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היום יהיה האות הזה - בנערינו ובזקנינו נלך לקדש שם שמים ברבים

מ‡ו˙ ‡לפי בני ‰י‰„ו˙ ‰חר„י˙ י˜יימו ‰יום ‡˙ מˆוו˙ 'וע˘י˙ ככל ‡˘ר יורוך' 
ב‰˙‚ייסו˙ ‰מוני˙ למען י‰„ו˙ ‰˙ור‰ ‚' בבחירו˙ ‰‚ורליו˙ ביו˙ר מז‰ ˘בעים ˘נ‰
רבותינו שרי התורה והחסידות שליט"א חרדים ביותר לתוצאות הבחירות שיקבעו את עתיד היהדות נוכח גלי ההסתה שלא זכורים מאז קום המדינה ^  היום עולה שוב אזהרת רבותינו בכרוז הבחירות: 

"וכל המתרפה במלאכתו ואינו מצביע כבקשתנו, נעשה בעקיפין, חס וחלילה, שותף למאיימים על שומרי הגחלת" ^ רבבות ילדי התשב"ר יתכנסו היום במקומות לימודיהם לתפילות רבים לאבינו שבשמים 
ויזעקו מעמקי לבם להצלחת המערכה ^  קריאה מיוחדת של ראשי מטה הארגון: להקדים ולהצביע בשעות הבוקר כדי למנוע לחץ מיותר בקלפיות ולהשתלב מיד בפעילות ^  מי לה' אלי 

מאת כתב 'המבשר'

ההכ־ שעת  הגעת  עם  היום 
בארץ  תורה  של  קיומה  על  רעה 
המ־ גורליות  בבחירות  הקודש, 
ארוכים  שבועות  לאחר  תקיימות 
ה'  נגד  תקדים  חסרת  הסתה  של 
בני  אלפי  מאות  יצעדו  ומשיחו, 
בתחושת  זקופה  בקומה  ישראל 

למלא  ולדורות,  לשעה  הדין  יום 
מלא  בציות  הקודש  חובת  את 
ורבנן  מרנן  של  הק'  תורתם  לדעת 
גאוני  התורה  ואדירי  הלבנון  ארזי 
בהצבעה  שליט"א  הדור  וצדיקי 
התורה  יהדות  לרשימת  מאסיבית 
לה־ לפעול   – ג'  שסימנה  והשבת 
שתוכל  כדי  נציגותה  וחיזוק  גדלת 
ישראל  מערכות  בראש  לעמוד 

להדיפת גזירות הדת, נוכח הסכנה 
המרחפת על ראשו של עם ישראל 
הייתה  שלא  הזו  הקשה  בתקופה 
קיום  שנות  שבעים  במשך  כמותה 

המדינה.
הח־ ישראל  בני  אלפי  מאות 
אשר  ה'  לדבר  והיראים  רדים 

לטובת  בהצבעה  היום  ישתתפו 
על  מחדש  בכך  יכריזו  הרשימה, 
לתור־ מסוייגת  הבלתי  נאמנותם 

תנו הק' כאשר בעצם השתתפותם 
את  למנוע  יבקשו  בבחירות 
הדת  משנאי  של  ורצונם  מזימתם 
לעקור  בכדי  השלטון  את  להשיג 

את הכל ח"ו.
דברי  את  להזכיר  מיותר 
והחסידות  התורה  שרי  רבותינו 
כי  הבחירות  בכרוז  שליט"א 
חס  בה  יש  והתרפות,  הימנעות 
וח־ וחלילה  הפוך,  מימד  ושלום 
לילה להיכשל בכך כלשון קדשם: 

ואינו  במלאכתו  המתרפה  "וכל 
מצביע כבקשתנו, נעשה בעקיפין, 
על  למאיימים  שותף  וחלילה,  חס 

שומרי הגחלת". 
הציבור  והתלכדות  התלהבות 
אף  המערכה  להצלחת  בהמוניו 
באה בגין החרדה האופפת בימים 
התורה  שרי  רבותינו  את  אלו 
קיום  להמשך  שליט"א  והחסידות 
עולם התורה והישיבות הק' וקיום 
היהדות בכלל בארץ ישראל, כא־

כל  בראש  העת  בכל  נשמעים  שר 
חוצות חרצובות לשונם הקלוקלת 
ושאיפתם  החרדי,  הציבור  נגד 
ומזימתם לעקור כל זיק של יהדות 

רח"ל.
המ־ החרדה  לאור  כך,  בתוך 

בכל  ישראל  בית  המוני  את  קיפה 
דאגה  מתוך  העוקבים  תבל  רחבי 
להמ־ החמורה  לסכנה  עמוקה 

בארץ,  תורה  של  קיומה  שכיות 
מבעוד  מרובים  מאמצים  נעשו 
מועד לעכב את יציאתם של תוש־

שיוצאים  בחירה,  זכות  בעלי  בים 
לחו"ל,  הקרבים  החגים  לקראת 
כדי שימלאו את חובתם בהצבעה 
הבחירות.  ביום  הרשימה  למען 
ועסקני  מוסדות  מנהלי  מאידך, 
לצרכי  לים  מעבר  השוהים  ציבור 
בק־ נזעקו  ציבור,  וענייני  צדקה 

ריאת חירום לשוב עד מחר לארץ 
בכדי שיוכלו להצביע בבחירות. 

יום  לקראת  האחרונה  בישורת 
לע־ המטות  כל  תודרכו  הבחירות, 

שות מאמץ מרוכז וחסר תקדים לא 

*2973
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עמודים ב-ג קריאות קודש מאת מרנן ורבנן שרי התורה והחסידות

היום תשמע שועתינו

היום תערך התפילה המיוחדת על 
ציון מרן הרה"ק מבעלזא זי"ע

עד אמש הגיעו מאות שמות לאזכרה של אלו שלא זכו עד היום להצביע בבחירות ועתה החליטו להצביע בעקבות 
פרסום הוראתו של הרה"ק מבעלזא זי"ע כי "לפי תוה"ק מחוייב כאו"א להצביע" ^ את התפילה יערוך הגה"צ רבי 

אהרן מרדכי רוטנר שליט"א ^ עד שעות אחה"צ ניתן עדיין לשלוח שמות למוקד המיוחד 

מאת כתב 'המבשר'

הבחי־ יום  של  בעיצומו  היום 
שמו  כבוד  למען  הגורליות  רות 
המוני  של  כשלבבותיהם  יתברך, 

מפני  חרדים  קדושים  ישראל 
תקום  לא  וחלילה  שחס  הבאות 
ממשלת זדון המבקשת לעקור את 
למ־ ישראל  ארץ  את  ולהפוך  הכל 
דינה ככל העמים, תתקיים תפילה 

קודש  בציון  ונרגשת  מיוחדת 
הקדשים של הגה"ק מבעלזא זי"ע 
הנוסח  על  קדשו  יד  בכתב  שחתם 
תוה"ק  "לפי  כי  קורא'  ה'קול  של 
להצביע",  ואחד  אחד  כל  מחוייב 

ואף הוסיף בכתב יד קדשו "שיזכו 
להתברך בכל מילי דמיטב".

אלו  עבור  תיוחד  התפילה 
והפעם  בעבר,  להצביע  זכו  שלא 

ִלְתִפיָלה ּוְלִמְלָחָמה
ישראל  גדולי  קריאת  ע"פ 
צדיקי הדור שליט"א, מתבקש 
וטף,  נשים  אנשים  הציבור  כל 
המלח־ ביום   - היום  להתפלל 

להתחנן  שמים,  קדשי  על  מה 
שבש־ אבינו  לפני  לב  ולשפוך 

ברוך  הקדוש  עולם  בורא  מים 
לקדש  הזה  היום  שנזכה  הוא, 
הר־ והן  היחיד  הן  שמים,  שם 

קכ"א  תהלים  פרק  לומר  בים. 
התורה,  גדולי  מועצת  כתקנת 
 - להוסיף  שביכולתו  מי  וכל 
היום  במשך  בתפילות  יוסיף 
אמוני  שלומי  הצלחת  למען 
שליחי  ע"י  המיוצגים  ישראל 
התורה,  יהדות  נציגי  דרבנן 
הגדול  שמו  ויתקדש  ושיתגדל 

בעולם.

ָבְרֵכנו ֵצנּו, ַהּיוֹם תְּ ַאמְּ ַהּיוֹם תְּ
נּו ְלטוָֹבה. ְדְרשֵׁ ֵלנו, ַהּיוֹם תִּ ַגדְּ ַהּיוֹם תְּ

  המשך בעמ' ח

  המשך בעמ' ח
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אשר זעליג  צייגער
ב"ר אליעזר זאב הי"ו

ישיבת יחל ישראל
חיפה 

טויבי ניילינגר
ב"ר  יעקב חיים הי"ו
סמינר שרייבר
אשדוד

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

חיים לוברבום
ב"ר שלמה הי"ו

ישיבת באיאן מודיעין עילית
ביתר עילית

יהודית אייזנבך
ב"ר אליהו עזריאל הי"ו
סמינר הישן ירושלים
ירושלים

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

יום פקודה! יום הכרעה!
נקראים  תשע"ט,  אלול  לחודש  י"ז  בשבת,  שלישי  יום  היום 
בקריאת קודש מאות רבבות אלפי ישראל להכריז: ה' הוא מלכנו, 
לו אנו עבדים! מאמינים אנו בשלשלת מסירת התורה עד לדורנו 
זה, ונאמנים אנו עד מסירת נפש לצו חכמינו שבכל דור ודור עד 
דורנו אנו, ומקיימים בשמחה ובעזוז את מצוות 'ועשית ככל אשר 
יורוך'. רואים אנו לנגד עינינו את מרנן גדולי הדורות ארזי הלבנון 
אדירי התורה אשר כל בית ישראל נחרד לשמם ולזכרם, הרה"ק 
כהנה  ועוד  זי"ע,  טשעבין  וגאב"ד  זי"ע  איש  החזון  זי"ע,  מבעלזא 
וכהנה רבות, אשר ציוו והזהירו לשעה ולדורות כי יש לקיים את 
מצוות הבחירות במועדן, ואיש בל יעדר מלהטיל אל הקלפי את 

הפתק המתבקש, לטובת רשימת יהדות התורה – ג'. 

המאמר המלא בעמוד ג

היום תאמצנו!
עומדים  אנו  אשר  הנוכחיות,  הבחירות 
בכך  ואין  עתה,  עד  כמותן  היו  לא  בפתחן,  כעת 
משום גוזמה. עומק שנאת הדת שירדה בתקופה 
האחרונה מפיהם של כל מי מבקש להצר לתורת 
ישראל ולנוטריה, לא נראה במחוזותינו זה עידן 
הם  והיקר  הקדוש  לכל  המשטמה  את  ועידנים. 
והעלבות  האשמות  הטחת  באמצעות  מבטאים 
שלהם  בתכניות  ובעיקר:  החרדי,  הציבור  על 
ממשלת  את  להקים  היל"ת,  שיצליחו,  לאחר 

הזדון, הממשלה שונאת הדת.
נפתחו  טרם  עוד  היום,  חוגגים  כבר  הם 
משולחן  החרדים  של  ההדרה  בטעם  הקלפיות, 
נפשם:  משאת  היא  זו  והקואליציה.  הממשלה 
ממשלה בלי חרדים. הם אינם בושים לחזור על 
מבקשים  אנו  לשמוע.  שמוכן  מי  כל  באזני  כך 
להקים ממשלה שתבוז לתורה, שתבוז ללומדיה, 
שתבוז לכל ערכי התורה והמסורה. הם אף אינם 

מתביישים בזאת.
אסון.  הרת  היא  הזו,  המסוכנת  המגמה 
בעיה  אינה  חרדים  בלי  וקואליציה  ממשלה 
בעיה  היא  זו  הציבור.  לנבחרי  פרסונלית 
החרדית  ליהדות  במעלה  ראשונה  קרדינאלית 
מוסדותיה,  על  הקודש,  בארץ  המאורגנת 
המבורך  ה'יש'  כל  וקריותיה.  חצרותיה  היכליה, 
שזכינו לו בעשור האחרון עלול להתקל בקשיים 
כבר  שבוודאי  דרקוניות  גזרות  ידי  על  חדשים 

נמצאים בהליכי תכנון.

יסודי  שינוי  פירושה  חרדים  בלי  ממשלה 
בו  נשאר  שעוד  ממה  המדינה,  צביון  של  לרעה 
מה  כל  את  העוין  לגוף  השלטון  והפיכת  יהודי, 
לשלול  יהססו  לא  הם  ממנו.  נודף  יהדות  שריח 
ממשלה  ביותר.  הבסיסיות  הזכויות  את  מאתנו 
יוכלו  תורה  ששונאי  משמעותה  חרדים  בלי 
לבם,  על  העולה  ככל  ותקנות  חוקים  להעביר 
באפשרותם  אין  החרדי  הציבור  נציגי  כאשר 
המשמעויות  הן  ורבות  לחלוק,  או  להעיר 

כתוצאה ממצב כזה.
ועל כך נטושה המערכה.

וההרסנית,  המסוכנת  המגמה  על  כך,  על 
נזעקנו בהוראת כקש"ת מרנן ורבנן שרי התורה 
והחסידות שליט"א. הם, הנושאים את משא העם 
המתרחשת  הגדולה  הסכנה  את  רואים  ודאגתו, 

ובאה, ועלינו לפעול ככל אשר יורונו.
היהדות  בחיי  מכריע  יום  הוא  הזה,  היום 
ימים  טו"ב  הזה,  היום  הקודש.  בארץ  הנאמנה 
בעתידו  מכריע  יום  הוא  תשע"ט,  אלול  לחודש 
התמורות  מול  המתמודד  החרדי  הציבור  של 
החלות לנגד עיניו, והמבקש לחנך דורות ישרים 

מבורכים על מבועי התורה והיראה.
נחלצים,  כולנו  מתגייסים,  כולנו  הזה,  היום 
כולנו נשמעים לצו הקודש אשר יסודו וראשיתו 
בחירות,  התקיימו  בו  הראשון  הדור  מצדיקי 
ואשר דבריהם חיים וקיימים עד עצם היום הזה.

מאיר פרוש
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הכרזה בשם כ"ק מרן 
אדמו"ר מבאיאן שליט"א

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

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

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

הכרזה בבית המדרש 
גור בירושלים 

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

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

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

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

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

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

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

הכרזה בשם כ"ק מרן 
אדמו"ר ממודז'יץ שליט"א 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

הכרזה בביהמ"ד 
טריסק בבני ברק

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

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

הכנסת  בבית  הכרזה 
דח־ ישראל'  'תפארת  הגדול 
אלול  י"א  בליל  באיאן  סידי 
הילולא  לרגל  השלחן  בנעילת 
הזקן  אדמו"ר  מרן  של  קדישא 
מסאדיגורא זי"ע ע"י המשב"ק 
רבינו־ בער  דוב  רבי  הרה"ח 
מרן  כ"ק  בשם  שליט"א  ביץ 

אדמו"ר שליט"א ובנוכחותו:
מע וויל איבער געבין בשם 
ימים  מאריך  זאל  רבי'ן  דעם 

זיין.
די  פאר  ס'קומט  ווי  אזוי 
אין  ישראל,  ארץ  אין  בחירות 
זי"ע  רבי  דער  אז  ידוע  ס'איז 
גיווען,  מצווה  שטענדיג  האט 
אז  גיווען,  מזרז  שטענדיג  און 
פאר  שטימען  געהן  זאל  מען 

אגודת ישראל.
אנשי  פון  מען  בעט  ע"כ 

שהכריז  ההכרזה  נוסח 
הגבאי הרה"ג ר' אריה רוזנברג 
מרן  כ"ק  של  בשמו  שליט"א 

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

ברבים.
דער אייבישטער זאל אונז 
א  צו  זיין  זוכה  מ'זאל  העלפן 
גע־ און  טובה  וחתימה  כתיבה 

גאולה  בשנת  ווערן  בענטשט 

הגדול  בביהמ"ד  הכרזה 
נתן  הרה"ח  הגבאי  ע"י  ביאלא 

דוד זונשיין הי"ו:
רבי'ן  פון  נאמען  אין 
געבעטן  האט  וואס  שליט"א, 
דברי  לשמוע  מצוה  אויסרופן 
פון  ישראל  גדולי  רוב  חכמים, 
פרירערטדיגע  פון  און  דור  די 
דור האבן געזאגט אז מען דארף 
דער  ישראל  אגודת  פאר  וועלן 
פאר איז יעדער מחוייב צו ווע־

א  זיין  זאל  ס'איז  העלפן  און  לן 
הצלחה פאר יהדות התורה - ג'.

השי"ת  וועט  דעם  ובזכות 
די  און  עוזרים  אלע  העלפן 
ה'  לעזרת  "הבאים  מסייעים 
בגיבורים" זאלן האבן א כתיבה 

וחתימה טובה.
ובתרגום ללשון הקודש.

בשם הרבי שליט"א שביקש 

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

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

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

הצלחה פון די רשימה".
ובתרגום ללשה"ק:

"עת צרה היא ליעקב"
יתקיימו  הקרוב  ובשבוע  היות 
להישמע  הציבור  צריך  הבחירות, 
ישראל,  גדולי  של  קודש  לקריאת 
יהדות  של  לרשימת  ולהצביע 
ג',  אות  ישראל  אגודת  התורה 
ולהרבות פעלים להצלחת הרשימה.

גור  דחסידי  המדרש  בבית 
אתמול  הושמעה  בירושלים 
בנוכחות  מנחה  תפילת  אחר 
כ"ק מרן אדמו"ר מגור שליט"א, 
יהדות  למען  הקודש  הכרזת 
התורה ג', ע"י המשב"ק הרה"ח 

רבי מנדל בינקה הי"ו.
רבי'ן  פון  נאמען  "אין 
שליט"א: אזוי ווי עס איז היינט 
און  יודישקייט  פאר  סכנה  א 
יעדער  דארף  הדת,  רדיפת 
די  פאר  שטימען  צו  איינער 

רשימה יהדות התורה 'ג'.
העל־ צי  צו  זעהן  אויך  "און 
אנ־ אויף  זיין  משפיע  און  פען 

מ'זאל  קען  מען  ווייט  ווי  דערע 
און  'ג',  התורה  יהדות  שטימען 
ווערען  גיבענשט  זאלען  אלע 
מיט פרנסה בריווח און הצלחה 
א  מיט  און  ידיהם  מעשה  בכל 

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

אלבום שליט"א:
מתקיימות  והשבוע  היות 
והיות  ישראל.  בארץ  הבחירות 
להצ־ הורו  ישראל  וגדולי 

ישראל  אגודת  לרשימת  ביע 
להרבות  כדי  וזאת  ג'   שסימנה 
בארץ  שמים  וכבוד  אידשקייט 
הפעם  שאת  וביתר  ישראל. 
כדי  בזה  לזלזל  שלא  להיזהר 
שלא נהיה ח"ו צועקים על לש־
לה־ ילך  אחד  כל  כן  ועל  עבר. 
אחרים  על  להשפיע  וכן  צביע 
יעזור  יתברך  והשם  להצביע. 
שמים  כבוד  להרבות  שנזכה 

וחפץ ד' בידינו יצליח.

הכרזה למען יהדות התורה 
בבית  ישראל  אגודת  והשבת 
המדרש הגדול דחסידי סלונים.

אדמו"ר  מרן  כ"ק  בנוכחות 
שוה"ט  עריכת  לאחר  שליט"א 
פר־ קודש  שבת  דרעוין  רעוא 

שת כי תצא הוכרז ע"י המשב"ק 
הרה"ח ר' שמואל דיטש הי"ו:

רעבען  פון  נאמען  אין 
שליט"א

די  זיך  ס'דערנענטערט 
בחירות אין ארה"ק,

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

שלישית  סעודה  לאחר 
באתרא קדישא מירון בנוכחות 

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

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

וחתימה טובה.

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

שליט"א, בזה"ל:
רבי'ן  פון  נאמען  אין 

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

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

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

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

יהדות התורה שסימנה ג'.

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

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

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

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

אדמו"ר עט"ר שליט"א:
החו־ הבחירות  זמן  בהגיע 

היא  קיומה  סיבת  שכל  זרות 
חו־ הדת,  יסודות  על  המערכה 
מת היהדות, וצביון ארצינו הק־

דושה בשמירת השבת וקדושת 
אחינו  עלינו  קמו  אשר  ישראל, 
עד  לעוקרם  במלחמה  התועים 
היסוד רח"ל, וכן רצונם להתע־

את החינוך הטהור  רב ולקלקל 
של בנינו ובנותינו ה' ישמרנו. 

באים  אשר  כזאת  בעת  לכן 
עלינו גזירות קשות ומרות, ועת 
שמים  וכבוד  ליעקב,  היא  צרה 
בדרך  ללכת  עלינו  מתחלל, 

מרן  כ"ק  של  שובו  עם 
שליט"א  ממודז'יץ  אדמו"ר 
תפילת  לאחר  מארה"ב, 
ביקש  עם,  ברוב  מעריב 
אריה  ר'  הרה"ח  מהמשב"ק 
בשמו  לפרסם  בקנרוט, 

בזה"ל:
בהתקרב מועד הבחירות, 
במערכה  אנו  ניצבים  אשר 
קשה מפני אלו הרוצים להצר 
הדת,  ענייני  בכל  צעדינו  את 
חובה על כאו"א להצביע למ־

ען רשימת יהדות התורה – ג. 
הבחירות  וביום  והיות 
תיערך אי"ה החתונה של נכדי 
שיחי', הנני מבקש מכל אנ"ש 
שלא  כדי  מוקדם,  להצביע 
אונס  של  לשאלה  להיכנס 
בספר  כדאיתא  אחרון  ביום 
ס'  יו"ד  בב"י  (מובא  האגודה 

רל"ב).

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

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

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

ג'. 
שנזכה  יעזור  השי"ת 
להרמת קרן התורה הקדושה 
במהרה  השלימה  ולגאולתנו 

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

דחסידי ערלוי בארה"ק.

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

כהן
אדמו"ר  מרן  כבו"ק  בשם 

עט"ר שליט"א
כאשר ביום שלישי הבעל"ט 
יתקיימו הבחירות לכנסת, ולאור 
המצב השורר בארה"ק יש סכנה 
בני  של  מעמדם  לשמירת  גדולה 
הפרצות  ריבוי  הק',  הישיבות 
קדשי  ובכל  השבת  בחומת 
נגד  הפועלים  כשיש  היהדות, 
וביותר  ומצותיה,  הק'  התורה 
שבכוונתם  האחרונה  בתקופה 
ביש־ הקדושה  גדרי  כל  לפרוץ 

קדושה  חובה  כן  על  ר"ל,  ראל 
החר־ הנציגות  כח  את  להגדיל 
לע־ היכולת  בידם  שיהיה  דית, 

והיהדות  התורה  משמר  על  מוד 

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

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

לתרוממנה קרנות צדיק.

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

רל שטמר הי"ו:
שלישי  וביום  היות 
הבחירות  יתקיימו  הבעל"ט 
ראש  נשאו  משנאך  ובעוה"ר 
את  לעקור  חלילה  ורוצים 
הקדושה  בארצנו  הדת  עיקרי 
רוחנית  בסכנה  נמצאים  ואנו 
אחד  כל  על  חובה  כן  על  כאן, 
יהדות  לרשימת  לבחור  ואחד 
שי־ וכן  ג',  שסימנה  התורה 

גם  להשפיע  אחד  כל  תאמץ 
ההצלחה  להגדלת  אחרים  על 
בנו  ויקוים  שמים  שם  וקידוש 
לא  עליך  יוצר  כלי  כל  הפסוק 
והמעשים  העושים  וכל  יצלח, 

יתברכו בכל מילי דמיטב.

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

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

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

און א גאולה שלימה.
ובתרגום ללשה"ק:

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

טובה וגאולה שלימה.

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

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

אות ג.

כ"ק  של  מדרשו  בבית 
לפני  הוכרז  מנעשכיז  אדמו"ר 

קריאת התורה:
מתפללי  מכל  מבקשים 
לרשימת  להצביע  המדרש  בית 

יהדות התורה שסימנה ג'.

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

בשמו ובנוכחותו:
בשם כ"ק רבינו שליט"א היות 
בראש  משתוללת  הדת  ורדיפת 
רוצים  רעתנו  ומבקשי  חוצות  כל 
לעקור כל בדל של יהדות בארצנו 
לש־ עכאו"א  החובה  מוטלת  ע"כ 

מוע בקול חכמים – גדולי ומאורי 
שליט"א  והחסידות  התורה 
להגביר  בידו  אשר  ככל  לעשות 
למען  ולהפעיל  לפעול  חיילים 
רשימת אגודת ישראל שסימנה ג'.

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

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

'אגודת ישראל' באות ג'.
במע־ נזכרים  שאנו  ובפרט 
נראה  בו  האחרון,  הציבורי  מד 
זיע"א,  הקוה"ט  אדמו''ר  כ"ק 
שעברו,  בבחירות  הכינוס  לעת 
ממש,  במסי"נ  הגיע  הוא  לשם 
ובשארית כוחותיו חיזק לקראת 
'שמע  וזעק  הגדולה  המערכה 
במחננו,  האחדות  למען  ישראל' 

כפי שנהג תמיד.
מרום,  שמשמי  רצון  ויהי 
ישפיע להצלחה גדולה במערכה 
לפנינו,  כיום  העומדת  הקדושה 
עולם  קיום  המשך  את  להציל 

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

טובה  וחתימה  לכתיבה  רכות, 
בספרן של צדיקים.

שיעו־ לאחר  שלישי  ביום 
בבית  הוכרז  ברבים  תורה  רי 
ויזניץ  שאץ  דחסידי  המדרש 
חיים  הרה"ח  המשב"ק  ע"י 
מרן  כ"ק  במעמד  בראון  דן 

אדמו"ר שליט"א:
כ"ק  והוראת  בקשת  "לפי 
מרן אדמו"ר שליט"א בהתקרב 
מכל  מבקשים  הבחירות  יום 
שיצביע  וב"ב  הוא  ואחד  אחד 
התורה  יהדות  רשימת  עבור 
המאוחדת לפעול ולהפעיל גם 

אחרים.
וחתימה  כתיבה  בברכת 
שמים  כבוד  ושיתרומם  טובה 

וקרן ישראל".

אדמו"ר  כ"ק  של  בביהמ"ד 
מטריסק שליט"א הוכרז אמש ש"ק 
פ' כי תצא, אחרי קריה"ת בנוכחות 
הגבאי  ע"י  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
שליט"א:  וינגרטן  יהושע  הרב 
שליט"א,  הרבי  בשם  "מבקשים 
הבחירות  ימי  שמתקרבים  היות 
ודוחקים  הדת,  רודפי  ומתרבים 
מונעים  וכן  המצוות  בקיום  רגלינו 
לעבודתו  מלהתקרב  אחינו  את 
תראה  לא  בפרשה  וכתיב  יתברך, 
דקאי  נדחים  וכו'  אחיך  שור  את 
על קירוב נפשות טועות לה' ויה"ר 

שנזכה לקידוש שם שמים.

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

זצ"ל  וזקני  אבי  כ"ק  דעת 
ידועים.

קראנו עתה בפרשתנו מענין 
מחיית עמלק ובכללו למחות כל 
בשעת  ידוע  הדת.  נגד  רע  דבר 
אפילו  מלכות  וגזירת  מלחמה 
ואל  יהרג  דמסאנא  ערקתא  על 
יעבור, וכאן יש מלחמה להעביר 
מצות  יש  לכן  חלילה,  הדת  על 
למחות  אחד  לכל  מחאה  חובת 
נלח־ שהכי  באלו  ולבחור  בזה, 

מים למען האידישקייט והתורה 
והמצוות.

ומצות קידוש השם להרבות 
הקדושה ובפרט הוא חובת הש־

בזה  הרבה  ושכרם  ללחום  עה 
ובבא.

מדר־ בבית  ההכרזה 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  שו 
ע"י  שליט"א  מקוידינוב 
זיל־ יואל  הרה"ח  המשב"ק 

ברפרב שליט"א
אדמו"ר  מרן  כ"ק  בשם 

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

במדת מה.
אחד  כל  מחובת  כן  על 
בכוחו  אשר  כל  לעשות 
לעמוד על נפש האומה היש־

ראלית בארצנו הק', וביום ג' 
על  למלחמה  לצאת  הבעל"ט 
המכריזים  ריבוי  ע"י  אויבינו 
ולתורתו,  להשי"ת  נאמנות 
לתנו־ ההצבעה  ע"י  גם 

ג',  אות  התורה  יהדות  עת 
שיקוים  להשי"ת  ולהתפלל 
וש־ בידך  ה"א  "ונתנו  בנו 

בספה"ק  כדאי'  שביו",  בית 
מה  כל  מהם  וליקח  לשבות 
שנוטלין ועוקרין בכח הזרוע 

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

טובה  לשנה  כולם  ויזכו  נה" 
ומבורכת.

