
‡˘רינו ˘זכינו
חסידים  ושלמים,  יראים  כאשר  אתמול  ביום  נראו  הוד  מראות 
מרנן  כקש"ת  וקברניטיה,  העדה  עיני  לצו  נרתמו  מעשה,  ואנשי 
הקלפי,  אל  בשמחה  וצעדו  שליט"א,  והחסידות  התורה  שרי  ורבנן 
כדי לקיים בחדוה ובעזוז את המצווה עליהם, להצביע בעד רשימת 
יהדות התורה. התוצאות שנרשמו בליל אמש, עד השעה בה שורות 
הצו,  לקול  ובא  התאסף  ה'  יראי  ציבור  כי  מלמדות  נכתבות,  אלו 
אשר  ככל  ולעשות  לשמור  זרעם  ועל  עליהם  וקבלו  קיימו  וכולם 
יורום. התוצאות המבורכות מלמדות על גידול עצום במנין היהודים 
תורה.  של  כדת  ובאהבה  בשמחה  ועושים  הקודש  לצו  הנשמעים 
אלפים רבים נוספו למצבת המצביעים למען יהדות התורה הפועלת 

מכח כקש"ת מרנן ורבנן שליט"א לתפארה.
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לומדי דף היומי בתלמוד בבלי יסיימו היום מסכת כריתות
מחר יחלו המוני בית ישראל בלימוד מסכת מעילה  ^ נמשכת התעוררות רבתית להצטרף ללגיון לומדי 

הדף היומי לקראת סיום הש"ס וביותר לקנות זכויות ליום הדין המתקרב ובא 
מאת כתב המבשר

רחבי  בכל  ישראל  בית  המוני 
הדף  לימוד  את  הלומדים  תבל 
היומי בבלי במסגרת התקנה הק־
המהר"ם  מרן  של  מיסודו  דושה 
בכנסיה  זי"ע,  בלובלין  שפירא 
ישראל  אגודת  של  הגדולה 
יסיימו  תרפ"ג,  בשנת  בווינה 
כריתות,  מסכת  רביעי  יום  היום 
בלימוד  חמישי  יום  מחר  ויחלו 

מסכת מעילה.

ספורים  חודשים  כך,   בתוך 
לסיום הש"ס ביום ז' טבת תש"פ, 
בק־ רבתית  התעוררות  נמשכת 

להצטרף  ישראל,  בית  המוני  רב 
הלוק־ היומי  הדף  לומדי  ללגיון 

הנערכים  בשיעורים  חלק  חים 
לזכות  כדי  ואתר,  אתר  בכל 
ולסיים עם כלל ישראל את המ־

חזור ה־13. 
המסכתות  בסיומי  ואכן 
יעוררו  ומחר,  היום  שיערכו 
הרבנים ומגידי השיעור שליט"א 

ולקחת  להצטרף  הציבור  את 
חלק בלימוד הדף היומי, כי עתה 
ימים ספורים לפני התחלת אמי־

רת הסליחות, זהו הזמן המתאים 
לומדי  ללגיון  להצטרף  ביותר 
סיפק  היה  שלא  לאלו  וגם  הדף, 
להיות  יצטרפו  עתה,  עד  בידם 
רבבות  של  אחת  מחטיבה  חלק 
את  יחד  שיסיימו  ישראל  אלפי 
לרכוש  זאת  עם  ויחד  הש"ס, 
ובא,  הקרב  הדין  ליום  זכויות 

לזכות לכתיבה וחתימה טובה.

הוועדה  עסקני  כידוע, 
בר־ היומי  הדף  לימוד  להפצת 

ירושלים,  בעיה"ק   2 פרס  חוב 
האחרונים  בשבועות  פועלים 
הדף  לומדי  מעגלי  להרחבת 
כל  שבו  למצב  ולהגיע  היומי, 
לתו־ עיתים  שקובע  יהודי 

היומי  הדף  את  אף  ילמד  רה 
לקראת  וזאת  ביומו,  יום  מדי 
הדף  סיום  של  הכביר  המאורע 
ההולך  ה־13  במחזור  היומי 

ומתקרב.

תוצאות מדגמי ליל אמש מחזירים אותנו לנקודת ההת־
חלה. לפני שלושה וחצי חודשים. אין רוב לממשלת נתניהו, 
ואבי־ השני  עם  לשבת  האחד מסרב  גנץ,  לממשלת  רוב  אין 

שחולל  הבלגן  על  ומנצח  רגליים  שרוקע  אחד  ליברמן  גדור 
במו ידיו. 

רי־ ראובן  המדינה  נשיא  עבור  בעיקר  התחלה  נקודת  זו 
בלין שהופך ביממות הקרובות לאיש המפתח של הפלונטר 
בחודשיים  אותנו  ללוות  ועלול  אמש  בליל  שנוצר  הפוליטי 

הקרובים. 

מאיר ברגר  פרשנות //

לנקודת ההתחלה

התקשורת  ואהוד  המאזניים  לשון  בעל  העדיף  כך  לא 
לראות את תחילתו של ליל תוצאות הבחירות שהוא המלחין 
והמעבד שלהן. שניים מתוך שלושה מדגמים העניקו למפל־

גתו עלייה עלובה בשלושה מנדטים בלבד. הוא משוכנע היה 
שמסע ההסתה המשומן שעליו ניצח במשך חודשים רצופים 

יסתיים בתוצאה דו ספרתית.

בנימין ליפקין  מבשר ואומר //

ניצחון עלוב

מראה קודש. חזיון נפלא נצפה בעת שכ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א יצא ממעון 
ההצבעה  לחשיבות  אות  בכך  היה  לכנסת.  בבחירות  לראשונה  להצביע  כדי  קדשו 

בבחירות הגורליות שנערכו אתמול ברחבי ארץ הקודש

מתארגנים לאמירת 1000 ספרי תהילים בשבת
 עבור הילד שחלה במחלה הנוראה

 מרדכי אהרון
בן מירל יוכבד

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

058-4597650 ניתן להשאיר הודעה

למשפחתנו ולמכרינו
מפני שיבושי הדואר

הריני להודיע שחתונת בני אלעזר הכהן שיחי' בן חיה שרה ע"ה
תתקיים אי"ה היום בכפר חב"ד באולם ליד בית מנחם

אברהם יוסף הכהן ערנטרוי
להסעות 050-4123041
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למרות אי הוודאות לנוכח תוצאות המדגמים והתחזית הנשקפת מהם: 

מאות אלפי בני היהדות הנאמנה צייתו להוראת מרנן ורבנן 
שרי התורה והחסידות ונתנו את קולם ליהדות התורה ג'

שביעות רצון מהאחריות שגילו קהלים חדשים לטובת רשימת היהדות הנאמנה ^ במטה הקהילות של אגודת ישראל הצביעו על גידול ניכר בכוחן של הקהילות ובשל העבודה המאומצת המוקדמת ^ סגן 
השר הרב מאיר פרוש: "הציבור החרדי הוכיח אמש את נאמנותו לגדולי ישראל שרי התורה והחסידות" ^ עוד הוסיף: "יש לנו הכרת הטוב לקהילות שהצביעו לטובת רשימת יהדות התורה"

מאת כתב המבשר

וסיום  הקלפיות  סגירת  עם 
התברר  הבחירות  ביום  ההצבעה 
הנא־ היהדות  בני  אלפי  מאות  כי 
כשצייתו  שמים  שם  קידשו  מנה 
התורה  שרי  ורבנן  מרנן  להוראת 

לרשי־ קולם  את  ונתנו  והחסידות 
מת יהדות התורה ג'. 

להתח־ תקוה  מתוך  זאת,  כל 
האמת  נתוני  פי  על  מרבית  זקות 
ולקלקל  עצתם  להפר  ובמאמצים 
הזו־ הדת  משנאי  של  מחשבתם 
ממים עלינו רעה ומטרתם להפוך 

ככל  למדינה  ישראל  ארץ  את 
העמים. 

לנוכח  הוודאות  אי  למרות 
הנ־ והתחזית  המדגמים  תוצאות 

זו  מבורכת  תוצאה  מהם,  שקפת 
גרמה  התורה,  כח  התעצמות  של 
פעילי  אלפי  בקרב  רב  לסיפוק 

הרשימה שפעלו לאורך החודשים 
האחרונים בצורה נמרצת ונחושה 
במרוץ אחר כל קול, בהיותם חדו־

לפעול  חכמים  מצוות  בקיום  רים 
לר־ מצביעים  להרבות  ולהפעיל 

בזה  שיש  ברורות  בקבעם  שימה, 
משום קידוש השם.

רצון  שביעות  נרשמה  כן  כמו 
קהלים  שגילו  האחריות  לנוכח 
היהדות  רשימת  לטובת  חדשים 
שלא  בקהלים  מדובר  הנאמנה. 
יהדות  לרשימת  כה  עד  הצביעו 
מצב  בעקבות  והפעם  התורה 
נגד  הנוראה  ההסתה  החירום, 

המ־ וקריאתם  החרדי  הציבור 
התורה  שרי  רבותינו  של  רגשת 
והחסידות שליט"א החליטו ללכת 
היהדות  רשימת  לטובת  ולהצביע 

הנאמנה. 
לאחר  התאפשרה  זו  תוצאה 
הפ־ אלפי  הבחירות  יום  שלאורך 

והס־ המרץ  במלוא  פעלו  עילים 
והחרדים  היראים  בתי  על  תערו 
דבר  את  בפניהם  להביא  ה'  לדבר 
הגדולה  הסכנה  ואת  הרשימה, 
לידי  שבא  כפי  החרדית  ליהדות 

ביטוי בממשלה היוצאת.
להינתן  צריכה  מיוחדת  ברכה 

יש־ אגודת  של  הקהילות  למטה 
המאומצת  העבודה  שבשל  ראל 
לתו־ להגיע  היה  ניתן  המוקדמת 
צאה המבורכת בדמות גידול ניכר 

בכוחה של אגודת ישראל.
ראשי  הביעו  אמש  בליל 
לבורא  ההודאה  ברכת  התנועה 

ובקשו  הרבים,  חסדיו  על  עולם 
שעשו  הפעילים  לאלפי  להודות 
התנדבותית  ברוח  כימים  לילות 
הבנה  מתוך  רבה  התלהבות  תוך 
קדו־ על  לשמירה  פועלים  שהם 

מידי  התורה  והצלת  האומה  שת 
  המשך בעמ' ב

דרמה פוליטית על רקע תוצאות מדגמי הבחירות:

אין רוב לגושי הימין 
והשמאל להרכיב ממשלה 

לאחר סגירת הקלפיות ראש הממשלה נתניהו שוחח עם השותפים הטבעיים 
מימין וסיכם עמם על שיתוף פעולה ^ שיעור ההצבעה המסתמן: 69.4%, עלייה 

של אחוז וחצי מהבחירות הקודמות
מאת מאיר ברגר

אמ־ ב'  מועד  תשע"ט  בחירות 
תוצאות  פי  על  אולם  הסתיימו  נם 
הקמת  אפשרות  אמש  ליל  מדגמי 
אינה  עדיין  הבאה  הממשלה 

מנדטים  בהיעדר 61  זאת,  ברורה. 
לגוש הימין ולגוש השמאל.    

המדגמים:  תוצאות  להלן 
ממדגם חדשות 12 ומנו גבע עולה 
כי מפלגת כחול לבן היא המפלגה 
מנדטים,   34 עם  ביותר  הגדולה 

מנדטים.   33 עם  הליכוד  ואחריה 
מנד־  11 עם  המשותפת  הרשימה 

מנדטים,   8  - התורה  יהדות  טים, 
ביתנו  וישראל  מנדטים   8  - ש"ס 
עם  ימינה  מפלגת  מנדטים.   8 עם 
  המשך בעמ' ו
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בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

בלי לשון
ראשי  מבין  הראשון 
להתייצב  שמיהר  המפלגות 
פחות  המפלגה,  במטה  אמש 
פרסום  לאחר  שעות  משלוש 
היה  המדגמים,  תוצאות 
אצבעותיו  בעשר  שגרר  האיש 
למערכת  כולה  המדינה  את 
אביגדור  הנוכחית:  הבחירות 

ליברמן.
הנוהג  המפלגה,  יו"ר 
קדנציה  מדי  להחליף 
ההן  מאומרי  מחצית  לפחות 
שורותיה,  את  המאיישים 
תומכיו  בפני  להתייצב  הזדרז 
שהסגירה  פנים  בהבעת 
אכזבה  עייפות,  של  שילוב 

ומלאכותיות ממלכתית.
לשון  בעל  העדיף  כך  לא 
התקשורת  ואהוד  המאזניים 
ליל  של  תחילתו  את  לראות 
שהוא  הבחירות  תוצאות 
המלחין והמעבד שלהן. שניים 
מתוך שלושה מדגמים העניקו 
עלובה  עלייה  למפלגתו 
הוא  בלבד.  מנדטים  בשלושה 
ההסתה  שמסע  היה  משוכנע 
במשך  ניצח  שעליו  המשומן 
יסתיים  רצופים  חודשים 
חלק  ספרתית.  דו  בתוצאה 
זאת.  לו  צפו  אף  מהסקרים 
המדגמים  אחד  אמש  בליל  גם 
לא  נדיב  לב  ברוחב  לו  העניק 

פחות מעשרה מנדטים. 
פניו  ומבע  הכבויות  עיניו 
מאושר  רחוק  שהיה  החתום 
מולדתו  מולדביה  כרחוק 
לעזה משכנו של הניה מחוסלו 
יותר  נטה  כי  הוכיחו  הדמיוני, 
של  הצמחוני  לצפי  להאמין 
בשמונה  שהסתפקו  המדגמים 

מנדטים בלבד.
פשוט",  לא  מאוד  היה  "זה 
אמר ליברמן במשפט הפתיחה 
אות  וכל  האנמי  נאומו  של 
מדויקת.  היתה  הזה  במשפט 
האלקטורל  ממדמנת  לצאת 
הציבור  מקפצת  אל  הרוסי 
הרחב באמצעות הפניית עורף 
הטיף  פעם  אי  שהוא  מה  לכל 
לו, היה באמת מאוד לא פשוט.

