  כיון  בבל, 
פרת, ענה נבוזראדן ואמר ליה, אם 
חשב  בבל.  אתי  לבוא  בעיניך  טוב 
עמהם  הולך  אם  בלבו,  ירמיהו 
הנשאר  לגלות  מנחם  אין  לבבל 
עיניהם  את  הגליות  נטלו  מהם. 
וראו את ירמיהו שפירש מהם, געו 
כלם בבכיה וצווחו, רבינו ירמיהו, 
הרי אתה מניחנו שם בכו, שנאמר, 
על נהרות בבל שם ישבנו גם בכי־

מעיד  להם,  ואמר  ירמיה  ענה  נו. 
אני עלי שמים וארץ, אילו בכיתם 
לא  בציון  שאתם  עד  אחת  בכיה 

גליתם". 

דבר העצרת
בסיום המעמד הנשגב התכבד יו"ר החינוך העצמאי הרב אב־

רהם יוסף לייזרזון שליט"א בהקראת החלטות העצרת כדלהלן:
בהורמנא דמלכא מרנן ורבנן עיני העדה שליט"א

הדור  וצדיקי  גאוני  בראשות  ישראל  רבבות  כנס  החלטות 
תשע"ט,  והסליחות  הרחמים  לחודש  ט"ו  ראשון,  יום  שליט"א 

ירושלים עיה"ק תובב"א.
ישראל  עדת  קהל  לכל  קורא  ישראל  אלפי  רבבות  כינוס  א. 
לשפוך שיח בתפילה ובתחנונים לפני הבורא. בימים קשים בהם 
אויבים מנשאים ראש נגד אחינו בני ישראל בארץ ישראל והפילו 
ושבורים  כואבים  ואלמנות  יתומים  בהותירם  חללים  וכמה  כמה 
בקרב  העולם  בכל  ניכרים  אנטישמיות  של  וגילויים  ירחם.  השם 
בנ"י. שומר ישראל ברחמיו ובחסדיו יעזור ויגן ויושיע לכל החו־
סים בו ותשוב אחור כל מחשבת עוול ולא ידעו מצרה וצוקה עוד.
והחרדים  היראים  על  הקמים  לכל  קורא  הרבבות  כינוס  ב. 
לדבר ה', וחרטו על דגלם את רדיפת הדת ועקירת המסורת וכל 
דבר שבקדושה. אנא סלקו ידיכם מכך והיא לא תצלח בידיכם. הוי 
וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך וירחם הבורא שנזכה לעשות 

אך הטוב והישר בעיניו.
העו־ התורה  יהדות  נציגי  את  מחזק  ישראל  רבבות  כינוס  ג. 

מדים על משמרת הקודש בעוז ובגאון ותעצומות נפש תוך ציות 
מוחלט לדעת תורה של גדולי התורה והחסידות.

ה'  אל  פונה  לבבו  אשר  לכל  מיוחדת  קריאה  קורא  הכינוס  ד. 
בלי יוצא מן הכלל, לא להיות שותף ח"ו למאיימים על שומרי הג־

חלת, ולהצביע בבחירות הקרובות אך ורק לרשימת יהדות התורה 
והשבת שסימנה ג', ויש בזה קידוש שם שמים ברבים.

ה. הכינוס קורא לכל אחד ואחד מכל העדות והחוגים, להיחלץ 
רשימת  של  כוחה  את  ולהגדיל  בגיבורים  בעז"ה  ולצאת  חושים 
הצלחתה  למען  נוסף  אחד  קול  בעוד  הפחות  לכל  התורה  יהדות 

של יהדות התורה והשבת שסימנה ג.
ו. ראשי אלפי בני ישראל גאוני וצדיקי הדור שליט"א מברכים 
את כל הפועלים והמצביעים למען רשימת יהדות התורה והשבת 
שסימנה ג' בברכת בני חיי ומזוני, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה 
בתשועת  ולהיוושע  צדיקים  של  בספרם  להיחתם  ונזכה  ומתוקה 

עולמים אכי"ר.

  המשך מעמוד ג

כ־50 משתתפים בעצרת 
טופלו על ידי איחוד הצלה

מאת חיים מרגליות

על  טופלו  חירום  מקרי  כ־50 
הצ־ של איחוד  הרפואה  צוותי  ידי 
'יהדות  למען  הרבבות  בעצרת  לה 
בצומת  אתמול  שנערכה  התורה' 

הנ־ שמואל   – בר־אילן  הרחובות 
ביא בירושלים.

מנהל  מושקוביץ  מושיקו 
הצלה  איחוד  של  מבצעים  אגף 
כי  הצלה,  איחוד  מחפ"ק  דיווח 
חבלות  של  במקרים  "מדובר 

מגובה,  נפילות  עקב  ופציעות 
הדוחק  עקב  ופציעות  חתכים 
נוספים.  רפואיים  ומקרים  הרב, 
באמ־ החולים  לבית  פונו  חלקם 

במצב  הצלה  איחוד  של  בולנסים 
קל".

  המשך בעמ' ו
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בסימן 'לזכות בדין' זעקת קודש 
הדהדה במוצאי שבת בלב תל אביב 

בכינוס מרומם השתתפו המוני 
ומסורתיים  דתיים  המרכז  תושבי 
בוגרי  מעשה  ואנשי  חרדים  לצד 
וצעירי עולם הקירוב, כשאת הכי־
קנייבסקי  הגר"ח  מרן  מפאר  נוס 
מכל  העיר  רבני  לצד  שליט"א, 

החוגים והעדות.
נשאו  הכינוס  של  בעיצומו 
יצחק  רבי  הגאון  נרגשים  דברים 
רבי  הגאון  שליט"א,  זילברשטיין 
דוד כהן שליט"א ר"י חברון, הגאון 
רבי מרדכי אויערבאך שליט"א רב 
הגאון  בת"א,  יעקב'  'אביר  קהילת 
הרב משה פנחס זנדר שליט"א רב 
חסידי גור במרכז ת"א, הגאון הרב 
שכונת  רב  שליט"א  טראב  עזרא 
שליט"א  לוין  אריה  והרב  התקוה 

רב צפון תל אביב. 
חיים  הרב  האירוע  את  הנחה 
הורביץ שליט"א רב שכונת צהלה 
בת"א, פתח את הכינוס הרב חיים 
הביאו  המערכה  דבר  את  ולדר. 
הרב  וח"כ  טסלר  יעקב  הרב  ח"כ 
דברים  נשא  כמו"כ  גפני.  משה 
סגן ראש עיריית תל אביב מטעם 
יהדות התורה הרב נפתלי לוברט.

את דברי מרן הגר"ח קניבסקי 
שליט"א הביא בנו הגאון הרב יצ־
חק שאול שליט"א: "חייבים כולם 
להמנע  גדול  ואיסור  להצביע 
נעשה  הנמנע  כל  כי  ג',  מלהצביע 
אני  הרשעים.  מעשי  בכל  שותף 
וכל  ג'  המצביעים  כל  את  מברך 
לבנים  שיזכו  בזה  המשתדלים 
ולהזכר  טובה  ופרנסה  טובים 
ולהפקד בשנה טובה ומתוקה וכל 
ג'  רשימת  את  והמרבה  המגדל 

בסוף  כמשאחז"ל  מתרבה  הברכה 
ובעזה"י  אגרא  צערא  לפום  אבות 
ישו־ לראות  השבוע  נזכה  כולנו 

עות ונסים גדולים ורשימת ג' וכל 
שומרי התורה יצליחו במאד מאד 
גדולה  מפלה  תהיה  ולהרשעים 

ונזכה להרבות כבוד שמים.
עול  בקבלת  הסתיים  המעמד 
רבי  הרה"ג  ע"י  שמים  מלכות 
יוסף מוגרבי שליט"א ראש ישיבת 

תפארת בנים בחולון.

מחר יהיה האות הזה. זהו. מערכת בחירות 
המדינה  קום  מאז  ביותר  הסוערת  אך  הקצרה 
מסתיימת  החרדית  לציבור  ההסתה  מבחינת 
ובתפילה  בחרדה  פועמים  והלבבות  היום. 
להפר עצתם ולקלקל מחשבתם הרעה של אלו 
להוציא  ומבקשים  הכל,  את  לעקור  שזוממים 

אותנו מהמרחב הציבורי.
בס"ד  זכתה  הקודמת,  הבחירות  במערכת 
השלי־ החרדית  העיר  'מודיעין עילית' –  העיר 
שית, להוות מאגר הקולות השלישי של 'יהדות 
לשאר  הגבוה,  המצביעים  במספר  התורה', 
היישובים החרדיים בכל ערי הארץ. והיווה את 
ירושלים  לאחר  ביותר,  הגבוה  הקולות  'בנק' 
הכריזו שבוחרים  ובני ברק. 18.006 איש בעיר, 
היה  השבת,  וקדושת  תורה  בחיי  יהדות,  בחיי 

זה קידוש שם שמים הגדול. 
יו"ר אגודת ישראל בעיר הרב נחמן בנשעיה 
רק  לא  היא  עתה  האדירה  הפעילות  כי  מספר 
לשחזר את ההצלחה הזו, אלא להרחיבה עוד 
כי  מתברר  שנעשו  ספציפיות  מבדיקות  יותר. 
ישנו עדיין סיכוי להגדיל עוד יותר את המאגר, 
הפעם  עתה.  עד  הצביעו  שלא  תושבים  מקרב 
בת־ אלא  בבחירות  מדובר  לא  כי  לכולם  ברור 

גובה למבע הסתה חסר תקדים בהיקפים שלא 
ידענו מאז ומעולם.

את  האחרונים  בימים  רואה  הוא  לדבריו 

המ־ הכללי  הציבור  בקרב  ההסתה  תעמולת 
הוא  שנה  בכל  לראשם.  ומוחדרת  חלחלת 
שדה  'רשות  עם  ברסלב  נציגי  עם  יחד  יושב 
בר"ה,  לאומן  הנסיעות  לקראת  התעופה', 
רואים  גדולים,  קשיים  מערימים  השנה  ודוקא 
הפרועה חודרת בכל מקום,  ההסתה  בחוש כי 
זה  וכל  החרדים'...  'אתם  בסיסמאות  פעם  כל 
דגלם  על  שחרטו  מפלגות  כמה  של  בתחרות 
הח־ הציבור  את  יותר  ישניא  ומי  הדת  הריסת 

רדי. המפלגות עוינות החרדים, אינן מסתירות 
את  להוציא  כדי  יחד  לחבור  מזימותיהן,  את 

החרדים ואת זכויותיהם אל מחוץ לגדר.
אין עצה ואין תבונה יחד עם התפילה לה', 
חייבים אנו לעשות מעשה. בזמן הקצר שעוד 
נותר נקרא כל אחד ואחד ללא יוצא מן הכלל 
הקרובה  סביבתו  את  לבדוק  כדי  זמן  להקדיש 
משפחה  קרוב  או  מכר  לו  יש  אולי  והרחוקה, 
לא  כמובן  בבחירות,  מצביע  אינו  כלל  שבדרך 
להשתתף  שלא  אומר  מובהק  כשרבו  מדובר 
כש־ או  ואחרת,  כזאת  מסיבה  אלא  בבחירות, 

להבין  עליו  לליבו.  נכנסה  מזויפת  קנאית  רוח 
אינן  הן  הללו  הבחירות  שונה,  הדבר  הפעם  כי 
יק־ הם  כאחד.  ולו  לנו  גורליות  הן  פוליטיות, 

כיהודים,  כאן  לחיות  להמשיך  נוכל  האם  בעו 
אפשרויות  לחפש  ניאלץ  וחלילה  שחס  או 

אחרות.