'טריסק'  המדרש  בבתי 
בשבת  הוכרז  ברק  בבני 
התורה  קריאת  לפני  קודש 
4 טרפון  ר'  ברח'  בביהמ"ד 

ע"י הגבאי הר"ר קלמן בינדר 
8 בלוי  ברח'  ובביהמ"ד  הי"ו 
גול־ מנחם  הר"ר  הגבאי  ע"י 

דמן הי"ו.
רבינו  מרן  כ"ק  בהוראת 
ואחד  אחד  כל  צריך  שליט"א 
התורה  יהדות  עבור  להצביע 
לה־ ואין  ג'  שסימנה  והשבת 

כל  תלוי  בזה  כי  מזה  תחמק 
היהדות בארץ ישראל.

הכרזה בבית מדרשו של כ''ק 
שליט''א  מקליוולנד  אדמו''ר  מרן 
ע''י המשב''ק הרה''ח אלימלך מו־

סקוביץ הי''ו בשמו ובנוכחותו של 
כ''ק מרן אדמו''ר שליט''א בזה''ל:

אדמו"ר  עט"ר  מרן  כ"ק  בשם 
יום  הוא  הבחירות  יום  שליט''א, 
משיחו,  ועל  התורה  על  מלחמה 
ומצוות  תורה  שומר  יהודי  כל 
לחזק  שמים  שם  לקדש  מצווה 
החר־ הנציגים  למען  ולהשפיע 
שליט"א  גדו"י  של  שליחם  דים 
הנלחמים  השם  קידוש  העושים 
יומם ולילה על משמר הדת באר"י 
"ועשית  השבוע  בפרשת  ככתוב 

ככל אשר יורוך". 
ברורה  בהוראה  באנו  ע''כ 
עט''ר  אדמו''ר  מרן  כ''ק  בשם 
מאנשי  ואחד  אחד  כל  שליט''א, 
לפ־ ואתר,  אתר  בכל  די  שלומנו 

עולם  הצלת  למען  ולהפעיל  עול 
למען  ולהצביע  הרוחני  היהודי 
שסימנה  ישראל"  רשימת "אגודת 
גדולי  ורבנן  מרנן  בנשיאות  ג', 
גדולה  להצלחה  ונזכה  ישראל, 
ששלוחי דרבנן העושים מלאכתם 
וביגיעה  ובעמל  רבה  במסירות 
הדת  משמר  על  איתנים  יעמדו 
בארצנו הקדושה ולכל המסייעים 
שיזכו  ישראל  כלל  להצלחת 
סיעתא  והצלחה,  ברכה  לשפע 
בכל  המשוער  מן  למעלה  דשמיא 
העניינים ולישועת השי''ת במהרה 

כל אחד כפי הצטרכותו אכיה"ר.

אדמו"ר  כ"ק  מדברי 
במועצת  שליט"א  מירוסלב 
במו־ שישי  בליל  הקהילות 

דיעין עילית: 
בדבר חובת ההשתתפות 
בש־ הפעם  בפרט  בבחירות, 

זוממים  ישראל  ששונאי  עה 
לפגוע הלאה בעולם התורה, 
הקדושות  הישיבות  בעולם 
ולכן  והיקר.  הקדוש  ובכל 
המעשים  את  לחזק  החובה 
המ־ להצלחת  והפעולות 

האיומים  ולבלום  ערכה 
אברכים  היום  יש  הללו. 
בלבול  אצלם  שקיים  רבים 
שייכים  לא  הם  המוחין, 
אסרו  שרבותיהם  לקהילות 
מדעתם  אלא  הבחירות,  את 
מנסים לקבוע את האיסורים 
שבכל  ידוע  הרי  וההיתרים. 
הרוב,  אחר  הולכים  דבר 
של  רובו  רוב  זה  בענין  וגם 
הקו־ בדרות  ישראל  גדולי 

הרה"ק  ובראשם  זי"ע,  דמים 
הטשיבינער־רב,  מבעלזא, 
וצדיקי  גדולי  ועוד  החזו"א 
הדורות שהורו לנו במפורש 

ללכת להצביע, וזה חובה!
מיערוסלב  הרבי 
וסיפר,  הוסיף  שליט"א 
אצל  משלחת  באה  שפעם 
את  שיאסור  הבריסקער־רב 
איך  וכששאל  הבחירות, 
התורה,  עולם  להצלת  נפעל 
שיעשו  המשלחת  חברי  ענו 
והמשיל  בזעקות.  'מחאות' 
ה'חפץ  בעל  של  המשל  את 
אחת  מסכנה  על  זי"ע,  חיים' 
תפוחים  שק  עם  שהלכה 
וכל  נקרע  והשק  ברחוב, 
עבר,  לכל  פוזרו  התפוחים 
החלו  ושבים  העוברים  כל 
התפו־ את  ולתפוס  לרדוף 

ומיררה  ברחוב  נעמדה  חים, 
אורח  עבר  לפתע  בבכי, 
ברחוב וזעק לעברה: מה את 
בוכה? חטפי גם את מהתפו־
בי־ יישאר  לפחות  וכך  חים 

דך. כן הוא הדבר, כי במקום 
לחטוף  יש  ולזעוק,  למחות 
ולעשות  קולות  ועוד  עוד 
יהדות  לרשימת  נפשות 
הפעולות  עם  ויחד  התורה. 
של  אלו  בימים  להתפלל  יש 
שיתקדש  וסליחות  רחמים 

שמו הגדול בעולם.

קריאות קודש מאת מרנן ורבנן שרי התורה והחסידות

  המשך בעמ' ג

  המשך בעמ' ג  המשך בעמ' ג

  המשך בעמ' ג  המשך בעמ' ג  המשך בעמ' ג  המשך בעמ' ג  המשך בעמ' ג  המשך בעמ' ג

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

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

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

ההכרזה בביהכנ"ס הגדול 
דחסידי ברסלב צפת 

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

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

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

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

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

ההכרזה בבית מדרש 
חב"ד בשיכון חב"ד 

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

מכתב קודש מכ"ק מרן 
אדמו"ר מבאסטאן שליט"א

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

הגבאי משה אקשטיין:
בעת הזאת על כל אחד ואחד 
אחריות  לקחת  הקהילה  מבני 
כפי  ולהצביע  ביתו  ובני  עליו 
יש־ גדולי  ורבנן  מרנן  הוראת 

ורק  אך  ולהצביע  שליט"א  ראל 
ליהדות התורה שסימנה ג. ויה"ר 
עמו  לתשועת  במהרה  שנזכה 
במהרה  ירושלים  ולבנין  ישראל 

בימינו אמן.

פר־ קודש  שבת  בליל 
מרן  כ"ק  הכריז  שופטים  שת 

אדמו"ר מבוסטון שליט"א:
גו־ הבאות  והבחירות  היות 

רליות לגבי קיום תורה ומצוות 
בארצה"ק וחודש אלול הוא זמן 
הנפש  חשבון  לעשות  מוכשר 
ואחד  אחד  כל  על  חיוב  כן  על  
והשוט־ שהשופטים  להשתדל 
רים שיבחרו בעזהש"י על ידי 

לתורה  הנאמן  הציבור 
אחד  כל  ולאהבת  ולמצוות 
מישראל ולאהבת ארץ ישראל, 
כדי לאפשר המשך קיומנו בא־

שעוסק  יהודי  כעם  ישראל,  רץ 
מצוות  ובקיום  התורה  בלימוד 

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

ויהדות העם השוכן בציון.
להשתדל  חייב  אחד  וכל 
לעורר אצל אחרים להביא לה־

בממשלה  התורה  יהדות  משך 
הבאה.

לעוד  נצטרך  שלא  ויה"ר 
עמו  על  שה' ירחם  בחירות 

וישלח לנו משיחו בב"א.

קריאת  לאחר  בשב"ק 
המדרש  בבית  הוכרז  התורה, 
בבית  הוכרז  וכן  תקוה,  בפתח 
הרה"ח  ע"י  באלעד  המדרש 
"בשם  הי"ו:  מאנדל  מרדכי  ר' 
כפי  שליט"א:  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
אאדמו"ר  מרן  כ"ק  כסדר  שציוה 
זצוק"ל, על סמך ועל דעת קודשו 
של אביו חורגו ה'אורים ותומים' 
האדמו"ר הק' מבעלזא זי"ע, וכמו 
מפורשות  פעמים  כמה  ששמע 
לכל  הוראתו  את  קודשו  מפי 
אחד ואחד להצביע בעד רשימת 
לנו  ומי  ישראל'.  'אגודת  ג' 
רבינו  אלוקי  קדוש  מהאי  גדול 
בן  דברי  אלא  לנו  'ואין  מבעלזא. 

עמרם'. 
הציבור  כל  מתבקש  כן  "על 
גורלית  בשעה  פעלים  להרבות 
נציגי  יוכלו  אשר  למען  זו, 
בפרץ  לעמוד  החרדית  היהדות 
שלא יוכלו שונאי הדת לחלל את 
ח"ו,  הקדושה  ארצנו  של  כבודה 
וכדי שיוכלו הני שלוחי דרחמנא 
הנאמנה  היהדות  צרכי  את  לחזק 
לא  ולמען  ישראל,  ארץ  ותורת 
על  הצועקים  מן  אח"כ  נהיה 
העבר. ויה"ר שיתקדש שם שמים 
התורה  קרן  ויתרומם  ברבים, 
במהרה  ויקוים  הק'.  והשכינה 
ישחיתו  ולא  ירעו  'לא  הכתוב: 
הארץ  מלאה  כי  קדשי,  הר  בכל 

דעה את ה' כמים לים מכסים'".

דחסי־ הגדול  בביהכנ"ס 
די ברסלב צפת הוכרז:

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

וכל בני ביתו.
להשפיע  חובה  כן  כמו 
להצביע  הידידים  כל  על 
יהדות  הקדושה  לרשימה 

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

וממנה יוושע.

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

רליץ שליט"א בבית מדרשו 
בבני  ה'  שיכון  בשכונת 
התו־ קריאת  קודם  ברק. 

מדברי  שנשא  ולאחר  רה 
בשבתו  שבת  כמידי  קדשו 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אמר 

בזה"ל:
"היות וביום שלישי, י"ז 
יתקיימו  הבעל"ט,  באלול 
ישראל  בארץ  הבחירות 
והורא־ בקשתם  ולאור 

גדולי  ורבנן  מרנן  של  תם 
אבקש  שליט"א  ישראל 
בזאת מכל אחד ואחד, הוא 
ורק  אך  להצביע  ביתו,  ובני 
עבור רשימת יהדות התורה 
שסימנה אות ג', ואף לפעול 
למען  אחרים  בקרב  כך 
והיהדות  התורה  חיזוק 

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

תתפות בבחירות:  
שמעתי  רבות  "פעמים   
הצדיק  (הגאון  מחותני 
מנדלזון  מנדל  מנחם  רבי 
זצוק"ל  קוממיות)  גאב"ד 
שהיה  רב'  ה'מעשה  את 
הרבנים  נזר  הגה"ק  לאביו 
גאב"ד  זי"ע  בנימין  רבי 
ה'חזון  מרן  עם  קוממיות 
איש' זי"ע. ועובדא דהוי כך 
הוי: היה זה לעת ערב ביום 
כאשר   – הבחירות  שלפני 
בנימין  רבי  הגאב"ד  ישב 
מרן  עם  חדא  בצוותא  זי"ע 
איש  החזון  בעל  הגה"ק 
שבגבעת  לביתו  מחוץ  זי"ע 
רוקח בב"ב וכראות החזו"א 
יהודים ההולכים לבית הכ־

ואמר  נענה  לתפילה,  נסת 
"הרב  דקוממיות:  לגאב"ד 
אתם  רואים  מקוממיות, 
ההול־ אלו  יקרים  יהודים 

כים לתפילת מנחה ומעריב 
תורה?  שיעורי  להם  ויש 
מבינים  אם  מסופקני  אבל 
שהבחירות  המה  ומכירים 
כתלמוד  חשובות  מחר  של 

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

צליח ולהרבות כבוד שמים 
דמיטב,  מילי  לכל  ונזכה 

אמן.

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

בזה"ל:
רעבי'ן  פון  נאמען  אין 

שליט"א
אזוי ווי עס קומט די בחי־

רות, און דאס איז א ענין וואס 
בה,  תלויין  תורה  גופי  אסאך 
קיום מוסדות התורה אין ארץ 
שווערע  א  אין  איז  ישראל 
מצב, און אויך משנאינו נשאו 
שטערן  צו  ווילען  און  ראש, 
און  התורה  מוסדות  קיום  צו 
עניני  פאר  שטערן  צו  בכלל 
ישראל,  בארץ  אידישקייט 
דרבנן  שליחי  אונזרע  כדי 
בעמל  מלאכתם  העושים 
שטיין  קענען  זאלען  וביגיעה 
צו  און  המשמר,  על  פעסט 
מוסדות,  אונזרע  פאר  העלפן 
וועלין  כוח  וויפיל  תלוי  איז 
געבטען  ווערט  האבין,  זיי 
מן  יוצא  בלי  איינער  יעדער 
פאר  ולהפעיל  לפעול  הכלל 
התורה  יהדות  פון  רשימה  די 
די  ישראל'  'אגודת  והשבת 
הש־ ערנסטע  א  מיט  ג'  אות 
נחשב  וועט  דעם  און  תדלות, 
א  ווי  אזוי  זכות  א  פאר  ווערן 

תומך תורה.
תרגום ללשוה"ק:

בשם הרבי שליט"א
הבחי־ שמתקרבים  כיון 

גופי  שהרבה  ענין  והוא  רות, 
מוס־ קיום  בה,  תלויין  תורה 
במצב  בארה"ק  התורה  דות 
נשאו  משנאינו  וכן  קשה, 
לקיום  להצר  ורצים  ראש, 
בכל  ובכלל  התורה  מוסדות 
ישראל,  בארץ  יהדות  עניני 
העושים  דרבנן  ששלוחי  כדי 
וביגיעה  בעמל  מלאכתם 
יוכלו לעמוד איתנים על המ־
שמר, וכן לעזור למוסדותינו, 
יהיה  כח  כמה  הדבר  תלוי 
בלי  כ"א  מתבקש  ולכן  להם, 
ולהפ־ לפעול  הכלל  מן  יוצא 

רשימת  עבור  ולהשתדל  עיל 
יהדות התורה והשבת 'אגודת 
יהיה  ובזה  ג',  אות  ישראל' 
לתומך  כמו  לזכות  לו  נחשב 

תורה. 

בסעודה  השולחן  בעריכת 
בספר  הלימוד  לאחר  שלישית 
השוש־ לאבי  יששכר'  'עבודת 

הכהן  דב  ישכר  רבי  הרה"ק  לת 
מוולברוז' זי"ע, הכריז רב ביהמ"ד 
רבי  הרה"ג  כש"ת  והקהילה 
מלוקווע  טורנהיים  הכהן  שמואל 

וולברוז' שליט"א.
הקרוב  שלישי  וביום  היות 
שכל  וידוע  הבחירות,  יתקיימו 
אבירי  ישראל  ומאורי  גדולי 
התורה וארזי הלבנון, ראשי אלפי 
ישראל קוראים להצביע לרשימת 
את  להציל  כדי  ג'  התורה  יהדות 
מו־ חובה  רודפיהם,  מידי  ישראל 

להימנות  ואחד  אחד  כל  על  טלת 
על גבורי הכח ולהצביע ג'.

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

באהבה בברכת כהנים.
אבות,  בזכות  אנו  בטוחים 
תראה  התורה  יהדות  שרשימת 
כבוד  ויתגדל  מרובה  הצלחה 

שמים וכבוד היהדות הנאמנה.

הכרזה בבהמ"ד של כ"ק מרן 
אדמו"ר מסטריקוב שליט"א.

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

בצלאל וייכלדר הי"ו:
בזה"ל: היות ובשבוע הקרוב 
יתקיימו בחירות וכבר הורו גדו־

לי ישראל שליט"א על החשיבות 
להצביע לרשימת יהדות התורה 
וכן  ג',  שסימנה  ישראל  אגודת 
זצוק"ל,  האדמו"ר  מרן  כ"ק  נהג 
אנ"ש  קהל  מתבקשים  לכך 
שבאפשרו־ ומי  ולהצביע  לצאת 

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

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

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

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

וכתיבה וחתימה טובה.
 בתרגום ללשון הקודש:

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

כבוד התורה וכבוד שמים.
שמרן  ומפורסם  ידוע 
זי"ע  יוחנן'  ה'תפארת  אדמו"ר 
קדוש  בחוב  מזרז  כסדר  היה 
המצביעים  את  בירך  ואף  הזה, 
ברוכי,  בבני  ישראל'  ל'אגודת 
חיי ארוכי, ומזוני רוויחי ובוודאי 
ברכותיו עושים פירות עד עצם 

היום הזה לשומעים בקולו.
כבוד  שיתרבה  יעזור  השי"ת 
מלכותו  ותראה  ותגלה  שמים, 
ולא  ירעו  ושלא  מהרה,  עלינו 
ה'  וחפץ  קדשי  הר  בכל  ישחיתו 
יתברך  אחד  וכל  יצליח,  בידינו 
בשנה טובה וכתיבה וחתימה טובה.

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

קריאת  קודם  הכרזה 
התורה:

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

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

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

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

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

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

ישראל, ארץ זבת חלב ודבש.

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

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

לנדא הי"ו:
הבחי־ יום  ומתקרב  היות 

רות, על כל אחד ואחד לפעול 
מכיריו  את  ולשכנע  ולהפעיל 
יהדות  רשימת  עבור  להצביע 

התורה שסימנה ג'. 
ובפרט בבחירות אלו שהם 
היהדות  קיום  למען  גורליים 
בארץ הקודש ולמנוע ממהרסי 

הדת להפק זממם הרע ח"ו. 
ואחד  אחד  כל  על  לכן 
אלא  בביתו  שאנן  לשבת  לא 
היהדות  רשימת  למען  לפעול 

החרדית אגודת ישראל. 
ותבוא  יונעם  ולשומעים 
עד  וטובות  ברכות  עליהם 
בלי די, וכתיבה וחתימה טובה 

בספרן של צדיקים.

לקהל אנ"ש היקרים שיחיו
חזקה עלינו הוראתו של כ"ק 
כל  מחובת  אשר  אאדמו"ר  מרן 
בבחירות  להשתתף  ואחד  אחד 
התו־ יהדות  לרשימת  ולהצביע 
חיים  ודבריו  ג',  שסימנה  רה 
הזאת  לעת  ובפרט  וקיימים, 
ועתיד  ראש  נשאו  כשמשנאיך 
תלוי  בארה"ק  החרדית  היהדות 
ועל  הבחירות,  בתוצאות  הרבה 
ולהפעיל  לפעול  אחד  כל  יראה 
להרבות כבוד שמים, ועי"ז נזכה 
גורל  על  הרשע  שבט  ינוח  שלא 
ות־ יונעם  ולשומעים  הצדיקים, 

בוא עליהם ברכת טוב.
בברכת כתיבה וחתימה טובה
נפתלי יהודה הלוי הורביץ 
מבאסטאן
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יום פ˜ו„‰! יום ‰כרע‰!
נקראים  תשע"ט,  אלול  לחודש  י"ז  בשבת,  שלישי  יום  היום 
בקריאת קודש מאות רבבות אלפי ישראל להכריז: ה' הוא מלכנו, 
לו אנו עבדים! מאמינים אנו בשלשלת מסירת התורה עד לדורנו 
זה, ונאמנים אנו עד מסירת נפש לצו חכמינו שבכל דור ודור עד 
דורנו אנו, ומקיימים בשמחה ובעזוז את מצוות 'ועשית ככל אשר 
יורוך'. רואים אנו לנגד עינינו את מרנן גדולי הדורות ארזי הלבנון 
אדירי התורה אשר כל בית ישראל נחרד לשמם ולזכרם, הרה"ק 
כהנה  ועוד  זי"ע,  טשעבין  וגאב"ד  זי"ע  איש  החזון  זי"ע,  מבעלזא 
וכהנה רבות, אשר ציוו והזהירו לשעה ולדורות כי יש לקיים את 
מצוות הבחירות במועדן, ואיש בל יעדר מלהטיל אל הקלפי את 

הפתק המתבקש, לטובת רשימת יהדות התורה – ג'. 

הגדול  שמים  שם  קידוש  את  הזה,  ביום  הבחירות  מצוות  את 
הלזה, נעשה בנערינו ובזקננו, בשמחה של מצוה ובחדוה עילאית 
על הגיענו לזמן הזה לקיים מצוות לשמוע דברי חכמים בהידור. 
כדי  רק  מלומדה,  אנשים  כמצוות  כרחנו,  בעל  מצביעים  איננו 
לצאת ידי חובה או כדי להיפטר מצלצוליהם החוזרים והנשנים של 
מצביעים  אנו  מנוח.  נותנים  שאינם  השונים  מהמטות  המעוררים 
בבוקר השכם, בדחילו ורחימו, מהסיבה האחת והיחידה, כי נמנים 
לקול  הנשמע  המחנה  ד',  לדבר  החרדים  המחנה  על  בגאון  אנו 
מנהיגיו, המחנה השומר על מסורת הדורות ונאמן להנהגת מרנן 
ורבנן זצוקללה"ה ושיבלחט"א, הם אשר הטילו עלינו את החובה 

ואת הזכות להשתתף בבחירות לכנסת, ולהשפיע עליהן לטובה.

היום הזה, מהבוקר עד עת ייספרו הקולות מן הקלפיות, יתברר 
אמונת  כי  והמהרהרים,  המפקפקים  אלו  לכל  ספק,  לכל  מעל 
ישראל.  אמוני  שלומי  מקרב  חלילה  פסה  לא  וצדיקים  חכמים 
אמונת אומן זו ששמרה עלינו מאז ומתמיד, מאז היותנו לגוי עם 
מאז  ביתו,  נאמן  נביאו  משה  יד  על  ממצרים  יצאנו  מאז  סגולה, 
דורו של יהושע משרת משה, מאז נמסרה שלשלת התורה מדור 
לדור, מאז דורם של הצדיקים הקדמונים זלה"ה ואלה שבדורות 
וכל  בתקפה  עודנה  הזה –  היום  עצם  עד  זצוקללה"ה,  האחרונים 
אחד ואחד ממחנה היראים והחרדים לדבר ה' מתנהג לפיה. חובת 
הציות לחכמים, נשמרת מכל משמר. וכך מקובלנו כי יפתח בדורו 

כשמואל בדורו, ומשנת קבלת מרות אינה זזה בשום דרך ואופן.

היום  יחדיו  שתעשה  הנמרצת  שהפעילות  היא  כולנו  תקוות 
הזה, בשכנוע ובשינוע המצביעים הרבים, תביא בוודאי למקסימום 
הצבעה בין קהילות הקודש ואנשיהן הפזורים ברחבי ארץ הקודש 
בכל אתר ואתר. כל רגע ביום הזה – ליום ייחשב. חובה להספיק 
ברבים.  שמים  שם  לקדש  יהודים  ועוד  עוד  ולזכות  ועוד,  עוד 
בוודאי כשהדברים נוגעים אל הגוף ואל הנשמה, כעדותם הנאמנה 
של כקש"ת מרנן ורבנן שרי התורה והחסידות שליט"א בקריאת 
נשואות  עינינו  המערכה,  שערי  נעילת  בעת  כזאת,  לעת  הקודש. 
השמימה בתפילה ובתחינה כי חפץ ד' בידנו יצלח, וכי המאמצים 
של  רוחם  ולנחת  לבם  לשמחת  בהצלחה,  כולם  יוכתרו  הרבים 

כקש"ת מרנן ורבנן שליט"א ולתפארת היהדות הנאמנה.

ה' הוא מלכנו ולו אנו עבדים!

ביחד נלך ונפעל בעוז לקדש שם שמים!

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

בחירות ׁשֹונֹות
נשברו  המוסכמות  כל 
השנייה,  הבחירות  במערכת 
שבאה  והמיותרת  הארוכה 
טובה  בשעה  הזה,  הבוקר 
ומוצלחת, אל סיומה המיוחל.

הניפוץ של כל המוסכמות 
המובנים  הדברים  וכל 
של  בׁשּורה  מאליהם, 
אירע  ופרמטרים,  מישורים 
ולמוטב.  לטוב  זמנית,  בו 
ניתן  לא  המערכה,  כתום 
אותן  בכל  להתבונן  שלא 
מעורערות  בלתי  אקסיומות 
אייר  שלהי  עד  תקפות  שהיו 
ב'  מועד  פרוץ  ומרגע  השתא 
איבדו  תשע"ט  בחירות  של 

את קיומן.
כה  עד  במוטב.  נתחיל 
ולדעת  לחשוב  היה  מקובל 
מועד,  שוגה,  שמועמד  שככל 
הולכים  כן  מגוחך,  או  מובך 
להמריא.  סיכוייו  ופוחתים 
קודמות  בחירות  במערכות 
בודד  לשוני  בכשל  היה  די 
כדי לדעת שמועמד פלוני או 
הקריירה  את  סיימו  אלמוני 
לפחות  שלהם.  הפוליטית 
התקדים  סיבוב.  לאותו 
המפוקפק של בני גנץ כמועמד 
אזור  על  שמרו  שהסקרים 
לטובתו  המנדטים  שלושים 
הענק  הציבור  בקרב  כי  גילה 
של מתעבי ראש הממשלה כל 

משגה וכל משוגה נסלחים.
למעוד  גנץ  היה  יכול 
מבוכה  של  בקצב  בלשונו 
ביום,  שתיים  לא  אם  ליום, 
מראשו.  נופלת  לא  ושערה 
עצמו  להביך  היה  מסוגל 
אינו  משהו  כי  חשד  כדי  עד 
(בשלב  בבריאותו  שפיר 
בכך  הודה  עצמו  הוא  מסוים 
שאלה  שמע  לא  כי  כשפלט 
שהופנתה  רבות  מני  אחת 
של  "באוזן  היה  זה  כי  אליו 
פיו  במו  תרם  ובכך  האם-16" 
לפרוץ גל של ניחושים אודות 
של  המסתורית  המוגבלות 
בנק  אבל  המדוברת).  האוזן 
זע  לא  שבצקלונו  המנדטים 

ולא נע.
בכך,  די  היה  לא  וכמו 
הבחירות  מערכת  היתה  זו 
שבה  בישראל  הראשונה 
והמפלגות  המועמדים 
החליפו את המסרים שבפיהם 
כה  עד  אם  תנועה.  כדי  תוך 
על  ננעלות  שמפלגות  ידענו 
ופופוליסטי  חלוק  סלוגן, 
הן  שלו  הגל  ועל  שיהיה,  ככל 
בחירות  הקלפי,  עד  רוכבות 
תשעט־ב' לימדו אותנו כי אין 
הכל  וכי  ומסוגל  קדוש  דבר 

יכול להתהפך כולל הכל. 
ביותר  הגדול  המהפך 
נחלת  שוב  הוא  זה  בתחום 
שבשבועיים  לבן  כחול 
את  לחלוטין  זנחה  האחרונים 
לפני  "ישראל  החלול  המסר 
המחלל  הֶאֶמר  לטובת  הכל" 
חילונית"  אחדות  "ממשלת 
(ואולי  בכוח  ניסתה  ובכך 
לקייס  יתן)  מי  הצליחה,  גם 
שאגר  הקולות  את  מליברמן 
של  וההדרה  השנאה  בחסות 

הציבור החרדי באשר הוא.
מיתוסים  שבירת  גם  והיו 
צר  אדם  אמר  לא  שוב  לטוב. 
בירושלים.  שאלין  המקום  לי 
יהדות  היתה  לא  מעולם 
כמו  אורחים  מכניסת  התורה 
כשבצל  הנוכחית  במערכת 
ציבורים  צלו  גם  חסו  כנפיה 
שלראשונה  שלמים  וקהלים 
מהמסגרות  נפשם  נקעה 
שלהם  והטבעיות  הביתיות 
תורה  של  אוהלה  לטובת 

ונושאי דגלה.
עידית  בני  היו  כאלו 
הציונות  מקרב  שבעידית 
שקראו  המתחזקת,  הדתית 
וגדל  (ההולך  לקהלם  בקול 
השתאות,  מעורר  בקצב 
את  מעליו  משיל  בעודו 
והנודע  הגרוע  הגשר  סממני 
השנים  במרוצת  שהפך  כמי 
את  הפעם  לשים  סטרי),  לחד 
היו  כאלו  בקלפי.  ג'  הפתק 
מחצרות  ושלמים  יראים  גם 
וקהלים נוספים שגמרו אומר 
והיראים  החרדים  אל  לחבור 
ואין  הדרך  זו  כי  ה'  לדבר 

בלתה.
שווים  היו   – כך  לשם  רק 
כל העמל והֶיַזע, הֶיַגע והֶדַמע 
השוחקת  המערכת  של 
הפעם  זו  הזו,  והמתישה 
לפום  אחת.  בשנה  הרביעית 

צערא אגרא.