את  תסכלה  מכל  יותר 
שבשבועיים  העובדה  ליברמן 
לבן  כחול  קמה  האחרונים 
החנית  את  לגזול  והצליחה 
נגנבה  לילה  באישון  מידיו. 
לטובת  החרדים  הדרת  ממנו 
לבן  כחול  של  נשכני  קמפיין 
כל  ומול  רענן  עץ  כל  שתחת 
ובין  בגמגום  בין  מיקרופון, 
בעילגות, תקעו והריעו ותקעו 
אחדות  ממשלת  המנטרה:  עם 

חילונית.
הוכיחו  המדגמים  תוצאות 
נפל  הזה  הדוחה  המסר  כי 
והצליח  קשובות  אוזניים  על 
בסיעת  התמיכה  את  לייצב 
הגנרלים. אם עד כה הצטופפו 
אלו  כל  רק  מצביעיה  בין 
היחיד  המשותף  שהמכנה 
שלהם היה התיעוב שהם חשו 
נתניהו,  הממשלה  ראש  כלפי 
נוספה  האחרונים  בשבועיים 
כמי  למסיבה,  סיבה  עוד  להם 
החרדים  שנאת  על  שדיבורים 
רוחם  מצב  את  משפרים 

השפוף.
שנותר  היחיד  המפלט 
היה  אמש  בליל  לליברמן  לו 
סדר  על  לשלוט  שוב  לנסות 
הופך  שהוא  לפני  רגע  היום, 
לבלתי רלוונטי, לנוכח הקמתה 
המסתמנת של ממשלת אחדות 
ולא  לחסדיו  תזדקק  שלא 

להטפותיו. 
הוא  זאת  מפאת  רק 
קהלו  בפני  להתייצב  הזדרז 
המון  מול  אל  ובאמצעותו 
לנשיא  פומבית  ולקרוא  העם 
המדינה לקרוא לנתניהו ולגנץ 
מחליאה  רמיזה  אגב  לשיחה, 
שבת  חילול  תוך  זאת  לעשות 
השבוע  לפרשת  דוחה  ובוז 

עפ"ל.
יהיה  ליברמן  של  עונשו 
תוך  לכאורה  לו,  כשיתברר 
ההרפתקה  כי  ארוך,  לא  זמן 
את  גרר  שאליה  הגדולה 
כבומרנג  תתגלה  המדינה 
שהוא ראשון הנפגעים בזירתו. 
להדרת  הנאלח  מבוקשו 
יסופק  ונציגיו  החרדי  הציבור 
עצמו  הוא  גם  אבל  במלואו. 
ואליה  הקואליציה  את  יראה 
שיסתאב  עד  ירעה  יבוא.  לא 

ויתאדה בבחירות הבאות.

בלי עוצמה
התברר  למדי  צפוי  באורח 
כי  החמישית,  בפעם  אמש, 
לשם  העונה  הכזב  סיעת 
צלחה  לא  לישראל  עוצמה 
לא  ואפילו  החסימה  אחוז  את 

החלה להתקרב אליו.
ברוח  לדון  טעם  אין 
חיים  לדרך  שהפכה  העוועים 
ומריציה.  הזו  הסיעה  רצי  של 
לבוז  שלא  אפשר  אי  זאת,  עם 
לשבשבת הזיגזג של יחס ראש 
אחת  ביממה  אליה.  הממשלה 
מטעמו  המסרים  התחלפו 
חמש פעמים. רגע היא עוברת 
שקד),  שנאת  (מפני  ומתקרבת 
(מאימת  מרוחקת  היא  רגע 

אובדן הקולות).
אקורד סיום עלוב לכהונה 

ארוכה. 

בלי גוש
שבמשך  הממשלה,  ראש 
הימין  את  הרגיל  מעשור  יותר 
כולו לכרוך את גורלו ואת גורל 
המדינה בגורלו האישי, מתחיל 

הבוקר לחשב מסלול מחדש.
חבל.
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‡˘רינו ˘זכינו
ושלמים,  יראים  כאשר  אתמול  ביום  נראו  הוד  מראות 
וקברניטיה,  העדה  עיני  לצו  נרתמו  מעשה,  ואנשי  חסידים 
וצעדו  שליט"א,  והחסידות  התורה  שרי  ורבנן  מרנן  כקש"ת 
המצווה  את  ובעזוז  בחדוה  לקיים  כדי  הקלפי,  אל  בשמחה 
עליהם, להצביע בעד רשימת יהדות התורה. התוצאות שנרשמו 
בליל אמש, עד השעה בה שורות אלו נכתבות, מלמדות כי ציבור 
יראי ה' התאסף ובא לקול הצו, וכולם קיימו וקבלו עליהם ועל 
המבורכות  התוצאות  יורום.  אשר  ככל  ולעשות  לשמור  זרעם 
מלמדות על גידול עצום במנין היהודים הנשמעים לצו הקודש 
נוספו  רבים  אלפים  תורה.  של  כדת  ובאהבה  בשמחה  ועושים 
למצבת המצביעים למען יהדות התורה הפועלת מכח כקש"ת 

מרנן ורבנן שליט"א לתפארה.

הגלוי.  על  הנסתר  רב  עדיין  כשלעצמה,  הפוליטית  המפה 
אין  ועדיין  קואליציה  להקים  כדי  רבות  אפשרויות  נותרו  לא 
ושל  הממשלה  של  דמותן  תהיה  מה  כעת  לחזות  אפשרות 
השוטמות  המפלגות  הקרוב.  בזמן  יקומו  שאולי  הקואליציה, 
היהדות  את  שליוו  החששות  תמו.  פסו  לא  וישראל,  משה  דת 
הנאמנה לכל אורך מערכת הבחירות, לא פגו. אדרבא, התעצמו 
לנוכח התוצאות. אלא שעדיין, כאמור, אי אפשר לצפות כיצד 
נראית  שני,  מצד  צעדיה.  את  הפוליטית  המערכת  תכלכל 
התחזקות מסויימת במפלגות החרדיות שזכו כעת, ככל הנראה, 
במערכת  שהיה  ממה  יותר  ואיתן  יותר  גדול  מנדטים  למספר 
לספק  יכולים  אלה  כל  חדשים.  מספר  לפני  שעברנו  הבחירות 

תקוה לימים טובים כי יבואו.

לעת הזאת נשואות עינינו למרום, בנוסח הנקרא בפרשתנו 
קדשך  ממעון  'השקיפה  ז"ל:  חכמינו  מפי  כך  על  והנאמר 
מה  עשה  אתה  אף  עלינו,  שגזרת  מה  עשינו   – השמים'  מן 
שהבטחתנו. "השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך 
את ישראל". עשינו ככל אשר ציוו עלינו מרנן ורבנן, קיימנו את 
יסתדר  דבר  של  בסופו  כי  נתונה  ותפילתנו  לנו,  שהורו  מה  כל 
הכל על צד היותר טוב, כי לא אל ההצלחה הפוליטית נשואה 
עמלי  של  בתיהם  קיום  וחכמיה,  יבנה  קיום  אל  אם  כי  נפשנו, 
וקריות  נאמנים  בתים  הקמת  לתורה,  העתים  קובעי  הכפיים 
נאמנות לזוגות הצעירים, והאדרת מחנה היראים והחרדים אל 
דבר ה', אשר ישגשגו כגפן פורחת, יעשו שם טוב לשם ולתהלה, 

לכבוד ולתפארת, לחן ולמופת.
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יצא  השנה  השלישית  בפעם 
פרוש  מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
הריכוזים  בכל  תחנות  רב  לסבב 
ארץ־הקודש,  ברחבי  החסידיים 
בי־ הדופק  את  למשש  מנת  על 
ולהמריץ  ולהדריך  לעודד  דיים, 
המטות  פעילות  ואלפי  מאות  את 
למ־ מנת  על  אגודת-ישראל,  של 

למען  הקולות  מקסימום  את  צות 
כלל  של  ולמענם  התורה'  'יהדות 
מוסדות התורה והחינוך של הצי־

בור החרדי בארה"ק.
הבחירות  מערכות  בשתי  כמו 
והאר־ המוניציפאליות  הקודמות, 

ציות, פתח גם כעת הרב פרוש את 
סדר היום העמוס בתפילה נרגשת 
רבי  האלוקי  התנא  של  ציונו  על 
השעה  במירון.  יוחאי  בר  שמעון 
והתפי־ בוקר  לפנות  שעת  היתה 

מערכת  הצלחת  על  נישאה  לה 
הבחירות לטובת היהדות הנאמנה 
ומצוות  תורה  חיי  לחיות  הרוצה 

בארץ אבותיהם.
את  פרוש  הרב  עשה  ממירון 
התנאים,  עיר  טבריה  אל  דרכו 
אליה הגיע עם פתיחת הקלפיות. 
כבר  המוקדמת  השעה  למרות 
ותוסס.  פעיל  החסידי  המטה  היה 
נציג  ידי  על  התקבל  השר  סגן 
בורד,  יעקב  הרב  בעיר,  אגו"י 
וע"י ראש מטה יום הבחירות הרב 
הציגו  השניים  רובינשטיין.  הלל 
הדר־ וקיבלו  הפתיחה  נתוני  את 

יום  תום  עד  הקולות  למיצוי  כה 
הבוחר.

חיפה.  היתה  השניה  התחנה 
באדמימו־ פעם  שהתהדרה  העיר 

תושביה  באלפי  פורחת  וכיום  תה 
אגו־ במטה  ה'.  לדבר  החרדים 

אגו"י  בבית  הממוקם  דת־ישראל 
ממושכות  פרוש  הרב  ישב  בעיר, 
אריה  הרב  העיר  מועצת  חבר  עם 
הרב  המטה  מנהל  ועם  בליטנטל, 
הגישו  השניים  שטרן.  אברהם 
בק־ הקורה  על  סקירה מתעדכנת 

נתונים  השוואת  עם  בעיר  לפיות 
המצב  לבין  כעת  הנתון  המצב  בין 
הקו־ הבחירות  במערכת  שהיה 

דמת.
מחיפה נסע הרב פרוש לקרית 
צאנז שבנתניה, למטה המרכזי של 
פניו  את  שקיבל  מי  צאנז.  חסידי 
שמעון  יעקב  הרב  סגרה"ע  היה 
מאיר  הרב  המוסדות  מנהל  שר, 
הרב  המטה  ומנהל  שכטר  דוד 
אלכסנדר שכטר. גם כאן היה סגן 
ולגרפים  לתרשימים  צמוד  השר 
הנ־ המצב  את  לעומק  להבין  כדי 

לפתח־תקוה  יצא  פרוש  הרב  תון. 
לא לפני שהוא עודד את הפעילים 
הקודש  בעבודת  להמשיך  במקום 

בלי פשרות.
פרוש  הרב  הגיע  בפתח־תקוה 
חבר  בעיר.  הקהילות  למטה 
נכח  פלדמן  ישראל  הרב  המועצה 
צפה  השר  סגן  עם  ויחד  במקום 
בנתונים כששיח ער מתנהל סביב 
נושא החינוך בעיר וסביב חשיבות 
החרדי,  הכוח  והעצמת  ההצבעה 
למען יוכלו שלוחי דרבנן להמשיך 
למען  לילות  גם  ימים  ולפעול 
כשבראש  הפרט  ולמען  הכלל 
הקדושות  הישיבות   - המעיינות 

והחינוך החרדי.
ניצב  אלעד  העיר  של  בלבה 
המחולק  הגדול  הקהילות  מטה 
כל  עבור  למיני־מתחמים  ומסודר 
השר  סגן  בהגיע  וקהילה.  קהילה 
בין  ראשית  סובב  הוא  המטה,  אל 
ללא  העמלים  הקהילות  נציגי 
לאות והמריצם להמשיך בכל הכח 
הנ־ פילוח  את  האחרון.  הרגע  עד 

תונים ואת התכניות עבור השעות 
בשיחה  פרוש  הרב  פילח  הבאות, 
יש־ הרב  העיר  ראש  עם  צפופה 
ראל פרוש ועם חבר המועצה הרב 

פנחס גרוס.
מעשהו  כך  באלעד  כמעשהו 
פרוש  הרב  הגיע  אליה  ברק  בבני 
בכל  שסייר  לאחר  היום.  בצהרי 
המתחמים ועקב מקרוב אחר הת־

וקהילה,  קהילה  כל  של  קדמותה 
מנהלי  עם  ממושכות  שוחח  הוא 
הקלפי וחברי המועצה שציינו את 
כא־ בעיר.  ההצבעה  התקדמות 

קוסטליץ  הרב  המועצה  חבר  שר 
מרן  כ"ק  אל  התלוותו  את  מתאר 
אדמו"ר מנדבורנה שליט"א שיצא 
השחר,  תפילת  טרם  עוד  לבחור 

כמצוות היום.
מודיעין   - הבאה  התחנה 
שפעל  הקהילות  במטה  עילית, 

הרב  העיר  ראש  סגן  של  בניצוחו 
שוחח  השר  סגן  פריינד.  טוביה 
עם הרב פריינד ועם מנהל המטה 
הרב נתן כהן, כך גם קיבל סקירה 
מפיהם של חברי המועצה שנכחו 
עולה  שפתיהם  כשעל  במקום, 

שכבר  עילית  למודיעין  השבח 
הצהריים  אחר  של  שעה  באותה 
תושביה  של  רובם  רוב  יצאו 
לקיים את מצוות חכמים ולהצביע 

ל'יהדות התורה'.
גיחה מיוחדת הגיח הרב מאיר 

ידי  לחזק  חב"ד,  לכפר  פרוש 
של  לאורו  המהלכים  הפעילים 
מליובאוויטש  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
וקיימת -  חיה  הוראתו  אשר  זי"ע 
החרדית  המפלגה  עבור  להצביע 
ביותר. במרכז הכפר תחת השמש 

עם  השר  סגן  התוועד  הקופחת 
הרב   - המקומיים  הציבור  אישי 
המועצה  וחבר  ליפשיץ,  בנימין 
כשבהמשך  אזימוב,  שמואל 
הרב  המועצה  ראש  גם  הצטרף 
על  נסובה  שיחתם  רבינוביץ. 

אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  משנתו 
השמירה  ועל  זי"ע  מליובאוויטש 
הח־ היהדות  חומות  על  החיונית 

הקודש,  ארץ  שלימות  ועל  רדית 
ההתלכ־ את  נס  על  העלו  גם  כך 

ליובאוויטש  חסידי  כלל  של  דות 
למען  רב  מאמץ  מתאמצים  אשר 
בכך  ומקיימים  התורה'  'יהדות 

רצון צדיק.
פרוש  הרב  נסע  חב"ד  מכפר 
התקבל  שם  בלוד,  חב"ד'  ל'קרית 
ע"י עורך המבשר הרב בנימין לי־

יחיאל  הרב  המטה  יו"ר  וע"י  פקין 
להצל־ ולילות  ימים  שעשה  ברג 

התורה'  'יהדות  רשימת  של  חתה 
בעיר.  ליובאוויטש  חסידי  בקרב 
סגן השר אף הילך ברחובות העיר 
כשהוא משוחח עם תושבי המקום 
ששיבחו והודו על הסיוע התמידי 
וכפרט,  ככלל  מקבלים,  שהם 

מ'יהדות התורה'.
הנוכחיות  הבחירות  במערכת 
הוסיף הרב פרוש ביקור גם במטה 
שפעל  באשדוד  הפעיל  הקהילות 
פיטסבורג  מוסדות  של  באולם 
עם  שם  נפגש  הוא  חיים.  ושקק 
הרב  עוזרו  העיר,  מועצת  חברי 
נוספים.  ועסקנים  טננהויז  יהושע 
באותה שעה הגיע לביקור במקום 
סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצ־

מן, אשר יחד עם הרב פרוש עברו 
בדקו  במלאכה,  העוסקים  בין 
להמשיך  ועודדו  ונתונים  מצבים 
אחוזי  הדגשת  כדי  תוך  הלאה 
את  המחייבים  הגבוהים  ההצבעה 
מקסי־ את  ולמצות  לפעול  כולנו 

מום האלקטורט החרדי.
הגיח  נוספת  קצרה  גיחה 
מלאכי',  'קרית  אל  פרוש  הרב 
קהילת  עסקני  עם  נפגש  שם  גם 
ליובאוויטש במקום. הרב שטיינר 
- חבר המועצה, והרב הרשקופ - 
עמד  שהוא  לאחר  המטה.  מנהל 
על נתוני ההצבעה המקום, המשיך 

סגן השר לבית־שמש.
בבית  הרחב  הקהילות  במטה 
חברי  עם  פרוש  הרב  סייר  שמש, 
והרב  ארנרייך  הרב  המועצה 
אישית  מעודד  כשהוא  גולדברג, 
מצב  את  ובודק  הפעילים  את 
מה־ אחת  כל  של  ההתקדמות 

להביא  מנת  על  בעיר,  קהילות 
כנה  דאגה  מתוך  המקסימום  את 
לעתידו של הציבור החרדי בארץ 

הקודש.
נשא  להבות  חוצבי  דברים 
בביתר  הקהילות  במטה  השר  סגן 
יעקב  הרב  הח"כ  כשלצדו  עילית, 
מאיר  הרב  העיר  ראש  טסלר, 
הרב  המועצה  וחברי  רובינשטיין 
משה  והרב  שוורץ  מנדל  מנחם 
כלל  בפני  הציג  פרוש  הרב  כהנא. 
לאור  הנתון  המצב  את  הפעילים 
כשהוא  הגבוהים,  ההצבעה  אחוזי 
לצלוח  מנת  "על  אותם:  ממריץ 
מספיק  לא  בשלום,  הזה  היום  את 
הצב־ אחוזי  לתשעים  להגיע  לנו 

להגיע  צריכים  אנחנו  בעיר,  עה 
עם  רק  אחוזים.  ותשעה  לתשעים 
את  נצלח  המקסימלי  הכוח  מיצוי 

המהמורות שלפנינו".
פרוש  הרב  שהה  בירושלים 
ממושכות במטה הקהילות הגדול 
שמאויש  מלכה'  'בית  שבאולמי 
בחורים  של  רבות  במאות  היה 
זמנם  את  שהקדישו  ואברכים 
הוא  המערכה.  להצלחת  קודש 
הנתונים,  בקרת  חדר  אל  נכנס 
מלווה בסגרה"ע הרב יוסי דייטש 
כאשר  ברגר  יעקב  הרב  ובעסקן 
את  בוחן  הוא  ארוכה  שעה  משך 
התקדמותה של כל קהילה, הן על 
פי מפה קהילתית וגם על פי מפה 
אזורית. לאור המסקנות חייג הרב 
חצרות  ועסקני  קדקודי  אל  פרוש 
את  להם  מסר  השונות,  הקודש 
אותם  ודרבן  הקיימים  הנתונים 
להוסיף עוד ועוד פעילים על מנת 
הקהילות  בני  קולות  את  למקסם 
שונאי  בפני  אמתי  חיץ  ולבנות 
הק־ כל  את  לבלוע  הרוצים  הדת 

דוש והיקר.
הרב  המשיך  הקהילות  ממטה 
פרוש אל הקלפי שברחוב ירמיהו, 
ישראל  גדולי  של  מצוותם  לקיים 
התו־ 'יהדות  לרשימת  ולהצביע 

רה'.
סגן  סיים  הבחירות  יום  את 
הגדול  הכינוסים  בהיכל  השר 
עם  יחד  עקב  שם  בפתח־תקוה 
התוצאות  אחר  דרבנן  שליחי 

וההתקדמות.
אודות  נרחבת  סיקור  יריעת 
יום הבחירות במחיצת הרב פרוש, 

תופיע בע"ה בגליון השבועי.
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אתמול בעיצומו של 
יום הבחירות למטה 
המרכזי של אגודת 

ישראל בבני ברק 
לעודד את הפעילים 

להצלחת המערכה 
הקדושה לטובת יהדות 

התורה

צילום: יהושע פרוכטר

ההת־ לנקודת  אותנו  מחזירים  אמש  ליל  מדגמי  תוצאות 
נתניהו,  לממשלת  רוב  אין  חודשים.  וחצי  שלושה  לפני  חלה. 
אין רוב לממשלת גנץ, האחד מסרב לשבת עם השני ואביגדור 
ליברמן אחד שרוקע רגליים ומנצח על הבלגן שחולל במו ידיו. 
זו נקודת התחלה בעיקר עבור נשיא המדינה ראובן ריבלין 
שהופך ביממות הקרובות לאיש המפתח של הפלונטר הפולי־
טי שנוצר בליל אמש ועלול ללוות אותנו בחודשיים הקרובים. 
כולנו מדברים על הפרמטרים המוכרים העומדים על שול־

חנו של הנשיא: שאלת 61 הממליצים, שאלת המפלגה הגדולה 
ביותר. במידה ונשיא המדינה יבחר ללכת לפי הספר, הוא ימתין 

בסבלנות לתוצאות האמת, יכנס את הסיעות ויתחיל לספור. 
 ,61 יקבל  לא  נתניהו  בנימין  אמש,  מדגמי  תוצאות  פי  על 
ימליץ  ליברמן  שאביגדור  האפשרות  גנץ –  בני  לא  גם  כנראה 
המליצה  המשותפת  הערבית  שהרשימה  לאחר  גנץ  בני  על 

עליו – אינה סבירה. 
זה השלב שבו נשיא המדינה ריבלין עובר לפרמטר המפל־
גה הגדולה ביותר. כאן עשוי להתפתח מירוץ מעניין: מאחר ול־

שני הצדדים אין יכולת להרכיב ממשלה, כל אחד יעדיף להיות 
הראשון.  כישלון  לאחר  ההרכבה  מפתחות  את  שיקבל  השני 
את ישראל  לא יתן להוביל  שהוא  בהבטחתו  אם ריבלין רציני 
לבחירות שלישיות – השני כנראה יהיה זה שיוביל את המדינה 

בשנים הקרובות. 
על פי החשבון הזה, נתניהו לא צריך להיות מודאג: כל עוד 
הליכוד יעמוד מאחוריו, והמפלגות החרדיות לא ישבו עם יאיר 
כחול־לבן  ליו"ר  שמאל –  ממשלת  יקים  לא  בנט  ונפתלי  לפיד 

בני גנץ לא תהיה ממשלה. נקודה. סוף.   
המפלגות  אמנם  למדי.  שבריריות  הללו  שהכוכביות  רק 
שעלולה  הדינמיקה  אך  לפיד,  יאיר  עם  ישבו  לא  החרדיות 
לאיש.  נהירה  אינה  האמת  תוצאות  לאחר  בליכוד  להתפתח 
כאיש  התייצבו  הכנסת  וחברי  הליכוד  שרי  אמש  בליל  אמנם 
אחד מאחורי המנהיג הבלתי מעורער – אך זה בטרם הובררה 
יעשו  מה  לערוב  יכול  אינו  איש  הפוליטית.  התמונה  לחלוטין 
גלעד ארדן, גדעון סער ויולי אדלשטיין החל מצהרי יום שישי 

הקרוב והלאה. 
ריב־ ראובן  המדינה  נשיא  שבה  נוספת  אפשרות  וישנה 

המדינה  נשיא  זה  בתרחיש  הספר.  לפי  הולך  ולא  מפתיע  לין 
השלבים  את  לעבור  כדי  הקרובים  החודשיים  את  מבזבז  אינו 
הפורמאליים בנסיונות עקרים של פיצול גושים ומפלגות אלא 
מנסה לגשש עם שני ראשי המפלגות הגדולות כיצד ניתן לכונן 

ממשלת אחדות. 
זזים  כיצד  יודע  שלא  לנשיא  אופייני  שאינו  מעשה  זהו 
לשני  יאמר  הוא  יבוא  הזה  כשהיום  אבל  הפרוטוקול.  מכללי 
המנהיגים בחדר הסגור: אני שברתי את הכללים, עכשיו תור־
כם לשבור כמה הבטחות בחירות. זה יהיה היום לו ייחל האיש 
שהגדיר את השנאה לחרדים מחדש אביגדור ליברמן, זה יהיה 
החרדי  הציבור  נגד  הפרועה  ההסתה  כואב,  כמה  שבו,  הרגע 

ניצחה.    

מאיר ברגר  פרשנות //

לנקודת ההתחלה

מאות אלפי בני היהדות הנאמנה 
צייתו להוראת מרנן ורבנן 

מחרפיה ומבקשי רעתה.
במטה  אמש  בליל  בנאומו 
סגן  הביע  תקווה  בפתח  המרכזי 
השר הרב מאיר פרוש את תודתו 
אלפי  למאות  העמוקה  והוקרתו 
רשימת  את  שחיזקו  המצביעים 

יהדות התורה. 
אמש  הוכיח  החרדי  "הציבור 
ישראל  לגדולי  נאמנותו  את 
והצביעו  והחסידות  התורה  שרי 
המבורכת  והתוצאה  כהוראתם 
פי  כשעל  עצמה  בעד  מדברת 
הקהילות  של  כוחן  הנתונים, 
ניכרים  באחוזים   עלה  החסידיות 

ומכובדים", אמר. 
השבוע  "בפרשת  הוסיף:  עוד 
הטוב.  הכרת  על  מדברים  אנחנו 
לקהילות  הטוב  הכרת  לנו  יש 
יהדות  רשימת  לטובת  שהצביעו 
לקהילות  מחויבים  אנחנו  התורה. 
שהצטרפו  לקהילות  גם  הללו, 
אלינו.  שחזרו  או  הבחירות  ערב 
אחרי  שגם  בזאת,  מצהירים  אנו 

בכל  להן  ונסייע  נעזור  הבחירות 
קונסטלציה פוליטית בה נהיה". 

הסופי  הקולות  פילוח  לאחר 
הבהיר אמש מנהל מטה הקהילות 
בני  העיר  מועצת  וחבר  הארצי 
ברק הרב פרץ אברמוביץ' בשיחה 
עם 'המבשר' כי "עם סגירת הקל־

פיות ולאחר פילוח סופי של מטה 
גידול  ניכר  כי  התברר  הקהילות 
הקהילות  של  בכוחן  משמעותי 
הפוט־ את  מקסם  הגדול  כשרובן 

של  לרמה  עד  והגיע  שלו  נציאל 
למעלה מ־90% וחלקן אף למעלה 

מ־95%. 
כל  "בס"ד  כי  הוסיף  עוד 
הקהילות שיתפו פעולה עם המי־
ורצון  היענות  והיתה  המבורך  זם 
שיהיה  כדי  הכל  לעשות  הפעם 
הקולות.  של  מושלם  מקסום 
הקודמת  שבפעם  קהילות  אפילו 
התלבטו ולא שיתפו פעולה באופן 
את  הבינו  כולם  הפעם   – מלא 
המבורכת  והתוצאה  השעה  גודל 

לפנינו".

  המשך מעמ' ראשון
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ביזמת "הגפן" - התגייסות 
נלהבת למבצע "קח סניגור"

מחר יום חמישי י"ט אלול אלף שדכנים בעבודת קודש למען אלפי מעוכבים • 
מעמדי תפילות נערכות בכל הארץ להצלחת המיזם

כאשר  אלול  י"ט  חמישי  יום  מחר 
לקראת  מתכונן  העולם  בכל  ישראל  עם 
מנוחה  במוצאי  ואמירת  הסליחות  ימי 
קדמנוך תחילה, מסתבר שהסניגור עומד 
זכויות  עם  ומזומן  מוכן  השנה  להיות 
למכביר עבור עם ישראל, למען יצא דינו 

לחיים טובים ולשלום.
בכל  שדכנים  אלף  יתפרסו  זה  ביום 
שה־ אלו  עם  ורק  אך  ויתעסקו  העולם 

עתה,  עד  עבורם  להישבר  מיאנה  צלחת 
יציעו הצעות, יקבלו קהל, יעבירו מידע 
אחד לשני, ובכוחות משותפים ירימו את 
תפילות  עם  יחד  על,  אל  הכבד  המשא 
הצריכים  אלו  כל  על  ישראל  בית  עמך 

לישועת ה', 
רח־ בני  רחמנים  ישראל  בני  אלפי 

אחד,  ליום  העולם  בכל  מתגייסים  מנים 
לעסוק בשידוכים ולהתפלל למען המצ־
פים ומייחלים בכליון עינים להקמת בית 

נאמן בישראל
שמו־ המפורסמת.  המצ'ינג  שיטת 

בשנתיים  עברו  והחסד  התורה  סדות 
האחרונות להשתמש בו, אותו רעיון אבל 
ראשי  העתיקו  כספים,  התרמת  על  לא 
הגפן, למען מעוכבי השידוכים, גיוס כל 
מח־ בקרב  והאצורים  הגדולים  הכוחות 

הזה  ליום  ועתודים  מוכנים  להיות  נינו, 
של  הגדול  לכאבם  ודרור  פורקן  להביא 

מעוכבי הזיווגים.
י"ט  חמישי  ביום  הוא,  הרעיון  בסיס 
קרוב  ישתתפו  שיפורטו,  בשעות  אלול 
נפ־ (בשעות  ושדכניות  שדכנים  לאלף 

בטלפון  שמתפרסם  במוקדים  רדות) 
אוזן  יטו  קהל,  יקבלו  שם   0733834237
קשבת וכרויה, וינסו להציע הצעות, וב־

בטל'  ירחמו.  השמים  שמן  גדולה  תקוה 
זה גיתעדכנו כל הפונים בפירוט מקומות 
די  פעילותם  ובשעות  השדכנים  מוקדי 

בכל אתר ואתר.
דבר  הרי  השדכנים,  רק  לא  אמנם 
ידוע שהמון רעיונות והצעות מתגשמות 

כאחד  כולנו  ידידים,  או  משפחה  מבני 
ולמענינו.  למענם  עצומים  כוחות  נאחד 

כל אחד עם מאמץ קטן. 
מש־ מוצפים  האחרונים  בימים  כבר 
טל־ במאות  וביתר  בירושלים  הגפן  רדי 

פונים של מציעי הצעות ורעיונות למען 
הקל את סבלם של המעוכבים.

בו ביום גם ירבו בתפילה ובתחנונים 
הישי־ תלמידי  גם  כאשר  המקום,  לפני 

זמן  יקדישו  הבנות  חינוך  בבתי  וכן  בות 
מיוחד לתפילה, וכל המתפלל על חבירו 

הוא נענה תחילה.
הרי־ כל  את  יקיפו  והרעיון  היוזמה 
מירו־ כאשר  לארץ,  ובחוץ  בארץ  כוזים 

ארצות  ובתווך  ויליאמסבורג  ועד  שלים 
במבצע  ישתתפו  כאחד  כולם  אירופה, 

אדיר וגדול זה.
אלו  בימים  מתפרסם  בארה"ב 
קריאה מכל הארגונים העוסקים בתחום 
אופני  העולמית,  ליוזמה  להצטרף  זה, 

"קול  בטל'  לשמוע  ניתן  בארה"ב  המיזם 
מבשר"  8453511200.