הממונע המטה 
'המבשר' מדווח מדי יום ממטות אגודת ישראל

מודיעין עילית ///  אשר קליין
בנק הקולות הגבוה ביותר 

כינוס מועצת הקהילות במודיעין עילית

תחבורה ציבורית חופשית בקווי 
אגד ביום הבחירות 

ביום  הבחירה,  זכות  מימוש  לצורך 
נסיעות  יתאפשרו  לכנסת   הבחירות 
אגד  מקווי  בחלק  הציבור  לכלל  חינם 
הבינעירוניים. בין הקווים בהם ניתן יהיה 
קווים  למצוא  ניתן  עלות  ללא  לנסוע 
ברק,  לבני  ירושלים  בין   ,402 דוגמת: 
ירושלים - בית שמש 417, 418, 419, קווי 

הדרום לאופקים ולנתיבות 443, 490, 491, 
492, הקווים לאשדוד 450, 451 קו 962 בין 
להתעדכן  ניתן  ועוד.  לירושלים  טבריה 
ברשימת הקווים המלאה במרכז שירות 

הלקוחות של אגד במספר: 2800*. 
שני  מיום  תתאפשר  חינם  הנסיעה 
בשעה  בספטמבר)   16  – באלול  (ט"ז 

20:00 ועד לתום השירות ביום הבחירות 
יעלו  אלו  בקווים  הנוסעים  ה־17.9.2019. 
תיקוף  ללא  חופשי,  באופן  לאוטובוס 
הסידור  מסמכים.   בהצגת  צורך  וללא 
לגבי חיילים - חיילים יוכלו לנסוע בחינם 
למעט  אגד,  קווי  בכל  מדים)  (עם/ללא 

בקווי אילת.

המשטרה השלימה היערכותה לבחירות
היע־ את  השלימה  ישראל  משטרת 

לקראת  הנדרשות  ההכנות  וכלל  רכותה 
יום הבחירות לכנסת ה־22. 

בכוחות  תיערך  ישראל  משטרת 
מתוגברים בכל רחבי הארץ כדי לאפשר 
לכלל בעלי זכות הבחירה להגיע בבטחה 
ולממש את זכותם להצביע באלפי קל־

ההיערכות  הארץ.  ברחבי  הפזורות  פיות 
המשטרתית הושלמה בתום עבודה מטה 
מנהלת  ידי  על  שנוהלה  וסדורה  ארוכה 
המבצעים,  בחטיבת  מיוחדת  ארצית 
ועדת  של  הלאומית  לאחריות  ובכפוף 

הבחירות המרכזית לכנסת.
המשטרתית  ההיערכות  במסגרת 
המוקד־ הבוקר  משעות  החל  המיוחדת, 
מות של יום שלישי, יפעלו כ־18,800 שו־

טרים, אנשי מג"ב ומתנדבים לצד אלפי 
יתפרסו  מרביתם  אזרחיים,  מאבטחים 
כ־10,700 השונים:  ההצבעה  במוקדי 
ריכוזים   4,000 במעל  הפרוסות  קלפיות 
לשמור  מנת  על  זאת  הארץ,  רחבי  בכל 
ולהבטיח  והבטחון,  הציבורי  הסדר  על 
את קיום ההליך הדמוקרטי באופן תקין 

ובהתאם לחוק.
לא  כי  מדגישה  ישראל  משטרת 
תאפשר הפרת סדר או עבירות על חוק 
ולנקיטת  לאכיפה  ותפעל  הבחירות, 
עבירות  לביצוע  נסיון  כל  כנגד  צעדים 
אלו, כל זאת כדי לאפשר ליום הבחירות 
כוחות  תקין.  באופן  להתקיים  לכנסת 
וסמויים,  גלויים  משטרה,  של  גדולים 
יפעלו בריכוזי הקלפיות ובאזורים הסו־

ולפעול  לאתר  למנוע,  כדי  אותם  בבים 
כנגד כל פעילות בלתי חוקית, שעלולה 
קיומן  ובהליך  הבחירות  בטוהר  לפגוע 

התקין.
סביב  המבצעית  ההיערכות  לצד 
ריכוזי הקלפיות, נערכת משטרת ישראל 
לתת מענה הולם גם לאירועי השגרה ול־
מאות אלפי המטיילים שצפויים לפקוד 
יום  בעקבות  בארץ  הטיולים  אתרי  את 
החופשה במשק. שוטרי התנועה והסיור 
להסדרת  לפעול  הארץ  ברחבי  יתפרסו 
ולמתן  ולהכוונתה,  בכבישים  התנועה 
שרותי משטרה מיטביים לאזרחי ישראל.

לציבור  קוראת  ישראל  משטרת 
להוראות  ולהישמע  באחריות  לנהוג 

השוטרים.
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עלינו לדעת כי אם לא נשקיע 

עתה, נצטער חלילה בהמשך.
נוסבוים  נפתלי  רבי  הגאון 
שליט"א עבר לפני התיבה באמירת 
פרק תהלים, כל הקהל אמר אחריו 
'אני  בפסוק  פסוק  בהתעוררות 

שלום וכי אדבר, המה למלחמה".
עת  היה  ההתרגשות  שיא 
ישראל  רועי  ורבנן  מרנן  נכנסו 
שרי התורה האדמו"רים והרבנים 
הביטו  הכל  המעמד.  בימת  אל 
אל  ובהתרגשות  קודש  בחרדת 
גדולי ישראל, בבחינת "והיו עיניך 
רואות את מוריך", בצמאון לשמוע 

את דבר ה'.
ניגנה  ויזניץ  חסידי  מקהלת 
ימי  על  'ימים  הברכה  שירי  את 
יפרח',  כתמר  'צדיק  תוסיף',  מלך 
צדיקים  'ובכן  לצדיק',  זרוע  'אור 
הקדוש  והקהל  וישמחו'  יראו 
לשמים  עיניים  ונשא  עמהם  פיזם 

לקבלת תפילת רבים.
הגאון רבי ישראל מאיר דרוק 
של  מכתבו  את  הקריא  שליט"א 
קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון  מרן 
המ־ לרגל  מיוחד  מכתב  שליט"א, 

עמד, ובנוכחותו.
ומרטיט  נרגש  קודש  משא 
מויזניץ  אדמו"ר  מרן  השמיע 

שליט"א (ראה במסגרת נפרדת).
ישראל  עטרת  ישיבת  ראש 
אזרחי  מרדכי  ברוך  רבי  הגאון 
היו  כי  לבו  מנהמת  קרא  שליט"א, 
גזרו  הגויים  אבל  בעבר,  גזירות 
גזירות  יגזרו  אבל שיהודים  אותן. 

על ישראל? לא היה כדבר הזה! 
והפחד  איום  הוא  הזה  המצב 
נורא. הכל נמצא על כף המאזניים 
התעמוד  שלך.  בקול  תלוי  והכל 

מנגד?
אברהם  שכאשר  מספרים  חז"ל 
בא  לעקידה,  יצחק  עם  הלך  אבינו 
השטן והתחפש לנהר, ואברהם נכנס 

המים  הגיעו  לנהר.  לווייתו  בני  עם 
ולמה  נפסק.  הנהר  ואז  לפה.  עד 
כניסתו  עם  מיד  קודם,  התפלל  לא 
לעשות  שניתן  זמן  כל  כי  לנהר? 
רק  לעשות.  צריך  בעצמך,  פעולה 
כאשר עשית כל שאתה יכול – עליך 
לזעוק במיוחד את ה' וקל גומר עלי.

חודש  של  בעיצומו  אנו 

הגר"ח  מרן  באלול  ודוקא  אלול, 
קנייבסקי שליט"א סוגר את הגמ־
רא. הגמרא בלבו, אבל את הגמרא 
כדי  לירושלים  ועלה  סגר  בבית 
השעה.  צו  שזה  לרבים  להורות 
להורות לבני תורה כי אסור לבטל 
זמן  למצוא  חייבים  אבל  תורה, 

להצביע ולהשפיע.

את  ה'  ומל  ר"ת  הוא  אלול 
שת־ אחרי  נעשה  זה  אבל  לבבך. 

שאתה  מה  כל  את  לעשות  גמור 
יכול לעשות, אז ה' ימשיך וישלים.  
רו־ לא  עלינו,  קמים  אנשים 

מאתנו.  מפחדים  הם  אותנו.  צים 
ושל־ יראים  ישראל  אלפי  רבבות 

וצדיקי  גדולי  להציל.  יעמדו  מים 

לא  במערכה.  חלק  לוקחים  הדור 
עוד  וצריך  המסורים  בנציגים  די 
שיהיה  לעשות  עלינו  להציל.  כדי 
ה',  לקידוש  ולנו  השם,  קידוש 

להצביע ולהשפיע ג.
פינקל  בנימין  רבי  הגאון 
באמי־ התיבה  לפני  עבר  שליט"א 

רת סליחות. כל הקהל עמד ברגש 

'אזכרה  הסליחות  באמירת  רב 
אלוקים ואהמיה... ועיר הא'לוקים 
עלינו  הרחמים  'מדת  מושפלת'; 
רחמים  עמך  ובעד  התגלגלי... 
שומע  מלפניך  רצון  'יהי  שאלי', 
קול בכיות... ותצילנו מכל גזירות 
קשות ואכזריות, כי לך לבד עינינו 

תלויות'. 
בק־ נחתמה  הסליחות  אמירת 

באמירת  שמים  מלכות  עול  בלת 
בהתעוררות  האלוקים'  הוא  'ה' 
עצומה, להמליך קודשא בריך הוא 

עלינו ועל כל ישראל. 
הקריא  העצרת  החלטות  את 
יו"ר החינוך העצמאי רבי אברהם 

יוסף לייזרזון שליט"א.
מקהלת חסידי ויזניץ השמיעה 
נעימות כיסופין של תפילה. הדהד 
הפיוט 'נצח ישראל מצרותינו גא־
והת־ לחיים'  'זכרנו  התפילה  לנו", 

ואביון,  עני  עם  יחוס  'אולי  חינה 
פאר  לקדוש  'נאה  ירחם',  אולי 
מה־ הלקוחה  תפילה  מקדושים', 

וכמובן  ותופר',  עצה  'עוצו  כתוב 
'משה אמת ותורתו אמת'.

משפחת  של  החסד  משאית 
הר־ לציבור  שתיה  חילקה  רובין 

של  היה  נפלא  חסד  מעשה  חב. 
סמוך  המתגוררים  יקרים  יהודים 
כסאות  שהוציאו  העצרת,  למקום 
והקשי־ הציבור  עבור  מבתיהם 

שים.
התפזר  העצרת,  סיום  עם 
במ־ לפתוח  ופנה  בכבוד,  הציבור 

להרבות  עשיה  של  הקודש  לאכת 
כבוד שמיים וקידוש ה'. 