בחירות ְׁשנּויֹות
עדים  החמישית  בפעם 
להרע  רגליים  לריצת  היינו 
שלל  על  'עוצמה'  אנשי  של 

שמותיהם הקודמים.
חושבים  אתם  ואם 
יעברו  שלא  אחרי  שהפעם 
הם  החסימה,  אחוז  את  כצפוי 
ויחדלו  לקח  ילמדו  סוף  סוף 
מלרוץ, אל תשלו עצמכם. הם 

ימשיכו.

בחירות ְׁשִניֹות
בתולדות  לראשונה 
הבוחרים  יצאו  ישראל, 
עם  חדשה  בחירות  למערכת 

תום קודמתה. 
האיומים  כל  עם 
בלע"ז),  (ספינים  והִאְחזּוִזים 
תהיינה  אשר  תהיינה 
סיבוב  יהיה  זה  התוצאות, 
סיכוי  אין  אחרון.  אך  שני 
בחירות  מערכת  שוב  שתהיה 

שלישית.

 מה תענה ליום פקודה?

*2973 התירוצים שלך

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

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

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

הכרזה בבית המדרש גור בירושלים 

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

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

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

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

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

שלומנו בארץ ישראל מען זאל געהן שטימען פאר די רשימת יהדות 
התורה והשבת אגודת ישראל אות ג'.

לדאבו־ אשר  ליעקב,  היא  צרה  עת  פון  זמן  א  כזאת,  לעת  ובפרט 
התורה  יסודות  זיין  עוקר  ח"ו  ווילין  וואס  מרעים  עדת  עלינו  קמו  ננו 
השבת,  קדושת  ועל  הק'  התורה  על  מלחמה  דגלם  על  וחרטו  והדת, 
על טהרת חינוך בני ובנות ישראל, על קדושת וטהרת ישראל, ועל כל 

היקר והקדוש עלינו, ה' ירחם. 
על כן איז א חוב קדוש אויף יעדער יחיד ויחיד, מיט די בני ביתם, 
באיאן,  פון  דחיי  באילנא  ודבוק  מקושר  איז  וואס  איינציגער  יעדער 

זאלין גיין שטימען פאר אגודת ישראל.
וכן, שכל אחד ואחד זאלין זעהן להרבות פעלים ביתר שאת וביתר 
עוז, און משפיע זיין אויך אויף אנדערע למען הצלחת רשימת אגודת 

ישראל.
ימי  די  אין  ובפרט  שמו,  יתברך  כבודו  תלוי  איז  דעם  אין  ווייל 
הרחמים והרצון וואס די עבודה פין אידישע קינדער איז זאל נתרבה 

ווערין און נתגלה ווערין כבוד מלכותו על כל העולם כולו. 
קרן  דער  ווערין  נתרומם  זאל  העלפין  זאל  אייבערשטער  דער 
רוח  ותעורר  ישראל,  ארץ  אין  קודש  והשבת  הדת  ויסודות  התורה 

טהרה ממרום להשיב לב בנים על אבותם.
אין יעדער זאל גיבענשט ווערין בכל משאלות לבו לטובה, א שנה 

טובה ומבורכת לכתיבה וחתימה טובה. 

בתרגום ללשון הקודש
בארץ  הבחירות  מועד  בהתקרב  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  בשם 
ומזרז  מצווה  תמיד  היה  זי"ע  קוה"ק  אדמו"ר  שאא"ז  כידוע  ישראל, 
לילך ולהצביע עבור רשימת אגודת ישראל, ע"כ מבקשים מכל אנשי 
אגודת  התורה  יהדות  רשימת  עבור  להצביע  ישראל  בארץ  שלומנו 

ישראל אות ג'.
ובפרט לעת כזאת, עת צרה היא ליעקב, אשר לדאבוננו קמו עלינו 
עדת מרעים אשר רצונם ח"ו לעקור ולשרש את יסודות התורה והדת, 
וחרטו על דגלם מלחמה על התורה הק' ועל קדושת השבת, על טהרת 
היקר  כל  ועל  ישראל,  וטהרת  קדושת  על  ישראל,  ובנות  בני  חינוך 

והקדוש עלינו, ה' ירחם. 
אחד  כל  על  ביתם,  בני  עם  ואחד,  אחד  כל  על  קדוש  חוב  כן  על 
ואחד שמקושר ודבוק באילנא דחיי קהל באיאן, ילכו להצביע לרשי־
מת אגודת ישראל. וגם שכאו"א ירבה פעלים ביתר שאת וביתר עוז 

ולהשפיע גם על אחרים להצלחת הרשימה.
והרצון  הרחמים  בימי  ובפרט  שמו,  יתברך  כבודו  תלוי  בזה  כי 
שמבקשים ומתפללים שיתרבה ויתגלה כבוד מלכותו על כל העולם 
והשבת  הדת  ויסודות  התורה  קרן  שיתרומם  יעזור  והשי"ת  כולו. 
קודש בארץ ישראל, ויתעורר רוח טהרה ממרום להשיב לב בנים על 

אבותם.
ומבורכת  טובה  ושנה  לטובה  לבו  משאלות  בכל  יתברך  וכאו"א 

לכתיבה וחתימה טובה.
וישועה בכלל ובפרט אמן.

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

הקודש, ועי"ז נחזק התורה הקדושה ונקדש שם שמים ברבים.
בשנת  ולהתברך  טובה  ולחתימה  לכתיבה  שנזכה  ויה"ר 

גאולה וישועה בכלל ובפרט אמן.

מהדור  ישראל  גדולי  רוב  חכמים.  דברי  לשמוע  מצוה  להכריז: 
ומהדור הקודם אמרו שצריך 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.

כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה".
ובתרגום ללשה"ק: היות ומתקרבות הבחירות, וגם קיימת סכ־

נה לערכי היהדות ורדיפת הדת, צריך כל אחד להצביע לרשימת 
בכל  בפרנסה בריווח והצלחה  יתברכו  ושכולם  'ג',  התורה  יהדות 

מעשה ידיהם ובברכת כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה.

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

יעזרנו על דבר כבוד שמו.
תרגום ללה"ק

בשם כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
בהתקרב הבחירות בארה"ק אשר כפי שהורו לנו

רבותינו כ"ק מרן אדמו"ז זי"ע וכ"ק מרן אאמו"ר זי"ע, שעלינו 
התורה  קרן  הרמת  בזה  שיש  התורה,  יהדות  לרשימת  להצביע 
וכבוד ש"ש, וביחוד כאשר זוממים לגזור גזירות קשות על לומדי 
התורה מתבקשים אנ"ש וב"ב יחיו להצביע ולהרבות פעלים לחי־

זוק רשימת יהדות התורה ג', והשי"ת יעזרנו על דבר כבוד שמו.

בעט מען פון יעדער איינער און איינער, צו טוהן און צו גיין וועלען, 
פאר די רשימה פון יהדות התורה, מיט די אות ג'.

אלע עושים און מסייעים זאלן געבענטשט ווערן בברכת ברכה 
והצלחה.

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

אות ג'.
כל העושים והמסייעים יתברכו בברכת ברכה והצלחה. 

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

הקדושה ולהשפיל קרן הסטרא אחרא".
להיכתב  ווערן  געהאלפן  איינער  יעדער  זאל  זכות  דעם  אין 
זאל  רבי  די  וואס  ברכות  אלע  און  צדיקים,  של  בספרן  ולהיחתם 
מאריך ימים זיין וואונטשט אהן חיי אריכי, בני ברוכי ומזוני רוויחי 

מיט אלעם גוטן.

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

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

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

אריכי, בני ברוכי ומזוני רוויחי וכל טוב.

אבותינו ורבותינו שקבעו אשר חוב קדוש הוא על כל אחד ואחד 
להשתתף בבחירות, להצביע לפעול ולהפעיל עבור רשימת יהדות 
התורה העומדת בעוז ותעצומות במלחמת הקודש לביצור חומת 

היהדות למען כבודו יתברך שמו.
בשנה  כולנו  ונתברך  אבותם,  על  בנים  לב  שישובו  רעוא  ויהא 

טובה ולכתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים.

ובכך לפעול לקידוש שם שמים. 
אשר על כן חובה גמורה היא על כל אחד ואחד להצביע עבור 
ולרגל  ח"ו,  מזה  ישתמטו  ולא  ג'  שסימנה  ישראל  אגודת  רשימת 
המצב יש לעורר ביותר שיוסיפו להרבות פעלים בכל מאי דאפשר 
עבור זה כדי להגדיל תורה ולהאדירה, בשכר זה יתברכו כולם בכל 
וחתימה  ולכתיבה  טוב,  וכל  בגו"ר  והצלחה  בברכה  דמיטב,  מילי 

טובה ולשנה טובה ומתוקה, אכי"ר.
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עת לעשות לה'

"המוני חסידי ברסלב בכל הארץ 
ייחלצו חושים להצלת כלל ישראל"
בכינוס חירום לקראת המערכה הגדולה שנערך בביתר עילית השתתפו נציגי 

וגבאי חסידי ברסלב בכל הארץ ^ הכינוס עמד בסימן הוראתם של גדולי 
חסידי ברסלב לעשות הכל להצלחת רשימת יהדות התורה

שמלאים  בכך  ברסלב  חסידי  ריכוזי  הם  ידועים 
מכל  ה'  עובדי  מעשה,  ואנשי  בחסידים  זן  אל  מזן  הם 
תורה  של  אמות  בד'  שקועים  אשר  והחוגים  הסוגים 
זי"ע.   מברסלב  נחמן  רבי  רבינו  של  בדרכיו  ועבודה 
משיחו  ועל  ה'  על  הניטשת  המערכה  לגודל  והנה, 
מרומם היה לראות את נציגיהם של כל אלו, גבאי ופ־
בחדא  התאספו  אשר  הארץ  מכל  ברסלב  חסידי  עילי 
מחתא בעיר ביתר עילית כדי להיחלץ חושים להצלת 
כלל ישראל כפי הוראתם של גדולי חסידי ברסלב בכל 

הדורות האחרונים -בהצבעה ליהדות התורה- ג'.
את כינוס החרום המיוחד אירח ראש העיר ביתר 
עילית הרב מאיר רובינשטיין, ולשם הגיעו כלל נציגי 
וחסידי ברסלב כל רחבי הארץ  אשר התכנסו בדחילו 
ורחימו כשגרירים של כלל חסידי ברסלב הלוקחים 
חלק במערכה הקדושה כצו גדולי חסידי ברסלב וב־

זצ"ל,  שטרנהרץ  אברהם  רבי  החסידים  ראש  ראשם 
גדול חסידי ברסלב בדור האחרון.

פעם בארבע שנים
ראשי  זקנים,  דעת  אש  בלהב  נשמעה  בכינוס 
להדר־ צועדים  כולנו  אשר  ברסלב  חסידי  וגדולי 
מוהר"ן  רבנו  של  הבהירה  בדרכו  המאירות  כותיהם 
ז"ל, אשר עשו הכל להצלחת רשימת יהדות התורה, 
כפי שכולנו ראינו את מסירות נפשו של החסיד רבי 
שקי־ למרות  ולהצביע,  ללכת  זצ"ל  בנדר  יצחק  לוי 
מפגינים  שהם  באומרו  ובזיונות,  רדיפות  כך  על  בל 
השנה  כל  עסוקים  ברסלב  חסידי  אולם  השנה,  כל 
 - להפגין  יוצאים  בבחירות  ורק  ועבודה  בתורה 

להצביע.

מכתבו של רבי משה
מכ־ אודות  הכינוס  באי  בין  התפתח  מעניין  שיח 
תבו המיוחד של רבי משה בורנשטיין שפורסם לפני 
כי  מעיד  הח"מ  "אני  כותב  הוא  ושם  שנה,  כעשרים 
שהיה  מוהרנ"ת,  נכד  שטרנהרץ  אברהם  רבי  הגה"צ 
הקודם  בדור  ברסלב  חסידי  של  והמשפיע  המנהיג 
כך  ג'.  ישראל  אגודת  והצביע  בבחירות  השתתף 
רבי  ה"ה  אנ"ש  גדולי  של  מכתבם  על  שוחחו  גם 
אלחנן  ורבי  רוזין  חיים  אליהו  רבי  בנדר,  יצחק  לוי 
לאחרונה  שפורסם  לברכה,  צדיקים  זכר  ספקטור 

לרשימת  ולהצביע  חכמים  לצו  להשמע  החובה  על 
אגו"י.

משתתפי הכינוס אשר דנו בדברים, הזכירו שלפי 
להם  מורים  אינם  שרבותיהם  אלה  כל  ההלכה  פסק 
ברסלב  חסידי  שכן  וכל  להצביע,  שחייבים  בוודאי 
מחויבים  להצביע  החסידים  גדולי  הוראת  שקיבלו 
כמו  בדורינו,  גם  ברסלב  חסידי  נוהגים  וכך  לכך, 
רבי  ויבלח"א  זצ"ל,  קניג  מרדכי  אלעזר  רבי  הגה"צ 

נתן ליברמנש ועוד רבים וטובים. 

הצלת הכלל
הדברים קיבלו משנה תוקף בפרט במערכה הנו־
הפרק,  על  עומדת  ישראל  כלל  הצלת  כאשר  כחית, 
ה'  שיראת  מי  כל  על  ובוודאי  ראש  נשאו  ומשנאנו 
בלבבו להשתתף בבחירות. והנוכחים הביעו את דא־

גתם וחרדתם מחד, ואת המחויבות של חסידי ברסלב 
מאידך ללכת להצביע נוכח כל אלו.

'בואו  של  מרוממת  בתחושה  הסתיים  הכינוס 
התחייבו  הפעילים  כלל  כאשר  גיבורים'  ה'  לעזרת 
ולק־ לצאת  ברסלב  חסידי  כל  את  ולהמריץ  להוציא 
דש שם שמים בהצבעה לרשימת יהדות התורה ובכך 

נרבה כבוד שמים.

הרה"ח ר' יוסף שמעון הכהן ברזסקי, ממונטריאול שבקנדה:

"רבי לוי יצחק בנדר אמר בזה הלשון: 'איננו משתתפים במחאות והפגנות, מלבד 
פעם בארבע שנים, אנו נשמעים לגדולי הדור ויוצאים להצביע בבחירות'"

מאת א. למל

הבחי־ של  א'  מועד  לקראת 
הרה"ח  עם  ראיון  קיימנו  רות 
ברזסקי  הכהן  שמעון  יוסף  ר' 
של  בנו  שבקנדה,  ממונטריאול 
חסידי  מגדולי  המפו'  הרה"ח 
יעקב  רבי  בירושלים  ברסלב 
ששימש  זצ"ל  ברזסקי  הכהן 
בש־ עשרות  הציבור  כשליח 
ראש  בימי  הגדול  בקיבוץ  נים 
היחס  על  מספר  ובו  השנה. 
לענין  ברסלב  מנהיגי  גדולי  של 

הבחירות.
גדולי  של  היחס  היה  מה 
חסידי ברסלב בירושלים לענין 

הבחירות?
שבדידי  מה  לספר  "אוכל 
45 לפני  זה  היה  עובדא.  הוי 
תשל"ד,  בשנת  בבחירות  שנה, 
ברסלב  המדרש  בבית  ישבתי 

משלחת  נכנסה  והנה  במא"ש, 
לבקש  ישראל  אגודת  מטעם 
את תמיכת גדולי מנהיגי ברס־
לב לבחירות. ישבו שם, רבי לוי 
יצחק בנדר, רבי אברהם אלחנן 
ספקטור, ורבי אלי' חיים רוזין, 

זצ"ל. 
"ר' אלחנן ספקטור ישב וני־
נכ־ ובו  בידי  הנמצא  מכתב  סח 

היקרים  אנ"ש  'לכל  בזה"ל:  תב 
ואתר  אתר  בכל  הקודש  בארץ 
בזה אנו מגלים חוו"ד עפ"י דעת 
רבינו זי"ע שאנ"ש צריכים לה־
הרשימה  עבור  בבחירות  צביע 
החרדית אות ג''. על הכרוז הזה 
חתמו, רבי לוי יצחק בנדר, רבי 
אלחנן ספקטור, ורבי אלי' חיים 

רוזין, זצ"ל. 
"בהמשך ביקש ממני רבי לוי 
יצחק שאקח את הכרוז ואתלה 
אותו בבית המדרש. אמרתי לר' 

לע־ כדאי  אולי  כי  יצחק,  לוי 
שות מזה העתקים, שמא יבואו 
ואכן  הכרוז.  את  ויסירו  קנאים 
יצאתי  הדבר.  שטוב  לי  אמר 
לעשות  כדי  יפו  לרח'  במיוחד 
את  תליתי  מהכרוז,  העתקים 
ובנוסף  המדרש  בבית  הכרוז 
בין  ההעתקים  את  פרסמתי 

אנ"ש". 
שנ־ הזדמנויות  עוד  היו 

יצחק  לוי  רבי  של  מפיו  שמע 
התייחסות בנוגע לבחירות?

מופלאה  התבטאות  "היתה 
היום  עד  לי  שזכורה  ביותר 
תקופה  לאחר  זה  היה  הזה. 
השבת  בכיכר  הפגנה  כשארגנו 
משלחת  ובאו  השב"ק,  ביום 
שיבוא  יצחק,  לוי  מרבי  לבקש 
והוא  ידו  על  עמדתי  להפגנה. 
'איננו  הלשון:  בזה  להם  אמר 
והפגנות,  במחאות  משתתפים 

אנו  שנים,  בארבע  פעם  מלבד 
נשמעים לגדולי הדור ויוצאים 
להצביע בבחירות, ודי בזה', כך 

אמר רבי לוי יצחק.
ועוד,  זאת  להוסיף  "כדאי 
כתב  תשנ"ט  שבשנת  שכידוע 
בורשטיין  משה  רבי  הרה"ח 
זצ"ל בעדות נאמנה בזה הלשון: 
כי  בזה  מעיד  מטה  החתום  אני 
שטר־ אברהם  רבי  הגה"צ 

שהיה  מוהרנ"ת,  נכד  נהרץ, 
חסידי  של  והמשפיע  המנהיג 
השתתף  הקודם,  בדור  ברסלב 
בבחירות והצביע עבור רשימת 

ג' של אגודת ישראל".
ברסלב  חסידי  גדולי  האם 

נטלו חלק בכינוסי אגו"י?
בימי  אשכח  לא  "בודאי. 
אגודת  של  הגדולה  הכנסיה 
כשרבי  בירושלים,  ישראל 
אלחנן  ורבי  בנדר  יצחק  לוי 
המד־ לבית  הגיעו  ספקטור, 

כבוד.  במלבושי  במא"ש  רש 
להשתתף  הלכו  מכן  ולאחר 
שם  ושהו  הגדולה,  בכנסיה 
מספר שעות, ולאחר מכן שבו 
הר־ הם  ספק  ללא  ללימודם. 

בלתי  כחלק  עצמם  את  גישו 
נפרד מאגודת ישראל". 

בס"ד, ט"ו אלול תשע"ט

פסק דין
לכל מאן דבעי

בהתקרב יום הבחירות אשר הורונו גדולי הדורות זיע"א ומנהיגי הדור שליט"א 
ובפרט  ג'  החרדית  היהדות  נציגי  את  ולחזק  להצביע  בבחירות  השתתפות  על 
לאחרונה כאשר שונאי ישראל הרימו ראש לאיים על היהדות החרדית. וחובה 

לחזק ולהגביר את נציגי היהדות החרדית שיוכלו להילחם נגדם.
בנזיקין  וגרמא  החילונים  ידי  את  ומחזק  בעקיפין  מסייע  מלהצביע  הנמנע  וכל 
אסור, וצריך להחמיר ולהצביע כדי שיתרבה כבוד שמים שמחזקים את הצבור 
לבל  בפרץ  העומדים  את  להגביר  ורוצה  השומע  הציבור  את  ומרבים  החרדי 

יצליחו החילונים.
ואין כאן התחברות לרשעים מכלל וכלל ורק להעמיד נציגים למלחמה.

ויה"ר שיתרבה כבוד שמים ונזכה לביאת גוא"צ אכי"ר
נפתלי נוסבוים

חבר ועדת הבחירות המרכזית מטעם יהדות התורה 
עו"ד הרב אברהם יוסטמן בקריאה לבוחרים:

"התעלמו מנוכחות 
מפקחי טוהר הבחירות"

לדבריו, הסמכות היחידה שלהם היא לתעד באמצעות צילום ולא אמור להיות 
כל קשר ישיר עם הבוחר 

מאת מאיר ברגר

הגורליות  הבחירות  לקראת 
חוזר חבר ועדת הבחירות המר־
כזית מטעם יהדות התורה עו"ד 
הרב אברהם יוסטמן ומדגיש כי 
בעת ההגעה אל הקלפי יש לפ־
במיוחד  המתרחש,  על  עין  קוח 
מא־ פתקים  מספר  שיש  לוודא 
יש  ולא,  במידה  הפרגוד.  חורי 
בבקשה  הקלפי  למזכיר  לפנות 

כי יחדש את המלאי.
"לא אחת אנו עומדים מול 
מחזות בהם אלמונים מרוקנים 
מפלגה  של  הצבעה  פתקי  את 
פולי־ מסיבות  אחרת  או  זו 
במעשי  מדובר  לעיתים  טיות, 
המתגנבים  ילדים  של  קונדס 
עיר־ לגלות  יש  הקלפיות.  אל 

נות בענין הזה משום שנוכחנו 
מצביעים  כי  לגלות  אחת  לא 
המקורית  הצבעתם  משנים 
בשל היעדר הפתקה הרצויה", 

הסביר בשיחה עם 'המבשר'.
עוד הוסיף כי לאור שמועות 
האח־ היממות  במהלך  שנפוצו 
רונות אודות כשרותם של פת־

מבקש  ג',  באות  הנושאים  קים 
כי  להסביר  יוסטמן  הרב  עו"ד 
כשרותו של פתק נקבעת על פי 
האות. "גם פתק אשר נושא כינוי 
מפלגה שונה מהאות, לדוגמה ג' 
ומתחתיו 'התאחדות הספרדים 
עבור  ייספר   – התורה'  שומרי 
המפלגה שהאות שלה היא ג' – 

יהדות התורה והשבת". 
לזכור  חשוב  כי  אמר  עוד 
מתבצעת  בקלפי  ההצבעה  כי 
הת־ משלש  מאחת  באמצעות 

עודות המזהות: תעודת זהות, 
דרכון, ורשיון הנהיגה. כל עוד 
בתנאי שהן בתוקף. כל תעודה 
אחרת אינה מאפשרת הצבעה 

בקלפי. 
רבות  פניות  אלינו  "הגיעו 
כי  החוששים  אנשים  של 
הזהות  שתעודת  העובדה 
שונה  נראות  והן  ישנה  שלהם 
מתעודות זהות רגילות עשויה 
להקשות על זיהוין ולמנוע את 
בהצבעה.  בעליה  השתתפות 
לה־ היא  כזה,  במקרה  עצתנו 

ביא אל הקלפי תעודה כלשהי 
תמונת  את  הנושאת  נוספת 
לסייע  וכדי  התעודה  בעל 

בזיהוי המצביע", הוסיף.   
במהלך שיחתנו שאלנו את 
המ־ ציבור  האם  יוסטמן  הרב 
מרפו־ לחשוש  צריך  צביעים 

הבחירות  טוהר  מפקחי  רמת 
החדשה של וועדת הבחירות. 
הרב יוסטמן השיב כי המלצתו 
פקחי  מנוכחות  להתעלם  היא 
היחי־ שכן הסמכות  הבחירות 
באמצ־ לתעד  היא  שלהם  דה 

להיות  אמור  ולא  צילום  עות 
כל קשר ישיר עם הבוחר. 

שקיבלו  ההוראות  פי  "על 
מווע־ הבחירות  טוהר  מפקחי 

דת הבחירות אסור להם לצלם 
לצ־ לא  ואף  הפרגוד  מאחורי 

אלא  כללי  באופן  בוחרים  לם 
אך ורק לתעד את מהלך ההצ־
הקלפי",  שולחן  סביב  בעה 

הבהיר. 

יום פקודה
כו־ נעמוד  מועט  זמן  בעוד  יקרים!  יהודים 

ובבתי  כנסיות  בבתי  מלך  הדרת  עם  ברוב  לנו 
מדרשות ברחבי ארץ הקודש בימי ראש השנה 
הבעל"ט, ומפיות מקהלות רבבות עמך בית יש־

מיוחדת  ובנעימה  רב  ברגש  הזעקה  ישמע  ראל 
יאחזון  ורעדה  וחיל  יחפזון  מלאכים  'המלך'! 
עד  אנא  מלכא  'אי  ישמע  דקה  דממה  וקול 
הייתם  היכן  לגבאי'?  אתית  לא  אמאי  האידנא 
ביום השלישי י"ז אלול ביום אשר שברו פורקי 
רצו־ מחוקי  ולהעבירם  תורתיך  להשכיחם  עול 

ודם  בשר  כבוד  על  מחיתם!  לא  כבודי  על  נך? 
מחיתם?! לבקש על חיים ברכה ושלום ופרנסה 
של  מלכו  המלך  לפני  עמוד  נוכל  האיך  טובה?! 

עולם?! מה נענה ביום פקודה?!
מחולל  זי"ע  מסלנט  ישראל  רבי  הגה"צ 
תנועת המוסר אמר שאין שום דרך לזכות ביום 
להיות  עצמו  על  מקבל  האדם  אם  מלבד  הדין 
להת־ הכושר  שעת  לנו  הרי  הרבים.  ממצדיקי 
מצדיקי  בין  נמנה  להיות  הדין  יום  לקראת  כונן 

הרבים!

אחד המשפיעים שליט"א

לפנינו העתק כתב ידו של אחד מנקיי הדעת בירושלים של מעלה בדור העבר 
הרה"צ רבי מנדל גפנר זצ"ל ובו עדות מגאב"ד בריסק זי"ע כי הבוחר בעד רשי־
מה החרדית הוא נמנה בין מצדיקי הרבים, ולהיפך בין מחטיאי הרבים ח"ו. וז"ל:

הבוחר ברשימה החרדית ביותר מגלה דעתו שרוצה רק בשלטון התורה, ומשליט רק יראי 
השם, ומקיים דברי חכמים החפץ חיים זצ"ל והחזון איש זצ"ל והאדמורי"ם המפורסמים זי"ע 
וגאוני העולם, ומקיים ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת. ומוציא השלטון מידי החפשיים 
השלטון  משאיר  בוחר  שאינו  ומי  ידו –  על  עזרו  שלא  מפני  הוא  עלה  לא  אח"כ  ואם  לגמרי,- 
בידי החפשיים והוא אחראי על פעולותיהם. בפרט שההגיון הישר נותן שמחוייבים לעמוד על 
המשמר שם בתוך מקום חקיקת החוקים למעוטי תיפלה עד כמה שאפשר, - שאם יוצא חוק אז 
לא טוב כידוע. ואם שמעון בן שטח ישב בין סנהדרין של שבעים צדוקים כמה שנים, ור' אלעזר 
אצטרבולי סיפר קומי ולבש בגדי עכו"ם אולי יעלה בידו לבטל איזה גזירה, עשה זה אף שבזמן 
קצר נתפס, מכש"כ כעת חובה גדולה מוטלת על כל אחד ואחד לעשות מה שביכלתו להרבות 
מספר הצירים, כי כל ציר יש לו כח גדול כי אם לפעמים יצטרך המושל אליו ע"כ יט עליו חסד 
להמתיק חלק מגזרותיו כידוע. וכמו שכתב הגאון מבריסק זצ"ל כי הבוחר בעד רשימה החרדית 

הוא נמנה בין מצדיקי הרבים, ולהיפך בין מחטיאי הרבים ח"ו.
וע"כ נכון מאד לומר 'לשם יחוד' קודם נתינת הפתק בקלפי וסדרתי ע"ז נוסח מלא, ובזאת 
אדע כי אני נפשי הצלתי כי בחרתי בממשלה של מאה ועשרים שומרי תורה, ואני מגלה דעתי 
שגם  להשי"ת  תפלתי  ואני  התורה.  בשלטון  רק  חפשי  בשלטון  חפץ  אני  אין  כי  ממש  בפועל 
החפשיים כולם ישובו לה' ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונו ית' בלב שלם, וידע כל פעול 
כי אתה פעלתו ויבין כל יציר כי אתה יצרתו, ונשמור לעשות ולקיים את כל דברי תורתך באהבה 

ובשמחה כל ימי חיינו אמן כן יהי רצון.