התורה  גדולי  ורבנן  מרנן  כי  יצוין 

הבדל  ללא  שליט"א  והחסידות  והיראה 
ובקריאת  למבצע,  יד  נותנים  ועדה  חוג 
הם  ומרגשת,  במינה  מיוחדת  קודש 

נא  תערב  סניגור  קחו  בבקשה,  פונים 
יש־ בית  כל  לאחינו  ותחינתנו  עתירתנו 

ראל די בכל אתר ואתר, לאחר שעלתה 
ובאה אלינו זעקתם ומצוקתם של הורים 
הבת  וצרת  הבן  צרת  את  המבכים  רבים 
וגמרו  נמנו  ועתה  השידוכין,  מעוכבי 
בפעולותיו  הידוע  "הגפן"  ארגון  ראשי 
הכבירות והמועילות בתחום כאוב ונחוץ 

זה, לצאת ברעיון נפלא עד מאד.
ולעת כזאת נקרא בקריאה של חיבה 

ובתחינה בקשה מעומק הלב: 
א. לכל השדכנים ברחבי תבל, האנ־

היכול  איש  איש  לכל  וכן  והנשים,  שים 
בקביעות  עוסק  אינו  אם  גם  בכך  לסייע 
בתחום השדכנות, חכמי לב קחו מצוות, 
היו נכונים ליום הזה להירתם בכל לב ונ־

פש, לפעול ולהפעיל ולעסוק בכל אופני 
להש־ זו,  רבה  מצוה  למען  ההשתדלות 

שידוכין,  הצעות  להציע  מחשבה,  קיע 
הקמת  למען  בכוחכם  אשר  כל  ולעשות 
ולתורתו,  לה'  וקדושים  נאמנים  בתים 
להיות  בטובה  בעדכם  יגמור  הטוב  וה' 

שליחים נאמנים.
מקו־ בכל  ישראל  בני  אחינו  וכל  ב. 
אחד  כל  נא  ישתדלו  מושבותיהם,  מות 
ולהפיל  בתפילה  להזכיר  זה  ביום  ואחד 
לי־ הצריכים  אלו  כל  על  ובקשה  תחינה 
ישו־ שתהיה  שידוכים  בענייני  ה'  שועת 

עתם קרובה לבוא, וכמאמר חז"ל (ברכות 
יתפלל  זאת  על  הפסוק  בפירוש  א)  ח, 
לב,  (תהילים  מצוא  לעת  חסיד  כל  אליך 
לזה,  זה  ערבים  קדושים  ישראל  ועם  ו). 
תחי־ נענה  הוא  חברו  על  המתפלל  וכל 

לה, ושומע תפילות הוא יפתח לנו שערי 
רחמים ורצון לתפילותינו.

בזכות  הקודש,  בברכת  ומסיימים 
התעסקות בגמילות חסדים נשגב זה תז־

כו שהקב"ה יפתח לכם את אוצרו הטוב 
ולהיחתם  להיכתב  ותזכו  השמים  את 
ולשנה  ארוכים  טובים  לחיים  לאלתר 

טובה ומתוקה, אמן. 

משרדי הגפן בביתר עילית תרומת הנדיב הרה"ח ר' יעקב מרדכי יאזשעף שליט"א
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אלעד: "רואים את האחריות הרבה 
הרובצת על הפעילים ועל המצביעים"

מאת כתב 'המבשר'

יהדות  של  הבחירות  מטה 
במ־ וותיק  מנוסה  באלעד,  התורה 
אתמול,  גם  פעל  בחירות,  ערכות 
(מוני־ השנה  השלישית  הפעם  זו 
ציפאלי ומועד א') בצורה מעוררת 

כבוד. 
שהחל  הבחירות,  יום  במהלך 
בבוקר,   6:00 בשעה  כבר  במטה 
נסגר  שהוא  לאחר  ארוך  לא  זמן 
בלילה הקודם, מסתובבים במקום 
מהם  ואחד  אחד  כשכל  הפעילים 
יודע בדיוק מה תפקידו ומה עליו 

לעשות בכל דקה מהיום.
כל נתון ונתון מתקבל כאן מה־
בשטח,  ומהפעילים  המרכזי  מטה 
מו־ משוכללת  צילום  מכונת  אך 

דפוס  פלט  דקות  כמה  מדי  ציאה 
מעודכן, על כל מקרה שלא יבוא. 
הפעילות  הבוקר  בשעות  אם 
עוד היתה 'על אש נמוכה' יחסית, 
המקום  הצהריים  שמשעות  הרי 
עשרות  נמלים.  כוורת  כמו  נראה 
מתנדבים ממלאים את המטה ואת 

סביבותיו.
פלטי הדפוס עם השמות שע־

בצורה  מודבקים  הצביעו  לא  דיין 
מחולקים  הקירות,  על  מסודרת 

לפי קהילות ובתי כנסת.
העיריה  חבר  המטה,  יו"ר 
"נע־ כי  מתאר  גרוס,  פנחס  הרב 

גם  מקצועית,  בצורה  מראש  רכנו 
אבל  הבחירות  יום  של  בתפעול 

נוספו  כי  גם  הקולות.  בפילוח  גם 
וגם  הקודמת,  מהפעם  מצביעים 

כדי לדייק יותר את הפעילות.
"את הפעילות ביצענו מול כל 
הבחירות  וליום  וקהילה,  קהילה 
בצורת  הקהילות  מטה  את  בנינו 
עמדות של 'אופן ספייס', כמו מו־
קד לכל דבר, עם אחראי משמרת. 
שמנו דגש על סדר העבודה, ולכן 

מי שנכנס לפה זה רק מי שעובד.
"כרגע אנחנו ממצים את הפו־
טנציאל המקסימלי, ואנחנו רואים 
וע־ אחריות  שיש  מבין  אחד  שכל 
רבות הדדית ורואים את זה ברוך 
ד' בשטח. אנחנו עומדים כל הזמן 
מאוד,  גבוהים  הצבעה  אחוזי  על 
הקודמת",  מהפעם  גבוהים  יותר 

מסכם הרב גרוס.
הרב  העיריה  חבר  לצידו 
יום  מטה  את  המנהל  אשר,  דוב 
היא  שלנו  "המטרה  הבחירות. 
פוטנציאל  כל  של  למיצוי  להגיע 
התורה.  יהדות  של  המצביעים 
כולם  את  מזרזים  אנחנו  ועכשיו 
נציג  פועל  איתו  יחד  להגיע". 
אורן  הרב  בעיריה  חב"ד  קהילת 
אורך  לכל  שפיקד  מזרחי  משה 
היום על זירוז המצביעים מקהילת 

חב"ד ואוהדיה.
ראש העיר הרב ישראל פרוש, 
את  להמריץ  כדי  למטה  הגיע 
עבור  קריטי  יום  "זהו  הפעילים. 
בארץ  חרדי  אדם  כל  של  עתידו 
למיצוי  להגיע  חייבים  ישראל. 

אסור  פוטנציאלי.  מצביע  כל  של 
לנו לוותר על אף קול. כבר ראינו 
בבחירות האחרונות שהביטוי 'כל 
קול קובע' הוא לא רק ביטוי אלא 

משקף את המציאות", אמר.
זו,  לעבודה  קדמה  כאמור, 
עבודת פילוח ארוכה שנשענה גם 
בבחירות  המצביעים  פילוחי  על 
העבו־ את  המוניציפאליות. 

מטה  מנהל  מרכזים  בפועל  דה 
ומנהל  פדר  מאיר  הרב  קהילות 
שמואל  הרב  הלוגיסטי  המטה 
המיחשוב  אחראי  עם  יחד  כהנא, 
קרוב  סביבם  הופמן.  משה  הרב 
יוש־ שם  טלפוניות  עמדות  ל־40 
לתמרץ  כדי  הקהילות  נציגי  בים 

את המצביעים.
הגיע  הבחירות  יום  במהלך 
מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן  למקום 
הפעילות  על  לעמוד  כדי  פרוש, 
הפעילים,  את  ולתמרץ  בשטח, 
האחריות,  גודל  על  עומד  כשהוא 
ועל עתיד היהדות החרדית העומד 

על כף המאזניים בבחירות הללו.
הכנסת  חבר  גם  הגיע  כן  כמו 
מהנה־ ששמע  טסלר,  יעקב  הרב 

ותמונת  הפעילות  על  המטה  לת 
את  דירבן  הוא  כן  כמו  המצב. 
הפעילים והודה להם על עבודתם 
התקשר  הביקור  במהלך  הקשה. 
הרב טסלר אישית לתושבי אלעד 
ככל  מהר  להצביע  לצאת  וביקש 
המערכה  הצלחת  למען  שניתן 

הגורלית.

ביתר עילית: התגייסות טוטאלית למען 
יהדות התורה בקרב כלל הקהילות

במהלך היום כינס ראש העיר ישיבה מיוחדת עם ראשי הקהילות שיעוררו את 
הציבור מאדישותו ^ "מבחינתנו אפשר לסכם את מערכת הבחירות כולה כנצחון 
של הציבור הכלל חסידי שנרתם בכל הכוחות למען המערכה" אמר ראש העיר

מאת י. ברזל

בביתר  הבחירות  אווירת 
שלישי  יום  במהלך  היתה  עילית 
שחר  עם  כבר  ויעילה.  נמרצת 
באולם  המרכזי  המטה  נפתח 
באופן  שנוהל  בעיר,  גיטל  עטרת 
ההצבעה  נתוני  ומאורגן.  מסודר 
כל  במהלך  יחסית  גבוהים  היו 
הערב  לקראת  אולם  היום,  שעות 
בנתוני  משמעותית  עליה  נרשמה 
העיר  ברחבי  שהגיעה  ההצבעה, 

ל־90 אחוזים. 
רובי־ מאיר  הרב  העיר  ראש 

של  הבחירות  מטה  ראש  נשטיין, 
הסתובב  בעיר,  התורה  יהדות 
תוך  המטות  בין  היום  כל  במהלך 
ול־ הפעילים  את  מדרבן  שהוא 

הרב  הציבור.  את  ולהפעיל  פעול 
כל  שמות  את  זוכר  רובינשטיין 

בשמם  אליהם  ופונה  הפעילים 
בעצמו  מפקח  שהוא  תוך  הפרטי 
על הפעילות הענפה ברחבי העיר. 
האינטנסי־ הפעילות  כי  ספק  אין 

של  גבוה  שאחוז  לכך  גרמה  בית 
אחוזים  על  שעומד  מצביעים, 

מתושבי העיר, הגיע לקלפיות.
יום  מטה  בראש  שעמד  מי 
דייטש  זישא  הרב  הוא  הבחירות 
וע־ רמה,  ביד  המטה  את  שניהל 
נציגי  את  להפעיל  מנת  על  מל 
מקסי־ לניצול  שיביאו  הקהילות 

מלי של כמות התומכים במפלגה. 
הבחי־ יום  את  הוביל  העיר  ראש 

את  ועודד  המטות  בין  סייר  רות, 
המועצה  חברי  עם  יחד  הפעילים 
בעריש  הרב  הרשלר,  בנימין  הרב 
הרב  שוורץ,  מנדל  הרב  שמעיה, 
שפיצר,  דוד  הרב  כהנא,  משה 
יואל  והרב  שיינברגר,  מנחם  הרב 

פרויליך.
אמר  ביתר  עיריית  ראש 
עי־ ביתר  העיר  כי  ל"המבשר" 
התושבים  כי  שוב  הוכיחה  לית 
הדור  ומאורי  לגדולי  נשמעים 
השניה  העיר  "אנחנו  שליט"א. 
הישג  שהביאה  החרדיות  בערים 
העלייה  מבחינת  מרשים  כה 
בית  לאחר   - ההצבעה  באחוזי 
"אין  העיר.  ראש  אמר  שמש" 
ישירה  בהוכחה  מדובר  כי  ספק 
נצמדת  עילית  ביתר  שהעיר  לכך 
ורבנן  מרנן  להוראות  נלהב  באופן 
והחסידות.  התורה  שרי  שליט"א 
אין ספק שגם העזרה והסיוע סביב 
כל השנה מצד הנציגים המסורים 
החינוך  שר  סגן  ובראשם  בכנסת, 
גרמו  שליט"א  פרוש  מאיר  הרב 
קדושה  חובה  חש  שהציבור  לכך 

לצאת ולפעול".
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חיפה: המוני פעילים חדורי עשיה והתלהבות בפעילות אינטנסיבית 
להצלחת רשימת יהדות התורה לאורך כל יום הבחירות 

"הוספנו מאות רבות של קולות לעומת הבחירות הקודמות לכנסת, זה היה היעד ואליו הגענו  ב"ה", אומר מנהל מטה הבחירות ומזכיר אגודת ישראל בעיר הרב 
אברהם שטרן

מאת א. למל

המרכזי  הבחירות  יום  במטה 
של אגודת ישראל בחיפה מציינים 
ההמונית  ההתגייסות  את  בסיפוק 
נמ־ פעילים  של  רבות  מאות  של 
הקודש,  קהילות  כל  מקרב  רצים 
להצ־ ובהתלהבות  בלהט  שנרתמו 

לחת מטה יום הבחירות. 
המוק־ הבוקר  משעות  החל 

שחרית  תפילת  לאחר  מיד  דמות 
פעילים  לזרום  החלו  כוותיקין, 
המרכזי,  המתנדבים  למטה  רבים 
במק־ השוטפת  בפעילות  והחלו 

יום  ממטה  שזרמו  להנחיות  ביל 
הבחירות המרכזי, מטה רכב, מטה 

כוח אדם, ועוד.
הצהרים  לפני  שעות  במהלך 
הכנסת  וחברי  השרים  סגני  הגיעו 
כל  בין  ועברו  התורה  יהדות  של 
אחר  מקרוב  עקבו  בעיר,  המטות 
הפעילות, והביעו סיפוק והערכה 
וההתלהבות  האחדות  נוכח  רבה 
יוצאת הדופן בין קהילות הקודש 
בחיפה, שבודאי תביא בע"ה לתו־

צאות טובות.
של  רבות  מאות  הוספנו  "ב"ה 
קולות לעומת הבחירות הקודמות 
לכנסת, זה היה היעד ואליו הגענו, 
הבחירות   מטה  מנהל  לנו  אומר 
הרב  בעיר  ישראל  אגודת  ומזכיר 

אברהם שטרן.
ביותר  מרנינה  "התוצאה 
ועל  הנאה  הגידול  על  ומראה 
העמל  לאחר  הפירות'  'קצירת 

לא  בו  האחרון  החודש  של  הרב 
השעות  עד  האורות  כאן  כיבו 
ניתן  כאשר  הלילה,  של  הקטנות 
להרחיב  נסיון  כל  שנעשה  לומר 
את מעגל המצביעים הפוטנציאלי 
של יהדות התורה, ובס"ד מאמצים 

אלו הוכתרו בהצלחה מרובה.