יצוין כי כ־50 מקרי חירום טו־
פלו ע"י צוותי הרפואה של איחוד 

הצלה בעצרת הרבבות. 
אגף  מנהל  מושקוביץ  משה 

מדווח  הצלה  איחוד  של  מבצעים 
"מדובר  הצלה  איחוד  מחפ"ק 
ופציעות  חבלות  של  במקרים 
ופ־ חתכים  מגובה,  נפילות  עקב 

ומקרים  הרב,  הדוחק  עקב  ציעות 
פונו  חלקם  נוספים.  רפואיים 
של  באמבולנסים  החולים  לבית 

איחוד הצלה במצב קל".
אלי פולק מנכ"ל איחוד הצלה 
הרבבות  עצרת  את  אבטחו  אשר 
״הוזנקנו  האירוע  לאחר  מסר 
מקרים  למספר  העצרת  במהלך 
הנס  שלמרבה  מגובה  נפילות  של 
קל.  באורח  בפצועים  הסתיימו 
ולא  במקום  טיפול  קיבלו  אשר 
הזדקקו להמשך פינוי, אנו מודים 
את  הבין  אשר  הרחב  לציבור 
בכללי  לנקוט  הגדולה  החשיבות 
למנוע  כדי  והזהירות  הבטיחות 

אסונות ופציעות".

  המשך מעמוד ד
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נתניהו מאשים: "גנץ ולפיד אחראים 
לדיווח שישראל ריגלה אחר ארה"ב"

מאת כתב 'המבשר'

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
התייחס בסוף השבוע לדיווח לפיו 
יש־ כי  מאמינים  הברית  בארצות 
ראל הטמינה מכשירי ריגול והאז־
שביכולתם  הלבן  לבית  סמוך  נה 
שיחות  של  תוכן  אחר  להתחקות 

בטלפונים ניידים. 
בננסון  "גואל  כי  אמר  הוא 
מאחורי  עומד  גנץ  של  היועץ 
ול־ גנץ  הזו.  השקרית  ההדלפה 

פיד יעשו הכל כולל פגיעה בנכס 
ישראל  יחסי  של  האסטרטגי 
לפיד  יאיר  ח"כ  הברית".  ארצות 
להאשמות  התייחס  לבן)  (כחול 
ב־ "התראיינתי  ואמר:  נתניהו 

CNN וגיביתי את ביבי על סיפור 
האשים  הוא  היום  ההאזנות. 
הסי־ את  יזמנו  שאנחנו  אותנו 

קצת  עם  מה  שקרן,  עזבו  פור. 
ירד  האיש  לאומית?  אחריות 

מהפסים".
דונלד  הברית,  ארצות  נשיא 

ואמר  לדיווח  התייחס  טראמפ, 
מרג־ ש"ישראל  מאמין  אינו  כי 

זאת  הברית",  ארצות  אחרי  לת 
ישראל  כי  שטען  הדיווח  לאחר 
מכ־ של  להימצאותם  אחראית 

שנמצאו  סלולריים  מעקב  שירי 
ובמקומות  הלבן  לבית  בסמוך 

שג־ דובר  בוושינגטון.  אחרים 
אלעד  בארה"ב,  ישראל  רירות 
הדיווח,  את  הכחיש  סטרומאייר, 
ואמר כי "הטענות הללו הן חסרות 
מבצעת  לא  ישראל  לגמרי.  הגיון 
הברית,  בארצות  ריגול  פעולות 

נקודה".

מאת יונתן ליפשיץ

האימת־ הצלצולים  למרות 
צריך  הישראלי  השמאל  של  ניים 
הממשלה  ראש  ביושר:  להודות 
בכל  בדותות  ממציא  לא  נתניהו 
זיופים  אודות  לעדויות  הנוגע 

בקלפיות במגזר הערבי. 
עיתונאי  שערך  מקיף  תחקיר 
'מעריב' קלמן ליבסקינד בקרב 82 
שעדויותיהם  קלפי  ועדות  חברי 
הועברו  ורמאויות  לזיופים  ביחס 
ולמש־ הבחירות  ועדת  ליו"ר 

חמישה  לפני  כבר  ישראל  טרת 
מתוכם  של־80  העלה  חודשים, 
להלן  פנתה.  לא  כלל  המשטרה 

נצטט חלקים מתוכו. 
מחזיקה  ישראל,  "משטרת 
בעדויות  חודשים  חמישה  כבר 
של עשרות רבות של חברי ועדות 
על  זיופים,  על  שמספרים  קלפי, 
שקי־ שוחד  הצעות  ועל  אלימות 

טרחה  ולא  הערבי,  במגזר  בלו 
לדבר איתם. כך פרקליט המדינה 
עמד  שבוע  לפני  שאך  ניצן,  שי 
ערוץ  של  המשפיעים  בוועידת 
ולו  בה  שאין  הצהרה  והצהיר   12

מלה אחת של אמת. 
האחרונות",  "בבחירות 
מוועדת  פניות  "בעקבות  אמר, 
שהעלו  המרכזית,  הבחירות 
ביקשנו  בקלפיות,  לזיופים  חשד 
בחקירת  לפתוח  מהמשטרה 
האפ־ במהירות  וזאת  החשדות, 
למשי־ נרתמה  המשטרה  שרית. 

במרץ",  פעל  החקירות  אגף  מה, 
בידינו  "אין  התחתונה:  והשורה 
היקף  רחבי  זיופים  בדבר  נתונים 

בבחירות בישראל".
קלפיות  ממאה  יותר  "מתוך 
שעליהן התלונן הליכוד", סיפרה 
"הארץ",  בעיתון  ידיעה  השבוע 
"רק בקלפי אחת נמצא חשד המ־

פלילית...  בחקירה  פתיחה  צריך 
לטובת  זיופים  כה  עד  אותרו  לא 
באים  הדברים  ערביות.  מפלגות 
בימים  הליכוד  טענות  רקע  על 
הבחירות  שלפיהן  האחרונים 
זיופים  בשל  'נגנבו'  האחרונות 

בחברה הערבית".

הצעות שוחד
ימים  ארבעה  באפריל,  ב־13 
השופט  קיבל  הבחירות,  אחרי 
מהליכוד  מצומצם  קובץ  מלצר 
חברי   97 של  שמותיהם  ובו 
מטעם  ששימשו  קלפי,  ועדות 
המפלגה במגזר הערבי, במסגרת 
המ־ עבור  ניהל  שאותו  פרויקט 

זה  ענבר'.  'קייזלר  משרד  פלגה 
היה קובץ תמציתי (במקביל אליו 
נשלח מסמך רחב בהרבה של 407 
נציגים בקלפיות), שהכיל עדויות 
סיפורים  עם  מהן  חלק  מגוונות, 
תמונה  שציירו  שיער,  מסמרי 
הבחירות  התנהלות  של  קשה 
רמאויות,  זיופים,  הערבי:  במגזר 
חלוקת  שוחד,  הצעות  אלימות, 
לקלפי  מעטפות  הכנסת  קולות, 
להצביע  הגיעו  לא  שכלל  מי  של 

ועוד ועוד.
הקובץ  כי  מספר  ליבסקינד 
של  המלאים  פרטיהם  עם  הזה, 
ומס־ כתובותיהם  כולל  העדים, 

פרי הטלפון שלהם, הגיע כאמור 
אחרי  ימים  ארבעה  מלצר  אל 
בה־ אותו  העביר  וזה  הבחירות, 

"השבוע,  המשטרה.  אל  גם  משך 
שלא  בעיתון  שקראתי  אחרי 
הללו,  העדויות  בכל  דבר  נמצא 

פניתי אישית אל כל אחד מאותם 
כדי  בקובץ,  שמופיעים  עדים   97
לא  מתוכם  עם 15  הכיצד.  להבין 
הצלחתי ליצור קשר. את השאר, 
82 במספר, שאלתי שאלה אחת: 
ישראל  ממשטרת  מישהו  האם 
אית־ יצר  הבחירות  מוועדת  או 

עדות.  מכם  לגבות  כדי  קשר  כם 
בשלילה.  השיבו  ה־82  מתוך   80
למסור  שבוע  לפני  רק  זומן  אחד 
בעצ־ הגיש  אחד  עוד  עדות. 

עוד  הדרום,  במחוז  תלונה  מו 
מה  בעקבות  הבחירות,  ביום 
במגזר  הקלפיות  באחת  שחווה 
נמצאים  ובמשטרה  הבדואי, 

איתו בקשר.
הסי־ כל  היטב.  קראתם  "כן, 

ועדת  ושל  המשטרה  של  פורים 
הבחירות על כך שלא נמצא ממש 
מבוססים  הליכוד  של  בעדויות 
על עובדה אחת פשוטה. אף אחד 
מהגופים הללו לא עשה כל מאמץ 
הללו,  העדויות  את  לגבות  שהוא 
מסודרת  בטבלה  הוגשו  שהן  אף 

ומפורטת.
לסיפור  דוגמה  קחו  "הנה, 
הבחירות  וועדת  שהמשטרה 
כשמיהרו  ממנו,  להתעלם  בחרו 
זיופים  שאין  בתקשורת  לספר 
הקלפיות  אחת  הערבי.  במגזר 
פרטים  מלצר  קיבל  שלגביהן 
הבחירות,  אחרי  ימים  ארבעה 
י',  בעראבה.  הזו  הקלפי  היתה 
דיווח  הקלפי,  ועדת  יו"ר  שהיה 
ממה  גדולה  זיופים  "כמות  על 
שהיה  מה  מול  בלילה,  שנספר 
כתוב". י', הסתבר, ספר עם חברי 
כשרים  קולות  הקלפי 332  ועדת 
בראשות  חד"ש־תע"ל  למפלגת 
למ־ טיבי.  ואחמד  עודה  איימן 

בתוצאות  הסתכל  כאשר  חרת, 
הב־ ועדת  בפרסומי  הזו,  הקלפי 

שמספר  גילה  המרכזית,  חירות 
טיפס  המפלגה  שקיבלה  הקולות 
יוד־ "שלא  קולות   78 יש  ל־410. 