03-8055000

כ˘‰ולך ל˜לפי נוטל י„יו ו‡ומר
אותו להט קודש שאפיין את הצדיק והחסיד המפורסם רבי מנדל גפנר זצ"ל בכל הליכותיו, ליווה אותו גם 
בהתגייסותו המוחלטת והנלהבת למען הצלחת היהדות הנאמנה במערכות הבחירות ^ לא נחה דעתו עד 
שעמד ותיקן נוסח מיוחד של 'לשם יחוד' שיש לאומרו לפני שלשול הפתק לקלפי – פעולה בה מקיימים 
3 מצוות דאורייתא ו־2 דרבנן, כפי שחישב ומצא ^ "...ועל כן אני בוחר ברשימה החרדית ביותר, ואם היה 

ביכלתי הייתי בוחר בהצדיקים הגדולים ביותר..."

מעמדי  ברעיון  השאר  בין  הירושלמית  בהיסטוריה  מונצח  ששמו  זצ"ל,  גפנר  מנדל  רבי  הרה"ח 
ה'ברכת כהנים' ברחבת הכותל שחולל ביוזמתו – אותם מעמדים רוויי הוד הסוחפים עד היום מאות 
אלפי יהודים הנוהרים בימי חול המועד לכותל המערבי – היה מדמויותיה המרהיבות של ירושלים 
של מעלה, אשר כל שנותיו עבד את בוראו והיה כמין "מכונת ייצור" של רעיונות לקידוש שם שמים 

ברבים, צדקה וחסד.
רבי מנדל, כחסיד ויז'ניץ, היה מתגייס גם למערכת הבחירות באותה התלהבות שאפיינה את כל 

הליכותיו בקודש, בדביקות של חסיד השומע לקול רבו, מרן ה'אמרי חיים' זצ"ל. 
מלבד שיחות פנים אל פנים שניהל עם כל מי שרק היה אפשר לו, במטרה להביא עוד ועוד מצבי־

עים, הרי ביתו שבלב שכונת מאה שערים היה למטה בחירות של ממש.
תעמולה  פעילות  מאשר  יותר  להרבה  סחפוהו  לבבו  ורגשי  מנדל  רבי  של  העילאית  נפשו  אולם 
פשוטה. בהיותו עובד ה' נלבב שאין לו בעולמו אלא לעשות נחת רוח ליוצרו, הרי שמשעה שנשמע 
קול תרועתם של צדיקי הדור להקהיל את העדה להצביע בבחירות, לדידו שוב לא היה מדובר כאן 
'בכל  באיזו פעולה אזרחית פונקציונאלית, כאדם הממלא את צרכיו הגשמיים, ואף לא כמעשה של 
דרכיך דעהו'. היתה זו עבורו מצוות עשה על כל המשתמע מכך, מצוה שיש לקיימה 'בדחילו ורחימו' – 
באהבה וביראה. ובפרט כאשר מדובר במצוה הבאה מזמן לזמן, הרי חביבה היא עד מאוד, וההתלהבות 

בקיומה של המצוה מהווה חלק מהותי ממנה.
ישב רבי מנדל לחשב חשבונו של עולם, ומצא כי בהצבעה לבחירות מקיימים חמש מצות: 2 מצות 
עשה ומצוה אחת של לא תעשה – מדאורייתא, וכן מצות עשה ומצוות לא תעשה מדרבנן. וכיון שכך, 
פשיטא שיש לקיים את המצוה בהידור הראוי ובאמירת 'לשם יחוד' כמנהג חסידים לפני כל עשיית 

מצוה, ולא כל שכן בעשיית מצוה נדירה כזאת, הכוללת 5 מצוות בבת אחת! 
ומכיון שמצוה זו לא היתה בדורות הקדמונים ולא נתחבר עליה 'לשם יחוד', מצא רבי מנדל בקעה 
להתגדר בה, וכאיש מעשה קם וחיבר בכוחות עצמו 'סדר קיום מצות הצבעה בבחירות' עם 'לשם יחוד' 

מפורט כדבעי, וזה סידורו:

כ˘‰ולך ל˜לפי נוטל י„יו ו‡ומר:
יָח‰ ָנ‡ ƒל ¿̂ ‰ַ '‰ ‡ יָע‰ ָנ‡ – ָ‡ּנָ ƒ ׁ̆ ‡ ‰' ‰ו… ָ‡ּנָ

י  ƒו…ָר‰ ַעל ּפ ּ̇ ל  ∆ ׁ̆  ‰ ≈ׂ̆ ַו˙ ֲע ¿̂ ƒם מ ּי≈ ַ̃ ‡ ל¿ י ּבָ ƒנ ּנ¿ ƒ‰ ,‰ּי ≈ּ̇ ינ¿ ƒכ ¿ ׁ̆ יך¿ ‰ּו‡ ּו ƒר ‡ ּב¿ ָ ׁ̆ חּו„ ˜ּו„¿ ƒם י ≈ ׁ̆ ל¿
Œ ¿ׂ̆ ין ּו ƒָך ָימ י„ּו ל¿ ƒ‚ּר ַי ∆ ׁ̆ ָבר ֲ‡ ן ַ‰ּ„ָ ƒסּור מ ָ̇ ל ל…‡  ∆ ׁ̆  ‰ ∆ׂ̆ ֲע ַּ̇ ַו˙ ל…‡  ¿̂ ƒר יו…רּוָך ּומ ∆ ׁ̆ ָבר ֲ‡ ָ„ּ‰ַ

ם  ∆ּ̇ ַמר¿ ¿ ׁ̆ ƒנ ל ו¿ ∆ ׁ̆  ‰ ≈ׂ̆ ַו˙ ֲע ¿̂ ƒים, ּומ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ƒ„ּ מו…ַע ¿ ׁ̆ ƒָו‰ ל ¿̂ ƒינּו ז"ל מ רּו ֲחָכמ≈ ָ‡מ¿ ∆ ׁ̆ מ…‡ל ּוַמ‰ 
ל  ּכָ ז"ל  רּו  ָ‡מ¿ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿ יָל‰  ƒָחל ו¿ ַחס   ‰ ָ̇ י ƒמ ב  ַחּי≈ ¿̇ ƒנ ל…‡   ‰ ז∆ י  ≈„ י¿ ַעל  י  ƒּכ  – ם  יכ∆ ≈̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ל¿  „…‡ מ¿
ל  ע כמ˘ז"ל ּכָ ָ ׁ̆ ‡ ָר ר≈ ָּ̃ ƒ‰ ּל…‡ ל¿ ∆ ׁ̆ ‰ (ברכו˙ „ ע"‡), ו¿ ָ̇ י ƒב מ ים ַחּיָ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ƒ„ּ ר ַעל  ָ‰עו…ב≈
ׁ̆ (יבמו˙  „ו… ָ̃ ָר‡  ¿̃ ƒים נ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ƒ„ּ ם ּי≈ ַ̃ ָכל ַ‰מ¿ י ו¿ ר≈ ¿ּ̃ י ƒע מ ָ ׁ̆ ים ָר ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ƒ„ּ ם ּי≈ ַ̃ ינו… מ¿ ≈‡ ∆ ׁ̆
ים ַע„  ƒע ָ ׁ̆ י ר¿ נ≈ ר¿ ַ̃ ט  ַמע≈ ל, ּול¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒבו…„ י ו…ָר‰ ּוכ¿ ּ̇ בו…„ ַ‰ כ¿ ƒם ל ƒַמי ָ ׁ̆ בו…„  ּבו̇… ּכ¿ ַ‰ר¿ כ ע"‡), ּול¿
 ‰ ּמָ ם ַע„ ּכַ ≈ ּׁ̆ ּלּול ַ‰ ƒט ח ַמע≈ , ּול¿ ׁ̆ ∆„… ּ̃ ‰ַ ı ר∆ ∆‡ ם ו¿ ƒָל ָ ׁ̆ רּו בו…„ י¿ ּבו̇… ּכ¿ ַ‰ר¿ י, ּול¿ ƒ̇ רּו ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ ּב¿ ∆ ׁ̆  ‰ ּמָ ּכַ
Œ ƒמ ר, ּול¿ ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ ∆ ּׁ̆  ‰ ּמָ ל ַע„ ּכַ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי˙ ּי ינּו ּב≈ ַ‡ח≈ ים מ≈ ƒע ָ ׁ̆ ים ֲעו…נו̇… ּופ¿ ƒ‡ ט ַחּטָ ַמע≈ י, ּול¿ ƒּ̇ יָכל¿ ƒּב ∆ ׁ̆
ל  ּכָ ƒים מ ƒלּול וו̇… ַ‰ּכ¿ ¿̂ ƒמ ‰ ַכּמָ ‰ ו¿ ּמָ עו…„ ּכַ ל, ו¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י מ≈ בו…„ ַחכ¿ ּבו̇… ּכ¿ ַ‰ר¿ ם, ּול¿ ≈ ּׁ̆ ‰ַ ׁ̆ ּ„ּו ƒ̃ ַו˙  ¿̂

: ו̇… ¿̂ ƒַי"‚ מ ר¿ ַּ̇ ‰ַ
‰ּו:  נ≈ ינּו ּכו…נ¿ ‰ ָי„≈ ׂ ≈̆ ינּו ּוַמֲע ָנ‰ ָעל≈ ינּו ּכו…נ¿ ‰ ָי„≈ ׂ ≈̆ ינּו ּוַמֲע ינּו ָעל≈ ≈̃ ל… י נ…ַעם ‡' ‡¡ ƒ‰י ƒו

ב˘ובו מ‰˜לפי ‡ומר:
ים ַוֲעוו…נו̇…  ƒ‡ ל ַ‰ַחּטָ „ ּכָ ∆‚ לּוָי‰ נ∆ מּוָר‰ ּו‚¿ ָחָ‡‰ ּ‚¿ ‰ מ¿ ז∆ ‰ ּבָ י מו…ח∆ ƒנ‡ֲ ∆ ׁ̆  ‰ ז∆ י ּבָ ƒּ̇ ע¿ ַ„ּ ‰ ַ‚ּל∆ י מ¿ ƒנ נ¿ ƒ‰ ו¿
 ˙ י ַלֲעבו…„ ‡∆ ƒי ּוַמֲ‡ָווי ƒו…נˆ ‰. ּור¿ ∆ׂ̆ ַמֲע ּבּור ּוב¿ ƒ„ ָב‰ ּב¿ ָ ׁ̆ ַמח¿ נּו ּב¿ י ַעּמ≈ ≈̂ י ƒר ים ע"י ּפָ ƒׂ̆ ֲע ים ַ‰ּנַ ƒע ָ ׁ̆ ּופ¿
י˙  ƒ„ יָמ‰ ַ‰ֲחר≈ ƒ ׁ̆ ר¿ ר ּבָ י ּבו…ח≈ ƒן ֲ‡נ ַעל ּכ≈ ‰, ו¿ ּיָ ƒ̃ ‰ ּונ¿ ּמָ ַּ̇ ָמ‰ ֲעבו…ָ„‰  ל≈ ¿ ׁ̆ ַרך¿ ֲעבו…ָ„‰  ּבָ ¿̇ ƒנּו י ≈‡ ּבו…ר¿
ינּו ַמ‰  ƒׂ̆ ‰ ‰"‡ ָע ָ ּ̇ ַע ר. ו¿ ≈̇ יו… ים ּב¿ ƒו…ל„ ים ַ‰ּ‚¿ ƒ̃ י ƒ„ּ ַ ּ̂ ‰ַ ר ּב¿ י ּבו…ח≈ ƒ̇ י ƒי ָ‰י ƒּ̇ יָכל¿ ƒם ָ‰ָי‰ ּב ƒ‡ ר ו¿ ≈̇ יו… ּב¿

ָך. ָי„¿ ּב¿ ∆ ּׁ̆ ‰ ַמ‰  ָ ּ̇ ‡ַ ‰ ≈ׂ̆ נּו ֲע ָי„≈ נּו ּוב¿ ≈ּ̇ יָכל¿ ƒּב ∆ ׁ̆
 ‰ ּמָ ים ַע„ ּכַ ƒע ָ ׁ̆ ן ר¿ ר∆ ∆̃ ַע  ≈„ּ‚ַ נּו ל¿ ל¿ ַ„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ם  ≈ ׁ̆ ינּו ּכ¿ ≈̇ יָך ‰"‡ ו‡' ֲ‡בו… ָפנ∆ ּל¿ ƒי ָרˆו…ן מ ƒ‰ ן י¿ כ≈ ּוב¿
ם  ּי≈ ַ̃ ¿ּ̇ ן ‰"‡ ו‡"‡  ם ּכ≈ ָ̇ ָ„ּ ֻ̃ ˆו…ָנם ּופ¿ ינּו ר¿ ƒׂ̆ ָע ∆ ׁ̆  ‰ ּמ∆ ים ּבַ ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ י  נ≈ ר¿ ַ̃ ם  רו…מ≈ נּו ּול¿ ≈ּ̇ יָכל¿ ƒָי‰ ּב‰ָ ∆ ׁ̆
י˜,  ƒ„ּ ַ̂ נו̇…  ר¿ ַ̃ ָנ‰  רו…ַממ¿ ¿ּ̇ ַע  ים ֲ‡ַ‚ּ„≈ ƒע ָ ׁ̆ י ר¿ נ≈ ר¿ ַ̃ ָכל  ˙ּוב ו¿ ּכָ ∆ ׁ̆ ָר‡  ¿̃ ƒָר‰ מ ≈‰ מ¿ ƒָלנּו ‰"‡ ו‡"‡ ּב
ן  ן ּכ≈ ם ָ‡מ≈ ל≈ ָ ׁ̆ ָבב  ל≈ ָך ּב¿ ˆו…נ¿ ו̇… ר¿ ׂ̆ ָח˙ ַלֲע ם ֲ‡‚ּוָ„‰ ‡∆ ּלָ ּו ּכֻ ׂ̆ ָע י≈ ˙ ‰', ו¿ ָע‰ ‡∆ ≈„ּ ı ָ‡‰ ָ‰ָ‡ר∆ ּוָמל¿

ן. ָ‡מ≈ ן ו¿ י ָרˆו…ן ָ‡מ≈ ƒ‰ י¿

הוראה מיוחדת 
לנישאים ביום הבחירות

מטעם אחד מגדולי חשובי המוצי"ם וגדולי הפוסקים שליט"א

נתבקשנו לפרסם כדלהלן:
במענה לשאלות לגבי הצבעת חתנים וכלות, שיום חופתם חל היום - יום הבחירות.

חלילה להימנע מלהצביע, ולכן עליהם להצביע בשעת בוקר מוקדמת, 
ובוודאי זכות זו תעמוד להם בבואם להקים בית נאמן בישראל 
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לאחר  פוטנציאלי  קול  אף  להחמיץ 
שכל קול עשוי להכריע אם יתווסף 
חלילה  או  החרדית  ליהדות  מנדט 
תאבד מנדט לטובת המפלגות החי־

לוניות בגלל חוסר של מספר קולות 

לכך  הנמרצת  וההוכחה  בודדים, 
כשרק  האחרונות  בבחירות  היתה 
קולות בודדים הביאו בחסדי שמים 

את המנדט השמיני.
המקומיים  המטות  במאות 
הגיעו  הארץ,  רחבי  בכל  הפזורים 

במע־ שהשתלבו  פעילים  המוני 
הבחירות  להצלחת  העבודה  גל 
בשליחות  הכרה  חדורי  כשהם 
לפעול  עליהם  המוטלת  הקודש 
שהוטלה  כפי  הרשימה,  להצלחת 
עליהם ע"י שרי התורה והחסידות 
קול  שכל  קבעו  אשר  שליט"א 
על  הכרזה  הוא  הרשימה  עבור 
בישראל,  התורה  בשלטון  רצוננו 
ועל  ולתורתו  לה'  נאמנים  אנו  וכי 
אנו  וטהרתה  קדושתה  משמר 

מבקשים להפקיד שומרים.
רכזי  עבודת  על  להקל  כדי 

להתרכז  שיוכלו  המטות,  ומנהלי 
חד־ מצביעים  הבאת  בפעילות 
עתה  עד  נמנים  אינם  אשר  שים 
של  הפוטנציאליים  מצביעיה  על 
התנועה, הפנה מטה יום הבחירות 
קריאה נרגשת להמוני בני היהדות 
בש־ להצביע  להשתדל  החרדית 

עות המוקדמות של היום.
כי  נמסר,  הראשי  מהמטה 
הועברו תדרוכים אחרונים בשטח 
האזוריים  המטות  מנהלי  למאות 
הנחיות  ניתנו  בהם  והמקומיים, 
היעי־ ההתארגנות  על  מפורטות 

המטות  של  מושלם  לתפעול  לה 
על  בהסתערות  הבחירות,  ביום 
מצביעים  אלפי  מאות  של  בתיהם 
להצלחה  להביא  פוטנציאליים 

מקסימלית במערכת הבחירות.
כן נמסר, כי שובצו אלפי חברים 
ומשקיפים מטעם התנועה בכל הק־

המטה  כאשר  הארץ,  ברחבי  לפיות 
העביר תדרוך מזורז לכל בעלי הת־

בהוראות  הקלפי,  בועדות  פקידים 
והנחיות החוק אודות ההליך התקין 
הוראות  מתן  תוך  הקלפיות,  של 
וכן  קול,  כל  על  לעמוד  ברורות 

העברת תלונה לרכז האזורי על כל 
הבחירות  בטוהר  פגיעה  של  נסיון 

ובניהולה החוקי של הקלפי.
הנפיק  קלפיות  שיבוץ  מטה 
תיקים  הבחירות  יום  לקראת 
והוראות  הנחיות  ובהם  מיוחדים, 
שהועברו  הקלפי,  בתפעול  החוק 
לאלפי חברי ומשקיפי ועדות הק־

לפי אשר שובצו ע"י המטה. חומר 
על  לעמידה  ביצוע  כלי  ישמש  זה 

המשמר לאי פסילת אף קול.
נמסר, כי בכלל הערים ברחבי 
לתפילת  מנינים  אורגנו  הארץ 

הבחירות,  ביום  כותיקין  שחרית 
להתפרס  יוכלו  שהפעילים  כדי 
בעבודה בשטח החל משעת בוקר 
נפת־ שהקלפיות  לאחר  מוקדמת, 

חות בשעה 7.00 בבוקר.
בצל  האיומה  הסכנה  לנוכח 
בהצל־ כבד  לסחף  הכבד  החשש 

שחרתו  החילוניות  המפלגות  חת 

ויסודי  ערכי  עקירת  דגלם  על 
הדת נמסר, כי אלפי ורבבות ילדי 
במקומות  היום  יתכנסו  התשב"ר 
לימודיהם לתפילות רבים לאבינו 
לבם  מעמקי  ויזעקו  שבשמים 

הטהור להצלחת המערכה 
עם ישראל מלווה היום בתפי־

לה את אלפי הפעילים שהתגייסו 

והנחישות  המרץ  במלוא  לפעול 
הגור־ המערכה  להצלחת  להביא 
לפ־ הדת  שונאי  יוכלו  לבל  לית 
ולהוציא  הדת  חומות  בגדרי  רוץ 
בציבור  לפגוע  זממם  את  לפועל 
לנציגינו  כוח  לתת  וכדי  החרדי, 
הנאמנים לעמוד בפרץ ולתקן את 

כל מה שהרסו שונאי הדת. 

היום תערך התפילה המיוחדת על 
ציון מרן הרה"ק מבעלזא זי"ע
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03-8055000

055-6705758

055-6705758

055-6705758

*2973

02-6404903 1

ומ־ החירום  מצב  לאור  החליטו 
חלק  ולקחת  להצביע  הדת  לחמת 
בבחירות הגורליות, ובכך לעשות 
מבעלזא  הגה"ק  מרו  צדיק  רצון 

זי"ע. 
נמסר  המיוחד  מהמוקד  ואכן 
מאות  הגיעו  עתה  עד  כי  אמש 
שמות של אנשים שהחליטו הפעם 
להצביע והם יוזכרו לטובה ולבר־

כה בתפילה המיוחדת והמרטיטה 
4.00 בשעה  היום  בע"ה  שתיערך 

אחה"צ.
היום  גם  כי  נמסר  מהמוקד 
עדיין  ניתן  אחה"צ  שעות  עד 
שמות  להעברת  שמות.  לשלוח 
ושם  המלא  השם  את  למלא  יש 
האם ולשלוח לפני מועד האזכרה 
במייל  או   02-5385145 בפקס 

.LI025385251@Gmail.com

בתוך כך, עפ"י בקשת הרבנים 
שליט"א נקרא כל אחד ואחד ללא 
היום  גם  להקדיש  הכלל  מן  יוצא 
הק־ סביבתו  את  לבדוק  כדי  זמן 

מכר  לו  יש  אולי  והרחוקה,  רובה 
כלל  שבדרך  משפחה  קרוב  או 
לא  כמובן  בבחירות,  מצביע  אינו 
מדובר כשרבו מובהק אומר שלא 

מסיבה  אלא  בבחירות,  להשתתף 
הפ־ כי  להבין  עליו  ואחרת,  כזאת 

עם הדבר שונה, הבחירות הללו הן 
אינן פוליטיות, הן גורליות לנו ולו 
כאחד. הם יקבעו האם נוכל להמ־

שיך לחיות כאן כיהודים, או שחס 
אפשרויות  לחפש  ניאלץ  וחלילה 

אחרות.
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יתגדל ויתקדש שמיה רבא
עקבתי  ישראל  בית  עמך  רבבות  עם  יחד 
הכינוס  אחרי  רבה  ובהתרגשות  בדריכות 
שלא  השם'  'קידוש  במעמד  האדיר  ההיסטורי 
גדולי  ורבנן  מרנן  עמדו  שבראשו  כמוהו  היה 
צדיקי הדור ארזי הלבנון ואדירי התורה שליט"א 

את  השמיעו  אשר 
 – ברמה  ה'  קול 
הקדוש  החוב  על 
יראי  על  המוטל 
שמו  וחושבי  ה' 
עבור   להצביע 
יהדות  רשימת 
התורה ג' - להצלת 
התורה  עולם 
עצמאות  והבטחת 

החינוך הטהור.
ההתכנסות  על 
האצילו  האדירה 
קדשם  זיו  מהוד 
שרי ואלופי התורה 
קודש  עם  ראשי 
גדולי וצדיקי הדור 
אשר  שליט"א, 
חרד  פיהם  למוצא 
ישראל  בית  עם 
קצווי  בכל  כולו 
הוא  ומי  תבל, 
בסוד  יבוא  אשר 

קדושים להרהר אחר הוראת קדשם.
ממלכת  ראשי  ישראל  רועי  של  פניהם  על 
משא  רובץ  הטהור  שכמם  על  אשר  התורה, 
של  הטהור  והחינוך  הישיבות  עולם  כולו,  הדור 
דמותו  ועיצוב  חינוכו  ישראל,  ילדי  אלפי  מאות 
היתה    - ישראל  עם  של  וההלכתית  התורנית 
גופם  כל  את  האופפת  הקודש  חרדת  ניכרת 
של  לפתחה  האורבות  האיומות  הגזירות  לנוכח 
היהדות הנאמנה בסכנת ביטולה של תורה רח"ל.

אור  קדומים  הוד  חפף  הגדול  המעמד  על 
עליון  וקדושי  גדולי  הני  של  מעלה  רום  מופלא 
הדורות  וצדיקי  גאוני  כמלאכים  הראשונים 
גאב"ד  איש'  ה'חזון  בעל   הגה"ק  ובראשם 
טשעבין וגאב"ד בריסק זי"ע ואתם יחד כל גאוני 
ברורה  כהלכה  קבעו  אשר   - הדורות  וצדיקי 
שלטון  לחיזוק  בבחירות  ההשתתפות  חובת  את 

התורה בישראל. 
באזנינו עדיין מהדהד - קול ה' בהדר של האי 
צבא-ות  ה'  למלאך  הדומה  הרב  מופלא  צדיק 
רבן של ישראל הגה"ק מבעלזא זי"ע, אשר מתוך 
ביקש  העליונות,  בספירות  הטמירה  דביקותו 
במוצאי יום הבחירות מהמשב"ק – לצאת ולברר 
כבוד  המבקשים  אלו  של  מספרם  נתרבו  'האם 
זאך  האבן  'ציא  כלשה"ק  לא!  חלילה  או  שמים' 

גיאמערט אידין וואס זיי ווילן כבוד שמים, אדער 
חלילה נישט' (האם נתרבו יהודים הצביעו למען 
עליון  קדוש  כאשר  לא)  חלילה  או  שמים  כבוד 
מעלה  שרפי  ירעדו  הטהור  ולזכרו  שלשמו  זה 
ומטה - ראה בכל קול בבחירות - ענין של ריבוי 
כבוד שמים וקידוש שמו 

יתברך בעולם.
החוצב  ה'  קול  את 
שמענו  אשר  אש  להבות 
בית  המוני  עם  יחד 
קדשם  מפי  ישראל 
מנהיגי  העדה  עיני  של 
בקריאת  שיצאו  הדור, 
אחים  נרגשת,  קודש 
הק'  תורתנו  יקרים! 
וצווחת  אלינו  מתחננת 
בכל עוז – שריפה נוראה 
בהיכלי  לה  משתוללת 
לכלות  המאיימת  התורה 
חלילה את גווילי הקודש 
סנהדריה,  בביטול 
באהבה  והוגיה  לומדיה 
אוצו  אנא!  ובמורא. 
התורה  להצלת  חושו 
אשר קיומה מוטל על כף 
עת  לא  כאשר  המאזניים 
לחשות בשעה גורלית זו.

שיצאה  הזעקה 
לנו  'תנו  הדור  רועי  של  הטהור  לבם  מנהמת 
הסיפים,  אמות  את  לזעזע  חייבת  וחכמיה'  יבנה 
ה'  לעזרת  לצאת  אחד  כל  את  המחייבת 
בגיבורים בהצבעה למען רשימת יהדות התורה 

שסימנה ג'.
שמענו בחרדת קודש את פסק דינם של רועי 
גודל  בדבר  הדור  וצדיקי  מאורי  העדה  ועיני 
בבחירות  מלהשתתף  חלילה  ההימנעות  איסור 
העומדים  התורה  יהדות  נציגי  עבור  ומלהצביע 
ציינו  כאשר   – ה'  מלחמת  את  ומנהלים  בפרץ 
שבהימנעות נעשים בעקיפין שותף לכל פירצות 
כל  יעזרו  לא  שמים  ובדין   - וגרורותיהם  הדת 

תירוצים.
  אותם 54 רגעים ההיסטוריים של ההתכנסות 
ייכתב  ואף  בתודעתנו  ייצרבו  בקודש,  הנהדרת 
ואנו  באים  ימים  הנה  כי  הימים,  דברי  ספר  על 
מופלאה  באחדות  כקדם,  ימינו  לחדש  זוכים 
הקריאה  יוצאת  כולם  ומפי  במחנינו,  השוררת 
וחיזוקה  לקיומה   - המלוכה'  את  ונחדש  'בואו 
של התורה וערכיה המקודשים, לפעול ולעשות 
כפי יכולתו בשעות הקריטיות שנותרו  אחד  כל 
לחיזוק  פעלים  להרבות  המערכה,  לסיום  עד 
יתברך  שמו  מקדשי  בריבוי  הרשימה  של  כוחה 

בעולם.

א. ישראל

התירוצים שלך

זריזין מקדימין למצוות!!!
"הם לא מבינים שהבחירות מחר 

חשובות כמו התורה והתפילה שלהם..."

מגארליץ  האדמו"ר  כ"ק  שנשא  בדברים 
חשיבות  על  האחרונה  השבת  במהלך  שליט"א 
עבור  ולהצביע  בבחירות  ההשתתפות  ונחיצות 
מה  את  סיפר  ג',  אות  שסימנה  התורה  יהדות 
מנ־ רבי  הצדיק  הגאון  מחותנו  בעצמו  ששמע 

את   – קוממיות  גאב''ד  זצ"ל  מנדלזון   מנדל  חם 
ה'מעשה רב' שהיה לאביו הגה''ק  רבי בנימין זי''ע 
ועו־ זי''ע,  איש'  ה'חזון  מרן  עם  קוממיות  גאב''ד 

שלפני  ביום  ערב  לעת  זה  היה  הוי:  כך  דהוי  בדא 

זי"ע  בנימין  רבי  הגאב"ד  ישב  כאשר   – הבחירות 
בצוותא חדא עם מרן הגה"ק בעל החזון איש זי"ע 
מחוץ לביתו שבגבעת רוקח בב"ב, וכראות החזו"א 
נענה  לתפילה,  הכנסת  לבית  ההולכים  יהודים 
ואמר לגאב"ד דקוממיות: "הרב מקוממיות, רואים 
מנחה  לתפילת  ההולכים  אלו  יקרים  יהודים  אתם 
ומעריב ויש להם שיעורי תורה? אבל מסופקני אם 
חשו־ מחר  של  שהבחירות  המה  ומכירים  מבינים 

בות כתלמוד תורה ותפלה שלהם...".