"לצד זאת יש לציין את אחוזי 
בקרב  ביותר  הגבוהים  ההצבעה 
מאגר מצביעי יהדות התורה, שגם 
כאן ניתן לומר כי הגענו אל היעד. 
לפעילים  לזקוף  יש  זה  נתון  וגם 
והחצ־ הקהילות  מכל  המסורים 

רות ללא יוצא מן הכלל. ישבו כאן 

קהילה,  ומכל  חצר  מכל  נציגים 
הצבעתו  אחר  אמת  בזמן  ועקבו 
מן  יוצא  ללא  ושם  שם  כל  של 
אחרון  את  ועודדו  דרבנו  הכלל. 

המצביעים.
לא  זו  תוצאה  כי  לומר  "צריך 
הגיע רק מהעבודה ביום הבחירות 

עצמו, עבודת הפילוחים והטלפו־
האחרונים  בשבועות  שנעשו  נים 
עצמם  את  הוכיחו  הבחירות  לפני 
הפעילים  ולצוות  ומעבר.  מעל 
המסור לא נותר אלא לטפל במק־

רים החריגים ולסגור את הקצוות 
כדי שנוכל למצות את כל הקולות 
ולהביא  לקידוש שם שמים דווקא 
'חי־ בעבר  שכונתה  העיר  מחיפה 

פה האדומה'.
עם  התחלנו  העבודה  "את 
חדורי  פעילים  של  נכבדה  קבוצה 
להט. פילחנו את קהל המצביעים 
לכל  קבוצות,  לפי  הפוטנציאלי 
במטה,  נציג  היה  חסידית  קהילה 
היה  החסידיים  הנציגים  כל  ומעל 
הח־ המגזר  כל  על  שאחראי  רכז 

סידי בעיר". 
"לאורך כל ערב הבחירות היה 
כל  בין  הדוק  פעולה  שיתוף  כאן 
מה  וזה  המגזרים,  וכל  הקהילות 
מבורכת  לתוצאה  בס"ד  שהביא 
זו, כל אחד חש אחריות וכוח רצון 
הצלחנו  ואכן  שמים  שם  לקדש 

בכך". מסכם הרב שטרן.

אשדוד: "לא מוותרים על אף קול" 
"ההתעוררות גדולה. אני רואה אש בעיניים", אומר לי נציג הקהילות החסידיות באשדוד הרב יהושע טננהויז
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מו־ באשדוד  החרדי  הציבור 
אגרסיביים  קמפיינים  לחוות  רגל 
זה  החרדי.  הציבור  נגד  הסתה  של 
המקומיות  בבחירות  שקרה  מה 
'ישראל  כשאנשי  השנה  בתחילת 
ראש  את  להדיח  ביקשו  ביתנו' 
הזה  הבזוי  החיזיון  המכהן.  העיר 
כמעט  בתעתיק  עצמו  על  חזר 
בכל  האחרונות  בבחירות  מדויק 
הארץ, אם כי דווקא באשדוד היה 
נרש־ ולא  הרוחות  נרגעו  כי  נראה 

הסתה  או  פוגעניים  פרסומים  מו 
הארצית  האווירה  אך  ממוקדת, 
ובעוצמות גדולות יותר רק דרבנה 
את  ולמקסם  שאת  ביתר  להתגייס 
וקהילה  קהילה  כל  בקרב  הקולות 

בעיר.
המרכזי  במטה  הבחירות  יום 
שנ־ באשדוד  התורה  יהדות  של 
המו־ הבוקר  בשעות  כבר  פתח 

היום  כל  לאורך  התנהל  קדמות 
מאות  מאורגן.  צבאי  מבצע  כמו 
הפעילים שצבאו על שערי המטה 
לא  השונים  האגפים  את  ומילאו 
אחד  שאנן  חרדי  מצביע  הותירו 
קול.  כל  על  היה  המאבק  בבית. 
מצביע  ועוד  מצביע  ועוד  מצביע 

עד שעת סגירת הקלפיות. 
הב־ יום  של  הכותרת  גולת 

הקהילות.  במטה  נרשמה  חירות 
לאורך כל שעות היום ישבו נציגי 
הקהילות בעמדות השונות ועקבו 
הקהילות  של  ההצבעה  קצב  אחר 
עמ־ קיבלה  חסידות  כל  השונות. 
מצביעיה.  אחר  ומעקב  ניהול  דת 
מהשעה  החל  אוישו  העמדות 
סיום  למועד  ועד  בצהריים   12
מקבלת  קהילה  כשכל  ההצבעות 
עדכון אונליין מהקלפיות על אלה 
נדרשים  שעדיין  ואלה  שהצביעו 

להצביע.
חברי  פקדו  הצהריים  בשעות 
סגן  התורה  יהדות  של  הכנסת 
הרב  השר  וסגן  ליצמן  הרב  השר 
הפ־ את  ודרבנו  המטה  את  פרוש, 

למקסם  כדי  הכל  לעשות  עילים 
כעת  נמצאים  "אנו  הקולות.  את 
השמאל  במעוזי  חירום.  בשעת 
וליברמן  לפיד  לקלפיות.  נוהרים 
הצליחו להוציא את אנשיהם מה־

את  למקסם  שלנו  השעה  זו  בית. 

ולקדש  התורה  יהדות  של  הכח 
שם שמים" אמרו.  

המ־ את  פקדנו  ערב  לקראת 
מוחלטת.  היתה  ההתגייסות  טה. 
מרותקים  נצפו  אברכים  עשרות 
לקווי הטלפון, סורקים את הרשי־

משפחה,  משפחה,  עוברים  מות, 
שכלל  מוודאים  דירה,  אחר  דירה 
התייצב  בעיר  האגודאי  הציבור 
שעדיין  אלו  היום.  מצוות  לקיים 
לטלפון  זוכים   – דרבון  טעונים 
הקהילות  נציגי  ידי  על  מזרז 
השאננים  את  להוציא  במטרה 
אותם  ולשנע  מהבית  האחרונים 
יהדות  של  כוחה  הגדלת  לטובת 

התורה. 
אני  גדולה.  "ההתעוררות 
רואה אש בעיניים", אומר לי נציג 
באשדוד  החסידיות  הקהילות 
"התחושה  טננהויז.  יהושע  הרב 
וחצי  שלושה  לפני  כמו  טובה. 
הקהילות  כל  כעת  גם  חודשים, 
של אגודת ישראל יושבות באולם 
אחד ופועלים יחד למקסום כוחה 
חשי־ קיימת  ישראל.  אגודת  של 

של  מלוכדת  בעבודה  רבה  בות 

כלל הקהילות בעיר למען הצלחת 
מועצת  יוזמת  וב"ה   – המערכה 
הקהילות שוב מקבלת ביטוי הולם 
שההתלכדות  תקוה  כולי  בשטח. 
הזו אף תבוא לידי ביטוי בתוצאות 

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

זיהינו  הבוקר  בשעות  "כבר  רות. 
בקרב  משמעותית  התגייסות 
הבחי־ ליום  החסידיות  הקהילות 
אגו־ וראשי  הח"כים  ביקורי  רות, 
דת ישראל נתנו דרבון לכולם לה־

משיך ולעבוד ביתר שאת ובשעות 
יוצא  באופן  פעל  הוא  הצהריים 
דופן עד שעת סגירת הקלפיות – 
מב־ שאנחנו  לאחר  בלילה   22:00

טיחים שמיצינו את כלל כוחה של 
ציבור  בקרב  בעיר  התורה  יהדות 

הקהילות החסידיות". 
במ־ כי  מספר  טננהויז  הרב 
יהדות  הצליחה  הפעילות  סגרת 
רבים  לקהלים  להגיע  התורה 
הטבעי  הציבור  על  נמנים  שאינם 
העבו־ התורה. "בזכות  יהדות  של 
דה המלוכדת פרצנו לקהלים חד־

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

ולהשפיע". 
חבר  עם  שוחחנו  בהמשך 
שה־ וובר  אפרים  הרב  המועצה 

תייחס לאווירת האחדות ששררה 
הבחירות.  מערכת  כל  לאורך 
הבחירות  במערכת  "הפעילות 
פעולה  בשיתוף  נעשתה  הנוכחית 
כל  עם  מלאה  ובהרמוניה  הדוק 
החרדי  בציבור  והעדות  החוגים 
בעיר וכדי להגדיל את פוטנציאל 
אכן  כי  תקוה  וכולי  המצביעים 

הצלחנו". 
קורא'  'קול  שיש  לזה  "מעבר 
התורה  שרי  ישראל,  שגדולי 
והחסידות, חותמים עליו וצריכים 
להישמע להוראות רבותינו, ההב־

צריך  אחד  כל  לפיה  הבסיסית  נה 
יסו־ בצורה  חלחלה  לשני  לעזור 
דית במערכת הבחירות הנוכחית, 
ואני מקווה שאכן הצליחה להביא 
רשימת  לטובת  הקולות  מירב  את 
מצוות  את  ולקיים  התורה  יהדות 

גדולי ומאורי הדור", הוסיף.

בני ברק: "אש בעיניים; לא נחים לרגע"
חבר מועצת העיר ומנהל מטה הקהילות הארצי של אגודת ישראל, הרב פרץ אברמוביץ: 
"אנשים מבינים את גודל השעה. הם מפנימים שאם חלילה כח התורה ייפגע – זה יירשם 
̂ הרב קוסטליץ: "הפעילים עובדים בהמוניהם, לא נחים לשניה,  כאות קין על השאננים" 

הטלפון לא יורד מהאוזן. אנחנו כאן לא מרפים עד המצביע האחרון"

מאת מאיר ברגר

יום הבחירות בבני ברק התנהל 
כתוב  מבצע  כמו  מופתית  בצורה 
המו־ הבוקר  בשעות  כבר  מראש. 
ברק  בני  תושבי  הצליחו  קדמות 
התורה,  יהדות  מצביעי  החרדיים, 
נאותים  הצבעה  אחוזי  לרשום 
וכמצופה על פי ההיערכויות המו־

קדמות.
אומר  בשיאה",  "ההתגייסות 
בשיחה עם 'המבשר' חבר מועצת 
העיר ומנהל מטה הקהילות האר־
פרץ  הרב  ישראל,  אגודת  של  צי 

אברמוביץ. 
הקהילות  מטה  "כמנהל 
ברק  שבני  לומר  יכול  אני  הארצי, 
המח־ לפני  כחלוצה  מתייצבת 

נאותים  הצבעה  שיעורי  עם  נה 
את  מזהה  אני  הצהריים.  בשעות 
אנשים  פינה,  בכל  ההתלהבות 
הם  השעה.  גודל  את  מבינים 
התורה  כח  חלילה  שאם  מפנימים 
על  קין  כאות  יירשם  זה   – ייפגע 
לא  אנחנו  ב"ה  אבל  השאננים. 
ספירת  סיום  שעד  ובתקוה  שם, 
התורה  כח  שאכן  נגלה  הקלפיות 

הנאמנה  היהדות  ורשימת  ניצח 
התחזקה", הוא מוסיף. 

בבני  בבחירות  החנית  חוד 
שמו־ הקהילות  מטה  היה  ברק 

מטה  מנהל  ויז'ניץ.  באולמי  קם 
קו־ חיים  הרב  ברק  בני  קהילות 

על היקף  ל'המבשר'  סיפר  סטליץ 
הפעילות. 

בעיניים.  אש  מזהים  "אנחנו 
באוויר.  המתח  את  מרגישים 
הפעילים  החירום.  תחושת  את 
נחים  לא  בהמוניהם,  עובדים 
מהאוזן.  יורד  לא  הטלפון  לשניה, 
אנחנו כאן לא מרפים עד המצביע 
ההצבעה  אחוזי  למרות  האחרון. 
המרשימים, אנחנו מקווים לעלות 

ולטפס עד 100 אחוזי הצבעה.
אלי־ זורמים  נתונים  "ב"ה 

תקלות.  אין  שוטף,  באופן  נו 
האווירה כאן מאוד מאוד נמרצת. 
יורדת  בס"ד  הזאת  וההתלהבות 
לשטח. וכך אנחנו רואים תוצאות 
אפשר  במסגרתן  תקדים,  חסרות 
לראות קהילות שעד עכשיו אחוז 
ההצבעה בהן היה נמוך, הפעם הן 

הפתיעו לטובה. 
הגדולה  ההצלחה  "את 

לזקוף  אפשר  דשמיא  בסייעתא 
המ־ המחשוב  מערך  לזכות  גם 
השי־ עצמו.  את  שהוכיח  קצועי 

דופן,  יוצאת  בצורה  פעלו  דורים 
אמת  בזמן  כמעט  עוקבים  אנחנו 
הצביע,  לא  עדיין  ומי  הצביע  מי 
על  מאמצים  לבזבז  צריכים  לא 
אנשים שכבר יצאו להצביע, וניתן 
פוטנ־ במצביעים  רק  להתמקד 

אותם  לזרז  צריך  שאכן  ציאליים 
ויש  מתמהמהים  עדיין  הם  כי 
חשש שאולי הם לא יצביעו בכלל 
אותם  ויזרזו  אליהם  יפנו  לא  אם 

לעשות זאת". 
"אם  כי  הוסיף  קוסטליץ  הרב 
תלויה  הבחירות  של  ההכרעה 
מגיעה  התורה  יהדות  ברק,  בבני 
באגודת  אנחנו  כי  שיא,  להישגי 
להביא  הצלחנו  באמת  ישראל 
אני  תקדים.  חסר  הצבעה  אחוז 
בשאר  גם  זה  שכך  ומאמין  מקווה 
מעו־ מתפללים  וכולנו  המקומות, 

ישאו  המאמצים  שאכן  הלב  מק 
באת־ שלנו  וההשתדלות  פרי, 

להשפעה  תביא  דלתתא  ערותא 
באתערותא  גדולה  הצלחה  של 

דלעילא, ולקידוש ה' גדול".