עים מאיפה באו", דיווח. ולא רק 
שנמצא  מסמך,  באותו  כבר  זה. 
בוועדת הבחירות ובמשטרה, סי־

פר י' שיש בידו תיעוד של ספירת 
שיוכיח  תיעוד  כלומר  הקולות, 
שבקלפי הזו התוצאות שפרסמה 
הוועדה אינן תוצאות האמת, אלא 

תוצאה שזויפה.
חודשים  חמישה  "השבוע, 
עדותו  ותמצית  שפרטיו  אחרי 
ולמשטרת  מלצר  לשופט  הגיעו 
ישראל, צלצלתי אל י'. "פנו אליך 
ממשטרת  הבחירות,  מוועדת 
אחר  מקום  מכל  או  ישראל, 
על  שלך  בתלונה  להתעניין  כדי 
הרא־ "אתה  שאלתי.  זיופים?", 

סיפר  י'  השיב.  שמתעניין",  שון 
שכאשר הסתיימה ההצבעה, הוא 
על  התוצאות  את  לעצמו  רשם 
שני פתקים קטנים, והלך הביתה. 
במכשיר  צילם  גם  הוא  בנוסף, 
הסלולרי שלו את גיליון הספירה. 
כשהתוצאות  למחרת,  שיהיה. 
תוצאות  כאמור,  גילה,  פורסמו, 
אצ־ רשומות  שהיו  מאלה  שונות 

קולות,   524 על  חתמתי  "אני  לו. 
סיפר  כשרים",  קולות   520 מהם 
שהיו  רואה  אני  "ופתאום  לי, 
קולות   598 מתוכם  קולות,   602

כשרים".

זועק זיוף
פרוטו־ את  איתרתי  "השבוע 
בע־ המדוברת  הקלפי  ועדת  קול 

ראבה. עדותו של י' מגובה היטב 

בלתי  בעין  לראות  שניתן  במה 
מזוינת בפרוטוקול, לו רק מישהו 
במשטרה  או  הבחירות  בוועדת 
היה טורח לעשות את זה. בטופס 
והתי־ המחיקות  בבירור  נראים 

של  חתימתו  לצד  שנעשו,  קונים 
י'. "כשאני הייתי שם לא היו שום 
החתים  "מישהו  אמר,  תיקונים", 
התי־ כל  את  עשה  וכנראה  אותי, 

שלח  י'  שהלכתי".  אחרי  קונים 
לעצמו  שרשם  הפתקים  את  אלי 
עם סיום ההצבעה, וגם את צילום 
הגיליון הסופי של הספירה בערב 
לתוצאות,  דומה  הכל  הבחירות. 
מפלגה  למעט  שפורסמו,  כפי 
אחת, זו של עודה וטיבי, שקפצה 

ב־78 קולות.
"כדי להבין את חדלות המעש 
הב־ טוהר  על  שאחראים  מי  של 

בפרוטוקול  לעיין  צריך  חירות, 
של  עדותו  בלי  גם  הקלפי.  ועדת 
י', כל הטופס הזה זועק זיוף. הנה 
התא־ שתהיה  כדי  קטנה.  דוגמה 

מה בין מספר הפתקים, שמישהו 
המעט־ למספר  הוסיף,  כנראה 

ועדת  חברי  חתמו  שעליהן  פות 
במחיקה  ששינה  מי  היה  הקלפי, 
המעטפות.  מספר  את  גם  גסה 
של־ זה  הזה,  מהשינוי  שיצא  מה 

האחרונות  הדקות  ב־45  כאורה, 
של ההצבעה בקלפי, הצביעו 152 
מצביעים   3.37 דקות,  ב־45  איש 
לא  זה  רגע,  בממוצע.  דקה  בכל 
מספר  מצוין  שבו  במקום  הכל. 
המצביעים, "602", נראים בבירור 
שהיה   "524" והמספר  המחיקה 
ל"סך  השמור  במקום  קודם.  שם 
מופיע  הכשרים",  הקולות  כל 
כשהוא  ועשרים"  מאות  "חמש 
המתוקן  המספר  ולצדו  מחוק, 
לא  כאמור,  המשטרה,   ."598"
לי'  טלפון  להרים  שכדאי  חשבה 
על  לספר  לו  יש  מה  לבדוק  כדי 

זה.
הב־ בוועדת  שיושב  "בקובץ 

א',  של  עדותו  גם  נמצאת  חירות 
באום  בקלפי  ועדת  חבר  שהיה 
שם:  כתב  שהוא  מה  זה  אל־פחם. 
כלפיי.  מילולית  אלימות  "הייתה 
רבים  לזיופים  עד  הייתי  כן,  כמו 
שלי,  בפלאפון  הקלטתי  שאותם 
שלהם...  לא  ת.ז.  עם  אנשים 
בין  מעטפות   20 של  פער  היה 
מספר  לבין  באלפון  שרשום  מה 
 20 עוד  הכניסו  הם  המעטפות. 

מעטפות".
במפורש  דיווח  כאמור,  א', 
וגם  רבים",  "זיופים  בקלפי  שהיו 
שהיה  מה  כל  הקלטות.  לו  שיש 
אליו,  להתקשר  זה  לעשות  צריך 
לזמן אותו לעדות, ולבדוק מה יש 
עשתה  לא  המשטרה  בטלפון.  לו 
הש־ זה,  את  עשיתי  אני  זה.  את 
בוע. א' סיפר על הפער בין מספר 
לבין  בקלפי,  שהיו  המעטפות 
ככאלה  שנרשמו  האנשים  מספר 
שהגיעו להצביע, פער של 20־30 
"איך  התעניינתי,  "תגיד",  קולות. 
מפל־ שתי  רק  שלך  שבקלפי  זה 
לחד"ש־  76%) קולות  קיבלו  גות 

לרע"ם־בל"ד)?".  ו־24%  תע"ל 
מפלגות",  שתי  פתאום  "מה 
לעוד  קולות  אצלנו  "היו  השיב, 
"אני  לו,  אמרתי  "לא",  מפלגות". 
מול התוצאות. רק שתי מפלגות". 
להישבע  מוכן  שהוא  לי  אמר  א' 
בה  נטל  עצמו  שהוא  שבספירה, 

חלק, היו עוד מפלגות.
את  שסיימנו  אחרי  שעה 
בתרועת  אליי  צלצל  א'  שיחתנו, 

ההקלטות  על  "עברתי  ניצחון. 
בטלפון, אני שולח לך אותן, שמע 
למקום  אותי  כיוון  א'  בעצמך". 
מתועדת  שבו  בהקלטה  המדויק 
ספירת הקולות. ההקלטה אומנם 
אינה באיכות של אולפן, אך עדיין 
אי אפשר להתבלבל. נשמעת שם 
למרצ  לבן,  לכחול  קולות  ספירת 
מו־ לא  מזה  דבר  שום  ולעבודה. 
פיע בגיליון התוצאות הסופי. גם 
אל א', חרף עדותו מלפני חמישה 
חודשים, וחרף ההודעה שקיבלה 
מח־ הוא  שלפיה  הבחירות  ועדת 

פנה אליו  לא  זיק אצלו הקלטות, 
איש עד היום".

ליבסקינד  מצטט  בהמשך 
התחקיר  את  נוספות.  עדויות 
"מה  הבאות:  במילים  חותם  הוא 
זה  הזה,  בסיפור  מטריד  שהכי 
הולכים  אנחנו  ימים  כמה  שבעוד 
שוב לקלפי, ובתנאים דומים. יש 
מהקלפיות  גדול  שבחלק  להניח 
המצביעים  יפגשו  הערבי,  במגזר 
את כל אלה שעליהם דיווחו חב־
הליכוד.  מטעם  הקלפי  ועדות  רי 
ואלה  שרימו,  ואלה  שזייפו,  אלה 
שהציעו לחלק קולות, ואלה שד־

חפו לקלפי חבילות של מעטפות 

של מי שכלל לא הגיעו להצבעה. 
שיגישו  מי  ויהיו  יקרה,  וכשזה 
שוב תלונות, הן יגיעו לטיפול אל 
אותה ועדת בחירות של אותו חנן 
הת־ עם  כלום  עשה  שלא  מלצר, 

ואל  הקודמות,  בבחירות  לונות 
שאין  שסיפרה  משטרה,  אותה 
זיופים במגזר הערבי, ולא סיפרה 

שכלל לא ניסתה לבדוק את הת־
לונות שהוגשו לה, ואותו פרקליט 
כנס  באיזשהו  שוב  יעמוד  מדינה 
ויצהיר: "אין בידינו נתונים בדבר 
בי־ בבחירות  היקף  רחבי  זיופים 

אפה  נשמת  הן  הבחירות  שראל. 
של הדמוקרטיה, ואנו לא נאפשר 

פגיעה בהן".

קרוב למאה תלונות מפורטות על זיופים בקלפיות 
ערביות כלל לא נבדקו על ידי המשטרה

תחקיר חמור מעורר צל כבד על התנהלות וועדת הבחירות:

תחקיר מקיף שערך עיתונאי 'מעריב' קלמן ליבסקינד בקרב 82 חברי ועדות קלפי שעדויותיהם ביחס לזיופים 
ורמאויות הועברו ליו"ר ועדת הבחירות ולמשטרת ישראל כבר לפני חמישה חודשים, העלה של־80 מתוכם 

המשטרה כלל לא פנתה

 נתניהו בכנסת: "אסור 
שיגנבו לנו את הבחירות"

 ראש הממשלה בנימין נתניהו הופיע בהצהרה דרמטית בכנסת עם עמיתיו 
והתייחס לטענות שפורסמו בנוגע לאי טיפול בתלונות לאי סדרים בקלפיות 

בבחירות האחרונות
מאת מאיר ברגר

בנימין  הממשלה  ראש 
הכנסת  למשכן  הגיע  נתניהו 
שנענה  לאחר  הצהרה  למסור 
בשלילה  הבחירות  ועדת  ידי  על 
יו"ר  את  לפגוש  לבקשתו  בנוגע 
על  מלצר,  חנן  השופט  הוועדה, 
לפגיעה  החמורות  הטענות  רקע 

בטוהר הבחירות האחרונות.
בבחירות  שנעשו  "הגניבות 
תוצאת  את  הטו  האחרונות 
הבחירות  את  גנבו  הבחירות. 
זיופים  ידי  על  האחרונות 
כך  על  היו  בקלפיות,  מסיביים 
חש־ הללו…  התלונות  תלונות, 

בנו שהן נבדקו. קראתי בסופ"ש 
הזאת  המטלטלת  הכתבה  את 
ליבסקינד,  קלמן  העיתונאי  של 
התקשר  שהוא  מראה  והוא 
הקלפיות  יושבי  ל־82  אישית 
שהתלוננו על זיופים והמשטרה 

אמר  מהם",  לשניים  רק  פנתה 
נתניהו.