גאב''ד קוממיות הגאון 
jpg.רבי מנחם מנדל מנדלזון זצ''ל

אביו הגאון הגדול רבי בנימין זצ''ל 
jpg.גאב''ד קוממיות

הזעקה שיצאה 
מנהמת לבם 

הטהור של רועי 
הדור מחייבת את 

כל אחד לצאת 
לעזרת ה' בגיבורים 

בהצבעה למען 
רשימת יהדות 

התורה שסימנה ג'
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בני ברק: יהדות התורה במיצג הסברה ייחודי ברחובה של עיר

השא־ מפני  הסכנה  רקע  על 
הגורליות  הבחירות  לקראת  ננות 
מטה  השיק  הנאמנה,  ליהדות 
מיזם  ברק  בבני  התורה'  'יהדות 
הבוחרים  את  להעיר  שמטרתו 
ביום  להצביע  לצאת  הרדומים 

הבחירות. 
פעילי  הניחו  המיזם,  במסגרת 
של  ברחובה  מצבות  דמויי  המטה 
עיר בבני ברק ועליהם נכתב: "פה 
בחירה  זכות  בעלי  ידי  על  יטמנו 
שאננים  שישבו  אחריות  חסרי 

בביתם ביום הבחירות".
נוספים  כיתובים  מכיל  המיצג 
להתרחש  שעלול  את  המסבירים 
הק־ בשבועות  ישראל  בארץ  ח"ו 

השנאה  ומפלגות  במידה  רובים 
המערכת  את  ויובילו  ראש  ירימו 
הפוליטית יממה לאחר הבחירות.

כיצד  המחישו  בדבריהם 
אברכי  בתקציבי  אכזרי  קיצוץ 
בירידה  להוביל  עלול  הכוללים 
קו־ "ספרי  תורה.  בלומדי  ח"ו 

מבלי  שננטשו  ואגדה  הלכה  דש, 
נאלצו  שלומדיהם  לאחר  לומד 
בעקבות  התורה  עולם  את  לעזוב 
לצד  דרקוניות  כלכליות  גזירות 
שע־ ישראל  בחורי  של  נשמות 

לאחר  הישיבות  היכלי  את  זבו 
התקציב  בקיצוצי  עמדו  שלא 

החדים".
לי־ של  שעות  אלפי  עם  "יחד 
לפרנסתם  עמלים  של  תורה  מוד 
הילדים  בקצבאות  קיצוץ  שעקב 
להוסיף  נאלצו  הכנסה  והבטחת 
עם  בצוותא  עבודה,  שעות  עוד 
זכים  תשב"ר  של  פיהם  הבל 
בלימודי  זוהמה  שנפשם  וטהורים 

ליב"ה".
עם  אחת  בכפיפה  זאת  "כל 
יהודים  של  זכויות  ואלפי  מאות 
לעבוד  עליהם  שנאסר  כשרים 
ול־ שמים  יראת  ומתוך  בהפרדה 

שמור על החינוך הטהור והקדוש 
שקיבלו הי"ד".

"נותרו  במילים:  חותם  המיצג 
רק 72 שעות לעצור את הזוועות" 
מהשאננות  לצאת  קריאה  תוך 

התורה  יהדות  רשימת  את  ולחזק 
ג' ביום הבחירות.  אוניו יורק   לונדון?

עימות מרתק בנושא השקעות נדל“ן בחו“ל

מציגה:

ישי ברסלויער
מנכ''ל SIDRE, זרוע הנדל''ן
של קבוצת בסדנו בארה''ב

”המעצמה הכלכלית הגדולה
בעולם, ההזדמנויות לעולם

“!USA - לא נגמרות

ניו יורק
אלי פרוש
מנכ“ל פרוש
השקעות נדל“ן
”הפאונד הנמוך, התשואה
הגבוהה והנגישות
הקרובה - אנגליה“

לונדון

רביעי | י״ח אלול (18/9) | 19:30-21:30
להרשמה: 1800-801-802מתחם work up, בר כוכבא 23, בני ברק

דרשת התעוררות בענין הבחירות בביהמ"ד 
קהילות יעקב בודאפעסט בביתר

שליט"א  בודאפעסט  גאב"ד 
בשבת  התעוררות  דרשת  נשא 
את  לעורר  התורה  קריאת  לפני 

הציבור להשתתף בבחירות. 
דהרי  הראשון  בדבר  התחיל  
וע־ חכמים  דברי  לשמוע  מצוה 

גדולי  וכל  יורוך  אשר  ככל  שית 
וצדיקי הדור אמרו שחיוב על כל 
ולבחור  בבחירות  להשתתף  אחד 
ביהדות התורה שסימנה ג', ואותם 
מתערב  אינו  רבם  אשר  קהילות 
לכאן,  ולא  לכאן  לא  אומר  ואינו 
אדמו"ר  מרן  אמר  כבר  לאלה 
מויזניץ שליט"א שהוא אומר להם 
שאומרים  ומה  לבחירות.  שילכו 
גדולי  עבדינן  דקמאי  דשליחותא 

וצדיקי הדור מדור הקודם, האמת 
אף  שעברו  השנים  העשרות  דכל 
שעיקר  כזה  מצב  היה  לא  פעם 
ועל  ה'  על  ולגדף  לחרף  הבחירות 
לנצח  יותר  שרוצה  וכמה  משיחו 
החר־ ונגד  הדת  נגד  מדבר  הוא 

קורה  היה  זה  ואם  ה'  לדבר  דים 
באירופה או בשאר מדינות העולם 
כבר היו צועקים שזה אנטישמיות 
וכאן אף אחד אינו מוחה בידם חוץ 
וא"כ  ג',  שסימנה  התורה  מיהדות 
הדור  שצדיקי  ק"ו  של  בנו  בן  ק"ו 
ביותר  מחייבים  היו  הקודם  מדור 
שמים  שם  לקדש  כדי  בדורינו 

ברבים.
הגיע  שפעם  ידענא  עובדא 

בעל  למרן  עיירה  של  רב  איזה 
שיש  על  צערו  והביע  חיים  חפץ 
כמה יהודים שפותחים חנויותיהם 
ומה  חיים  החפץ  שאלו  בשבתות, 
הרב  ענה  זה,  נגד  עושה  כבודו 
דבר  שום  לעשות  יכול  לא  הוא 
ולא  אלימים  אנשים  שהם  נגדם 
ישמעו בקולו, אמר לו החפץ האם 
אמת,  מעשיהם?  נגד  מוחים  אתם 
יכולים  לא  אתם  מעשיהם  לבטל 
אתם  יכולים.  אתם  למחות  אבל 
עכד"ק.  למחות  לפחות  חייבים 
יהדות  כלל  אנחנו  נכון  ולפי"ז   -
ואפשרותנו  בכוחנו  אין  החרדית 
המחאה  אבל  בהם  למחות  אפילו 
שאנו  בזה  לעשות  יכולים  שאנו 
התורה  יהדות  עבור  בוחרים 
שלנו  המחאה  וזה  ג'  שסימנה 

בריש גלי. 
ולכן כל אחד אשר חרד לדבר 

החפץ  בעל  מרן  של  פסקו  כפי  ה' 
מעשיהם  נגד  למחות  חייב  חיים 
ודיבוריהם של רשעי ישראל, וזה 
יהדות  עבור  יבחרו  שכולם  ע"י 
הורה שסימנה ג' ומי שיכול להש־

ומי  זאת,  שיעשה  אחרים  על  פיע 
שאינו יכול שיאמר תהילים באותו 
שהלימוד  יכוון  כשלומד  או  יום 
יהיה לזכות הצלחה שיהיה קידוש 
שיתרבו  ע"י  ברבים  שמים  שם 
התורה  ליהדות  נציגים  ועוד  עוד 
שהם יוכלו לבטל זממם של רשעי 
ישראל, וע"י שנעשה ההשתדלות 
להרבות  מצידנו  שאפשר  מה 
ג"כ  שהקב"ה  נזכה  שמים,  כבוד 
הרש־ וכל  שיתקיים  בידינו  יסייע 

תעביר  כי  תכלה,  כעשן  כולה  עה 
כל  ונזכה  הארץ  מן  זדון  ממשלת 
של  בספרן  לכוח"ט  ישראל  כלל 

צדיקים. אכיה"ר.

03-8055000

12:00

16:30

17:00
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מחיר הנפט מזנק בחדות בעקבות 
מתקפת הטרור על מתקני נפט בסעודיה

מאת שלמה גרין 

מתקפת הטרור על מתקני הנפט 
באבקאיק שבסעודיה, בהם מופקים 
הנפט  מתפוקת  אחוזים  חמישה 
העולמית, מקפיצה את מחירי הנפט 
בעולם: עם פתיחת יום המסחר זינקו 
חוזי הנפט האמריקאי בכ־11.6 אחוז 
מסוג  וחבית  לחבית,  דולר  ל־61.21 
התייקרה  העולמי)  (הנפט  ברנט 
אחרי  דולר,  ל־67.48  אחוז  ב־12 
שמוקדם יותר זינק המחיר בעשרים 

אחוזים בקירוב. 
בוב יוגר, מנהל חטיבת החוזים 
ערך  ניירות  במיזוהו  העתידיים 
שקורה  מה  "זה  כי  אמר  בארה"ב 
החבית,  את  מצית  כשמישהו 
אחד  וזהו  גולמי,  נפט  הרבה  יש 
על  ביותר  התנודתיים  התחומים 
היא  סעודיה  הארץ.  כדור  פני 

היצואנית הגדולה ביותר".

במטרה להוריד את המחירים, 
הודיע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ 
אמש כי הורה לשחרר נפט גולמי 
של  האסטרטגיים  הנפט  ממאגרי 
ארה"ב כדי לשמר את היצע הנפט 
חריג,  במהלך  מדובר  בשווקים. 
מסוימת  להתמתנות  הביא  שאכן 

בעליות המחירים. 
הראשי  האסטרטג  פגוט,  יניב 
כי  אומר  איילון  ההשקעות  בבית 
מתקני  בצמד  הדרמטי  "הפיגוע 
הסעודית  בערב  הגדולים  הנפט 
ו־1.5  חביות  מיליון   7 המפיקים 
כמותו  יום   מידי  חביות  מיליון 
המפרץ  מלחמת  מאז  נראה  לא 
למספר  לגרוע  עשוי  הראשונה, 
שבועות כ־5 מיליון חביות מהיצע 
הנפט העולמי היומי.  יש בכך בכ־
די לשנות באופן חד את תמונת צד 
ההיצע ולהביא לזינוק חד במחיר 
מידי  מוקדם  ואולם  נפט  חבית 

לבצע הערכות מושכלות בנדון. 
"לסעודים  כי  מוסיף  פגוט 
שהפיקו כ־9.8 מיליון חביות ביום 
ישנה  החולף  בחודש  בממוצע 
כ־2.3  של  יומית  יתר  קיבולת 
ישנן  לאמריקנים  חביות,  מיליון 
גדולות  אסטרטגיות  נפט  רזרבות 
השקולות ל־57 ימי ייצור של נפט 
של  לתקופות  המיועדים  סעודי 
ולמ־ לרוסים  וגם  בהיצע  מחסור 

יתר  קיבולת  ישנה  נוספות  דינות 
לא מנוצלת ואולם השבתת מתקן 
ולא  הסעודי  בערב  הגדול  הייצור 
הלא  הפגיעות  מכך  חמור  פחות 
אסטרטגיים  מתקנים  של  נתפשת 
לה־ צפויה  טרור  להתקפות  אלו 

פרמיית  של  מחדש  לתמחור  ביא 
הנפט  במחירי  הגלומה  הסיכון 
הביקוש  אתגרי  למרות  בעולם 
הצמיחה  בקצב  מהאטה  הנובעים 

העולמית".

חשוד בגניבת רכב נהרג 
בתאונה במהלך מצוד משטרתי

מאת חיים מרגליות

תאונת  חוקרת  המשטרה 
סמוך  שהתרחשה  קטלנית  דרכים 
נהרג  במסגרתה  עוז,  ניצני  למחלף 
תושב טייבה כאשר נהג ברכב שד־

התנועה  לכיוון  בניגוד  כגנוב  ווח 
שניים  נפצעו  בו  אחר  ברכב  ופגע 

באורח בינוני.
האירוע החל עם דיווח על רכב 
 .65 בכביש  בתנועה  הנמצא  גנוב 
הרכב  את  איתרה  משטרה  ניידת 

לנהג  וקראה  עירון  למחלף  סמוך 
הנהג  אולם  הדרך,  בצד  לעצור 
לכיוון   6 כביש  אל  במנוסה  פתח 
דרום וכאשר הבחין במחסום המ־

עוז,  ניצני  למחלף  סמוך  שטרתי 
בניגוד  צפונה  ונסע  'פרסה'  ביצע 
בר־ שהתנגש  עד  התנועה,  לכיוון 

כב נוסף שהגיע ממול. 
למקום  שהגיעו  רפואה  גורמי 
קבעו את מותו של נהג הרכב, תו־
שב טייבה בן 33, ושני יושבי הרכב 
הנפגע נפצעו כאמור באורח בינו־
מאיר  הרפואי  המרכז  אל  ופונו  ני 

בכפר סבא. 
נוסע נוסף שישב ברכב הגנוב, 
על  נעצר   33 בן  העין  ראש  תושב 
לא־ סריקות,  בתום  המשטרה  ידי 

חר שנמלט רגלית מזירת התאונה 
והוא הועבר להמשך חקירה.

ירושלים: נעצר חשוד שפרץ 
לישיבות וגנב כספים

מאת חיים מרגליות

לישיבות  שפרץ  חשוד  נעצר 
כסף  לגנוב  במטרה  בירושלים 
חשפו  המשטרה  חוקרי  ורכוש. 
את זהותו של החשוד ועצרו אותו 

לחקירה.
מזה  מנהלת  ישראל  משטרת 
כשבועיים חקירה סמויה בעקבות 
לישיבות  התפרצות  מקרי  שני 

שבי־ שאול  גבעת  שכונת  באזור 
סכומי  נגנבו  במהלכן  רושלים, 
השייכים  וחפצים  שונים  כסף 

לתלמידים.
החקירה  התקדמות  עם 
הצ־ והראיות,  הממצאים  ואיסוף 

את  לאתר  המשטרה  חוקרי  ליחו 
אותו  ועצרו  החשוד  של  זהותו 
להימלט  שניסה  לאחר  לחקירה 
להתפרצות  בחשד  מהשוטרים, 

במטרה לבצע עבירה.
"עבירות  כי  אמרו  במשטרה 
פוגעות  והגניבה  ההתפרצות 
בבטחונו  הן  באזרח  ישיר  באופן 
אנו  כן  ועל  ברכושו,  והן  האישי 
העומדים  האמצעים  בכל  נפעל 
אל  להגיע  מנת  על  לרשותנו 
את  ולהשיב  לנסות  החשודים, 
בגין  לדין  להביאם  הגנוב,  הרכוש 

מעשיהם".

פתח תקוה: שני 
ילדים נפצעו 
בתאונה בדרך 
לתלמוד תורה
מאת חיים מרגליות

שהתרחשה  דרכים  בתאונת 
בשעות הבוקר של יום שני, נפגעו 
הדר  גני  בשכונת  מרכב  ילדים  שני 
בפתח תקוה. השניים נפגעו מרכב 
לכיוון  רגלית  כשצעדו  חולף  פרטי 

הת"ת בו הם מתחנכים. 
באיחוד  חובש  צעירי  ישראל 
רא־ סיוע  "הענקנו  סיפר:  הצלה 

שוני בזירת התאונה לשני הילדים 
כתוצאה  וקל  בינוני  שנפצעו 
שנפגעו  לאחר  ופציעות  מחבלות 
לת־ בדרכם  כשהיו  פרטי  מרכב 

פונו  הם  מכן  לאחר  תורה.  למוד 
להמשך קבלת טיפול רפואי בבית 

החולים".
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השאננות שלך
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/  י. ברזל מאחורי הכותרות

תקיפת שדות הנפט בסעודיה: האיראנים נועזים הרבה 
יותר ומלחמה בין סעודיה לאיראן קרובה מתמיד

שאחד  הסעודית,  בערב  הנפט  מתקני  של  התקיפה 
מהם, אבקאיק, נחשב לגדול מסוגו בעולם, הינה הפגיעה 
הקינטית החמורה ביותר במתקני נפט במפרץ מאז מלח־
מת המפרץ הראשונה, מבחינת היקף הנזק והמשמעויות 

הכלכליות שלה. 
המלחמה  לגבולות  מעבר  הרבה  חורגים  האירועים 
בתימן ובמיוחד אם יסתבר מעל כל ספק שהתקיפה בו־

צעה משטחה של איראן. בנסיבות אלה יש לקחת בחשבון 
כי גם אם האיראנים אינם מעונינים להביא להתדרדרות 
סיכונים  לקחת  מוכנים  הם  הברית,  ארצות  מול  רחבה 
מעבר למה שעשו עד כה. זאת, בין השאר, מתוך הערכה 
המפרץ  ומדינות  הסעודים  והן  האמריקאי  הנשיא  שהן 

האחרות, אינם מעונינים בהסלמה רחבה. 
"ההתקפה המסיבית של החות'ים השבוע על מתקני 
השני".  ההרתעה  "מאזן  בפיהם  כונתה  בסעודיה  הנפט 
שבו־ כמה  לפני  התרחש  זו  באסטרטגיה  הראשון  השלב 
בסעו־ נפט  ומתקני  נפט  מכליות  תקפו  כשהחותים  עות, 

דיה ובאיחוד האמירויות" כותב צבי בראל בהארץ. "את 
פירות "מאזן ההרתעה" הראשון קטפו החותים כשאיחוד 
האמירויות החלה להסיג את כוחותיה מתימן. המורדים 
הנתמכים בידי איראן גמלו על צעד זה בהפסקת תקיפו־

תיהם נגד איחוד האמירויות.
"הצלחתה של ההתקפה בשבת תזין ככל הנראה את 
סעו־ אדמת  על  מטרות  לתקוף  להמשיך  החותים  כוונת 

דיה, במרחק כ־1,500 קילומטרים, באמצעות המזל"טים 
שסיפקה לה איראן. תקוותם היא שסעודיה תלך בדרכה 
יעדי  נגד  תקיפותיה  את  ותעצור  האמירויות  איחוד  של 
כוח  עמדת  לבסס  החותים  מקווים  זאת,  לצד  המורדים. 
במשא ומתן ההולך ומתגבש לקראת פתרון מדיני בתימן.
פי־ האמירויות  לאיחוד  סעודיה  בין  הטריז  "תקיעת 

ריאד  שכוננה  הערבית"  ה"קואליציה  את  למעשה  רקה 
ב־2015 כדי לבלום את השפעתה של איראן בתימן, למגר 
את שלטון החותים - שכבשו את הבירה צנעא שנה קודם 
ארה"ב  סעודית.  חסות  למדינת  תימן  את  ולהפוך   - לכן 
ישיר  ומתן  משא  לפתיחת  נוסף  בניסיון  לאחרונה  החלה 
יכול  לא  כי  בוושינגטון  ההבנה  תרמו  לכך  החותים.  עם 
יכולותיהן  חרף  בתימן,  למלחמה  צבאי  פתרון  להיות 
האמירויות,  ואיחוד  סעודיה  של  העדיפות  הצבאיות 
כלפי  טראמפ,  דונלד  הנשיא,  של  במדיניותו  השינוי  וכן 
איראן ומאמציו לפתוח במשא ומתן ישיר עם נשיאה, חסן 

רוחאני.
"כבר בקיץ החלו איחוד האמירויות והחותים במשא 
ומתן, כפי שגילה שייח נעים קאסם, סגנו של מזכ"ל חיז־
בללה חסן נסרללה, בראיון לרשת אל־מיאדין באותו חו־

דש. איראן, שהתירה לחותים לפתוח שגרירות בטהראן, 
היא כנראה שותפה פעילה במשא ומתן הזה וייתכן שהיא 
סעודיה,  לבין  בינה  ההדורים  ליישור  מנוף  גם  בו  רואה 
אחרי ארבע שנים של נתק ועוינות. באותו ראיון הבהיר 
קאסם כי איראן היתה תמיד בעד פתרון מדיני בתימן וכי 
ולכלול  להתרחב  עשוי  הוא  להסכם,  יגיעו  הצדדים  "אם 
את כל הצדדים המעורבים והמשפיעים". כלומר, לשפר 

גם את היחסים בין מדינות המפרץ לאיראן.
החותים  עבור  כהצלחה  אמנם  יפורש  כזה  "מהלך 
שעלתה  ממלחמה  סעודיה  את  ישחרר  גם  אבל  ואיראן, 
ממשיך  ומחירה  דולרים  מיליארדי  עשרות  כה  עד  לה 
ריאד  של  מעמדה  את  לשפר  עשוי  אף  הוא  להאמיר. 
לסיומו  ולהביא  למוקצית,  נחשבת  היא  שם  בוושינגטון, 
הנשק  מכירת  סביב  לטראמפ  הקונגרס  בין  המאבק  של 

לסעודיה.
"פתרון מדיני לא יוכל להסתכם רק בהפסקת אש או 
פוליטית  דרכים  מפת  הצגת  ידרוש  הוא  כוחות.  בנסיגת 
וכלכלית לתקופה שאחרי המלחמה. חלוקת מוקדי הכוח 
הפוליטיים והחלת תקציב שוויוני תצטרך לבוא על פת־

רונה באופן שישביע את רצונם של החותים. שני נושאים 
אלה היו במשך שנים עילה למלחמה בין החותים לממשל 
התימני – הרבה לפני שהמלחמה בתימן מוסגרה כמאבק 

בין איראן לסעודיה וארה"ב.

סעודיה תישא בנטל

החותים  בהנהגתם,  הפנימיות  המחלוקות  "חרף 
הן  תימן  של  שיקומה  בנטל  שיישא  מי  כי  היטב  מבינים 
סעודיה ויתר מדינות המפרץ ולא איראן. יציבות השלטון 
התימני בהנהגתם - ובשיתוף מפלגות ושבטים שתומכים 
כעת בממשלה המוכרת וחסרת הכוח בראשות עבד ראבו 
המשטר  של  ביחסיו  בעיקר  תלויה  תהיה  האדי -  מנסור 

העתידי עם המדינות השכנות.
בנאומים  כשהדגישו  עקיף  באופן  רמזו  הם  כך  "על 
שתי  במלחמה.  וישראל  ארה"ב  של  חלקן  את  והצהרות 
לפ־ והאמירויות  סעודיה  על  שכפו  כמי  הוצגו  המדינות 

איראן.  נגד  ממאבקן  כחלק  החותים,  נגד  במלחמה  תוח 
הפיתול הרטורי הזה נועד להבהיר כי לכאורה אין מחלו־

קת בין החותים לסעודים במישור האידאולוגי, הדתי או 
האסטרטגי, וכי ברגע שארה"ב וישראל יחדלו להתערב 

בנעשה בתימן, אפשר יהיה להגיע לפתרון.
בשלבים  לשכנע  יכולה  אולי  היתה  זאת  "תפישה 
הראשונים של המלחמה. אולם בתום ארבע שנים שבהן 
רעב  מהפצצות,  תימנים  אזרחים  אלפי  עשרות  נהרגו 
בעוני  וחיים  גג  קורת  ללא  נותרו  ומיליונים   – ומחלות 
שהתפתחה  מקומית  מלחמה  רק  עוד  אינה  זו   – מחריד 
למלחמה בין מדינות באמצעות שליחים (מלחמת פרוק־

סי), כמו בסוריה או בלוב. זהו מאבק בינלאומי על יוקרה 

והשפעה, במדינה שמעמדה דומה במידה רבה למעמדה 
וחשיבותה  כלכלי  ערך  חסרת  תימן  אפגניסטאן.  של 
האסטרטגית מוגבלת, בשל מיקומה על פתחו של ים סוף.

"אין דין ים סוף ומצרי באב אל־מנדב כדינם של מצרי 
הורמוז והמפרץ הפרסי. לא מבחינת היקף הסחר וכמויות 
במדינות  מוקפת  תימן  ובעיקר,  בהם.  שעוברים  הנפט 
חזקות כמו מצרים וסעודיה, בצי האמריקאי ובמרחק גם 
ישראל. אלה יכולות להבטיח את השיט החופשי באזור 
הנהגת  תחת  תהיה  זו  אם  גם  תימן,  של  כיבושה  ללא  גם 

החותים.
נוכחותה  הגדלת  מפני  הוא  כזה  במקרה  "החשש 
הצבאית של איראן בתימן ובעיקר לאורך חופיה. אולם, 
ובסוריה,  בלבנון  שלה  והאינטרסים  ממעמדה  בשונה 
החזקת צבא או צי איראני במרחק רב מנמלי המפרץ מנו־

עליה  ותטיל  כה  עד  טהראן  שאימצה  לאסטרטגיה  גדת 
זה  בהקשר  מיותר  לא  אדירה.  וצבאית  כלכלית  מעמסה 
לא  איראן  ללבנון  או  לסוריה  שאפילו  כך  על  להצביע 
בעיקר  נשענת  היא  ובעיראק  צבאה  של  חטיבות  שיגרה 

על מיליציות מקומיות.
צבאית  כנציגות  ישמשו  שהחותים  הוא  אחר  "חשש 
כזרוע  המשמש  בלבנון  לחיזבללה  בדומה  איראן,  של 
החותים  בין  להבדיל  ראוי  כאן  גם  ישראל.  מול  צבאית 
כמו  אורתודוקסים  שיעים  אינם  החותים  לחיזבללה. 
ככל  איראן,  עם  הדתית  שהברית  מכאן  השיעים בלבנון. 
ומוסל־ מערבית  תפישה  של  תולדה  היא  קיימת,  שהיא 

מית־סונית.
"איראן לא הקימה את הכוחות החותים כפי שטיפחה 
המרד  על  טרמפ  תפסה  היא  חיזבללה.  של  הקמתו  את 
הערבי  האביב  מהפכת  לפני  תימן  ממשלת  נגד  שלהם 
ואחריו, ואין כל ודאות שהיא תוכל להישען עליהם אח־

רי סיום המלחמה. בנוסף לכך, לעומת חיזבללה המנוהל 
במבנה היררכי צייתני, החותים הם ערב־רב של שבטים 
להיאבק  כדי  שהתאחדו  פנימיות,  ממחלוקות  הסובלים 
ספק  ראוי.  תקציבי  נתח  על  ובעיקר  שלטוני  מעמד  על 
אם אחרי שיושג הסכם על חלקם בשלטון – הצפוי להיות 
למען  או  איראן  למען  להילחם  יתגייסו  הם  משמעותי – 

כל מדינה אחרת.
"נראה כי עבור כל הצדדים, המלחמה בתימן הגיעה 
לשלב ההבשלה שמעניק לפתרון המדיני סיכויים טובים 
יחסית. העייפות האמריקאית, המחלוקת, אם לא הקרע, 
בין סעודיה לאיחוד האמירויות, לחצן של מדינות אירופה 
לסיים את המלחמה, היעדרה של הכרעה צבאית והמשא 
חוברים  אלה  כל   – לארה"ב  איראן  בין  המבעבע  ומתן 
להזדמנות לסיים את הטרגדיה האנושית החמורה ביותר.

עליית מדרגה בתעוזה האיראנית

במאמר שפרסמו במגזין המכון למחקרי בטחון לאומי 
החוקרים, יואל גוז'נסקי, אלדד שביט וס' שיין הם טוע־

נים כי התגובות מצדן של ערב הסעודית וארצות הברית 
סותרים  שבחלקם  אינטרסים  מספר  של  משילוב  ייגזרו 
אלה את אלה: לשתי המדינות יש מחד גיסא ענין להעניש 
מעונינות  אינן  הן  גיסא  מאידך  אך  איראן  את  ולהרתיע 
לאחר  במיוחד  רחבה,  למערכה  האזור  בגרירת  להסתכן 
כך,  או  כך  הסעודית.  הפגיעות  שאת  ביתר  שהומחשה 
להגיב  המדינות  בשתי  ההנהגות  על  הלחצים  כי  סביר 
השוני  "למרות  כי  טוענים  הם  ישראל"  "מבחינת  יגברו. 
באופי הזירות יש במהלכיה של איראן מסר עקיף וברור 
יכולה  היא  אותן  המתקדמות,  הצבאיות  יכולותיה  לגבי 
להפעיל, גם לא משטחה, נוכח המשך התקיפות הישרא־

ליות בסוריה ובעיראק, כמו גם רמז אפשרי למקרה של 
התדרדרות צבאית בין ישראל לחיזבללה בלבנון.