ירושלים: "אווירת החירום שולטת; 
הציבור שלנו ב"ה נוהר לקלפיות" 

בשיחה עם 'המבשר' תיאר סגן ראש עירית ירושלים הרב יוסף דייטש את 
פעילות מטה יום הבחירות של 'אגודת ישראל' בעיר וכיצד שעת החירום 

הצליחה להקרין על כלל הקהילות החסידיות המקומיות
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את משמעות 'אווירת החירום' 
במטה  פגשנו  האלה  הבחירות  של 
מתחם  בירושלים.  ישראל  אגודת 
התנהל  משם  מלכה',  'בית  סמינר 
הב־ של  האחרונה  הישורת  מערך 
מקום.  אפס  עד  מלא  היה  חירות, 
כל העמדות מאוישות על ידי פעי־
מתנ־ מאות  בעיניים.  אש  עם  לים 
הדלתות  על  בחוץ  צובאים  דבים 
לטובת  חיילים  להגביר  ומבקשים 
אווירת  הנאמנה.  היהדות  רשימת 

החירום מורגשת בכל פינה.
החירום  אווירת  ספק,  "אין 
סגן  מספר  פינה",  בכל  שולטת 
יוסף  הרב  ירושלים  עיריית  ראש 
'המבשר'.  עם  בשיחה  דייטש 
השעה  גודל  את  מבינים  "כולם 
אש  עם  לשעון  מסביב  ועובדים 
בעיניים. את אווירת החירום ניתן 
לחוש בכל פינה. אמנם במערכות 
ספי־ מייצרים  לפעמים  בחירות 
נים, דרמות כדי להביא מצביעים, 
אבל  בעיניים.  דם  להכניס  כדי 

הפעם התחושה היא אמיתית. 
"חששנו תחילה מחודש אלול 
במהלכו לא עוזבים את הישיבות. 
מתנדבים.  יהיו  שלא  חששנו 
בפועל  אדם.  בכח  חסר  שיירשם 
האב־ מאות  את  לראות  נדהמתי 

הדלתות  על  מתדפקים  רכים 
חלק  ליטול  להתנדב.  ומבקשים 
רשימת  הגדלת  לטובת  בפעילות 

יהדות התורה. 
"ההתלהבות לא החלה היום – 
הלהט  את  שבוע.  לפני  כבר  אלא 
הזה אנו רואים לאורך כל השבוע 

עיתונאים  היום  כאן  היו  האחרון. 
עמדות  בין  שהסתובבו  חילונים 
מהיקף  התפעלו  הם  הפעילות. 
מנסים  הם  שכר.  ללא  ההתנדבות 
את  הזו,  הקהילתיות  את  להבין 
השו־ את  ללכד  שלנו  היכולת 
שראו.  למה  האמינו  לא  הם  רות. 
לנוכח  נפעמו  משתאים,  עמדו 
חסידות  כל  כיצד  ראו  התוצאות. 
מול  פרטני  קשר  ליצור  מצליח 
מטופל,  מצביע  כל  אנשיה,  כלל 
הפעילות  לדרבון.  זוכה  אחד  כל 
ב"ה  מופתית.  בצורה  עבדה  כאן 

הציבור שלנו נוהר לקלפיות". 
שברגע  לך  לספר  יכול  "אני 
מרן  שכ"ק  השמועה  שהגיעה 
יצא  שליט"א  מבעלזא  אדמו"ר 
כל   – להצביע  בחייו  לראשונה 
לאורך  איתנו  שישבו  הפעילים 
שעות היום נכנסו לאדרנלין ולק־
צב עבודה גבוה במיוחד. כולם, לא 
רק חסידי בעלזא, כולם בלי יוצא 
מן הכלל הפנימו את גורליות הש־
עה ומה עומד לנו על כף המאזניים 
לא  החרדית  היהדות  חלילה  אם 
תמקסם את כוחה עד שעת סגירת 

הקלפיות".
יום  פעילות  על  סיפר  בדבריו 
הבוקר  בשעות  "כבר  הבחירות. 
פתיחת  עם  למעשה  המוקדמות, 
יש־ אגודת  אנשי  הקלפיות,  שעת 
ראל איישו כ־200 קלפיות. עליהם 
יו"רים  קלפי,  וועדת  חברי  נמנו 
8 השעה  לפני  עוד  ומשקיפים. 

תשדורות  לקבל  התחלנו  בבוקר 
שבעצם  מה  המרכזי,  למתחם 
לימד אותנו שהמיזם המצוין מטה 

הקהילות עובד כהלכה".

אגודת  שאנשי  קלפיות  "היו 
להתייצב  הראשונים  היו  ישראל 
ההנחיה  של  ישיר  תוצר  זהו  בהן. 
האח־ הימים  לאורך  שהעברנו 

 – שלנו  הקלפיות  לחברי  רונים 
פתי־ מרגע  הקלפיות  את  לאייש 
חתן ועד לסיום ספירת הקולות". 

עבדו  המטות  שאר  כן  "כמו 
מיוחדים,  מגזרים  מטה  כהלכה. 
מטה הסעות, מתנדבים שלנו פק־

לזכות  כדי  הזקנים  מושבי  את  דו 
מצוות  בקיום  בהם  הדרים  את 

רבותינו תחת צו השעה". 
הרב דייטש סיפר על פעילות 
בשעות  "כבר  הקהילות.  מטה 
ההמרצה  פעילות  החלה  הבוקר 
אל  והוצאתם  המצביעים  של 
אני  שעון,  כמו  דפק  זה  הקלפיות. 
ישראל  שאגודת  באחריות,  אומר 
מקסימום,  עשתה  בירושלים 
היה  אפשר  אי  מקסימום.  פשוט 
לא  שעוד  נוסף  משהו  לעשות 
בצורה  פעל  הכל  אותו.  עשינו 
יוצאת מן הכלל. היו לנו אפס תק־

בסייעתא  הצלחה  ומקסימום  לות 
דשמיא".

רוצה  אני  זו  "בהזדמנות 
יעקב  הרב  ורעי  לידידי  להודות 
ברגר שנתן את כל מרצו, זמנו וכו־

המטה.  פעילות  הצלחת  למען  חו 
הוא  האחרונים  השבועיים  לאורך 
המערכה  להצלחת  כולו  כל  נתון 
מתוך תחושת אחריות ורצון להג־

דיל את כוח התורה. אנחנו מקוים 
בצורה  תתבטא  הזאת  שההצלחה 
הבחירות.  בתוצאות  גם  הולמת 
ההשתדלות  את  עשינו  אנחנו 

שלנו וה' יהיה בעזרנו".

מודיעין עילית: "התגייסות מרשימה 
לאור גל ההסתה העכור" 

"אני יודע על תושבים שלא הצביעו בפעם הקודמת ממניעים אידיאולוגיים אבל לנוכח גל ההסתה העכור שפקד את מערכת הבחירות 
הזו – הם הצביעו פעם לטובת יהדות התורה", סיפר הרב נחמן ניימן, מנהל מטה אגודת ישראל בעיר

מאת מאיר ברגר

מצליחה  בחירות  מערכת  מדי 
העיר מודיעין עילית להציג אחוזי 
הב־ במערכת  מרשימים.  הצבעה 
עם  סיימה  היא  האחרונה  חירות 
הזה,  מהנתון  הצבעה.  אחוזי   88
יש־ אגודת  מטה  מנהלי  אומרים 

ראל, התקרה היא הגבול. 
שוחח  הבחירות  יום  במהלך 
ניימן,  נחמן  הרב  עם  'המבשר' 
מנהל מטה אגודת ישראל במודי־
עין עילית, שסיפר על ההתגייסות 
לטובת  היום  לאורך  המרשימה 
יהדות  הנאמנה,  היהדות  רשימת 

התורה ג'. 
החירום  אווירת  את  "זיהיתי 
אומר.  הוא  הבוקר",  בשעות  כבר 
"הציבור הגיע מוקדם. פתחנו את 
מנהלי  כל  שחרית.  בתפילת  היום 
המטה המרכזי בעיר התייצבו כדי 
פתיחת  מרגע  פעילות  להבטיח 
הקלפיות  שכל  דאגנו  הקלפיות. 
שלנו  כשאנשים  בזמן  ייפתחו 
חברים  שיגרנו  אותן.  מאיישים 
בשעות  כבר  וב"ה  ומשקיפים 
הבוקר המוקדמות התחלנו לקבל 
הקלפיות  נתוני  עם  תשדורות 
הנ־ החדשה  התוכנה  ובאמצעות 

תונים התעדכנו כמצופה. 
העיר  ראש  הגיע   11 "בשעה 
כדי  למטה  גוטרמן  יעקב  הרב 
כשורה  עובד  שהכל  להתעדכן 
את  דרבן  בדבריו  תקלות.  ואין 

לק־ הפעילות.  לטובת  הפעילים 
ראת השעה 12 בצהריים כל נציגי 
במטה  להתכנס  החלו  הקהילות 
ההצבעה.  נתוני  אחר  ולעקוב 
פילוחים  בוצעו  המעקב  במסגרת 
ומי  להצביע  הגיע  מי  שהצביעו 
עדיין מתעכב, את מי צריך לדרבן 

ואת מי לשכנע".
האינטנסיבית  הפעילות  "על 
הבחירות  יום  מטה  מנהל  פיקדו 
הרב יחיאל גליק והרב יהודה בר־

נט, כך גם הרב נתן כהן מנהל איוש 
חבר  ויזל  משה  הרב  וגם  קלפיות, 
לאורך  שבדק  האזורית  הוועדה 

תקלות  ייווצרו  שלא  היום  כל 
שה־ פעמים  כמה  היו  בקלפיות. 

השכיל  הוא  אך  וויכוחים  תפתחו 
ליישב את הדברים על הצד הטוב 

ביותר". 
"בהמשך היום פקד את המטה 
מאיר  הרב  ח"כ  החינוך  שר  סגן 

ההצבעה  נתוני  את  שבדק  פרוש 
לטו־ לפעול  הפעילים  את  ועודד 

בת המערכה עד לסיום ההצבעה. 
טסלר  יעקב  הרב  ח"כ  גם  כך 
שהתעניין והכביר במילים אודות 

אווירת החירום.
יש־ אגודת  יו"ר  היום  "לאורך 

נחמן  הרב  עילית  במודיעין  ראל 
לפעילים  טלפונים  ביצע  בנשעיה 
של  כוחה  את  להגדיל  ועודדם 
רשימת יהדות התורה. כך גם סגן 
פריינד  טוביה  הרב  העיר  ראש 
בפעילות  עמוק  חריש  שביצע 
מועצת  וחבר  קרלין  בחסידות 
בד־ שסייע  גליק  צבי  הרב  העיר 

רבון המצביעים".  
הרב ניימן הביע שביעות רצון 
מאחוזי ההצבעה. "אנחנו מרוצים 
מאחוזי ההצבעה. בפעם הקודמת 
אנחנו  הפעם  אחוזים  ל־88  הגענו 
אחוז.   90 למעל  לטפס  מקווים 
בחירות  מערכת  עברנו  לצערנו 
רוויית הסתה כלפי הציבור החר־

ליכדה  הזו  והתופעה  בישראל  די 
על  יודע  אני  החרדי.  הציבור  את 
בפעם  הצביעו  שלא  תושבים 
אידיאולוגיים  ממניעים  הקודמת 
העכור  ההסתה  גל  לנוכח  אבל 
הבחירות  מערכת  את  שפקד 
להצביע  הבוקר  הגיעו  הם   – הזו 
מקווה  אני  התורה.  יהדות  לטובת 
בע"ה  תהיה  הזו  שלהתעוררות 

ביטוי לאחר הבחירות".

צפת: הצלחה מרשימה 
לרשימת יהדות התורה 

מאת א. למל 

אחוז  מ־90  ללמעלה  "הגענו 
חבר  אומר  המון",  וזה  הצבעה 
עיריית צפת ויו"ר אגודת ישראל 
כשביק־ גלבך,  נחמן  הרב  בעיר 
תוצאות  את  בעבורנו  לסכם  שנו 
היתה  הבחירות.  יום  עבודת 
שגר־ בלתי  והתלהבות  היענות 
הקהילות  שבקרב  והאמת  תית. 
עבודה.  הרבה  היתה  לא  שלנו, 
הציבור ידע את חובתו בבחירות 
אל  בהמוניו  והגיע  אלו,  גורליות 

הקלפיות גם מבלי שיתבקש". 
המו־ הבוקר  בשעות  כבר 

את  לראות  היה  ניתן  קדמות 
הח־ באזורים  בקלפיות  הנהירה 

נעשתה  העבודה  עיקר  רדיים. 
נוספים  מגזרים  להביא  אפוא 
להצביע  העיר  תושבי  מקרב 

בכך  גם  וב"ה  התורה,  ליהדות 
היתה הצלחה. 

"אנו  גלבך:  הרב  לדברי 
מערכת  מדובר  כבר  בצפת  כאן 
בחירות רביעית בשנת תשע"ט, 
לא  אנחנו  זאת  למרות  אולם 
וויתרנו  ולא  לשאננות  נכנסנו 
קול  'כל  בעבר  אם  קול.  אף  על 
הרי  קלישאה,  היתה  קובע' 
שזה  לנו  ברור  היה  שהפעם 
יכול ליפול או לקום גם על קול 
הקודמות.  בבחירות  כמו  אחד 
שיתכן  להבין  אותנו  שהביא  מה 
שמבקש  ספציפי  אדם  ואותו 
בכנסת,  הציבור  מנציג  עזרה 
או  לעזור  היכולת  שאת  יתכן 
שלא לעזור לו יקבע אותו אדם 
וחושב  בצפת,  שמתגורר  פשוט 
ולכן  חשוב.  אינו  שלו  הקול  כי 
מנת  על  שניתן  מה  כל  עשינו 

ששום קול לא ילך לריק. 
"את העבודה בצפת התחלנו 
פעילים  של  נכבדה  קבוצה  עם 
קהל  את  פילחנו  להט.  חדורי 
לפי  הפוטנציאלי  המצביעים 
חסידית  קהילה  לכל  קבוצות, 
היה נציג במטה, ומעל כל הנצי־
שאח־ רכז  היה  החסידיים  גים 

ראי על כל המגזר החסידי בעיר. 
לפעי־ להודות  המקום  "כאן 

בחצור  ישראל  אגודת  של  לים 
למערך  שהצטרפו  הגלילית 
הפעילים במשך כל שעות היום.