אנ־ טוב  אומרים  הם  "אז 
בדרכים  חקירות  מנהלים  חנו 
כשמנהלים  רואה  אני  אחרות, 
רבע  מוציאים  נגדי  חקירות 
את  ושולחים  שקל  מיליארד 
אל־ עד  מאינדונזיה  החוקרים 

סקה, אבל פה משום מה הם לא 
שעשה  מה  לעשות  יכולים  היו 
עיתונאי אחד, פשוט צלצל ל־82 
מה  לתדהמתנו  וגילה  אנשים 
שאני לא ידעתי, שהם פשוט לא 
פנו לאף אחד מיושבי הקלפיות 
כאן  שמשהו  אומר  זה  אז  הללו. 
לראות  ביקשתי  אני  בסדר.  לא 
ועדת  יו"ר  מלצר,  השופט  את 
עכשיו  פה  יושב  אני  הבחירות. 
דלתות  כמה  בכנסת,  חברי  עם 
ממנו… סרבו לראות אותי, רצי־

פשוט  הכי  הדבר  את  לעשות  נו 
גניבות  יהיה  שלא  להבטיח  כדי 

הם  לזה  גם  מצלמות.  אומר  וזה 
חוק  תחוקקו  אמרו  הם  סרבו! 
ואחר כך אמרו אין לכם מספיק 

זמן לחוקק חוק למצלמות".
אמ־ סכנה  כאן  יש  "בקיצור 

שקרה  מה  שיקרה  אסור  תית, 
הזאת.  בפעם  הקודמת  בפעם 
הבחירות.  את  לנו  שיגנבו  אסור 
אחת  תשובה  לזה  יש  עכשיו 
כל  הימין,  אנשי  שכל  יסודית, 
ויצביעו  יבואו  הליכוד,  אנשי 
מח"ל. כי אם יוסיפו איזה מנדט 
מנדט  עוד  מסוימות,  בקלפיות 
מתגברים  אנחנו  וחצי  מנדט 
מצביעי  כל  אם  בקלות  זה  על 
זה  וכרגע  להצביע  ילכו  הליכוד 
ההצב־ שיעור  כרגע  המצב.  לא 

הליכוד,  מצביעי  של  הצפוי  עה 
כמו גם בבחירות הקודמות, היה 
מאשר  משמעותי  באופן  פחות 
מצביעי השמאל, בפער של -10

15% תלוי בישובים".

חיפה: פועל נהרג בתאונת עבודה
מאת חיים מרגליות

בצ־ קטלנית  עבודה  תאונת 
כתוצאה  נהרג   35 כבן  פועל  פון. 
בר־ מפעל  בחצר  עבודה  מתאונת 

חוב ההסתדרות בחיפה.
וישי  הורוויץ  יהודה  אהרון 

הצלה  באיחוד  חובשים  שחר 
שנ־ במנופאי  "מדובר  סיפרו: 

ממכונה  כתוצאה  למוות  מחץ 
למרבה  עליו.  שנפלה  (מחרטה) 
האירוע  בזירת  מותו  נקבע  הצער 
מהן  הקשות  הפציעות  אופי  עקב 

סבל".

ירושלים: רוכב אופניים נהרג
מאת חיים מרגליות

מעורבות  עם  קטלנית  תאונה 
פרטי  ורכב  חשמליים  אופניים 
אירעה ברחוב ינובסקי בירושלים.

מתנדב  פרמדיק  באס  יעקב 
"ביצענו  סיפר:  הצלה  באיחוד 

רופא  בסיוע  החייאה  פעולות 
רוכב  על  שבסמוך  טרם  מסניף 
האופניים שסבל מפגיעה רב מע־

רכתית וללא הכרה. למרבה הצער 
בתום מאמצי החייאה נקבע מותו 
הפצי־ אופי  עקב  התאונה  בזירת 

עות הקשות מהן סבל".

מדד המחירים לצרכן עלה ב־0.2 אחוז 
באוגוסט; ירידה קלה במחירי הדירות

מאת שלמה גרין

עלה  לצרכן  המחירים  מדד 
על  כך  באוגוסט,  אחוז  ב־0.2 
המרכזית  הלשכה  נתוני  פי 
מחירים  עליות  לסטטיסטיקה. 
ירקות  בסעיף  במיוחד  נרשמו 
ירי־ אחוז,   4.2 טריים,  ופירות 
במיוחד  נרשמו  מחירים  דות 
אחוז,   1.5 הלבשה,  בסעיפי 

ותקשורת, 0.7 אחוז.

שוק  על  נתונים  פי  על 
לצד  המתפרסמים  הדיור 
הע־ מחירי  מהשוואת  המדד, 

ביוני-יולי  שבוצעו  סקאות 
העס־ מחירי  לעומת   2019

נמצא   2019 מאי-יוני  קאות 
ב־0.3  ירדו  הדירות  מחירי  כי 
בהשוואה  זאת,  עם  אחוז. 
אשתקד  המקבילה  לתקופה 
ב־0.7  גבוהים  עדיין  המחירים 

אחוז.

ערד: אב שהותיר את ילדו ברכב עוכב לחקירה
מאת חיים מרגליות

שגר־ שיטור  פעילות  במהלך 
מונע  ברכב  שוטרים  הבחינו  תית 
סמוך למרכז המסחרי בעיר ערד ובו 

פעוט כבן חצי שנה ללא השגחה.
לאחר סריקות אותר בעל הר־
מעט  לקנות  ירד  רק  כי  שטען  כב 
את  והשאיר  סמוכה  בחנות  אוכל 

הפעוט עם מזגן.

בתחנת  ונחקר  עוכב  החשוד 
המשטרה בחשד להשארת הפעוט 
ראויה,  לא  והשגחה  השגחה  ללא 
בתנאים  שוחרר  חקירתו  ובסיום 

מגבילים. ההליך הפלילי נמשך.

יו"ר הכנסת אדלשטיין: "איימן 
עודה עשה 'פיגוע' בציבור הערבי"

מאת מאיר ברגר

אדלשטיין  יולי  הכנסת,  יו"ר 
התקרב  שבה  לתקרית  התייחס 
ח"כ  המשותפת  הרשימה  יו"ר 
הממשלה  לראש  עודה  איימן 
וצילם אותו במהלך הדיון על חוק 

המצלמות.
עודה,  איימן  ח"כ  שעשה  "מה 

היה  המשותפת,  הרשימה  יו"ר 
הערבי  בציבור  מפיגוע  פחות  לא 
בכ־ אדלשטיין  אמר  קיום",  ובדו 

המכון  של  לחשוב'  'בוחרים  נס 
יגאל  ובית  לדמוקרטיה  הישראלי 

אלון.
יוצר  "כשאתה  הוסיף,  הוא 
שלא  בבית  צופה  פרובוקציה, 
את  ורואה  בכנסת  שנים  נמצא 

ראש  עם  שיצר  הזה  מגע  הכמעט 
הממשלה ואומר: 'תראה את האנ־

שים האלה'. זה ממש פיגוע".
צריך  קיום  דו  שרוצה  "מי 
לזכור שיש שני מרכיבים: לעשות 
להיאבק  וגם  שוויון  למען  הכל 
אחר  פעם  שמנסים  בקיצונים 
סיכם  קיום",  בדו  לפגוע  פעם 

אדלשטיין.
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הרפורמה בהליכי חדלות פרעון נכנסה לתוקף
חייבים מעל 150 אלף שקלים יטופלו על ידי הממונה לחדלות פרעון במקום בבית המשפט המחוזי

מאת ש. גרין וח. מרגליות

חוק חדלות פרעון ושיקום כל־
כלי יצא לדרך אתמול. החוק מציע 
מודרנית  וחקיקה  מקיפה  רפורמה 
לכלכלה הישראלית, שתיתן מענה 
חברתיים  ולערכים  המשק  לצרכי 

נוספים. 
חקיקה  מחליף  החדש  החוק 
מודרנית  בחקיקה  מנדטורית 
יסייע  החדש  החוק  ועדכנית. 
יחיד  חייב  של  כלכלי  בשיקום 
ויקדם את שילובו מחדש במרקם 
החיים הכלכלי. בנוסף, נותן כלים 
שיעור  בהגדלת  לסייע  שעשויים 

החוב שייפרע לנושים.
חלק  מעביר  החדש  החוק 
של  ההליכים  מניהול  משמעותי 
למע־ יחידים  של  פרעון  חדלות 

רכות מנהליות, וכך תורם לקיצור 
ההליכים והפחתת הנטל הבירוק־

שחובותיהם  יחידים  חייבים  רטי. 
יהיו  שקלים  אלף  מ־150  נמוכים 
והגביה  האכיפה  רשות  באחריות 
עולים  שחובותיהם  חייבים  ואילו 
מ־150 אלף שקלים יהיו באחריות 
הנ־ וכונס  הכללי  האפוטרופוס 

ייקרא  שמעכשיו  הרשמי,  כסים 
פרעון  חדלות  הליכי  על  הממונה 

ושיקום כלכלי.
לפרקליטים,  יקנה  החוק 
כונסת  ידי  על  לכך  שהוסמכו 
סמכויות  הרשמית,  הנכסים 
של  בהליכים  החלטות  לקבלת 
חייבים יחידים. למעשה, הממונה 
הליכי  רוב  ניהול  על  אחראי  יהיה 
מתן  היחיד.  של  הפרעון  חדלות 
בידי  יינתן  כלכלי  לשיקום  הצו 

יהיה  ההליך  השלום.  משפט  בית 
חודשים   48 בת  לתקופה  קצוב 
שדורשות  בקשות  פתיחתו.  מעת 
שלישיים  צדדים  בזכויות  הכרעה 
מסוימות,  להחלטות  נוגעות  או 
המגורים  דירת  מימוש  כדוגמת 
בית  בסמכות  תהיה  החייב  של 

משפט השלום.
בעקבות כניסת החוק, הוקמה 
כונס  של  חדשה  חקירות  מחלקת 
ובעלת  עצמאית  שתהיה  הנכסים 
סמכויות לקיום חקירות פליליות.

עבו־ בעקבות  גובשו  התקנות 
דת מטה מאומצת בהובלת המשנה 
ליועץ המשפטי לממשלה (משפט 
והמשנה  לוין  מאיר  עו"ד  כלכלי), 
ולרש־ אורי  עו"ד  הרשמי,  לכונס 

התקנות  המשפטים.  במשרד  טיין 
המ־ ההיבטים  את  הן  מסדירות 

היבטים  והן  ההליך  של  שפטיים 
ניהול  לדרך  הנוגעים  טכנולוגיים 
ידי  על  שנחתמו  התקנות  ההליך. 
הבסיס  את  מהוות  המשפטים  שר 

המרכזי הנדרש ליישום החוק.

לאור הביקוש הרב בשנים הקודמות

לקראת צום יום הכיפורים יתקיים הקו 
הפתוח במתכונת מיוחדת בבית החולים 

אסותא אשדוד מקבוצת מכבי
הקו הפתוח יערך על ידי מכבי שירותי בריאות בשיתוף איחוד הצלה. עלון הלכתי 

רפואי מיוחד יופק בעברית, אנגלית וצרפתית, ויופץ בעשרות אלפי עותקים במרכזי 
מכבי ובבתי חולים אסותא ובריכוזים החרדיים. מנכ"ל מכבי מר רן סער: "בית החולים 

אסותא שנפתח לפני שנתיים משרת את כל תושבי הדרום והסביבה" 
שירותי  במכבי  נערכים  שנה  כמדי 
פתוח"  "קו  של  קיומו  לקראת  בריאות 
והלכה  רפואה  בעניני  הציבור  לשאלות 
יום  לקראת  למעשה  הנוגעות  ובסוגיות 
ית־ לראשונה,  השנה  כאשר  הכיפורים, 
קיים 'קו פתוח' במתכונת מיוחדת בבית 
מכבי  מקבוצת  אשדוד  אסותא  החולים 
מכבי  של  מלא  פעולה  בשיתוף  ויפעל 
כאשר  הצלה  ואיחוד  בריאות  שירותי 
ומורי  רבנים  יתכנסו  אחד  שולחן  אל 
ורופאי  מומחי  עם  יחד  שליט"א  הוראה 
מכבי שירותי בריאות ואיחוד הצלה ויענו 

לשאלות הפונים. 
יופק  מיוחד  רפואי  הלכתי  עלון 
בעש־ ויופץ  וצרפתית,  אנגלית  בעברית, 

רות אלפי עותקים במרכזי מכבי ובבתי 
חולים אסותא ובריכוזים החרדיים. 