שאחד  הסעודית,  בערב  הנפט  מתקני  על  "התקיפה 
מהם, אבקאיק, נחשב לגדול מסוגו בעולם, הינה הפגיעה 
הקינטית החמורה ביותר במתקני נפט במפרץ מאז מלח־
מת המפרץ הראשונה, מבחינת היקף הנזק והמשמעויות 
הכלכליות שלה" הם כותבים במאמר שהתפרסם במגזין 
המכון למחקרי ביטחון לאומי. "מדובר בגריעה זמנית של 
5.7 מיליון חביות ליום כ־50% מיכולת ההפקה הסעודית 
מיליון   9.85 על  באוגוסט  עמדה  הסעודית  ההפקה  (סך 
עד  העולמית).  מהתפוקה  כ־5%  שהם  ביום,  נפט  חביות 
כה הסעודים שומרים על איפול באשר לפרטיו המלאים 
שהם  תוך  כרגיל",  "עסקים  לשדר  ומנסים  האירוע  של 
היכולת  בידם  יש  וכי  בנפש  נפגעים  אין  כי  מדגישים 
הם  זה  בשלב  במהרה.  רגיל  נפט  הפקת  לקצב  לחזור 
בניגוד  איראן,  כלפי  מאשימה  אצבע  מלהפנות  נמנעים 
במאי  לאיראן  שיוחסו  התקיפות  לאחר  לתגובותיהם 
וביולי על מכליות נפט במפרץ ומתקני נפט בממלכה. גם 
אם הסעודים יצליחו לחזור לתפוקה חלקית ואף מלאה 
הנפט  הפקת  שרשרת  של  הפגיעות  הומחשה  במהרה 

במדינות המפרץ.
מיהר  מצדו,  פומפאו,  מייק  האמריקאי,  החוץ  "שר 
דונלד  הנשיא  ואילו  איראן  על  ההאשמה  את  להטיל 
הברית  ארצות  כי  וצייץ  בדבריו  יותר  זהיר  היה  טראמפ 
יודעת מי עומד מאחורי התקיפה, אך נמנע מלנקוב בש־
מותנה  להגיב",  ומוכנה  "דרוכה  היא  וכי  איראן,  של  מה 
באימות הנתונים. לדבריו, "הממשל ממתין לתגובת הס־

עודים באשר למי עומד מאחורי התקיפה וכיצד ברצונם 
המסתמכים  האמריקאית  בתקשורת  דיווחים  להמשיך". 
על גורמים אמריקאים רשמיים מסרו כי התקיפה בוצעה 
טילי   12 של  שיגור  וכללה  איראן  של  משטחה  ישירות 
במדויק  לפגוע  שהצליחו  מל"טים,  מ־20  ויותר  שיוט 

הממשל  שפרסם  אוויר  תצלומי  ניתוח  שנקבעו.  ביעדים 
פגי־ בערך 19  שיוט:  טילי  יותר  שנורו  מציג  האמריקאי 

עות בכ־17 מבנים באבקאיק, ו־2 מבנים בקרייס.
"גם אם קיימות עדיין שאלות באשר למאפיינים הט־
קטיים של המתקפה ובעיקר סוג האמל"ח (אמצעי לחי־
עלית  מהווה  מימושה  כי  שנראה  הרי  שוגר,  ומהיכן  מה) 
מדרגה משמעותית במערכה שמתנהלת בין איראן ובעלי 
ובראשן  הערביות  המפרץ  מדינות  לבין  באזור  בריתה 
הנפט  באספקת  לפגוע  האיראני  האיום  הסעודית.  ערב 
ובעיתוי  עליה,  שמוטלות  לסנקציות  בתגובה  העולמית 
רגיש זה בו נשיא צרפת מנסה לקבל הסכמה אמריקאית 
לפיצוי חלקי לאיראן, מקבל משנה תוקף ומעיד על נחי־

שותה של איראן להמחיש את כוח ההיזק שלה גם במחיר 
המשטר  כי  להניח  שסביר  הגם  להתדרדרות,  סיכון  של 
לא  האמריקאי  והממשל  הסעודים  כי  מעריך  האיראני 

ימהרו לגרור את האזור למערכה צבאית רחבה.

השלכות אפשריות לאירועים

"בשלב זה, עדיין לא ברורה מידת הנזק ארוך הטווח 
היא  כעת  וההערכה  הסעודים  הנפט  למתקני  שנגרם 
ואולם  הקרובים  בימים  יחזור  ההפקה  מכושר  שחלק 
כדי  לפחות.  שבועות  מספר  תוך   – ההפקה  כושר  מלוא 
הם  כי  הודיעו  הסעודים  המחירים  עליות  עם  להתמודד 
הודיע  טראמפ  והנשיא  שלהם  מהמאגרים  נפט  ישחררו 
הנפט  בשוק  הפגיעה  את  למתן  תפעל  הברית  ארצות  כי 
האס־ ממאגריה  נפט  לשחרר  כך  לשם  ותשקול  העולמי 

אבקאיק  השבתת  אם  אולם,  הצורך.  במידת  טרטגיים 
תהיה ממושכת יתכן כי בטווח הרחוק יותר השוק יתקשה 
לספוג אותה ותיווצר עלייה משמעותית יותר במחירים.

"האיראנים מנסים, באמצעות בעלי בריתם החות'ים, 
מהמלח־ כחלק  אותה  להציג  לפגיעה,  אחריות  שנטלו 
פעמים  החות'ים  פגעו  במהלכה  בתימן  המתמשכת  מה 
הנפט  בתעשיית  וגם  הסעודית  ערב  של  בשטחה  רבות 
הרבה  חורגים  האחרונים  האירועים  אולם,  בממלכה. 
יסתבר  אם  ובמיוחד  בתימן  המלחמה  לגבולות  מעבר 
איראן.  של  משטחה  בוצעה  שהתקיפה  ספק  כל  מעל 
האיראנים  אם  גם  כי  בחשבון  לקחת  יש  אלה  בנסיבות 
ארצות  מול  רחבה  להתדרדרות  להביא  מעוניינים  אינם 
הברית הם מוכנים לקחת סיכונים מעבר למה שעשו עד 
האמריקאי  הנשיא  שהן  הערכה  מתוך  השאר,  בין  כה. 
והן הסעודים ומדינות המפרץ האחרות אינם מעוניינים, 
הוכיחו  כבר  האירופאים  וכי  רחבה,  בהסלמה  כאמור, 
הם  כמה  עד  במפרץ  במכליות  הקודם  הפגיעות  בסיבוב 
חוששים מהסלמה צבאית. הנכונות האיראנית לקחת על 
ובראשונה  בראש  משקף  יותר  גדול  סיכון  הפעם  עצמה 
את המחיר שהיא מוכנה לשלם כדי לנסות לחלץ עצמה 
המו־ הכבד  מהלחץ  ובעיקר  האמריקאיות  מהסנקציות 

על יכולתה לייצא נפט, ולו בכמות מוגבלת. אולם,  פעל 
יש במהלכיה גם משום איתות עקיף לישראל, המתפארת 
בתקיפותיה בסוריה ובעיראק, לגבי יכולותיה הצבאיות 
של איראן להגיב לאו דווקא משטחה, באמצעות אמל"ח 

מתקדם.
הברית  וארצות  הסעודית  ערב  של  מצדן  "התגובות 
בחלקם:  סותרים  אינטרסים  מספר  של  משילוב  ייגזרו 
לשתי המדינות יש מחד גיסא ענין להעניש ולהרתיע את 
איראן אך מאידך גיסא הן אינן מעונינות להסתכן בגרירת 
ביתר  שהומחשה  לאחר  במיוחד  רחבה,  למערכה  האזור 

שאת הפגיעות הסעודית:
במערכה  שנים  מספר  כבר  שקועים  הסעודים   •
לאור  יותר  עוד  קשה  הפכה  שלאחרונה  בתימן  מורכבת 
הס־ בערב  יעדים  על  החות'ים  של  ההתקפות  הסלמת 
עודית, הצלחותיהם בתימן והנסיגה הצבאית של איחוד 
האמירויות מתימן. זאת לצד הנזק הנגרם לדימוי של ערב 
הסעודית, הן כ"נמר של נייר" והן כתורמת לאסון ההומ־
ניטרי בתימן. מבחינה מדיניות דיפלומטית, התגובה הס־

עודית עד כה הייתה מדודה ומינורית, ביחס הפוך למידת 
הנזק. על־פי סוכנות הידיעות הסעודית יורש העצר הס־
עודי, מחמד בן־סלמן, הדגיש בשיחות טלפון עם הנשיא 
מחמד  האמירויות,  איחוד  של  העצר  יורש  ועם  טראמפ 
התקיפה  על  להגיב  ונכונה  ערוכה  שהממלכה  בן־זאיד, 
הטרוריסטית ולהתמודד עם השלכותיה, אך ללא האש־

מרסנים  הממלכה  על  ישנם  בפועל,  כבעבר.  איראן,  מת 
שונים, בעיקר כאלו הקשורים, כאמור, לנחיתות הצבאית 
האסטרטגיים.  מתקניה  של  ולפגיעות  איראן  מול  שלה 
הח־ במתקנים  לפגיעה  להיות  יכולות  כלכלית  מבחינה 

שובים ביותר של 'ארמקו' השלכות שליליות על יכולתה 
כדי  החברה  ממניות  חלק  לציבור  להנפיק  הממלכה  של 
שוב  תיבחן  פוליטית  ומבחינה  נחוצות  רפורמות  לממן 
מנהיגותו של מחמד בן-סלמן, שהמלחמה בתימן רשומה 

על שמו ושלא צבר הישגים בתחום מדיניות החוץ.
האמ־ הממשל  כי  מעדיפים  היו  הסעודית  בערב   •

האיראנים.  נגד  צבאית  גם  ויפעל  נחישות  יראה  ריקאי 
מאשימה  אצבע  להפנות  כה  עד  סעודי  היסוס  זאת,  עם 
מהתדרדרות  שהחששות  כך  על  להעיד  יכול  איראן  נגד 
גבוהות ויתכן גם כי קיימים ספקות באשר לכוונותיו של 
לפועל  להוציא  נכונותו  למידת  באשר  טראמפ  הנשיא 
מהלך צבאי נגד איראן ובעיקר להתחייב לאחר מכן להגן 
על ערב הסעודית. יודגש כי גם אם תהייה נכונות, הלכה 
של  האפשרויות  אופרטיבית  צבאית  מבחינה  למעשה, 
ערב הסעודית מוגבלות, בוודאי אם הם שוקלים תגובה 

ישירה מול נכסים איראניים. 

*2973

בנה מבנה בניגוד לדין וללא היתר וחוייב לפצות את המדינה
מאת חיים מרגליות

בירו־ השלום  המשפט  בית 
א־טור,  שכונת  תושב  חייב  שלים 
של  בסכום  המדינה  את  לפצות 
133,492 ש"ח בגין עלויות הריסת 

המבנה שבנה בניגוד לדין.
מבנה  בעצמו  בנה  הנאשם 
בשכונת  בבעלותו  קרקע  גבי  על 
בניגוד  וזאת  בירושלים,  א־טור 
השנים  במהלך  היתר.  וללא  לדין 
משפטיים  הליכים  נגדו  התקיימו 

עליו  כי  נקבע  במהלכם  רבים, 
כל  כן,  כמו  המבנה.  את  להרוס 
בקשותיו לעיכוב ביצוע ההחלטה 
הע־ ידי  על  נדחו  ההריסה  בדבר 

גם  בענינו.  שדנו  השונות  רכאות 
נדח־ לבג"ץ  התושב  של  עתירתו 

לבירור  זכה  ענינו  כי  ונקבע  תה, 
משפטי ממצה.

ההריסה  את  ביצע  משלא 
חייבת  היתה  בעצמו,  המבנה  של 
הרבים  הדין  פסקי  נוכח  המדינה, 
ההריסה  את  לבצע  בענין,  שניתנו 
בהקדם האפשרי. ביצוע ההריסה 

נמשך כ־10 שעות. 

לאחר ביצוע ההריסה, הגישה 
פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי) 
כי  בטענה  התושב,  נגד  תביעה 
את  המדינה  לקופת  לשלם  עליו 
עלויות הריסת המבנה, וכן עלויות 
של  סכום  על  שעמדו  האבטחה, 
133,492 ש"ח. בית המשפט קיבל 
את התביעה במלואה, ופסק כי על 
הנתבע לשלם לקופת המדינה את 
בנו־ והאבטחה.  ההריסה  עלויות 

בהוצאות  לשאת  נדרש  הוא  סף, 
ובשכר  ההליכים  בגין  המדינה 
בסכום  המדינה  כוח  בא  טרחת 

כולל של 25 אלף ש"ח.
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כך נראה מועמד 'כחול־לבן' לראשות הממשלה? 

בני גנץ התנצל – ושוב השתלח בציבור החרדי  
יו"ר כחול לבן, בני גנץ, התנצל על כרזת 'החרדים נוהרים לקלפיות' אך באותה נשימה טרח 'להזכיר' להם 

"להצביע עד מאה אחוז, לא עד מאה ועשרים אחוז" ^ אישי ציבור: "חייבים להתלכד נגד ההסתה הנוראה – 
חובה לחזק את רשימת יהדות התורה"

מאת מאיר ברגר

בני  נוסח  התנצלות  נראית  כך 
ניסה  גנץ,  בני  לבן,  כחול  יו"ר  גנץ: 
הכנסת  לערוץ  בראיון  אתמול 
להביע התנצלות על הכרזה שהש־

וותה את אחוזי ההצבעה בעיר תל 
אביב ובעיר בני ברק.

"מי  נכתב  הכרזה  בכותרת 
חילונית  אחדות  ממשלת  שרוצה 
ובהמשכה  להצביע,  לצאת  חייב 
צוין כי שיעור ההצבעה בתל אביב 

אחוזים   77 מול  אחוזים   63 הוא 
בבני ברק.

התכוונו  לא  ממש  "אנחנו 
ראה  כי  והודה  גנץ,  אמר  לפגוע 
הסערה,  את  שעוררה  הכרזה  את 
היא  הקפיצה,  לא  היא  "אותי 

הראתה לי נתונים סטטיסטיים".
פגע  שזה  בדיעבד  "הבנתי 
לא  זאת  מצטער,  ואני  באנשים 
הכוונה. החרדים צריכים להצביע, 
אמונתם",  פי  על  שיצביעו  רצוי 

התנצל גנץ.
למרות זאת התקשה גנץ שלא 
המצביעים  לעבר  'עקיצה'  לשגר 
בני  בתושבי  ולהשתלח  החרדים 
ברק המבקשים לממש את זכותם 

הדמוקרטית ביום הבחירות.
משפט  פעם  אותי  לימדו  "הם 
שיש להם חופש הצבעה ואין להם 
זה  את  שיעשו  אז  בחירה,  חופש 
קורא  ואני  מכירים  שהם  בשיטה 

עד  לא  אחוז,  מאה  עד  לכולם, 
להצביע",  אחוז,  ועשרים  מאה 
האנטישמית  לטענה  ברמזו  אמר 
אביגדור  ביתנו  ישראל  יו"ר  של 
מצבי־ המתים  "גם  לפיה  ליברמן 

עים בציבור החרדי".
כי  בתגובה  אמרו  ציבור  אישי 
בוחלות  אינו  השנאה  "מפלגות 
הח־ בילד  כשמדובר  דבר.  בשום 

חייבים  אדום.  קו  שום  אין   – רדי 
הנוראה  ההסתה  נגד  להתלכד 
ולחזק את רשימת יהדות התורה".
בפרי־ מדובר  "אין  לדבריהם, 
שכן  תורה,  בגופי  מדובר  בילגיה. 
ראש  ירימו  השנאה  מפלגות  אם 
מש־ יגבר,  כוחן  הבחירות  ובליל 

יחלש  התורה  שכח  הדבר  מעות 
ח"ו. על כל אחד ואחד לעשות כל 
שביכולתו כדי להגביר ולחזק את 
רשימת היהדות הנאמנה – יהדות 

התורה ג'".    

ירושלים: נעצר חשוד 
שפרץ לישיבות וגנב כספים

מאת חיים מרגליות

לישיבות  שפרץ  חשוד  נעצר 
כסף  לגנוב  במטרה  בירושלים 
חשפו  המשטרה  חוקרי  ורכוש. 
את זהותו של החשוד ועצרו אותו 

לחקירה.
מזה  מנהלת  ישראל  משטרת 
כשבועיים חקירה סמויה בעקבות 
לישיבות  התפרצות  מקרי  שני 
שבי־ שאול  גבעת  שכונת  באזור 

סכומי  נגנבו  במהלכן  רושלים, 
השייכים  וחפצים  שונים  כסף 

לתלמידים.
החקירה  התקדמות  עם 

הצ־ והראיות,  הממצאים  ואיסוף 
את  לאתר  המשטרה  חוקרי  ליחו 
אותו  ועצרו  החשוד  של  זהותו 
להימלט  שניסה  לאחר  לחקירה 
להתפרצות  בחשד  מהשוטרים, 

במטרה לבצע עבירה.
"עבירות  כי  אמרו  במשטרה 
פוגעות  והגניבה  ההתפרצות 
בבטחונו  הן  באזרח  ישיר  באופן 
אנו  כן  ועל  ברכושו,  והן  האישי 
העומדים  האמצעים  בכל  נפעל 
אל  להגיע  מנת  על  לרשותנו 
את  ולהשיב  לנסות  החשודים, 
בגין  לדין  להביאם  הגנוב,  הרכוש 

מעשיהם".

עשרות רבני רוסיה התאספו ליומיים של לימוד
הרבנים השלוחים הגיעו מעשרות ערים ברוסיה ^ לימודים בחברותא ושיעורי תורה ^ שיעור מרכזי עם רבה של רוסיה ^ שבתי בבית ה'

מאת א. למל

חודש  לקראת  ראויה  כהכנה 
הרבנים  של  ידיהם  בו  תשרי, 
הקודש,  בעבודת  לעייפה  עמוסות 
ערים  ברבני  מדובר  כאשר  ביחוד 

והמלאכה  קודש,  ושלוחי  ברוסיה 
במוס־ התאספו   - מאוד  עד  רחבה 
ערי  מרבני  כשלושים  הבירה  קבה 
בתורה  לימוד  של  ליומיים  השדה, 
ובחסידות,  בנגלה  הקדושה, 
כאשר  שונות,  ובהנהגות  בהלכה 

בחברותות  נעשה  הלימוד 
תורה  בשיעורי  ובהשתתפות 

מאורגנים. 
את השיעור המרכזי מסר רבה 
הראשי של רוסיה, הגאון רבי בע־

רל לאזאר שליט״א, בנושא בישול 

הת־ ארוכה  שעה  ובמשך  עכו"ם, 
חשובות  בהלכות  הרבנים  פלפלו 

ומעשיות אלו. 
שיעורי  לצד  היה  זה  שיעור 
תורה נוספים שנמסרו בידי רבנים 
דייני  בהם  מומחים,  הוראה  ומורי 

לרוסיה,  הראשית  הרבנות  ורבני 
הכלים'  'ארגזי  את  מילאו  אשר 
ועצות  חשוב  במידע  הרבנים,  של 
מחכימות לניהול נכון של הקהילה 
וב־ אחריותם,  שתחת  היהודית 

היהדות  הנגשת  בתחום  עיקר 
של  הבא  הדור   - והנוער  לילדים 
מוש־ שבהם  ברוסיה,  היהודים 

גדולים  משאבים  שנה  מדי  קעים 
במיוחד. 

של  רעיונו  פרי  הינה  היוזמה 
זל־ הרב  השליח  פערם  העיר  רב 

ארגון  מנהל  עם  ויחד  דייטש,  מן 
הרב  השליח   - 'יחד'  הצעירים 
יצא  ממוסקבה,  ווילנסקי  מענדל 
הרעיון לפועל במתחם בית חב"ד 
בח־ ז'וקובקא,  בשכונת  המפואר 

אלכסנדר  הרב  הקהילה  רב  סות 
הרבנים  בפני  העמיד  אשר  ברדה, 
הדרו־ התנאים  כל  את  האורחים 

על  לשקוד  לרבנים  שסייעו  שים 
ברציפות,  יומיים  במשך  התורה 
ומשם חזרו בטיסות וברכבות, כל 
כשהם   - ולקהילתו  לעירו  אחד 
רעננים,  בכוחות  וגדושים  מלאים 
והע־ הנוראים  הימים  לקראת 

יהודי  אלפי  עם  הקדושה  בודה 
רוסיה.

קנס של יותר מחצי מיליון שקלים לחברה ולמנהליה שלא שילמו שכר מינימום
האגף  שערך  חקירה  בעקבות 
העבודה  בזרוע  פלילית  לאכיפה 
בית  והרווחה,  העבודה  במשרד 
אביב  בתל  לעבודה  האזורי  הדין 
מנהליה,  שני  ועל  חברה  על  גזר 
של  כולל  סכום  לשלם  ובנו,  אב 
זכויות  הפרת  על  שקל   507,000
עבודה  למפקח  והפרעה  עובדים 

בביצוע עבודתו.  
שעוסקת  בחברה  מדובר 
מוצרי  ושיווק  סחר  ייצוא,  ביבוא, 
תעשייה  באזור  שפעלה  נקיון 
העסיקה  החברה  שומרון.  קרני 
הרשות  תושבי  עובדים  עשרה 
ששילמה  מבלי  הפלסטינית, 
בחוק.  כקבוע  מינימום  שכר  להם 
מי־ שכר  תשלום  אי  של  עבירה 
הח־ העבירות  על  נמנית  נימום 

העבודה  חוקי  מבין  ביותר  מורות 

הסוציאליים.  
מז־ השופטת  קביעת  פי  על 
תמונה  עלתה  מהראיות  רחי־לוי, 
כי  לגביה,  ספק  כל  שאין  ברורה 
נבחן  שעניינם  העובדים  עשרת 
השתכ־ לא  התביעה  במסגרת 
בניגוד  וזאת,  מינימום  שכר  רו 
שכר  השתכר  חלקם  לחוק. 
בל־ לשעה  שקלים   9 של  נמוך 
חלקם   - רבות  שנים  במשך  בד, 
מ-10 למעלה  של  בתקופה  אף 

שנים. 
החברה  את  הרשיע  הדין  בית 
סכום  החברה  על  וגזר  ומנהליה, 
של 250,000 שקל בגין אי תשלום 
עובדים,  לעשרה  מינימום  שכר 
ועל שני מנהליה, שהיו בעלי אח־
ככל  עשו  ולא  משרה  נושאי  ריות 
נגזרו  העבירות,  את  למנוע  שניתן 

בגין  שקל  כ־52,000  עוד  סה"כ 
עבירה זו. 

 בנוסף, וכפי שהתבקש בכתב 
סויד  רים  עו"ד  שהגישה  האישום 
הע־ בזרוע  המשפטית  מהלשכה 

והרווחה,  העבודה  במשרד  בודה 
ולמנה־ לחברה  הורה  אף  ביה"ד 
ליה לשלם לעובדים שעניינם נדון 
190,000 ע"ס  פיצויים  בביה"ד 
לעו־ להקנות  מנת  על  וזאת,  שקל 

כנפגעי  ומהיר  יעיל  סעד  בדים 
עבירה. 

הורשעו   בה  נוספת  עבירה 
מנהלי החברה והחברה עצמה היא 
הפרעה למפקח עבודה להשתמש 
בזכויותיו, בכך שלא המציאו מס־
מכים למפקחי המאשימה ואף לא 
תוך  דין  פי  על  לחקירה  התייצבו 
את  ממלאים  שאינם  לכך  מודעות 

דרישת מפקח העבודה. על עבירה 
החברה  ועל  המנהלים  על  נגזר  זו 
הח־ כן  כמו  שקל.   15,000 לשלם 

להימנע  התחייבו  ומנהליה  ברה 
שכר  חוק  על  עבירה  מביצוע 
מינימום בתוך 3 שנים ממועד גזר 

הדין.
מינהל  מנהלת  סולימני,  הגב' 
העבודה  משרד  ואכיפה,  הסדרה 
שהע־ הקשיים  והרווחה: "למרות 

רימו הנאשמים על חוקרי המינהל 
הצלחנו  התיק,  חקירת  במסגרת 
להוכחת  הראיות  את  להביא 
מי־ שכר  תשלום  אי  העבירות. 

בכיסו  ישירה  פגיעה  הנו  נימום 
גזל  היא  התוצאה  העובד.  של 
מהעובד של שכר שהמחוקק קבע 
המינימלי  כשכר  התחתון,  כרף 
בתמורה  לקבל  חייב  עובד  שכל 

בכבוד.  להשתכר  כדי  לעבודתו 
וסמכויות  מינימום  שכר  חוק 
יהודה  באזור  גם  חלים  האכיפה 
ויאכוף,  ימשיך  המינהל  ושומרון. 
החוקים  את  לסמכויותיו,  בהתאם 
עובדים  על  החלים  הסוציאליים 
אזרחות  בעלי  שאינם  פלסטיניים 

ישראלית".  
לוי,  עו"ד  הראשית  התובעת 
אמרה  והרווחה,  העבודה  משרד 
את  מדגים  הנוכחי  "המקרה  כי 
הפלילית.  האכיפה  של  החשיבות 
המדובר בעובדים מוחלשים שלא 
זכויותיהם  על  לעמוד  הצליחו 
הקוגנטיות, קיימת חשיבות להת־

ערבות המדינה על מנת לשמור על 
העבודה.  בשוק  בסיסיות  נורמות 
בקביעת המחוקק שחוק שכ"מ חל 
גם על מעסיקים מעבר לקו הירוק 

תושבי  שאינם  לעובדים  ובנוגע 
תושבי  עם  שעובדים  ישראל 
ישראל כתף אל כתף, המטרה היא 
אותם  על  והגנה  שוויון  אי  מניעת 
עובדים. השכר שקיבלו העובדים 
ירד  האישום  בכתב  המוזכרים 
באופן  המינימום  שכר  מגובה 
המי־ כושר  ניצול  תוך  משמעותי 
לאורך  העובדים  של  הנמוך  קוח 
זמן רב. באמצעות ההרשעה בבית 
שגזר  והענישה  לעבודה  הדין 
מרתיע  מסר  מועבר  הדין,  בית 
פחות  ולא  חוק.  מפרי  למעסיקים 
שבאמצעות  מקווה  אני   - חשוב 
לעובדים  פיצוי  ליתן  ההחלטה 
בנסיבות כאלה, יהיה תמריץ לעו־
מעסי־ כנגד  תלונות  להגיש  בדים 

חוקי  על  עבירות  שמבצעים  קים 
העבודה".
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כלל ביטוח ופיננסים נכנסת לשותפות 
במתחם כורזין עם צמח המרמן 

לשו־ נכנסת  ופיננסים  ביטוח  כלל 
חברת  בגבעתיים.  כורזין  במתחם  תפות 
השהם,  אבן  מחברת  רוכשת  הביטוח 
חברה־בת המוחזקת בחלקים שווים על 
אסטרטגיות,  ואורוקום  המרמן  צמח  ידי 
משטחי  אחוז  ל־70  במקרקעין  זכויות 
בפרויקט  והחניון  התעסוקה  המסחר, 

תמורת 101 מיליון שקל.
כ־600  הינו  הפרויקט  הקמת  עלות 
תשקיע  ביטוח  כלל  כאשר  שקל  מיליון 
הז־ לרכישת  בנוסף  שקל  מיליון  כ־250 
כויות בקרקע. מתחם כורזין הינו פרויקט 
מ"ר  אלף  כ־44  הכולל  שימושים  מעורב 
תת  חניון  מסחר,  מ"ר  כ־1,100  תעסוקה, 
הגבוהות.  בקומות  יח"ד  ו־46  קרקעי 
נוספת  תב"ע  ליזום  החברות  בכוונת 
משמעותיות  זכויות  הוספת  הכוללת 

בתעסוקה.
צמח  החברות  רכשו   2017 בשלהי 

ובן  פייגלין  משפחות  בבעלות  המרמן, 
בבעלות  אסטרטגיות,  ואורקום  אברהם, 
בכורזין  הקרקע  את  חלפון,  ואבי  אורן 

מחברת מצלאוי ב־83.5 מיליון שקל. 
עתיד  בגבעתיים  כורזין  מתחם 
להיות אחד המתחמים התוססים ומעו־

שטחי  ויכלול  דן,  בגוש  השימושים  רבי 
ציבור  מבני  מגורים,  מסחר,  תעסוקה, 
ממוקם  אשר  פתוחים,  נופש  ושטחי 
בסמיכות  העיר,  של  הדרומי  בחלקה 
תחבורה  עורק  על  דוד,  אלוף  לשדרות 
השומר  תל  מחלף  את  המקשר  מרכזי 
אביב  תל  העיר  מרכז  עם   (4 כביש  (על 
הרכבת  של  הסגול  לקו  ובצמידות 

הקלה.
בין  תחום  כורזין  התעשייה  אזור   
הירדן  משמר  במזרח,  כורזין  הרחובות 
בצפון ודרך אלוף שדה בדרום. במסגרת 
תכנית גב/418 החלה על כל אזור התע־

תוך  במקום,  הבניה  זכויות  יוגדלו  שייה, 
תוספת זכויות בניה למגורים במגרשים 
כ־12  ויכללו  ומסחר  לתעסוקה  בייעוד 
למתחם  שימושים.  מעורבי  מגדלים 
ישירות  אליו  ישירה  גישה  מתוכננת 
אלוף  כביש  על  המתוכנן  חדש  מצומת 

שדה. 
צמח המרמן הינה חברת בניה שמ־

ניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך של 
תל אביב. החברה עוסקת בעיקר בתחום 
גדולים  פרויקטים  של  והביצוע  הייזום 
נוספים  פרויקטים  בביצוע  וכן  למגורים 
לחברות מובילות במשק הישראלי בשי־

טת ”Turn- Key Project ". הפעילות 
היזמית של הקבוצה מתמקדת במגורים 
שטחי  בבניית  וכן  ויוקרתיים  עממיים 

היי-טק, מסחר, משרדים ותעשייה. 
על  חתמה  החברה  האחרונה  בשנה 
שורה של עסקאות שהגדילו את נכסיו. 
דירה  של  במכרז  זכיה  העסקאות:  בין 
להשכיר בכרמיאל, פרויקט מגורים במ־

תחם מכבי יפו בדרום תל אביב יחד עם 
ועסקה  ישראל  ואלעד  לוינשטין  קבוצת 
הש־ בהוד  שקל  מיליון   200 של  בהיקף 

ואלעד  שפיר  מגורים,  אפריקה  יחד  רון 

ישראל.
של  הכספים  סמנכ"ל  אמור,  דוד 

רואות  "החברות  כי  ציין  המרמן  צמח 
ובח־ בפרויקט  אמון  הבעת  זו  בעסקה 

ופיננסים  ביטוח  כלל  חברת  מצד  ברות 
זה  ראשון  פעולה  שתוף  על  ומברכות 

ביניהם". 
ומנהל  למנכ"ל,  משנה  דורי,  יוסי 
חטיבת ההשקעות בכלל ביטוח ופיננסים 
מנהלת  ופיננסים  ביטוח  "כלל  כי  מסר 
כיום נכסים בהיקף של כ־207 מיליארדי 
שקלים, גידול של כ־6% מתחילת 2019. 
יוצא  פועל  היא  מניב  בנדל"ן  ההשקעה 
של יישום האסטרטגיה של החברה לה־
גדלת ההשקעות ארוכת הטווח של הח־

של  מניבים,  פרויקטים  באמצעות  ברה, 
המייצרים  ותזרימיים,  איכותיים  נכסים 
תשואה מותאמת סיכון בתיקי העמיתים 
והנוסטרו. אנחנו שמחים שהתאפשר לנו 
להשקיע בפרויקט משמעותי זה, שיינתן 

מענה מגוון באזור שוקק פעילות". 