הבחירות  ערב  כל  "לאורך 
הדוק  פעולה  שיתוף  כאן  היה 
המגזרים,  וכל  הקהילות  כל  בין 
לתוצאה  בס"ד  שהביא  מה  וזה 
מבורכת זו, כל אחד חש אחריות 
וכוח רצון לקדש שם שמים ואכן 

הצלחנו בכך".
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המפל־ בקרב  הבחירות  יום 
מקו־ מהותית  שונה  היה  לא  גות 
דמו לפני שלושה וחצי חודשים. 
בקריאות  יצאו  המפלגות  כלל 
שבר במעוזיהם בערים הגדולות 
זיופים  על  תלונות  ובפריפריה, 
יום  של  מהנוף  חלק  היו  הם  אף 
שבלט  מה  זאת,  ובכל  הבחירות. 
הבחירות  ביום  העוצמה  בכל 
שהגיעה  הפרועה  ההסתה  היה 

לשיאה במהלך יום האתמול.
המוק־ הבוקר  בשעות  כבר 

יהדות  של  שלטים  נתלשו  דמות 
בתל  שונים  במקומות  התורה 
הקלפיות  פתיחת  ועם  אביב 
'לא  ואופנועים  רכבים  סובבו 
תל  ברחבי  מפלגתית  מזוהים' 
הריכוזים  ושאר  גן  רמת  אביב, 
כרוזים  עם  דן  בגוש  החילוניים 
לתושבים  שקראו  מוקלטים 
שהקולות  "כדי  ולהצביע  לצאת 
החר־ לסחטנות  ילכו  לא  שלכם 

דית". 
בחלק מהמקרים שינה הכרוז 
לצאת  וקרא  הקריאה  נוסח  את 
שלכם  "שהקולות  כדי  להצביע 
הסחטנים"  לקיצונים  ילכו  לא 

ברמזו על המפלגות החרדיות.
מפלגת  שחררה  במקביל 
ישראל ביתנו בראשות אביגדור 
לצאת  לחילונים  מסר  ליברמן 
רוצים  לא  הם  אם  ולהצביע 
הטון"  את  יכתיבו  "שהחרדים 
שוב  הלכה".  מדינת  כאן  ו"תהיה 
חזר ליברמן להציג את ההבדלים 
בין אחוזי ההצבעה בבני ברק על 
פני תל אביב והתגאה בכך שאינו 
המ־ להסתה  הנוגע  בכל  ממצמץ 

בישה כלפי הציבור החרדי.  
במקביל התקיימו גם אי אלו 
הבחי־ יום  לאורך  סדר  הפרות 
חשדות  על  תלונות  והוגשו  רות 
התגלתה  היום  במהלך  לזיופים. 
כתובת נאצה נגד ראש הממשלה 
כוח  אביב.  בתל  בטיילת  נתניהו 
עצר  למקום  שהגיע  משטרה 
צעיר  הכתובת,  בריסוס  חשוד 

כבן 27 תושב בנימינה. 
מאז  כי  נמסר  מהמשטרה 
שעות הבוקר התקבלו במשטרה 
ובדי־ לטיפול  אירועים  עשרות 
בעקבו־ החקירתי.  במישור  קה 

למעלה  נעצרו  או  עוכבו  תיהם, 
מ־20 חשודים ונפתחו עד כה 69

תיקי חקירה בגין עבירות שונות 
עקיף  או  ישיר  באופן  הקשורות 
לתעמולת  חשד  בהן:  לבחירות, 
הפ־ אלימות,  זיופים,  בחירות, 

והתחזות  הציבורי  הסדר  רות 
לאחר.

כמו כן במהלך יום הבחירות 
ומשמאל  מימין  מתמודדים  כמה 
התראיינו לכלי תקשורת בניגוד 
מסוג  תעמולה  על  האוסר  לחוק 
אף  וחלקם  הבחירות  ביום  זה 
ההצ־ פתק  את  למצלמה  הציג 

ברגע  לקלפי  שלשלו  אותו  בעה 
ההצבעה. 

מפלגות הימין
ראש  פתח  הבחירות  יום  את 
הממשלה נתניהו בהצבעה בקל־

פי בירושלים "הבחירות צמודות 
מאוד", אמר ראש הממשלה בני־

מין נתניהו לאחר ההצבעה. "אני 
לבוא  ישראל  אזרחי  לכל  קורא 
ולהצביע כמו שאני ואשתי באנו 
להצביע, שיהיה בהצלחה", אמר. 
ההצבעה  אחוזי  בעקבות 
ובמעוזי  הערבי  במגזר  הגבוהים 
נתניהו  הממשלה  ראש  השמאל, 
הודיע על כינוס חירום של בכי־

במעונו  בשעה 14:00  הליכוד  רי 
הרשמי בבלפור.  

הזעקה  קמפיין  בהמשך, 
מלהגיע  איחר  לא  המסורתי 
לפגוש  יצא  הממשלה  כשראש 
מצביעים ולהתריע מפני "עליית 
היום  במהלך  לשלטון".  השמאל 
המרכזית  בתחנה  ביקר  הוא 
יהודה  מחנה  ובשוק  בירושלים 
להצביע  קרא  מגאפון  ובעזרת 
יהפוך  לא  לפיד  "שיאיר  לליכוד 

לראש הממשלה". 
עוצמה  שבמפלגת  לאחר 
היום  במהלך  טענו  יהודית 
הפסיק  נתניהו  הממשלה  שראש 
סבור  שהוא  משום  נגדם  לפעול 
אחוז  את  לעבור  עומדים  שהם 
אזהרה  נתניהו  פרסם  החסימה, 

התוקפת את האמירות הללו.
"גם בשעה זו 'עוצמה יהודית' 
נמצאת במרחק רב מאחוז החסי־

מה. כל קול ל'עוצמה' הולך לפח. 
אנחנו בקרב צמוד מאי־פעם מול 

לפיד-גנץ", הבהיר נתניהו. 
אם  תחליטו  "אתם  לדבריו, 
בה־ חזקה  ימין  ממשלת  תוקם 

נהגתי או ממשלת שמאל חלשה 
המפל־ עם  לפיד-גנץ  בראשות 

גות הערביות".

 מוקדם יותר הגיש זוכה פרס 
ישראל  פרופ'  בכלכלה,  נובל 
אומן, עתירה בהולה ליו"ר ועדת 
חנן  השופט  המרכזית,  הבחירות 
מני־ צו  להוצאת  בבקשה  מלצר, 
עה נגד רשימת 'עוצמה יהודית'. 
ישראל  פרופ'  של  עתירתו 
שקרית  להודעה  נגעה  אומן 
ידי  על  לכאורה  הופצה  אשר 
ובה  יהודית',  'עוצמה  רשימת 
נטען כי פרופ' אומן אמר כביכול 
אחוז  את  עוברת  זו  שרשימה 
בין  נכתב  בעתירה  החסימה. 
בעי־ בוחרים  "הטעיית  היתר, 

צומו של יום הבחירות והשפעה 
הצבעתם,  על  שקרית  בצורה 
לבחי־ הפרעה  להוות  עלולה 

הבחירות  בחוק  כהגדרתה  רות 
לכנסת".

בשונה משאר מפלגות הימין, 
מער־ החרדיות  המפלגות  עבור 

היתה  הנוכחית  הבחירות  כת 
בבחינת 'להיות או לחדול', וזאת 
כלפי  החמורה  ההסתה  רק  על 

הציבור החרדי כולו. 
חרשו  הבחירות  יום  לאורך 
הריכו־ את  התורה  יהדות  נציגי 

וקראו  הארץ  בכל  החרדיים  זים 
ולחזק  לצאת  הציבור  לכלל 
 – הנאמנה  היהדות  רשימת  את 
לשמר  וכדי   – התורה  יהדות 
החרדי  היהודי  של  זכויותיו 

בישראל. 
הארץ  את  שחרש  לאחר 
מהשעות המוקדמות של הבוקר 
המאוחרות,  הערב  לשעות  ועד 
פרוש  מאיר  הרב  השר  סגן 
הסמו־ 'צביה'  בקלפי  הצביע 

ביציאה  בירושלים.  לביתו  כה 
לעשות  לציבור  קרא  מהקלפי 
הפער  את  להדביק  המאמץ  את 

לטובת היהדות החרדית.
בא־ מצביע  שלנו  "הציבור 

חוזים ניכרים אבל אם אני בודק 
ואני רואה את האחוזים הגבוהים 
תורה  שומר  שלא  בציבור  שיש 
הן  האחוזים  שם  שגם  ומצוות, 
עד  מקובל  שהיה  למה  מעבר 
במצב  נמצאים  אנחנו  עכשיו, 
הזה.  הפער  את  הדבקנו  שלא 
למרות שעשינו מאמצים יש עוד 
מצביעים.  ולהביא  לשפר  מה 
עוד 3 יש  הקלפיות  לסגירת  עד 

שעות,  יש עוד  מקום לשפר, כדי 
שלא נבכה בלילה שהפסדנו". 

חייבים  "אנחנו  הוסיף:  עוד 
מחר־ ואת  המסיתים  את  לנצח 

החרדי,  הציבור  נגד  הרחב  חרי 
אני מבקש תצאו להצביע ג' כדי 

שיהיה קידוש השם". 
סגן  התורה,  יהדות  יו"ר  גם 
התריע  ליצמן,  יעקב  הרב  השר 
לת־ בהצהרה  השאננות.  מפני 

כי  אמר  ההצבעה  לאחר  קשורת 
”אנו ביום גורלי וקריטי למדינת 
והפ־ הסתה  מסע  בתום  ישראל. 

נגד  שיצרו  ושקרי  נוראי  חדה 
האם  הערב  ניבחן  אנו  החרדים, 
ישראל  ומסורת  היהודי  הציביון 

יפגעו או לא".
וגדו־ חזקה  התורה  "יהדות 

ופוגעי  שהמסיתים  פירושה  לה 
במזימתם.  הצליחו  לא  היהדות 
לקול  להישמע  לכולם  קורא  אני 
כאיש  ג‘  ולהצביע  ישראל  גדולי 
הציבור  ואכן  אחד“.  בלב  אחד 
ויצא  לקריאות  נענה  החרדי 
(ראו  בהמוניו  שמים  שם  לקדש 

בהרחבה בין דפי העיתון).  
נרשמה  ש"ס  במפלגת  גם 
ההצבעה  לפני  רבה.  התעוררות 
בשכונת  לביתו  הסמוכה  בקלפי 
יו"ר  פקד  בירושלים,  נוף  הר 
אריה  הרב  הפנים  שר  ש''ס, 
דרעי, את קברו של הגר"ע יוסף 
סנהדריה,  העלמין  בבית  זצוק"ל 
שליט"א,  יוסף  הגר"ד  עם  יחד 
ופעילי  ש''ס  של  הכנסת  חברי 
דרעי  הרב  השר  ש''ס.  מפלגת 
במפלגות  המסיתים  את  תקף 
את  "לעצור  וקרא  החילוניות 

'הממשלה החילונית'".
ב'ימינה'  גם  בליכוד  כמו 
שהתריעו  השבר  זעקות  נשמעו 
המפלגה  יו"ר  שאננות.  מפני 
לש־ והשר  שקד,  השרה לשעבר 

אתמול  פרסמו  בנט  נפתלי  עבר 
פניה  הצהריים  אחר  בשעות 

מיוחדת לבוחרי הימין.
"השעה 14:40, היום יום הב־

חירות - והימין רדום. אני קורא 
באריאל,  למתיישבים  כל  קודם 
ושומרון:  ביהודה  עציון,  בגוש 
אנחנו הולכים לאסון הזה (תכנית 
החנק) אם אתם לא תצאו עכשיו 
גם  נתניה,  תושבי  גם  להצביע. 
עכשיו  תצאו   – עפולה  תושבי 

מהבית", אמר בנט.
מפלגת  הגישה  היום  במהלך 
הבחירות  בועדת  תלונה  ימינה 
בבית  בקלפי  כי  שגילתה  לאחר 
רק  היו  בחדרה  תחכמוני  הספר 
מהבחירות  ישנים  הצבעה  פתקי 

זיוף  בנסיון  "מדובר  הקודמות. 
ההצבעות  כל  כי  נדרוש  חמור. 
המדוברת  בקלפי  הישן  בפתק 
במ־ אמרו  ׳ימינה'",  עבור  יספרו 

פלגה.
עימות  נרשם  היום  במהלך 
ימינה  רשימת  יו״ר  בין  חריף 
הדמוקרטי  המחנה  ויו"ר  שקד 
ניצן הורוביץ בקלפי רוגוזין בד־

רום תל אביב. במסגרת העימות 
על  הורוביץ  את  שקד  תקפה 
המגזר  נגד  שלו  ההסתה  קמפיין 

הדתי וראשי הישיבות.
מפלגת המרכז היחידה שלא 
היתה  שבר  קריאות  הפגינה 
ביתנו  ישראל  השנאה  מפלגת 
בט־ הפגינה  היום  כל  שלאורך 

שהיא  כדי  תוך  בהצלחתה  חון 
ממשיכה לזרוע רעל נגד הציבור 

החרדי בקרב מצביעיה. 

מפלגות השמאל
נרשמה  השמאל  במפלגות 
להגביר  כדי  רוחות  התלהטות 
במעוזי  ההצבעה  אחוזי  את 
כאמור,  הארץ.  ברחבי  השמאל 
במקרים רבים, דרבון המצביעים 
הפחדה  מסעות  כדי  תוך  התנהל 
הציבור  מפני  שקרים  והפצת 

החרדי.
הגיע  הבוקר  בשעות  כבר 
להצביע  גנץ  בני  לבן  כחול  יו"ר 
קורא  "אני  העין:  בראש  בקלפי 
לכל אזרחי ישראל להצביע לפי 
שכולם  מאוד  חשוב  מצפונם.  צו 
חובה  שהיא  זכותם  את  יממשו 
בבית  שיושב  אחד  כל  אזרחית, 
לא לוקח אחריות על מה שיקרה 

כאן".
להכות  המשיך  בדבריו 
שיושב  ''מי  החרדי.  בציבור 
מה  על  אחריות  לוקח  לא  בבית 
תקוה  רוצים  אנחנו  כאן.  שיקרה 
חדשה, שינוי, בלי שחיתות ובלי 
קיצוניות". יו"ר כחול לבן הבטיח 
להקים ממשלת אחדות חילונית 
ויצטרפו  יסוד  קווי  לה  ''שיהיו 
אליה כל מי שירצה ויבחר בכך''.

יאיר  ח"כ  התבטא  זו  ברוח 
בעת  לבן'',  ''כחול  מראשי  לפיד, 
ההצבעה בקלפי הסמוכה לביתם 

בצפון תל אביב. 
עכ־ פה  לעמוד  רוצה  "הייתי 

שיו ולהגיד יום חג לדמוקרטיה, 
לדמוקרטיה.  חג  יום  לא  זה  אבל 
הדמוקר־ של  החירום  שעת  זו 

אנחנו  הזו,  החירום  בשעת  טיה. 
הארץ  מכל  דיווחים  מקבלים 
האנ־ את  להוציא  מצליח  שביבי 
לפיד  סיפר  מהבית",  שלו  שים 
דברי  פיזר  דבריו  שבהמשך 
המפלגות  כלפי  ושקרים  הסתה 
"נתניהו  והחרדיות.  הדתיות 
האנשים  את  להוציא  מצליח 
שלו מהבית, אתם צריכים לצאת 
שלנו  האחוזים  כרגע  כי  מהבית 
שלו.  מהאחוזים  נמוכים  יותר 
אין  קטנות,  למפלגות  זמן  אין 
להצביע",  לכו   - לים  ללכת  זמן 

הוסיף.
במפ־ התלוננו  היום  במהלך 

המקוון  האתר  כי  לבן  כחול  לגת 
סייבר  מתקפת  תחת  נמצא  שלה 
מ־500 יותר  לדבריהם,  גדולה. 

ממקומות  זוהו  תקיפה  ניסיונות 
שונים ברחבי העולם.