קיום  לקראת  ההכנות  השלמת  עם 
מכבי  בהנהלת  מדגישים  הפתוח',  ה'קו 
ובאיחוד הצלה "אנו שמחים ליזום פעי־

לות חשובה, ממנה נהנה כלל הציבור וכל 
חברי כל הקופות בנושא רפואה והלכה. 
את  מוכיח  לקהילה  מכבי  של  הקשר 
להביא  הצליחה  מכבי  שנה.  מידי  עצמו 
מקצועית  רפואה  המאגד  ייחודי  שירות 
והלכה, בשיתוף עם ארגון 'איחוד הצלה' 

וועד הרבנים של הארגון".
"בית  מכבי:  מנכ"ל  סער  רן  מר 
שנתיים  לפני  שנפתח  אסותא  החולים 
והס־ הדרום  תושבי  כל  את  משרת 

הברוכה  היוזמה  על  מברך  אני  ביבה. 
למען  רבות  שנים  מזה  מובילה  שמכבי 

וכלל  הקופה  חברי  של  בריאותם 
הציבור".

קרן שכטר ראש מחוז הדרום: "אני 
הועבר  שהמוקד  רבה  חשיבות  רואה 
החולים  בית  אסותא  החולים  לבית 
הגדול והמוביל במחוז שלנו, אין לי ספק 
הפתוח,  הקו  הרחבת  ולאור  השנה  שגם 
של  הייחודי  מהשירות  ייהנו  אלפים 

הרבנים והצוות הרפואי".
השיווק  מנהל  שלזינגר  משה  ר' 

לאור  כי  מציין  במכבי  החרדי  למגזר 
העברנו  האחרונות,  בשנים  הביקוש 
החולים  לבית  הפתוח  הקו  את  השנה 
אסותא באשדוד כדי לתת מענה במקום 
גדול ומרווח עם הצוות הרב מקצועי של 
הרוקחים  וצוות  אסותא  החולים  בית 
על  מדובר  פארם,  מכבי  של  המקצועי 
פריצת דרך מיוחדת. מענה זה ניתן כעוד 

שירות לאלפי הפונים.

לרגל פתיחת הקורסים החדשים

ביקור מיוחד של הגאון הרב יוסף יהודה שוורץ 
שליט"א רב שכונת קריית הרצוג בב"ב בביה"ס 
הגבוה לקולינריה בניהולו של השף ר' שי אוחנה

לקולינריה  הגבוה  הספר  בבית 
תלמידי  הלימודים,  את  השבוע  התחילו 
הופתעו  השבוע  שנפתח  הגדול  הקורס 
יהודה  הרב  הגאון  של  המיוחד  מביקורו 
הרב  הספר,  בבית  שליט"א  שוורץ  אריה 
הספר  בית  את  מלווה  שליט"א  שוורץ 
מיוחד  מכתב  שיגר  ואף  רב  זמן  מזה 

להנהלת בית הספר לרגל הפתיחה. 
לתלמידים  שיחה  מסר  שוורץ  הרב 
עם  הכשרות,  עניין  חשיבות  על  ודיבר 
כל הרצון להגיע לרמה גבוהה של מזון. 
הרב סיפר על אדם שהגיע למרן הגר"ח 
קנייבסקי שליט"א והרב ציין בפניו שע־

ליו להיזהר בענינים של בשר וחלב והוא 
מסתבר  הרב,  בקשת  על  מאד  התפלא 
אחרי  חלב  מוצרי  אכל  הוא  כי  למפרע 
הרב  שעות,   6 עברו  וטרם  בשר  אכילת 
בדרגה שלו ראה על המצח שלו דמות גדי 
ומי שרואה דברים כאלו הינו אדם קדוש 
גדי  תבשל  "לא  בפרשה  שמופיע  כפי 
שליט"א  הרב  דיבר  בנוסף  אמו".  בחלב 
למ־ בדרך  לאדם  הנקרים  הנסיונות  על 

לשמור  יש  מתאים,  עבודה  מקום  ציאת 
על צביון תורני ולא להתפתות וגם כא־

יש  מיד,  מוצאים  ולא  קשיים  ישנם  שר 
שמי  ולהאמין  שלמה  באמונה  להתחזק 
שעומד על עקרונותיו בסוף מוצא מקום 
מתאים ללא ויתור על קוצו של יו"ד. הרב 
שליט"א איחל לתלמידים ברכת הצלחה 

בלימודים ושפע פרנסה. 
לקולינריה  הגבוה  הספר  בבית 
של  שעות  הכוללים 120  קורסים  מספר 
לימוד מעשי ועיוני, הקורסים הינם נפר־

דים לגברים ולנשים ומתקיימים בשעות 
לתעודה  זוכים  הספר  בית  בוגרי  הערב, 
מיוחדת מאת איגוד השפים הבינלאומי 
בבית  שנלמדים  התכנים  את  שמלווה 

הספר ומעניק תעודה לבוגרים.
על  מועברים  ספר  בבית  הקורסים 
רב  נסיון  שצבר  אוחנה  שי  ר'  השף  ידי 
האחרונות  ובשנים  בארה"ב  בעבודה 
בישראל ומציע מגוון קורסים מקצועיים 
בקורסים  ומרתקות,  ייחודיות  וסדנאות 
ומקיף  מעמיק  ידע  מקבלים התלמידים 
אשר כולל בתוכו את מגוון סוגי המטב־
התל־ קצר.  די  זמן  בפרק  הכשרים  חים 

הלימודים  במסגרת  מקבלים  גם  מידים 
נאמן  על  מיוחד  שיעור  וכן  עסקי  ייעוץ 
להעניק  במטרה  מזון  ובטיחות  תברואה 
התברואה  בתחום  והכלים  הידע  את 
תהליכי  בכל  המזון  ובטיחות  ההיגיינה 

הרכש האחסון, הייצור, ההכנה והגשה. 
בימים אלו מסתיימת ההרשמה גם 
השף  ידי  על  יועבר  אשר  מיוחד  לקורס 
לאור  זאת  האנגלית,  בשפה  אוחנה 
המ־ השפה  דוברי  בקרב  הרב  הביקוש 

תגוררים בישראל ומעונינים לרכוש ידע 
מקצועי בתחום, ר' שי אוחנה מציין שכל 
לציבור  בהתאמה  מועבר  העיוני  החומר 
שומרי תורה ומצוות, זאת לאור העובדה 
מעונין  רבותיו  שבהוראת  הציבור  שגם 
לצאת ולהביא פרנסה לבני ביתו, מחפש 
את המקום הנכון והמתאים לאדם חרדי 
שני  ומצד  כבחמורה  קלה  על  המקפיד 
הלימודים  איכות  על  לוותר  מוכן  אינו 

והרמה הגבוהה.
דגש נוסף ניתן למצוא בבית הספר 
בקבוצות  נערכים  שהלימודים  בכך 
המראה  העבר  נסיון  לאור  וזאת  קטנות 
על איכות הלימודים והיחס האישי לכל 

תלמיד ותלמיד בבית הספר. 

שגרה של איכות ונופש

שלהי דקייטא: בריאות ומרגוע 
לגוף ולנפש במלון 'כינורות'

בריכת שחיה וספא מפואר במלון "כינורות", המתעטר בכתר הכשרות של בד"ץ 
העדה החרדית • ועכשיו גם במבצע שיהפוך את הנופש למשתלם עוד יותר • 

הכשרות מהודרת, הבריכה נהדרת!
עם תום ימי בין הזמנים ועוד לפני 
תקופת החגים העמוסה, זה בדיוק הזמן 
גם  ולשלב  ונופש  מרגוע  מעט  להעניק 
את השמירה על אורח חיים בריא. מלון 
הפאר 'כינורות' בטבריה ממשיך להפתיע 
שחיה  בריכת  האורחים  לרשות  ומעמיד 
יוקרתי,  ספא  עם  יחד  ומפוארת  גדולה 
וג'קוזי  יבשה  סאונה  רטובה,  סאונה  ובו 
על  המלון  אורחי  לרשות  שיעמדו  ענק 

טהרת הקודש ובאופן הטוב ביותר.
כך, ניתן לשלב נופש מושלם במלון 
ברמה הגבוהה ביותר, יחד עם חילוץ עצ־
מות והכל באופן המותאם ביותר לצרכיו 
ולאורח חייו של הציבור החרדי, כפי שני־
תן למצוא במלון היחיד העומד בהנהלה 
המהודרת  הכשרות  חותם  תחת  חרדית, 
של בד"ץ העדה החרדית ירושלים, בכל 

ימות השנה ואפילו בחג הפסח.
והמשו־ החדשים  הרחצה  מתקני 
הבלתי  האיכות  אל  מצטרפים  כללים, 
מתפשרת של המלון שקנה לו מקום של 
כבוד כבר מהיום הראשון לפעילותו. המ־
את  מזמין  בטבריה  'כינורות'  החדש  לון 

קסומה  מחופשה  ליהנות  לבוא  הציבור 
של  מושלמת  בחוויה  במיוחד,  ומרעננת 

חופש גלילית מול בריזת הכנרת.
לקראת תום ימי הקיץ, יוצא המלון 
במבצע מיוחד בו תוכלו לקבל לילה שני 

כך  חינם.  שלישי  לילה  או  הנחה  ב־50% 
תהפוך החופשה שלכם להנאה מושלמת 

ומשתלמת במיוחד.
המקום  הינו  בטבריה,  כינורות  מלון 
ה'  יראי  קהל  עבור  והמועדף  האידיאלי 
המבק־ כבחמורה,  קלה  על  המקפידים 
ראוי.  במקום  ומרגוע  נופש  למצוא  שים 
מחופשה  ליהנות  לאורחיו  מציע  המלון 
חמישה  של  ברמה  חלומית,  משפחתית 
פרמיום,  סוויטות  חדרים,   112 כוכבים, 
מתחם  שחיה,  בריכת  אירועים,  אולמות 
צמוד  שעשועים  וגן  כושר  חדר  ספא, 

הכולל 3 דונם של מרחבי דשא ועוד. 
כי  אומרים  כינורות  מלון  בהנהלת 
"כמדי קיץ, מאות משפחות לא התפשרו 
על פחות מחופשה מושלמת, המשלבת 
קולינרית  חוויה  מחיר,  איכות,  רוגע,  בין 
וחוויית קיץ לכל המשפחה. גם עם תום 
לר־ לעמוד  המלון  ממשיך  הזמנים,  בין 
שות אורחיו ולהעניק נופש מושלם ורוגע 

לגוף ולנשמה בכל ימות השנה".
עכשיו:  חייגו  שלכם,  הבא  לרוגע 
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פסגות בבית שמש: הזדמנות שלא תחזור