הכלכלנים מעריכים: קיצוצים, עליית 
מסים וגידול בגרעון לאחר הבחירות

מאת שלמה גרין

ממשית  פעולה  שנראה  "סביר 
הגרעון  להורדת  הממשלה  של 
עליית  תקציבי,  קיצוץ  שתכלול 
הגרעון  ביעד  גידול  ואף  מיסים 
את־ העריך  כך   ,"2020 בתקציב 
כלכלה  אגף  ראש  קליין,  עפר  מול 
ופיננסים,  ביטוח  בהראל  ומחקר 
הבחירות  תוצאות  פרסום  לקראת 

הערב. 
הסוגיות  בין  כי  מציין  קליין 
הרבות שיגיעו מהר מאוד לפתחה 
לציין  ניתן  החדשה  הממשלה  של 
שני  במיוחד  הכלכלי  במישור 
ופתיחת  הגרעון  עליית  נושאים: 

הציבורי.  במגזר  השכר  הסכמי 
כאחוז  שהגרעון  מעריכים  "אנו 
במתינות,  ויעלה  ימשיך  מהתוצר 
הכנסות  יהיו  שלא  בהנחה  זאת 

חריגות", הוסיף קליין. 
הרא־ האסטרטג  פגוט  יניב 
"חוסר  כי   מציין  באיילון  שי 
מקבל  אשר  הפוליטית  היציבות 
הנוכ־ הבחירות  בסקרי  ביטוי 

אפשרות  על  המצביעים  חיים 
קואליציוני,  סתום  למבוי  ריאלית 
המשקי־ מעיני  שינה  גורע  אינו 

כל  כי  מניחים  המשקיעים  עים. 
מחויבת  תהא  עתידית  ממשלה 
מחודשת  תקציבית  לאחריות 
וכי  חופשית  כלכלה  של  וערכים 

הנוכחית  הבחירות  מערכת  בתום 
חד־ קואליציה  זאת  בכל  תתגבש 

בחירות  למערכת  נדרדר  ולא  שה 
נוספת".

וחוסר  "היה  כי   מוסיף  פגוט 
לא־ יתפזר  הפוליטית  הוודאות 

הסיכון  אפיקי  אזי  הבחירות  חר 
ואולם  גבית  רוח  לקבל  צפויים 
צפוי  הפוליטי  השיתוק  המשך 
של  זמנית  באכזבה  להתקבל 
להתמ־ יחזרו  ואלו  המשקיעים 

הגלובליים  המאקרו  בנתוני  קד 
לק־ המרכזי  ככלי  והמקומיים 
ולהת־ השקעה  החלטות  בלת 

המקומית  מהפוליטיקה  עלם 
המבאישה".

רכשתם מכשיר חשמלי חדש? המשווק מחויב 
לפנות מביתכם ללא תשלום את המוצרים הישנים

לקראת החגים, המשרד להגנת 
הצרכנים  בעבור  מחדד  הסביבה 
פינוי  נוהל  לפי  זכויותיהם  את 
הלקוח,  מבית  חשמליים  מוצרים 

מכוח חוק פסולת אלקטרונית.
אלקטרו־ פסולת  פינוי  נוהל 

לאזרחים  השירות  את  מעגן  נית 
חשמליים  מוצרים  פינוי  בעת 

ואלקטרוניים מבתיהם כאשר הם 
דומים.  חדשים  מוצרים  רוכשים 
מידה  אמות  לקבוע  הנוהל  מטרת 
יבוצע  תנאים  באלו  למשווקים 
הלקוח  מבית  ישן  ציוד  של  פינוי 
תמורה  או  תשלום  דרישת  בלא 
המוצר  אספקת  במועד  אחרת 

החדש.

של  המשווקים  החוק,  על־פי 
המ־ ואלקטרוני  חשמלי  ציוד 

מחויבים  ביתי  לשימוש  גם  תאים 
המכירה  במועד  מהלקוח  לקבל 
ציוד  פסולת  האספקה  במועד  או 
שמקורה  ואלקטרוני  חשמלי 
דומה,  ואלקטרוני  חשמלי  בציוד 
הדומים  במשקל  או  בכמות  והיא 
תש־ דרישת  בלא  הנמכר,  למוצר 

על  אחרת  תמורה  או  ממנו  לום 
כך.

לפ־ צריך  המשווק  לב:  שימו 
נות את הפסולת האלקטרונית רק 
שימוש  נעשה  שבו  סביר  ממקום 
יפונה  מקרר  (לדוגמה,  כלל  בדרך 
מהמטבח או מכונת כביסה מחדר 
הכביסה) או מהמקום שבו המוצר 
חייב  הישן  הציוד  מוצב.  החדש 
להיות מנותק מחשמל, מגז, ממים, 

או  קבוע  חיבור  מכל  או  מרהיט 
ארעי לתשתיות או לחפצים.

המשווק  חריגים,  במקרים 
תשלום  מהלקוח  לדרוש  רשאי 
באישור  וזאת  אחרת,  תמורה  או 
מראש ובסיכום במעמד המכירה. 
למשל - כאשר הציוד הישן נמצא 
בקומה שלישית ומעלה בבנין שבו 
אפשר  אי  כאשר  או  מעלית  אין 
הורדת  לשם  במעלית  להשתמש 
מביא  הלקוח  (אם  הישן  הציוד 
לכניסת  הישן  הציוד  את  בעצמו 
בגין  תשלום  ייגבה  לא  הבניין 
הפינוי). במקרה של חריגה מנוהל 
היישום  גוף  אל  לפנות  אפשר  זה 
או  המשווק  עם  הקשור  המוכר 
לה־ המשרד  של  ציבור  פניות  אל 
pniot@ בדוא"ל:  הסביבה  גנת 

.sviva.gov.il
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בלק סייג' האמריקנית: "שבעה מגעים ביום בין 
מטוסים מסחריים לכלי טיס בלתי מאוישים"

הכטב"מים  התקפת  בעקבות 
רב  ערך  בעלי  נפט  משאבי  על 
Technologies ,בערב הסעודית
האמרי־ היצרנית  סייג'),  (בלק 
שילוב  בפיתוח,  המתמחה  קנית 
מערכות  פתרונות  של  ופריסה 
את  להגביר  קוראת  כטב"מים  נגד 
המוכנות להתמודדות עם האיום. 

סייג'  בלק  נשיא  שמידט,  ריק 
הכטב"מים  "התקפת  כי  אומר 
דו־ רק  היא  הזאת  האחרונה 

איום  כמה  שמראה  אחת  גמה 
הכטב"מים מתמשך כשאנו רואים 

הכלכלה  על  שלו  ההשפעה  את 
של  הצרכנים  כל  ועל  העולמית 
בפעולה  לנקוט  עלינו  וגז.  נפט 
היום בארה"ב כדי להבטיח שהת־
באינטרסים  תפגע  לא  דומה  קפה 

הלאומיים שלנו".
הזאת  האחרונה  "ההתקפה 
דוגמה  עוד  הוא  הסעודית  בערב 
לאיום המתמשך הזה על תשתיות 
על  דבר  של  ובסופו  קריטיות 
כולם",  של  והבטיחות  הבטחון 
שותף  מייסד  רומרו,  דייב  אמר 
הברית  "ארצות  סייג'.  בלק  של 

ובעלות הברית שלה צריכות לט־
המציאות  הזה.  באיום  מיידית  פל 
מגעים  שבעה  בממוצע  שיש  היא 
מטו־ ליד  בארה"ב  ביום  חזותיים 

בטיסה -  ופרטיים  מסחריים  סים 
למזלנו אף מטוס מסחרי לא נפגע, 
בינתיים. ראינו כבר את הטליבאן 
מלחמה  כנשק  ברחפנים  משתמש 
והמודיעין  התובנות  באפגניסטן. 
שמדינות  לנו  אומרים  בענף  שלנו 
כנשק  רחפנים  נחילי  מפתחות 
הטכנו־ מפניהם.  להישמר  ועלינו 

לוגיה והידע קיימים".

בנק ישראל ממתן את התחזיות הקודרות: 
הביטוח הלאומי ייצא מאיזון 'רק' ב־2050

מאת שלמה גרין

לקריסה  התחזיות  רקע  על 
בעשור  הלאומי  הביטוח  של 
הבא בשל היעדר מקורות מימון 
מפרסם  ישראל  בנק  לקצבאות, 
תחזית  המספק  עדכני  ניתוח 
מו־ את  ומעריך  בהרבה  מרגיעה 
הביטוח  של  מאיזון  יציאתו  עד 
מאוחר  תאריך  ל־2050,  הלאומי 
לתחזיות  בהשוואה  בהרבה 

המוקדמות. 
על  כי  עולה  מהניתוח 
הקיים,  החוקי  המצב  בסיס 
מאיזון  המערכת  יציאת  שנת 
השנה  לפי  במסמך  המוגדרת   -
כלל  בין  שוטף  פער  נוצר  שבה 
לבי־ המוקצים  המימון  מקורות 

ההסדרים  פי  על  הלאומי  טוח 
הקיימים לבין כלל תשלומי הק־

צבאות – היא 2050. נקודת זמן 
משמעותית  כאמור  מאוחרת  זו 
קודמים  בדיונים  שהוצגו  מאלו 

שהתקיימו במגזר הציבורי.
עדי  ידי  על  שנערך  הניתוח 
המחקר  מחטיבת  פינקלשטיין 
בקרוב  ויתפרסם  ישראל  בבנק 
וסוגיות  מדיניות  ניתוחי  ב"לקט 
מחקריות" של בנק ישראל בוחן 
להש־ הצפויים  הגורמים  את 

תשלומי  על  הארוך  בטווח  פיע 
הלאומי,  הביטוח  של  הקצבאות 
העלויות  על  השפעתם  ואת 
הפיסקליות ועל עמידות הסדרי 
הקצ־ של  הנוכחיים  המימון 

באות. הניתוח מתבסס על מודל 
הדמוגר־ התחזיות  את  המשלב 

פיות של הלמ"ס, מודל הצמיחה 
בטווח הארוך שפותח בבנק יש־

של  סטטיסטיים  וניתוחים  ראל 
תוואי ההתפתחות של קצבאות 
שונות ושל דמי הביטוח הלאומי 

על בסיס ניסיון העבר.
על  המתבסס  בתרחיש 
סך  כי  נמצא  הקיימים  החוקים 
לגדול  צפוי  הקצבאות  תשלומי 
בעשורים  מהתוצר  יותר  מהר 
בשל  בעיקר  וזאת  הקרובים, 
והגידול  האוכלוסיה  הזדקנות 
לביטוח  המוסד  שצופה  המהיר 
קצבת  מקבלי  בשיעור  לאומי 
ההד־ הגידול  זאת,  עם  הנכות. 

 – בישראל  בנטל  הצפוי  רגתי 
ארבעה  פני  על  תוצר  אחוז   0.8
למ־ בהשוואה  מתון   - עשורים 

מכיוון  אחרות  מפותחות  דינות 
צעירה,  האוכלוסייה  שבישראל 
וקצבת  גבוה  הילודה  קצב 
למדינות  יחסית  נמוכה  הזקנה 
חשוב  גורם  אחרות.  מפותחות 
בת־ החזוי  הגידול  את  שממתן 

הצמדת  הוא  הקצבאות  שלומי 
למדד  והילדים  הזקנה  קצבאות 
המחירים לצרכן, ולא לשכר, מה 
זמן  לאורך  אותן  לשחוק  שצפוי 
להכנסות  ביחס  ניכר  בשיעור 

משקי הבית ולתוצר.
של  ההשפעה  בחינת  לצד 
נב־ הקיים  החוקי  המצב  המשך 

התוצאות  רגישות  במסמך  חנת 
במערכת  אפשריים  לשינויים 
של  השוואה  הלאומי.  הביטוח 
למ־ שזמינים  המקורות  תזרים 

למימון  הלאומי  הביטוח  ערכת 
הצפויים,  הקצבאות  תשלומי 
הקיימים  המימון  הסדרי  פי  על 
על  מצביעה  הבסיס,  ובתרחיש 
משנה  החל  מ־2050.  החל  פער 

והוצאות  הקצבאות  סכום  זו 
התקבולים  מסך  גדול  התפעול 
מהעברות  הצפויה,  מהגביה 
הריבית  מתקבולי  הממשלה, 
של  החוב  אגרות  ומפירעון 
יד־ כך  משום  הלאומי.  הביטוח 

רשו התאמות בצורה של הגדלת 
העלאת  התקציביים,  המקורות 
הפח־ או  הלאומי  הביטוח  דמי 
האל־ בתרחיש  הקצבאות.  תת 

טרנטיבי, המשלב את השינויים 
יווצר  בה  השנה  לעיל,  שתוארו 

פער תזרימי היא 2053.
למרות  כי  מציינים  בבנק 
לנקודה  עד  הארוך  הזמן  משך 
בה צפוי קושי תזרימי במערכת 
הביטוח הלאומי יש תועלת רבה 
הנדרשות  ההתאמות  בביצוע 
יותר,  מוקדם  במועד  למערכת 
בה  הזמן  לנקודת  להמתין  ולא 
המערכת תיקלע לקושי תזרימי. 
את  תבצע  הממשלה  אם 
למימון  הנדרשות  ההתאמות 
תידרש  ב־2050,  רק  המערכת 
אז התאמה מיידית של 0.8 אחוז 
למשל   – שמשמעותה  תוצר, 
אחוזים   40 של  הפחתה  היא   –
והשארים.  הזקנה  בקצבאות 
לעומת זאת, התחלת ההתאמות 
כבר ב־2021, יכולה לצמצם את 
גודל ההתאמה השנתית ל־0.4%

של  הפחתה  שמשמעה   – תוצר 
10% בלבד בתשלומי הקצבאות, 
מ־2021.  החל  הזכאים,  לכל 
באותו אופן, התאמה באמצעות 
הלאומי  הביטוח  דמי  העלאת 
יכולה להיות מתונה יותר, היות 
ותחולק בין אזרחים רבים יותר 

ועל־פני תקופה ארוכה יותר.
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ירידה במספר המשרות 
הפנויות במשק באוגוסט

הפנויות  המשרות  מספר 
במשק ירד באוגוסט בכ־1,200
0.6 של  ובשיעור  משרות, 
מנתונים  עולה  כך  אחוז. 
הלשכה  היום  שמפרסמת 
לסטטיסטיקה.  המרכזית 
98.6 נרשמו   ,2019 באוגוסט 
(לעומת  פנויות  משרות  אלף 
הקודם).  בחודש  אלף   99.8
הפ־ המשרות  אחוז  כן  כמו 
כ־3.49% על  עומד  נויות 
בחודש   3.54% (לעומת 

קודם).
המגמה  נתוני  מבחינת 
מספר   ,2019 ביוני-אוגוסט 
המשרות הפנויות ירד ב־0.6%

ירידה  לאחר  שנתי),  (בחישוב 
ב-מרץ  בממוצע  כ־1.6%  של 
הפ־ המשרות  אחוז  מאי.  עד 
כ־3.51% על  עומד  נויות, 

בממוצע יוני - אוגוסט 2019.
המשרות  במספר  השינוי 
אינו אחיד בכלל המשק. בכמה 
 – התרחבות  ניכרת  מהענפים 
ההנדסאים  בענפי  היתר  בין 
טבחים,  פקידים,  והטכנאים, 
כמו  הבניה  בתחום  עובדים 
מסג־ רצפים,  שלד,  עובדי 

סיעודיים.  ומטפלים  וכו‘  רים 
נרשמה  הענפים  ברוב  אך 

ירידה.
ביותר  הגדולה  הירידה 
הפנויות  המשרות  במספר 
בתחום  הבניה  בענף  נרשמה 
בענף  הבתים,  ובוני  הבנאים 
מהנדסי  הכולל  המהנדסים, 
תעשייה  חשמל,  מחשבים, 
מפתחי  בעולם  גם  וניהול. 

התוכנה נרשמה ירידה של 3%. 
בענף טכנאי רשתות ומערכות 

של  ירידה  נרשמה  מחשבים 
כ־6%.

הסתיימה שביתת מפקחי 
הבניה; שבו לעבודה סדירה

מאת שלמה גרין

הצעדים הארגוניים בהם נקטו 
מפקחי הבניה ברשויות המקומיות 
הסתיימו,  המרחביות  ובוועדות 
בין  שהושגו  הבנות  בעקבות  וזאת 
נציגי ההסתדרות לשלטון המקומי 

והממונה על השכר.
הצדדים סיכמו כי כבר בימים 
אינטנסיבי  מו"מ  יחל  הקרובים 

הסדרי  שיספק  פתרון  למציאת 
מפני  לעובדים  ראויים  בטחון 
הם  עמם  הרבים  האלימות  גילויי 

מתמודדים בעבודתם.
של  בתיווכם  שנערך  במו"מ, 
יו"ר הסתדרות המעו"ף גיל בר־טל 
ויו"ר חטיבת הרשויות המקומיות 
משה  ההנדסאים  בהסתדרות 
שגב, סוכם על הסדרת נושא קצו־
בת הביגוד שנמנעה מהמפקחים.

נהג ללא רשיון ונתפס 
במהירות 171 קמ"ש

מאת חיים מרגליות

של  אכיפה  פעילות  במהלך 
ושומרון  ביהודה  התנועה  שוטרי 
נמדד  המלח,  ים  לכיוון   1 בכביש 
רכב  'דבורה'  מהירות  במכמונת 
171 של  במהירות  נסע  שנהגו 
המהירות  בו  כביש  בקטע  קמ"ש, 

המותרת הינה 90 קמ"ש.
וסמוך  להימלט  ניסה  הנהג 
בבדיקתו  נעצר.  יריחו  למצפה 
רשיון  הוציא  לא  גם  כי  התברר 
נהיגה מעולם. הרכב הושבת והוא 

הועבר להמשך טיפול תעבורתי.
קטע  באותו  נוספת  בפעילות 
מהירות  במכמונת  נמדד  כביש 
נהג רכב שנהגו נסע במהירות של 
160 קמ"ש, רשיונו של הנהג נשלל 

במקום ורכבו הושבת.
נהיגה  כי  אומרים  במשטרה 
תואמת  שאינה  מופרזת  במהירות 
סכנה  מהווה  הדרך  תנאי  את 
לאיבוד  לגרום  ועלולה  ממשית 
להיות  ואף  ברכב,  שליטה 
תאונה  בקרות  קטלני  גורם 

חלילה.  
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הודעות חוק תכנון ובניה - 17/09/19

נחשפה הברחה חקלאית בהיקף של 
עשרות מיליוני שקלים ממצרים

מאת חיים מרגליות

מאומצת  חקירה  בתום 
חשפו מפקחי היחידה המרכזית 
לאכיפה וחקירות במשרד החק־
לאות הברחת זרעי חציל שנקנו 
45 של  מוערך  בשווי  במצרים, 

מיליון ש"ח.  
מן החקירה עולה כי החשוד, 
רשיון  (בעל  עזה  רצועת  תושב 
ישראל),  לשטחי  תקף  כניסה 
את  רכש  לחייו,  ה־50  בשנות 
וקיבל  במצרים  החצילים  זרעי 
החשוד  רפיח.  במעבר  אותם 
משתלה  עם  עסקי  קשר  יצר 
הזרעים.  להפצת  הארץ  בדרום 
מהחקירה עולה כי החשוד הע־
ביר לבעל המשתלה שישה ק"ג 
זרעים מסוף 2018 ועד לתחילת 
2019. בעל המשתלה הנביט את 
חצילים  שתילי  ייצר  הזרעים, 

ואותם מכר לחקלאים. 

כי  החקירה  מן  עולה  עוד 
לידיהם  קיבלו  חקלאים,  כ־30 
גדלו  וכשאלה  השתילים  את 
הסופי  המוצר  להניב,  והתחילו 
בצו־ הרגיל  מהחציל  שונה  היה 
רתו וצבעו ואינו ראוי לשיווק. 
בפ־ המעורבים  כלל  נגד 

המשתלה  בעלי  לרבות  רשה, 
בנו־ משפטיים.  הליכים  נפתחו 

העביר  החקלאות  משרד  סף, 
לשלול  בקשה  הבטחון  למשרד 
לישראל  הכניסה  אישור  את 
בהעברת  החשוד  המבריח,  של 

הזרעים.
בישראל  החצילים  ענף 
כולל כ־250 חקלאים, בשטחים 
דונם.  כ־8,000  על  המשתרעים 
גרם   10 של  מכמות  כי  יצויין 
זרעים ניתן לייצר שתילים המ־
(המ־ בדונם  לשתילה  ספיקים 

כך  חצילים),  טון  כשבעה  פיק 
בעקבות  הזריעה  שפוטנציאל 

הונאת החצילים הוא 600 דונם 
השווה לכ־4,000 טון חצילים.

חוזר  החקלאות  משרד 
תוצרת  הכנסת  כל  כי  ומדגיש 
לגרום  עלולה  לישראל  צמחית 
זו  המקומית.  לחקלאות  רב  נזק 
נגעים  לכניסת  להוביל  עלולה 
בי־ בישראל.  קיימים  שאינם 

לפגוע  אלו  נגעים  של  כולתם 
בגידולים מקומיים, לגרום לנזק 
ענפי  ולהשמיד  הפיך  בלתי 
החוק,  פי  על  שלמים.  חקלאות 
נגעי  של  מעבר  למנוע  וכדי 
צמחים בין מדינות, קיים איסור 
צמ־ תוצרת  הכנסת  על  מוחלט 

חית במעברי הגבול לתוך שטח 
העברה  כל  ישראל.  מדינת 
לגבולות  חקלאית  תוצרת  של 
של  אישור  ללא  ישראל  מדינת 
במ־ הצומח  להגנת  השירותים 

עבירה  מהווה  החקלאות  שרד 
פלילית.

ראשון מסוגו בעולם: מרכז חדש לניטור 
סייבר בתחום הרכבות נחנך ברכבת ישראל

מאת חיים מרגליות

מרכז ניטור סייבר לתחום הר־
כבות, חדש וראשון מסוגו בעולם, 

נחנך ברכבת ישראל. 
מרכיב  הוא  הניטור  מרכז 
אסטרטגי בזינוק הטכנולוגי אותו 
הכולל  ישראל,  רכבת  מבצעת 
פורצות  איתות  מערכות  הטמעת 
מעבר  סלולר,  המבוססות  דרך 
המער־ בעזרת  חשמלית  להנעה 
המי־ עולם  ביותר,  החדישות  כות 
הנייד  צי  וקליטת  והגישור  נהור 

מהמתקדמים בעולם. 
הכפילה  האחרון  בעשור 
המ־ הנסיעות  מספר  את  הרכבת 

בוצעות בה, והפכה גורם תחבורה 
הישראלי.  במשק  ומוביל  חיוני 
ישראל  רכבת  הפכה  במקביל 
הרכבתית  הטכנולוגיה  לקטר 
הפי־ תהליך  ניצול  עם  העולמית, 
תוח המואץ אותו מבצעת החברה 
פורצות  מערכות  של   להטמעתן 
מפעילה  האחרונות  בשנים  דרך. 
ארוכות,  מנהרות  מספר  הרכבת 
ות־ בקרה  מערכות  המשלבות 

והבטוחות  מהמתקדמות  פעול 
בעולם. במקביל פועלת להטמעת 
סלולר  מבוססת  איתות  מערכת 

מהמ־ היא  שישראל   ,(GSM-R)
דינות הראשונות בהן היא תותקן. 
מבצעת  אותו  החשמול  פרויקט 
מערכות  התקנת  כולל  החברה 
חשמל  תשתיות  ובקרה  הולכה 
הנייד  בצי  והצטיידות  חדישות, 

החשמלי החדיש ביותר. 
"תש־ מוגדרת  ישראל  רכבת 

ופועלת  קריטית"  מדינה  תית 
להנ־ בהתאם  הסייבר  בתחום 

הלאומי.  הסייבר  מערך  חיות 
שבנייתו  ברכבת,  הסייבר  אגף 
וכולל  אלה,  בימים  מושלמת 
מתו־ החדש,  הניטור  מרכז  את 

איומי  למגוון  מענה  לספק  כנן 
הסייבר.

נתפסו שתי מעבדות לזיוף מסמכים 
ותעודות שפעלו בשטחים

מאת חיים מרגליות

במשמר  המנוהלת  חקירה 
הגבול של משטרת ישראל הביאה 
גדולות  מעבדות  שתי  לחשיפת 
לזיוף בעיירה הפלסטינית בית לי־
במעבדות  בנימין.  שבחטמ"ר  קיא 
זויפו תעודות זהות, אישורי שהיה 
מק־ הסמכה  תעודות  בישראל, 
ואישורים  מהנדסים  של  צועיות 
נוספים. במשמר הגבול עצרו כבר 

ארבעה חשודים.
ומבצ־ מודיעינית  פעילות 

אנשי  את  הובילה  ממושכת  עית 
בגזרת  הפועלים  הגבול  משמר 
על  לפשיטה  ירושלים  עוטף 
בעיירה  לזיוף  מעבדות  שתי 
שבנפת  ליקיא  בית  הפלסטינית 
על  שם  בנימין,  חטמ"ר  רמללה 
תעודות  של  זיוף  בוצע  החשד  פי 
שהיה  אישורי  ישראליות,  זהות 
טכ־ הסמכת  מסמכי  בישראל, 

מסמכים  ועוד  ומהנדסים  נאים 
נוספים. הכוחות שפשטו על שתי 
של  למעצרם  הביאו  המעבדות 
שני חשודים בהפעלת המעבדות, 

ה־30 בשנות  ליקיא  בית  תושבי 
לחייהם. 