מתחם המגורים פסגות ברמת בית 
מיוחד  פריסייל  אלו  בימים  פותח  שמש 
במחיר  חדרים+אופציה,  שלושה  לדירות 
מיוחד ואטרקטיבי של 1.23 מיליון שקל 

בלבד.
נבנה  פסגות,  המגורים  מתחם 
בצמוד לרמת בית שמש ג'2 בקו ראשון 
מול נופים של נחל ירמות ושמורות טבע 
האופק.  מלוא  לכל  הפרוסות  קסומות 
כאשר הבנינים בפרויקט נהנים מתצפית 

מרהיבה לנוף.
יבנו  והמטופח  היוקרתי  בפרויקט 
 ,3 בגדלים  נרחב  בתמהיל  יח"ד   188
דו־ דירות  חדרים,   7  ,6  ,5  4 +3אופציה, 

ייחודי  בתכנון  פנטהאוז,  ודירות  פלקס 
מוסדות  ציבור,  מבני  בניית  הכוללים 
כנסת,  בתי  ילדים,  גני  הכוללים  חינוך 
גינה ציבורית גדולה, שביל גישה, פיתוח 

סביבתי, כבישי תנועה ובטיחות.
הושקע  בפרויקט  הדירות  בכל 
מפרט טכני גבוה עם הקפדה מלאה על 
מרמת  משובחים.  וחומרים  פנימי  תכנון 
ועוד.  הסניטציה  הריצופים,  האלומיניום, 
של  בחירה  עומדת  הרוכשים  לרשות 
לביצוע  מובילות  מחברות  ספקים  כמה 

עבודות הגמר. 
מע־ שתי  תהיינה  מהבנינים  בחלק 

ליות לרווחת הדיירים. מדובר בהשקעה 
של חברת טעמן  כספית בלתי מבוטלת 
בבניה  מנסיונם  שנוכחו  ארידר  וחברת 
למגזר החרדי בצורך של מעלית נוספת 

בבנין עם ילדים רבים.
טעמן נדל"ן הינה חברת ייזום נדל"ן 

האחרונות,  בשנים  ומקצועית.  מובילה 
הפרויקטים  את  והקימה  החברה  יזמה 
ו'פסגות  'האחוזה'  בירושלים  המובילים 
ירושלים'. החברה פועלת הן בייזום עצמי 
והן בשיתוף פעולה עם מיטב המומחים 
מה־ רב  מאמון  ונהנית  הנדל"ן  בתחום 

המעניקה  והמוסדית  הבנקאית  מערכת 
ללקוח בטחון ושקט נפשי. 

נדל"ן  חברת  הינה  יזמות  ארידר 
פרויקטים  ומשווקת  מקימה  היוזמת 
למגורים ומשרדים. לחברה נסיון ניהולי 
וידע מקצועי בייזום פרויקטים למגורים 
מחוסן  נהנית  והיא  גדולים,  בהיקפים 
ולהקים  ליזום  לה  המאפשר  כלכלי 
פרויקטים המעניקים ללקוחותיה בטחון, 
החל  אישי  ושירות  אמינות  מקצועיות, 

משלב הרכישה
טעמן  בין  העסקי  הפעולה  שיתוף 
נדל"ן לארידר יזמות יוצר הזדמנות עס־
קית לרוכש והשקעה בטוחה ומשתלמת, 
מתוך בטחון אישי ושקט נפשי הנשענים 

על איכות אמינות ומקצועיות.
של  השיווק  תחילת  עם  כי  נציין 
נרשמה  שמש'  בבית  'פסגות  פרויקט 
זוגות  מצד  תקדים  חסרת  התעניינות 
צעירים ומשפרי דיור. הגב האיתן והיכו־

נדל"ן  טעמן  החברות  של  הכלכלית  לת 
לסגור  רבים  לרוכשים  גרמו  וארידר 
מ־20  כשלמעלה  במהירות,  עסקאות 
תוך  נמכרו  בפרויקט  מהדירות  אחוזים 

פחות מחודש. 
לפרטים על הפרויקט ניתן להתקשר 
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הקו הפתוח שנערך באשדוד

162 דו"חות בכבישי יו"ש על 
שימוש בסלולרי בנהיגה

מאת חיים מרגליות

עבירות  נגד  דו"חות   162
בכבישי  השבוע  נרשמו  הסלולר 
פעי־ במסגרת  ושומרון.  יהודה 
שוטרי  של  ממוקדת  אכיפה  לות 
נוספים,  כוחות  ובשילוב  התנועה 
נרשמו  האחרון  השבוע  במהלך 

842 דו"חות תנועה.

התמקדה  האכיפה  עיקר 
בכביש  הנוהגים  נהגים  בתפיסת 
מש־ ציבור  את  המסכן  באופן 
וסיכון  בריונות  הדרך,  תמשי 

חיים.
 44 נפסלו.  נהיגה  רשיונות   11
כלי רכב לקויים הושבתו. וכאמור, 
שימוש  בגין  דו"חות   162 ניתנו 

במכשיר סלולרי בנהיגה.



המבשר | יום שני, ט"ז באלול תשע"ט | עמוד ט

ירושלים | מכירהֳ
פוטנציאלית  יהודית,  ברחוב 
שח,  מליון   1.9 חד'   4 להשקעה, 

''אברמציק נכסים'' 0548456212
[20053991]

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

או 029966522
[20053990]

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

029966522
[20053989]

בעזרת  בבלעדיות!  במחיר!  ירידה 
מכניסות  יחי''ד   2  + חד'   4 תורה 
לגמרי!  משופצת  שח,   7000 כ- 
0548-456- נכסים''  ''אברמצי'ק 

212 או 02-9966522
[20053988]

בכל  דירות  מבחר  ברוך  במקור 
הגדלים בכל הקומות, ניתן גם לקנות 
תיווך  מציאה.  במחיר  בבניה  דירות 

צביקה רוזן 052-763-4444
[20053984]

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
החל  להשכרה,  בכדורי  מחסנים 
נכסים''  ''אברמציק  שח  מ500 

029966522
[20053996]

מרווחת  חד',   4 חדשה,  בהטורים, 
רק  מעלית,  ק''ד  סוכה  מרפסת 
נכסים''  ''אברמציק  7500שח 

0504165775 או 029966522
[20053995]

מרווח  חד'   2.5 בשנלר  יחידות: 
יחידה  בתנובה   * מ''ר   20 חצר   +
שח.   5000 ק''א,  מרווחת  יפה 
''אברמציק נכסים'' 0504-165-775

או 029966522
[20053994]

רשי  ברחוב  חד'   2.5  ; יחידות 
4250שח * יחידות לזוצ, מרווחות, 
בפנינת   * 3350שח  מ-  בגאולה 
חמד ק''ק חצר, 5000 שח, מרווחת. 
''אברמציק נכסים'' 0504-165-775

או 029966522
[20053993]

גבוהה  קומה  חד'   4 בכדורי, 
קומפלט,  מרוהטת  מדהים  נוף 
''אברמציק נכסים'' 0504-165-775

או 029966522
[20053992]

חדרים  הזית 3  רחוב  ברוך  במקור 
שמורה ויפה חצר גדולה אפותיקי 

נכסים 0504112211
[20053969]

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
להשכרה  שמגר-ירמיהו,  באיזור 
ועד  מ"ר  מ50  הגדלים  בכל  חנויות 
500 מ"ר תיווך צביקה רוזן -052-763

4444
[20053983]

בני ברק | מכירה
ברח'  מפתח  דמי  דירה  למכירה 
מושקעת  נטו  מ"ר   70 גודל  מלצר 
ויפה 1,380,000 ש''ח ללא תיווך -052

03-5702533 7650708
[20053987]

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 | 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]

באר שבע | מכירה
הרחוב  על  הסטודנטים  אזור  במיידי, 
מושכרת  ק״א  שבע.  בבאר  הראשי 
570,000 לחלוקה.  ניתנת  בקביעות. 

ש''ח יצחק 052-7168793
[20053978]

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

126-124
[20048907]

קרית גת | מכירה
בקריה החרדית, קומה 3.5, 3 חדרים, 
ינקלביץ  מ.  ''פסגות''  בלבד.   770,000

0533-199-102. דרושות דירות
[20053979]

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 
חד'   3 ממשלתי  בשכונת  בנהריה 
054-. ש''ח   560,000 לשיפוץ  ק"ג 

8472787 עמרם
[20053965]

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 

לר''ה  פנויות  אחרונות  דירות 
האיזורים  בכל  תשרי,  ולחגי 
האיכותיים בירושלים, ''אברמצ'יק 
מייל   02-9966522 נכסים-קייט'' 

an029966522@gmail.com
[20053997]

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]

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

7616720-1
[20040110]

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]

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

למרכז ֶהלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי.  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]

דרושים ַ בירושלים  באידיש  לת“ת 
 .2 בינונית,  לכתה  מלמד   .1 מיידי: 
עוזר   .3 ז‘  לכתה  חול  ללימוד  מלמד 

לצהרון קו“ח לפקס. 02-5806118
[20053986]

מפקח  דרוש  בב"ב  חסידי  לת"ת 
כתיבה קו"ח לפקס: 073-7850863

[20053981]

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]

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]

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

8426765
[20051559]

גמ"חים 
של  סגורים  ארגזים   3 לנו  נותרו 
בקבוקי ג'י וי טי (אוכל להזנה בזונדה 
052- וכו'.  לזונדה  שקיות  ובפג) 

052-7661009 7173776
[20053982]

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 

טבעות  חודשים  מספר  לפני  נמצאו 

אילן.  בר  לאומית  בקופ"ח  כיור  על 

050-3714340
[20053985]

במירון  אנשין  ע"ש  קו  רב  נמצא 

מוצ"ש שופטים. 050-4114076
[20053980]

לטלפון  מטען  שאלנו  באלול  בג' 

0543- להשיב  נשמח  צדק".  ב"שערי 

260933
[20053968]

דף היומי בבלי: כריתות כו    דף היומי ירושלמי: שבת יד    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הט"ז (החיים)    משנה יומית: אבות ד, ח-ט    הלכה יומית:
או"ח תקסח, ח-י    רמב"ם יומי: שבת טו-יז    שו"ע הרב - רב יומי: פט, א - 
כמו שנתבאר    דף היומי - זוהר: פקודי, שנט-שעה    חפץ חיים: רכילות ט, 

א-ב    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קסד:
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:438:458:438:468:458:41סו"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

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

18:4818:4518:4718:4718:4718:42שקיעת החמה
זמנים למחר

4:534:544:524:564:554:50עלות השחר
5:335:345:335:355:355:31זמן ציצית ותפילין

6:226:296:216:266:256:22הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
6186536 סנטר פארם 050-7713444 שד' משה דיין קניון פסגת זאב    בני ברק סופר פארם פסגת זאב ירושלים
עד  מהשעה 19:00   4 המלך  שאול  שד'   077-8880390 מינסטור סופרפארם  אביב תל  ב"ב     אהרונוביץ' 12, 
ויצמן  שד'   8822985 מגן נתניה     20:00-24:00 9 העם  אחד   077-8881720 שלום מגדל  סופרפארם  08:00
077-8880100 קניון  סופרפארם 077-8881110 הנשיא 134    רמת גן סופר פארם האודיטוריום 13    חיפה
סופר  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 8:00 עד 01:00    חולון
פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, 

ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.65-
אתמול: 211.64-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
27-19

תל אביב
29-22

חיפה
28-20

גולן
29-19

טבריה
35-24

גליל
26-18

באר שבע
32-20

אילת
37-26

מזג האויר
עליה קלה בטמפרטורות

היום - מעונן חלקית. תחול עליה קלה 
בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים 
הארץ. בשעות הבוקר בצפון הארץ 
ובמישור החוף עדיין ייתכן טפטוף 

עד גשם מקומי קל.