הלוחמים  שביצעו  בחיפוש 
מזויפים  מסמכים  עשרות  נמצאו 

רב  זיוף  ציוד  שנמכרו,  לפני  רגע 
גלו־ מדפסות,  מחשבים,  הכולל 

מזויפות.  וחותמות  שונות  פות 
אלף  כ־260  במעבדות  נמצאו  עוד 
וממצאים  ובצ'קים  במזומן  ש"ח 

נוספים. 
נעצר  הפעילות  לאחר  יממה 
ליקיא  בית  תושב  נוסף  חשוד 
מעצר  הכוחות  ביצעו  ובהמשך 
ארבעה  הכל  סך  נוסף,  חשוד  של 
מעריכים  ובמג"ב  כה  עד  עצורים 

שיהיו עוד מעצרים. 
ממושכת  בפעילות  "מדובר 
את  למגר  שנועדה  ומסועפת 
להביא  שעלולה  הזיופים  תופעת 
להתחזות ולכניסה לשטח ישראל 
המעבדות  שתי  טרור.  גורמי  של 
תוך  משמעותי  באופן  פעלו  הללו 
מזייפים,  עשרות  של  מעורבותם 
מוכרים ולקוחות שרכשו את הת־

עודות והמסמכים המזויפים. כבר 
עוד  שיהיו  לומר  ניתן  זה  בשלב 
נוספים",  חשודים  של  מעצרים 
מג"ב  של  החקירות  קצין  אמר 

המנהל את החקירה.

איקאה: שנה חדשה, עיצובים חדשים!
הבעל"ט,  החדשה  השנה  לכבוד 
ולהתחדש  לבוא  לכם  מציעה  איקאה 
חג  שולחן  לעריכת  עיצוב  פריטי  במגוון 

אלגנטי ומהודר.
באלול,  י"ז  הבחירות,  יום  היום 
הש־ בין  כרגיל  פתוחות  איקאה  חנויות 

עות 10:00-21:00.
GROGGY 'תחתית לכוס/סט 6 יח

מרובע/פלדת אל־חלד
. 25

MOTTAGA  'מפית נייר/25 יח
שחור

15 ש"ח.
BACKIG 'קערה/4 יח

שחור
29 ש"ח ק' 14 ס"מ.

SKUREN  סט סכו"ם/24 חלקים
פלדת אל־חלד

125 ש"ח.
ובסיס   כיפה  אגרטל 

BEGAVNING

39 ש"ח
ג' 19 ס"מ.

מגש  GLATTIS צבע פליז
59 ₪, ק' 38 ס"מ.

MITTBIT מפת ראנר

שחור בז'/לבן
₪ 25

א' 130 ס"מ ר' 35 ס"מ.

רח'  נתניה:   הסניפים:  רשימת 

גיבורי ישראל 1, אזה"ת פולג. ראשל"צ: 
רח' היוזמה 1 מרכז עסקים  שורק כביש 
תפוצות  רחוב  אתא:  קריית  פלמחים. 
ישראל (דרך חיפה 52 קריית אתא(. באר 

שבע: הירדן 24.
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'צבר' לא מקומי: האיטלקים החלו 
בגידול הפרי הישראלי 'סברס'

מאת ח. אבישלום

הישראלי  (סברס)  הצבר  פרי 
הידוע, נמכר כיום בשווקים ונמצא 
הצבר  החקלאית.  העונה  בשיא 
בתנאים  ומגודל  הנגב  באזור  גדל 
וחומרי  ריסוסים  ללא  אידאלים 

הדברה.

המזוהה  פרי  הוא  הצבר  פרי 
המ־ וטעמו  הישראלים,  עם  מאוד 
עודן ידוע עוד לפני שנים ארוכות.
האחרונים,  שבשבועיים  אלא 
פרי  לישראל  והגיע  'עליה'  עשה 
בצ־ מתחרה  אשר  מאיטליה,  צבר 
חיצונית  לו  ודומה  הישראלי  בר 
האיטלקי  הצבר  ובצבע.  בצורה 

יובא מסיציליה במטרה להתחרות 
על מחירו של הצבר הישראלי.

הוד־ פרסם  החקלאות  משרד 
לישראלים  ממליץ  הוא  בה  עה 
בכך  ולחזק  ישראלי,  צבר  לקנות 
את החקלאים המגדלים את הצבר 

בנגב הישראלי.



המבשר | יום שלישי, י"ז באלול תשע"ט | עמוד יז

ירושלים | מכירהֳ
מעל רב שפע!! הזדמנות 180 מ"ר 
מטבח   + מושקע  מאד  חדרים   6
מרפסת 90 פסח +  מטבח  מאובזר 
מציאה  במחיר  מדהים  נוף  מ"ר 

תיווך רוזן 5402402
[20054010]

מ"ר   180 פנטהאוז  רוממה  בגני 
בגג  אופציה   + מ"ר   30 מרפסות   +
מושקעת  פרטית  מעלית  מ"ר   80
במחיר  השבוע  גבוהה  הכי  ברמה 

הזדמנותי!! תיווך רוזן 5402402
[20054009]

מושקעת  הכי  הדירה  בתנובה 
שינה  חדרי   5 מ"ר   137 בפרויקט 
ופרגולת  מרפסת  הריהוט  כךל   +
גבס מוצרי חשמל בסטנדרט גבוה 

למי שמבין תיווך רוזן 5402402
[20054008]

מ"ר   143 נוחה  בקומה  בתנובה! 
מול  גדולה  מרפסת   + חדרים   6
הנוף כניסה מיידית שווה לראות * 
דירה 3 חדרים מפוארת ומושקעת 
(מושכרת  נוף  מ,ר   15 מרפסת   +
להשקעה  מתאים   ($ ב-2000 

תיווך רוזן 5402402
[20054007]

הזמן  זה  בהזדמנות!  למבינים 
לדירות בפרויקט היוקרתי תנובה! 
סלון  מ"ר   106 חדרים   4 דירה 
מרפסת  הורים  יח'  גדול  ומטבח 
 * לראות  שווה  הנוף  מול  גדולה 
סוכה  מרפסת  מ"ר   120 חדרים   5
רק  מיידית  כניסה  נוף  גדולה 

ב-3,100,000 תיווך רוזן 5402402
[20054006]

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
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]

ביתר עילית | מכירה
160מ"ר  בבעש"ט  מציאה!! 
קומה- 27מ"ר  ומרפסת  משופצים 
02- תיווך-אקער  א'1.700.000ש''ח 

8023454
[20054003]

חיפה | מכירה
(חרדי)  ביוסף  בלעדי!   ! בהזדמנות 
600,000 חרדי  מטבח   + ק"ק  ח'   3
 *   *   * ש''ח  ב- 2,000  מושכרת  ש''ח 
ק"א  הדר)2.5ח'  לנווה  בהרצל(קרוב 
2ח'  בבר-גיורא   *   *   * 600,000ש"ח 
תיווך  200,000ש"ח  בד"מ  חצר   +

וילינגר 050-4141206/9
[20053926]

חיפה | השכרה
מרוהט  30מ"ר  2ח'  בזבולון/מיכאל 
  * גמיש  1,500ש"ח  מזגנים   + חרדי 
בהפועל(תפארת-ישראל)3ח'-  *   *
בבניינים  בעקיבא   *   *   * 2,100ש"ח 
2,500ש"ח  החדשים 3ח' + מזגנים ק"9

תיווך וילינגר 050-4141206/9
[20053928]

100מ"ר  4ח'  חרדי)  במלצט(יוסף 
  *   * 3,000ש"ח  מעלית   + סוכה   +
 *   *   * 2,000ש"ח  3ח'  ביוסף   *
ארנונה  כולל  1ח'  מיכאל/ארלוזורוב 
050- וילינגר  תיווך  1,400ש"ח 

4141206/9
[20053927]

בית שמש | מכירה
ברמת אברהם (גולובנציץ) - גבעת 
ירושלים ! מבחר דירות מיוחדות ! 
למכירה / השכרה. במחירים שלא 

יחזרו ! תיווך - 0527-1919-58
[20053998]

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]

השקעות 
מאובזרת  יח"ד  בירושלים  למכירה 
450,000 ש''ח)  ב2,500  (ומושכרת 
צ'קים  לנכיון  משקיע  דרוש   * ש''ח  
ובטוחות (150-300 אמינות  מחברות 
053- גבוהים.  רווחים  ש''ח)  אלף 

3106171
[20053960]

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]

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

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

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 
בית חלקיה 

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

(050-4162290) 8413636
[20053849]

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

8741443
[20052314]

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

מאובזר, ביה"כ. 053-4191553
[20053842]

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

050-4190057
[20052135]

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

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

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

6766440
[20048569]

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

טלפקס
[20040560]

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

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

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

ש''ח ליום. 04-6521111
[20053291]

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

[20051879]

חצר  מושקעת,  חדשה  וילה 
השנה  ולימות  הזמנים  ענקית,לבין 

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

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

054-8491291
[20053957]

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

052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

חגי תשרי 
ומסודרת  נקיה  מיטות   8 4חד'  לר"ה 
052- בירושלים  שמונים  בגוש 

7614010
[20054005]

במא"ש  וממוזגת  מסודרת  יפה  דירה 
חצר.   + ק"ק  מיטות   8 ושמע"צ  לר"ה 

052-7672395
[20054002]

 + חד'   3 יהושוע  ברח'  ברק  בני 
סוכה משופצת ומרוהטת קומפלט 

לל"ת. 053-3141917
[20054001]

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]

רוממה  בגני   - תורה  ושמחת  לר"ה 
מאובזרת  ח',   5 חדשה  דירה 
גבוהה  ברמה  ממוזגת,  ומשופצת, 
חסידויות  למרכזי  קרוב  מאוד, 
 . ישראל  במלכי  חד'   2 דירת  ובנוסף 

052-7624847
[20045910]

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

7617828
[20053697]

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

715-2486
[20045497]

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

052-7657629
[20053516]

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

10-20
[20052696]

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

053-310-20-26
[20043211]

רכבים  הסעות"  "שלוימל'ה 
חדשים ומפוארים 2018, ירושלים, 
נסיעות  וארועים,  נתב"ג  ברק,  בני 
מקומות,   14-16-20 העיר,  בתוך 
במיוחד!!  חדיש  מקומות   23 רכב 

053-3188842
[20040846]

עוזר ַ דרוש  בי-ם  חסידי  לת"ת 
02-9665841 פקס  קו"ח  הרך  לגיך 

a9665841@gmail.com
[20053999]

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]

למפעל חרדי בבית שמש דרוש עובד 
ימניות)  ידיים  (בעל  העיר  תושב 
החגים  מאחרי  קבועה  לעבודה 
למשרה חלקית - מלאה שעות וימים 
ובכל  שבתות  בעבי  חופשות  גמישים 
אורך החגים - המצליח יקודם! -053

3106171
[20053961]

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]

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 

מאוד  החשוב  זהב  צמיד  נאבד 

לבעליו 0548482805
[20054000]

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]

דף היומי בבלי: כריתות כח    דף היומי ירושלמי: שבת טו    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הי"ז (ההתבודדות)    משנה יומית: אבות ד, י-יא    הלכה יומית:
או"ח תקסח, יא - תקסט, א    רמב"ם יומי: שבת יח-כ    שו"ע הרב - רב יומי:
פט, א ונמשך זמנה - ב    דף היומי - זוהר: פקודי, שעו-שפד    חפץ חיים:

רכילות ט, ג-ד    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קסה.
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:438:458:448:468:468:41סו"ז ק"ש מג"א
9:299:309:309:319:319:28סו"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

12:3312:3512:3412:3612:3612:32חצות היום
13:0413:0613:0513:0713:0713:03מנחה גדולה

18:4718:4418:4618:466:4618:41שקיעת החמה
זמנים למחר

4:534:554:534:564:564:51עלות השחר
5:335:355:335:365:365:31זמן ציצית ותפילין

6:236:306:226:266:266:22הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
03-5798072 שפירא ברק בני  ממילא     שד'  המלך9  שלמה   054-8144505 ממילא פארם  סופר  ירושלים
עד 08:00 מהשעה 19:00   4 המלך  שאול  שד'   077-8880390 מינסטור סופרפארם  אביב תל  עקיבא 80     ר' 

מכבי 8605204 שד' בנימין 21   20:00-24:00    נתניה 077-8881720 אחד העם 9 סופרפארם מגדל שלום
077-8880100 סופרפארם סופר פארם סינמול לב המפרץ 077-8880200 שד' ההסתדרות 55    רמת גן חיפה
6519153 הופיין 52 חולון מהשעה 8:00 אהרון קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 8:00 עד 01:00    חולון
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה  עד 23:00 רצוף    אשדוד

משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.65-
אתמול: 211.65-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
30-19

תל אביב
30-21

חיפה
29-20

גולן
32-18

טבריה
36-23

גליל
28-18

באר שבע
33-19

אילת
37-27

מזג האויר
עליה קלה בטמפרטורות
היום - נאה בד"כ. תחול עלייה 

קלה בטמפרטורות. הטמפרטורות 
יחזרו להיות רגילות לעונה.

רביעי - נאה בד"כ. תחול עלייה 
נוספת בטמפרטורות וייעשה 

חם ויבש מהרגיל לעונה, 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.

שישי - נאה. תחול ירידה 
בטמפרטורות בעיקר בהרים 

ובפנים הארץ.

שישיחמישירביעי

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

    

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

שיעורים

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

03-6171001 מחודדים הקו לשמיעת סיכומי הדף היומי- 079-9379634

הכוונה וחינוך

המרכז  בני  שמע  03-6161067 09:00-15:00 ברק  בבני  הישיבות  לבני  והכוונה  יעוץ  הקשיבה  מרכז 
להכוונה וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א. ימים א', ג', ה', מ-20:30 עד 22:30. 02-6511613
פלא יועץ מרכז סיוע והכוונה בחינוך ושלום בית בראשות הרה"ג רבי דוד לוי שליט"א. א-ה 02-5827080

לב שומע מענה ללבטים ומצוקות. מוקד לצעירים. א'-ה': מ-21:00 עד 23:00. ירושלים 02-5312555. מרכז 
א'-ה':  לצעירות,  טלפוני  מוקד   .052-7632222 חסידי   052-7633333 כללי:   - דחופים  מקרים   .03-6145050
לישיבות  והכוונה  לסיוע  'אחינו'  מוקד  הישיבה  02-6512222 11:00 עד  מ-9:00  א'   ,23:00 עד  מ-21:00 
בינת הלב בהכוונת הגר"י לורינץ שליט"א מומחים ואנשי מקצוע מנוסים יעוץ וטיפול  1800-20-18-18
עמלנו מסגרות לנוער חרדי מתמודד בפריסה  דיסקרטי להורים בבעיות חינוכיות ורגשיות, 1599-590-590

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466
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אלביט הדמיה בע"מ

("החברה")

הודעה לפי סעיף 23(ג)(2) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך")

תוכל  החברה  לפיו  החברה  של  מדף  תשקיף  פרסום  בדבר  הודעה  בזאת  ניתנת 

להנפיק מניות רגילות של החברה, אגרות חוב (לרבות בדרך של הרחבת סדרות 

קיימות של אגרות חוב של החברה כפי שתהיינה מעת לעת), אגרות חוב הניתנות 

להמרה למניות (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות 

למימוש  הניתנים  אופציה  כתבי  לעת),  מעת  שתהיינה  כפי  למניות,  להמרה 

הניתנות  חוב  לאגרות  או  חוב  לאגרות  למימוש  הניתנים  אופציה  כתבי  למניות, 

ניתן  פי הדין  ערך אחר שעל  נייר  כל  וכן  ערך מסחריים  ניירות  למניות,  להמרה 

יהיה להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלוונטי ("ניירות הערך"). הצעת ניירות 

ניירות  לחוק  23א  סעיף  להוראות  בהתאם  תיעשה  המדף,  תשקיף  פי  על  הערך 

ערך, תשכ"ח-1968, באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים 

היחידות  והרכב  הערך  ניירות  ותנאי  פרטי  לרבות  הצעה,  לאותה  המיוחדים 

המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה לניירות ערך 

בתל אביב בע"מ, כפי שיהיו באותה עת.

באתר  החברה  ידי  על  פורסם  אשר  המדף  תשקיף  של  המלא  בנוסח  לעיין  ניתן 

אסמכתא:  (מספר   2019 בספטמבר   16 ביום  ערך  ניירות  רשות  של  האינטרנט 

של  האינטרנט  ובאתר   www.magna.isa.gov.il שכתובתו:   (2019-01-080439

.maya.tase.co.il :הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו

המדף  בתשקיף  הכלולים  הערך  ניירות  לרכישת  הזמנה  מהווה  אינה  זו  הודעה 

כאמור.

תאריך התשקיף: 16 בספטמבר 2019.

רימוני תעשיות בע"מ
("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת
של בעלי המניות של החברה

החברה,  מניות  בעלי  של  ומיוחדת  שנתית  כללית  אסיפה  כינוס  על  הודעה  בזה  ניתנת 
צלע  שברחוב  החברה,  במשרדי   ,12:00 בשעה   2019 באוקטובר   2 ה-  ד',  ביום  שתתקיים 
ולא  במידה  "האסיפה הכללית").  (להלן:  רעות  מודיעין מכבים  באזור התעשייה   ,27 ההר 
יצוין כי  יהיה מניין חוקי האסיפה תדחה בשבוע ותתקיים באותו המקום ובאותה השעה. 
ניתן למצוא מידע נוסף על האסיפה הכללית, מעבר למפורט במודעה זו, בדו"ח המיידי על 
זימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה ביום ד' ה- 28 באוגוסט 2019 (מס' אסמכתא: 
בכתובות: ערך  לניירות  והבורסה  ערך  ניירות  רשות  של  הדיווח  באתרי   ,(2019-01-089857

.http://maya.tase.co.il -ו http://www.magna.isa.gov.il
הנושאים שעל סדר היום  .1

דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018.  .1.1
הדירקטוריון  והסמכת  החברה  של  המבקר  החשבון  רואה  של  מחדש  מינוי  אישור   .1.2

לקבוע את שכרו לשנת 2019.
הדירקטורים  (למעט  בחברה  המכהנים  הדירקטורים  של  מחדש  מינוי  אישור   .1.3

החיצוניים בחברה הממשיכים את כהונתם).
אישור הארכת התקשרות בהסכם העסקה בין חברת הבת של החברה, רימוני פלסט   .1.4

בע"מ, לבין הגב' מיכל רימוני. 
אישור חידוש מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה.  .1.5

מועדים  .2
המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו סוף יום המסחר של   

יום ד', ה- 4 בספטמבר 2019. 
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא יום א', 22 בספטמבר 2019.  

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית   
הצבעה  כתבי  להמצאת  האחרון  המועד  הכללית,  האסיפה  מועד  לפני  שעות   6 עד  הוא 

לחברה הוא עד 4 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.
בכבוד רב, 

רימוני תעשיות בע"מ
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ארה"ב פרסמה תצלומי לווין המוכיחים כי התקיפה 
על מתקני הנפט בסעודיה בוצעה משטחי איראן 

התקיפה בוצעה על ידי כ־12 טילי שיוט ולמעלה מ־20 מל"טים ^ חלק מהפגיעות היו ברמת דיוק גבוהה מאוד ^ איראן מכחישה כל קשר ^ טראמפ שוקל לתקוף באיראן.

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

תצלו־ אתמול  פרסם  הפנטגון 
הסעו־ הנפט  מתקני  של  לוויין  מי 
האווירית  בתקיפה  שנפגעו  דיים 
מהתצלומים  כי  והוסיף  שלשום, 
שהטילים  ברור  באופן  מוכח 
הגיעו מכיוון מערב, מה שמצביע 
משטחי  בוצעה  שהתקיפה  כך  על 

איראן או משטחי עיראק. 
לפי דיווחים לא רשמיים, בידי 
וברורות  נוספות,  הוכחות  ארה"ב 
יותר לכך שהתקיפה בוצעה מש־

טח איראן ולא משום מקור אחר. 
נמנ־ האמריקאים  הדיווח  פי  על 

עים לעת עתה מפרסומם, מחשש 
אמריקאית  תגובה  יחייב  שהדבר 
ישירה בשטחי איראן, דבר שטרם 

הוחלט לגביו על ידי הנשיא.
מיהר  עיראק   ממשלת  ראש 
להגיב לפרסומים והבהיר כי הת־

קיפה לא בוצעה משטחו. לדבריו 
ההגנה  שר  עם  בנושא  שוחח  הוא 
כי  באוזניו  שהודה  האמריקאי 
שהתקיפה  בבירור  יודעת  ארה"ב 

לא הגיעה משטחי עיראק. 
נראים  הלוויין  בתצלומי 
גדולים  במכלים  שנפערו  חורים 
שנפגעו,  הנפט  ממתקני  באחד 
חרוכה  אדמה  של  אזורים  וכן 
שנפגעו  נוספים  ואובייקטים 

מטילים. 
האמריקאים ציינו בהודעה כי 
ביעדם,  פגעו  לא  מהטילים  חלק 
היתה  בכללותה  התקיפה  אך 
תיתכן  ולא  גבוהה,  דיוק  ברמת 
ידי  על  בוצעה  שהיא  האפשרות 
המורדים החות'ים בתימן, שאינם 
מחזיקים ביכולות גבוהות כל כך. 
לדברי האמריקאים, התקיפה 
שיוט  טילי  כ־12  ידי  על  בוצעה 
של  משטחה  הנראה  ככל  שנורו 
הפרסי.  למפרץ  בסמוך  איראן, 
שוגרו  השיוט  טילי  על  נוסף 
ללא  מטוסים  מ־20  למעלה  גם 
סעו־ שטחי  בתוך  שתקפו  טייס 

לבסיסים  שבו  מכן  ולאחר  דיה 
באיראן. 

טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
כי  כתב  בה  קצרה  הודעה  פרסם 
בי־ הם  שלא  טוענים  "האיראנים 

צעו את התקיפה, נראה מה יהיה". 
דווח  האמריקאית  בתקשורת 
להגיב  נוטה  טראמפ  הנשיא  כי 

על  ישירה  אמריקאית  בתקיפה 
שה־ למרות  איראן,  בתוך  יעדים 

לארה"ב  לה  אל  כי  סבור  פנטגון 
מול  ישירה  למלחמה  להיכנס 
שהתקיפות  מוטב  וכי  איראן, 
שהיא  סעודיה  ידי  על  יבוצעו 
ממתקפת  העיקרית  הנפגעת 

הטילים והמל"טים. 
שהגיעה  וההודעה  התקיפה 
מפ־ שסעודיה  כך  על  בעקבותיה 

הנפט  הפקת  את  במחצית  חיתה 
לטלטלה  גרמה  שלה,  היומית 
מחירן  את  והקפיצה  בשווקים, 
אחוזים.  בכ־20  הנפט  מניות  של 
הנ־ במחירי  איזון  נרשם  בהמשך 

של  עליה  על  התייצבו  והם  פט, 
מחירי  לעומת  אחוזים  כעשרה 
המסחר  יום  פתיחת  לפני  הנפט 

אתמול. 
את־ פרסמה  עצמה  סעודיה 
מול הודעה בה הבהירה כי התקי־

פה גרמה לה לנזק חמור מאוד, אך 
היכולת  את  שתשבית  כזאת  לא 
שלה להמשיך ולהפיק נפט, ובכל 
מקרה קצב ייצוא הנפט מסעודיה 
עתה  כשלעת  שינוי,  ללא  יימשך 
שנאגר  מהנפט  חלק  תייצא  היא 
המוכ־ בחביות  מכבר  זה  ידה  על 

נות לייצוא מיידי. 
גם בארה"ב עשו מאמץ לייצב 
את מחירי הנפט, והנשיא טראמפ 
המוחזק  בנפט  להשתמש  אישר 
למנוע  מנת  על  חירום,  לשעת 
מה  העולמי,  הנפט  בשוק  מחסור 
הנפט  מחירי  את  לייקר  שעלול 

עשרת מונים. 

מלחמת - בחירות?

דיווח: ראש המל"ל הכין את מלצר 
לדחיית הבחירות עקב מלחמה

ראש המועצה לבטחון לאומי נפגש בשבוע שעבר עם יו"ר ועדת הבחירות ואמר כי 
ישראל מתכוננת לצאת למבצע צבאי בעזה ^ נתניהו דחף בפגישה לתגובה תקיפה 
בעזה. חלק מהנוכחים בדיון הסתייגו מעוצמת התקיפה, וביקשו הסכמה מהקבינט

מאת כתב המבשר

שבת,  בן  מאיר  המל"ל,  ראש 
עם  האחרון  רביעי  ביום  נפגש 
חנן  ועדת הבחירות המרכזית  יו"ר 
הממשלה  שראש  לו  ואמר  מלצר 
בנימין נתניהו מתכוון לצאת למב־
צע צבאי ברצועת עזה, שעלול היה 

להוביל לדחיית הבחירות.
על פי הדיווח בעיתון 'הארץ', 
בן שבת נפגש עם מלצר לאחר ירי 
ואשקלון,  אשדוד  לעבר  הרקטות 
לאפשרות  להיערך  ממנו  וביקש 
ירי  כזכור,  יידחו.  שהבחירות 
נתניהו  את  אילץ  מעזה  הרקטות 
לסגת למרחב מוגן בזמן כנס בחי־

ראש  כינס  בהמשך  באשדוד.  רות 
ביטחונית  התייעצות  הממשלה 
הרמטכ"ל  בהשתתפות  בקריה 
נדב  השב"כ  ראש  כוכבי,  אביב 
כהן  יוסי  המוסד  ראש  ארגמן, 

וראש המל"ל בן שבת.
לתגובה  בפגישה  דחף  נתניהו 
מהנוכחים  חלק  בעזה.  תקיפה 
בדיון הסתייגו מעוצמת התקיפה, 
מכיוון  מהקבינט  הסכמה  וביקשו 
למ־ להביא  עלולה  כזו  שתגובה 

דווח  ב'הארץ'  רחב.  צבאי  בצע 

הבטחונית  ההתיעצות  במהלך  כי 
לממשלה  המשפטי  היועץ  הבהיר 
צריכה  שכזה  מהלך  על  שהחלטה 

להתקבל באישור הקבינט.
חיל  תקף  הלילה  באותו 
נרחב  מספר  הישראלי  האוויר 
יחסית של מטרות בעזה, אך עדיין 
כך  בדיעבד,  מצומצמת.  תקיפה 
שאופי  מתברר  הפרסום,  פי  על 
מה־ נבע  יחסית  המתון  התגובה 
מערכת  מבכירי  חלק  של  תנגדות 
מהתנגדותו  בעיקר  אך  הבטחון – 

של היועמ"ש אביחי מנדלבליט.
את  איבד  "נתניהו  תקף:  גנץ 

זה"
יו"ר  תקף  לדיווח  בתגובה 
את  בחריפות  גנץ  בני  כחול־לבן' 
מחק  "נתניהו  הממשלה.  ראש 
פוליטיים,  לצרכים  העמימות  את 
ורצה  זה  את  איבד  הוא  עכשיו 
לגרור אותנו למלחמה כדי לדחות 

"מחר  גנץ.  אמר  הבחירות",  את 
יוצאים להצביע ושמים לזה סוף".

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
אתה  גנץ,  ''בני  חייב.  נותר  לא 
פוליטיקה  לעשות  מתבייש  לא 
נתניהו.  שאל  בטחון?'',  מענייני 
ששומר  כמי  אותי  מאשים  ''אתה 
ואזר־ חיילינו  חיי  על  בקפדנות 

צוק  אחרי  שהתגאית  אתה  חינו, 
למען  גולני  חיילי  שסיכנת  איתן 

פלסטינים?
תר־ לכל  התכוננו  "אנחנו 

שהגי'אהד  האפשרות  כולל  חיש 
ישבשו  והחמאס  האיסלאמי 
על  רקטות  בירי  הבחירות  את 
אבל  חריפה,  תגובה  והכנו  ערינו 
לכניסה  המועד  את  אבחר  אני 
הנכון  במועד  שהכנו  למערכה 
קודם.  אחת  דקה  ולא  ביותר 
ראש  הוסיף  תתבייש",  גנץ,  בני 

הממשלה.

סגר כללי יוטל על יהודה 
ושומרון ביום הבחירות
הסגר הכללי יוטל הלילה בחצות ויימשך יממה, עד 

לחצות הלילה בסיום יום הבחירות

מאת סופרנו הצבאי

אמש  הלילה  הוטל  כללי  סגר 
ושומרון.  יהודה  אזור  על  בחצות 
המעברים  גם  ייסגרו  במקביל 
מדובר  עזה.  לרצועת  ישראל  בין 
צה"ל נמסר כי ההחלטה על הטלת 
להערכת  בהתאם  התקבלה  הסגר 
הדרג  ולהנחיית  הבטחונית  המצב 

המדיני.
פתיחת המעברים והסרת הס־

יום  בסיום  להתרחש  עתידים  גר 
הבחירות, בחצות הלילה שבין יום 
בכפוף  וזאת  רביעי,  ליום  שלישי 
לשעות  ובהתאם  המצב  להערכת 

הפתיחה בשגרה.
"במהלך הסגר יתאפשר מעבר 
רפואיים  הומניטריים,  במקרים 
בכפוף  וזאת  בלבד,  וחריגים 
לאישור מתאם פעולות הממשלה 
דובר  בהודעת  נאמר  בשטחים", 

צה"ל.