שלישי - נאה בד"כ. תחול עליה קלה 
נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות 

יחזרו להיות רגילות לעונה.

רביעי - נאה בד"כ. תחול עליה נוספת 
בטמפרטורות ויעשה חם ויבש 

מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים 
הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות 

צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

חמישי - מעונן חלקית עד בהיר, ללא 
שינוי של ממש בטמפרטורות. עדיין 

חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ.

חמישירביעישלישי

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 
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בישיבת ממשלה מיוחדת באנדרטת הבקעה:

היועמ"ש הסיר את התנגדותו והממשלה 
אישרה את הסדרת מבואות יריחו בבקעה

מאת כתב 'המבשר'

הצעת  את  אישרה  הממשלה 
מבואות  הישוב  להקמת  ההחלטה 
בישיבתה  הירדן,  בבקעת  יריחו 
אנ־ במתחם  אתמול  שהתקיימה 
תאפשר  ההחלטה  הבקעה.  דרטת 
כחווה  שקם  הישוב  הסדרת  את 
ה־90,  שנות  בשלהי  חקלאית 

והפיכתו לישוב קבע עצמאי.
לאחר  התקיימה  ההצבעה 
ד"ר  לממשלה  המשפטי  שהיועץ 
הת־ את  הסיר  מנדלבליט  אביחי 

כזכור,  ההצבעה.  לקיום  נגדותו 
היועמ"ש  הודיע  חמישי  ביום 
משפטית"  "מניעה  קיימת  כי 
במועד  ההחלטה  את  לאשר 
אותה  שאת  משום  וזאת  הנוכחי, 
גם  לאשר  יהיה  ניתן  ההצעה 
חדשה.  ממשלה  שתקום  לאחר 
והשרים  נתניהו  ניסו  זאת  למרות 
לשנות  היועמ"ש  את  לשכנע 
הנ־ שלנוכח  ולקבוע  זו,  קביעה 
ההחל־ על  להצביע  ניתן  סיבות 

החגיגית  בישיבה  היום  כבר  טה 
בבקעת הירדן.

בשיחתם שאל מנדלבליט את 
נימוק  יש  האם  הממשלה  ראש 
לדחיפות בקבלת ההחלטה דווקא 
כעת. נתניהו השיב למנדלבליט כי 
הצפוי  מהמועד  נובעת  הדחיפות 
הנ־ של  המאה  עסקת  פרסום  של 
את  להבטיח  והרצון  טראמפ  שיא 
הפרסום.  לפני  הישוב  של  מעמדו 
בין  עיניים  בארבע  שיחה  לאחר 
מנדל־ הסיר  ליועמ"ש  נתניהו 

וההצבעה  התנגדותו  את  בליט 
נערכה.

נמסר,  המשפטים  ממשרד 
כי  לעדכן  הרינו  לפניות,  "במענה 
לפני  הממשלה  ישיבת  במהלך 
לצורך  הפסקה  נעשתה  קצר  זמן 
הממשלה  ראש  עם  התייעצות 

וראש המל"ל לגבי יסוד הדחיפות 
להקמת  בנוגע  ההחלטה  בקבלת 
בבקעת  יריחו  מבואות  הישוב 
ההתייעצות,  במסגרת  הירדן. 
המשפטי  היועץ  בפני  הוצגו 
מדיניות  התפתחויות  לממשלה 
הער־ לצד  האחרונה,  היממה  מן 

המל"ל  וראש  הממשלה  ראש  כת 
בקבלת  דחיפות  קיימת  לפיה 
ע"י  הישוב  את  להקים  ההחלטה 
הממשלה בעת הזו. בנסיבות אלו, 
הדחי־ רכיב  התקיימות  ונוכח 

המשפטי  היועץ  המיוחדת,  פות 
לממשלה קבע כי על אף שקיימים 
נוכח  ניכרים  משפטיים  קשיים 

את  לקבל  ניתן  לבחירות,  הקרבה 
ההחלטה".

חננאל  יש''ע  מועצת  יו''ר 
"אני  ההחלטה,  על  בירך  דורני 
ואת  הממשלה  ראש  את  מברך 
הסדרת  על  הממשלה  שרי 
שבבקעת  יריחו  מבואות  היישוב 
האסטרטגית  החשיבות  הירדן. 
הירדן  בבקעת  ההתיישבות  של 
יום  זהו  הראשונה.  מהמעלה  היא 
הישראלית  להתיישבות  חשוב 
כי  מקווים  ואנו  ושומרון,  ביהודה 
זו רק תחילת הדרך לריבונות בכל 

יהודה ושומרון".
המועצה  ראש  אלחייני,  דוד 

בירך  הירדן,  בקעת  האזורית 
החלטת  על  מברך  "אני  הוא:  גם 
ביטוי  לידי  המביאה  הממשלה 
את רוח התיישבות בארץ ישראל. 
התבשלה  זו  החלטה  להבין,  צריך 
הגי־ והיום  חודשים  כמה  כבר 

לראש  מודה  אני  לאישור.  עה 
וליועץ  נתניהו  בנימין  הממשלה, 
מנד־ אביחי  לממשלה,  המשפטי 

לבליט".
חזר  הממשלה  ישיבת  בפתח 
שנתן  ההתחייבות  על  נתניהו 
להחלת  בנוגע  שעבר  בשבוע 
בבקעת  הישראלית  הריבונות 
הירדן ובצפון ים המלח. "נחיל את 

הריבונות בבקעת הירדן וצפון ים 
הממשלה  הקמת  עם  מיד  המלח 
הבאה בכנסת הבאה. מיניתי צוות 
משרד  מנכ"ל  בראשות  עבודה 
מתווה  שיגבש  הממשלה,  ראש 

להחלת הריבונות", אמר נתניהו.
"החלת  ציין,  הממשלה  ראש 
כל  על  הישראלית  הריבונות 
כולל  ושומרון,  ביהודה  יישובינו 
לגו־ שמחוץ  השטח  וגם  הגושים 
החיוניים  נוספים  ושטחים  שים, 
מורשתנו  ולהבטחת  לבטחוננו 
בתכנית  יעלו  הללו  הדברים   -
אחרי  מאוד  מהר  שתגיע  המאה, 

הבחירות".

דיווח: רוסיה מנעה מישראל לבצע תקיפות 
בסוריה ואף איימה בהפלת מטוסים שיבצעו זאת

לפי פרסום ב'אינדפנדנט ערביה' נמשכת המחלוקת בין ישראל לרוסיה בסוגיית התקיפות של יעדים 
איראניים ^ מקור רוסי: "פוטין הביע מורת רוח מפעילות ישראל בלבנון"

מאת כתב 'המבשר'

ישראל  בין  המחלוקת  נמשכת 
של  התקיפות  בסוגיית  לרוסיה 
ועיראק,  בסוריה  איראניים  יעדים 
זאת למרות פגישת ראש הממשלה 
ולדי־ רוסיה  ונשיא  נתניהו  בנימין 
השבוע  בסוף  דווח  כך  פוטין,  מיר 

ב'אינדפנדנט ערביה'. 
על פי הדיווח, בתקופה האח־

מישראל  מנעה  מוסקבה  רונה 
מוצבים  על  תקיפות  שלוש  לבצע 
סורים, ואף איימה להפיל מטוסים 
או  קרב  מטוסי  ידי  על  ישראלים 
המקור   .S400 סוללות  באמצעות 
המצוטט בדיווח טוען כי דבר דו־

מה קרה פעמיים, וציין כי בחודש 
שעבר מנעה מוסקבה מתקפה על 
מוצבת  בו  בקאסיון,  סורי  מוצב 
כאמור סוללת S300. עוד נטען כי 
שתוכננה  נוספת  מתקפה  נמנעה 
סורי  מוצב  על  מכן  לאחר  לשבוע 
שלי־ מתקפה  וכן  קוניטרה  באזור 

שית על אתר סורי רגיש בלטקיה. 
שדחפה  היא  הזו  ההתפתחות 

את נתניהו לערוך ביקור בזק ברו־
סיה כדי לנסות ולשכנע את פוטין 
להתעלם מהתקיפות הישראליות 
הרוסי  המקור  לדברי  בסוריה. 
פוטין הודיע לנתניהו כי ארצו לא 
תאפשר פגיעה בצבא של המשטר 
אליו,  המועבר  באמל"ח  או  הסורי 
שכן אישור זה יתפרש כהנחה לי־

הרוסים  שמבחינת  מפני  שראל – 
המשטר  את  להציל  מנסים  הם 

הסורי. 
הבריטי־ערבי  התקשורת  כלי 
להעביר  ניסה  נתניהו  כי  דיווח 
באמצעות  מהפגישה  חיובי  מסר 
ואף  המדינות  בין  הפעולה  שיתוף 

לקמפיין  הדבר  את  לנצל  ניסה 
מקורות  צלח.  לא  הדבר  אך  שלו, 
העיתון  עם  ששוחחו  ישראלים 
 – השניים  בין  הפגישה  את  כינו 
מתבצעת  כי  טענו  הם  "כושלת". 
הקשור  בכל  מחודשת  בדיקה 
ובעיראק,  בסוריה  לתקיפות 
להן  שניתנה  והפומביות  מאחר 
קשה  בצורה  הרוסים  את  הביכה 
בפני בנות בריתן באזור – סוריה, 
לצי־ הנלחמות  והמליציות  איראן 

דם בסוריה. 
"פוטין  כי  אמר  הרוסי  המקור 
האח־ מהצעדים  רוח  מורת  הביע 

ואף  בלבנון"  ישראל  של  רונים 

"דוחה  שהוא  נתניהו  בפני  הדגיש 
הריבונות  על  תוקפנות  הסף  על 
בע־ נשמע  שלא  דבר  הלבנונית", 

פוטין  כי  ציין  עוד  פוטין.  מפי  בר 
מרגיש שמישהו מרמה אותו בסו־

גיית סוריה ולבנון והוא לא יעבור 
נתניהו  לדבריו,  בשתיקה.  זה  על 
תקיפה  של  מהאפשרות  הוזהר 
חוזרת של המטרות הללו בעתיד. 
עוד  מוסיף  הבריטי־ערבי  האתר 
אמרו  הישראליים  המקורות  כי 
דברים דומים בסוגיה והביקור בא 
המחלוקת  גודל  את  להוריד  כדי 
טקטית  למחלוקת  המדינות  בין 

ולא עקרונית.
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