עמיר  העבודה-גשר,  יו"ר 
חיכו  לפרץ  לטוב.  קיווה  פרץ, 
בקלפי ילדי שדרות שקיבלו את 
ברזל  כיפת  של  ציורים  עם  פניו 
שהכינו לו במיוחד, יחד עם בר־

כות הצלחה ביום הבחירות. 
"זה  כי  אמר  ההצבעה  לאחר 
אם  יקבע.  קול  כל  צמוד.  קרב 
חזקה  תהיה  חזקה  גשר  העבודה 
- יהיה היום מהפך. אם העבודה 
גשר תהיה חלשה - נתניהו יקבל 
צמוד,  קרב  זה  חסינות.  ממשלת 
כל קול קובע. אני קורא למצבי־

להצביע  לצאת  גשר  העבודה  עי 
ולהביא למהפך המיוחל".

הערביות  המפלגות  בקרב 
נשמעו אתמול הח"כים הערביים 
העליה  לאור  יותר  מאוששים 
היום  במהלך  ההצבעה.  באחוזי 
המשותפת  הרשימה  פרסמה 
חלה  לפיה  רשמית  הודעה 
ההצבעה  בשיעורי  קלה  עליה 
לב־ יחסית  הערביים  ביישובים 

ציינו  זאת  עם  הקודמות.  חירות 
ברשימה כי יש פער גדול יחסית 

לאחוזי ההצבעה הכלליים.
כי  דווח  בחדשות 13  כן  כמו 
אחוזי  נרשמים  הערבי  במגזר 
תורים  וישנם  גבוהים  הצבעה 
הבוקר  משעות  כבר  בקלפיות 
הח־ עקב  במקביל,  המוקדמות. 

שדות לזיופים וסגירת הקלפיות 
בכפר ירכא לזמן ממושך, החליט 
המרכזית  הבחירות  ועדת  יו"ר 
את  להאריך  מלצר,  חנן  השופט 
מועד ההצבעה במקום עד חצות 

ליל אמש.

זעקות שבר, תלונות על זיופים 
והסתה פרועה נגד החרדים  

כך נראה יום הבחירות: 

עם פתיחת הקלפיות סובבו רכבים ואופנועים 'לא מזוהים' מפלגתית ברחבי תל אביב, רמת גן ושאר הריכוזים 
החילוניים בגוש דן עם כרוזים מוקלטים שקראו לתושבים לצאת ולהצביע "כדי שהקולות שלכם לא ילכו לסחטנות 

החרדית" ^ הפאניקה של נתניהו, זעקות השבר במפלגות השמאל והאופטימיות ברשימה הערבית המשותפת 

המשטרה עיכבה 22 חשודים 
במהלך יום הבחירות

מאת חיים מרגליות

בסיפוק  סיכמה  המשטרה 
ביום  העיקרית  משימתה  את 
הצי־ הסדר  לשמירת  הבחירות, 
בורי והבטחון במוקדי ההצבעה, 
ההליך  של  קיומו  ולהבטחת 
הדמוקרטי באופן תקין ובהתאם 

לחוק.
המ־ ההיערכות  במסגרת 

החל  פעלו  המיוחדת,  שטרתית 
המוקדמות,  הבוקר  משעות 
כ־18 אלף שוטרים, לוחמי מג"ב 
ומתנדבים לצד אלפי מאבטחים 
ומפקחים,  סדרנים  אזרחיים, 
ההצ־ במוקדי  נפרסו  מרביתם 

אלף  מ־10  יותר   - השונים  בעה 
4,000 במעל  שנפרסו  קלפיות 

הארץ,  רחבי  בכל  ריכוזים 
הסדר  על  לשמור  מנת  על  זאת 
ולהבטיח  והבטחון,  הציבורי 
לכנסת  הבחירות  של  קיומן  את 

בבטחה כחוק.
כוחות  פעלו  היום,  לאורך 
לפגוע  נסיון  כל  כנגד  המשטרה 
בחשאיות  הבחירות,  בטוהר 
ההצבעה  ובהליך  ההצבעה 
או  תלונה  כל  ובעקבות  התקין 
דיווח שהעלה חשד לאי סדרים 
בקלפיות, הכל בתיאום מול וע־

דת הבחירות ובהתאם להנחיות 
יו״ר ועדת הבחירות.

תיקי   112 נפתחו  כה  עד 
חקירה בחשד לעבירות שבוצעו 
בקשר ישיר או עקיף לבחירות, 
עוכבו 21 חשודים ונעצר חשוד 

נוסף ,בגין עבירות אלו.

תמשיך  ישראל  משטרת 
התלונות  עשרות  את  לחקור 
שטופלו  ואירועים  שהתקבלו 
לעבירות  בחשד  המשטרה  ע״י 
תעמולת  הבחירות,  טוהר  על 
התח־ זיופים,  אסורה,  בחירות 

על  הכל  וכדומה,  אלימות  זות, 
ובמי־ האמת  לחקר  להגיע  מנת 

עם  הדין  את  למצות  הצורך  דת 
הסדר  את  להפר  שניסה  מי  כל 
הבחי־ בהליך  ולפגוע  הציבורי 

רות התקין בניגוד לחוק.
המבצעית  ההיערכות  לצד 
פעלה  הקלפיות,  ריכוזי  סביב 
היום  במשך  ישראל  משטרת 
לתת  כדי  הארץ,  רחבי  בכל 

מענה הולם גם לאירועי השגרה 
שפק־ המטיילים  אלפי  ולמאות 
והכבי־ הפארקים,  אתרי  את  דו 

שים, בדגש על הכוונת התנועה 
של  ושלומם  בטחונם  ושמירת 

הציבור.
נמשכה  הלילה,  בשעות  גם 
המיוחדת  המבצעית  ההיערכות 
הב־ בסיום  ישראל  משטרת  של 

מדינת  של  ה־22  לכנסת  חירות 
הקלפיות,  סגירת  עם  ישראל. 
לאב־ ישראל  משטרת  נערכה 

הקולות  ספירת  תהליך  את  טח 
שמירה  תוך  הקלפיות  וליווי 
וטוהר  הציבורי  הסדר  על 

הבחירות.
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העיר החרדית עמנואל מובילה באחוז 
ההצבעה של מצביעי אגודת ישראל 

ראש המועצה הרב אליהו גפני עמד בראש המטה והוביל בסייעתא דשמיא את 
ההצלחה הגדולה 

מאת סופר 'המבשר'

המת־ עמנואל  החרדית  העיר 
ההצבעה  באחוז  מובילה  חדשת, 
במעל  ישראל  אגודת  מצביעי  של 
אליהו  הרב  המועצה  ראש   !99%
הבחירות  מטה  בראש  עמד  גפני 
הצ־ את  דשמיא  בסייעתא  והוביל 

לחת ההליך.

השעה הגורלית מחד ותחושת 
גפני  הרב  את  הובילו  האחריות, 
להביא  כדי  ולילה  יומם  לעמול 
האח־ עד  כמעט  המצביעים,  את 

לשעה  סמוך  אמש,  שבהם.  רון 
הקהילות  מטה  דיווח  בלילה,   10
ההצבעה  אחר  שעקב  האגודאי 
הגיעה  עמנואל  כי  ועיר,  עיר  בכל 
הערים  כל  בקרב  הראשון  למקום 

מדו־ בארץ.  החרדיים  והיישובים 
בר ב־99 אחוזים עם נטיה לכמעט 

100 אחוז. 
הבחירה  זכות  בעלי  מספר 
הוא  בעמנואל  אלה  בבחירות 
הרשומים  מספר  מתוכם,   .2197
ברשימות של הקשורים עם ציבור 
בעמנואל  ישראל  אגודת  מצביעי 

הוא כ־500.
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ראש ממשלת בריטניה הושפל בלוקסמבורג 
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

בריטניה  ממשלת  ראש 
אתמול  הגיע  ג'ונסון  בוריס 
כמה  עם  נועד  שם  ללוקסמבורג, 
בני־ האירופי,  האיחוד  מבכירי 
לה־ להגיע  מתווה  למצוא  סיון 
לבצע  לו  שיאפשר  פרישה  סכם 
שנקבע  במועד  ה'ברקזיט'  את 

לו, בסוף החודש הלועזי הבא. 
המ־ בין  שהפגישה  אלא 

האחרון  וברגע  נכשלה,  נהיגים 
הש־ את  לבטל  ג'ונסון  החליט 

העיתונאים  במסיבת  תתפותו 
לקיים  אמור  שהיה  המשותפת 

לוקס־ ממשלת  ראש  עם  יחד 
זאת,  בטל.  קסאבייה  מבורג, 
קולניים  שמפגינים  משום 
עוד  לג'ונסון  הפריעו  במיוחד 
בדרכו לפגישה, והוא קיבל עד־

כון על כך שהם מתכננים לפוצץ 
גם את מסיבת העיתונאים. 

הגדולה  ההשפלה  את 
ראש  מאת  ג'ונסון  ספג  ביותר 
החליט  בטל  המארח:  הממשלה 
של  דקות  כמה  על  לוותר  שלא 
העולמית,  בתקשורת  תהילה 
העיתונאים  מסיבת  את  ולקיים 
הוא  ג'ונסון.  של  בהיעדרותו 
לסלק  לאנשיו  הורה  לא  אפילו 

מב־ שהוכן  הדוכן  את  מהבמה 
עוד מועד עבור ראש הממשלה 
הבריטי, ונשא את דבריו שלצדו 

הדוכן הריק. 
בחר  בכך,  די  לא  וכאילו 
התהילה  רגעי  את  לנצל  בטל 
על  מאוד  חריפה  למתקפה  שלו 
שלו  הכוונה  עצם  ועל  ג'ונסון, 
מחיר.  בכל  לברקזיט  להוביל 
לסיוט",  הפך  הברקזיט  "תהליך 
אמר ראש ממשלת לוקסמבורג, 
בריטניה  ממשלת  ראש  "עמיתי 
לא הציג על השולחן שום הצעה 
קונקרטית שיכולה לקרב אותנו 

לכיוונו של הסכם כלשהו". 

מנהיג דאע"ש פרסם נאום מוקלט 
בו איים בין היתר גם על ישראל 

פוטין: "מציע לסעודיה לקנות מערכות הגנה רוסיות" 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

פוטין  ולדימיר  רוסיה  נשיא 
אינו בוחל בעסקים גם עם היריבה 
איראן.  בריתו,  בת  של  הגדולה 
עם  אתמול  שקיים  פגישה  בשולי 
ארדואן  טאיפ  רג'פ  טורקיה  נשיא 
רוחאני,  חסן  איראן  נשיא  ועם 
המתקפה  לאחר  כי  פוטין  אמר 
הנפט  במתקני  שהכתה  הגדולה 
הסעודיים, ולנוכח חוסר ההצלחה 
הטילים  את  ליירט  הסעודים  של 
הוא  לעברה,  ששוגרו  והמל"טים 

לרכוש  הסעודית  לממלכה  מציע 
מערכות הגנה רוסיות. 

לנקוט  לסעודיה  מציע  "אני 
טורקיה  נקטו  בו  החכם  בצעד 
"ולקנות  פוטין,  אמר  ואיראן", 
רוסיות,  אווירית  הגנה  מערכות 
הרו־ הנשיא  כיעילות".  שהוכחו 

היתה  סעודיה  אם  כי  הוסיף  סי 
כדוגמת  רוסית  במערכת  מצוידת 
היתה  בשטחה  המתקפה   ,400-S
למתקני  הגדול  והנזק  נכשלת, 

הנפט לא היה נגרם.
נוע־ פוטין  של  ההתבטאות 

של  המכירות  את  לקדם  גם  דה 
גם  אך  הרוסיות,  הנשק  מערכות 
ואת  ארה"ב  את  בחריפות  לעקוץ 
על  שהפעיל  טראמפ,  הנשיא 
בנסיון  מאוד  כבד  לחץ  טורקיה 
למנוע ממנה לרכוש מערכת הגנה 
אווירית מתוצרת רוסית. הכשלון 
המל"טים  ביירוט  הסעודים  של 
גורם  האיראניים,  השיוט  וטילי 
לארה"ב  מאוד  גדולה  למבוכה 
במיטב  סעודיה  את  שמציידת 
שנים  במשך  מתוצרתה  הנשק 

ארוכות. 

אין רוב לגושי הימין 
והשמאל להרכיב ממשלה

8 מנדטים, המחנה הדמוקרטי - 5
מנ־ עם 5  והעבודה-גשר  מנדטים 

לא  יהודית  עוצמה  מפלגת  דטים. 
עוברת את אחוז החסימה.

פו־ וקמיל  חדשות 13  במדגם 
קס, מפלגת כחול לבן היא המפל־

גה הגדולה ביותר עם 32 מנדטים, 
מנדטים.   30 עם  הליכוד  ואחריה 
מנ־  15 עם  המשותפת  הרשימה 

יהדות  מנדטים,   9  - ש"ס  דטים, 
וישראל  מנדטים   8 עם  התורה 
ביתנו - 8 מנדטים. מפלגת ימינה 
עם 6 מנדטים, המחנה הדמוקרטי 
- 6 מנדטים והעבודה-גשר עם 6

מנדטים.
השמאל־ גוש  זה  מדגם  פי  על 
ערבים מתקרב לגוש חוסם עם 59
מנד־  53 עם  הימין  גוש  מנדטים, 
לשון  מהווה  ביתנו  ישראל  טים. 

מאזניים עם 8 מנדטים.
לפי מדגם כאן חדשות וחברת 

עם 32 לבן  כחול  מפלגת  קנטאר, 
שלושים  עם  הליכוד  מנדטים, 
המ־ הרשימה  מנדטים.  ואחת 

היא   - מנדטים   13 עם  שותפת 
כרגע המפלגה השלישית בגודלה 

בכנסת.
אביגדור  של  ביתנו  ישראל 
ליברמן עם 9 מנדטים, מכפיל את 
גם  הקודמות.  מהבחירות  כוחו 
 - מתחזקות  החרדיות  המפלגות 
ש"ס עם 9 מנדטים ויהדות התורה 
עם 7 שקד  בראשות  ימינה  עם 8. 
העבו־ רשימת  בשמאל,  מנדטים. 

המחנה  מנדטים,   6 עם  דה-גשר 
מנדטים.  חמישה  עם  הדמוקרטי 
איתמר  בראשות  יהודית  עוצמה 
הח־ אחוז  את  עוברת  לא  גביר  בן 

סימה.
בבחירות  ההצבעה  שיעור 
סגירת  לשעת  נכון  ה-22  לכנסת 
מכלל   69.4% על  עמד  הקלפיות 
בע־ מדובר  הבחירה.  זכות  בעלי 

ההצבעה  משיעור   1.5% של  ליה 
בסיבוב הראשון

המדגמים  פרסום  לאחר 
ראשי  עם  הממשלה  ראש  שוחח 
לשותפות  הנחשבות  המפלגות 

הטבעיות להקמת ממשלת ימין.
רשי־ אמש  הודיעה  כך,  ובתוך 
להתפלג  כוונתה  על  ימינה  מת 
הבית  ה־22:  בכנסת  סיעות  לשתי 
ברא־ הלאומי  היהודי-האיחוד 

החדש  והימין  פרץ,  רפי  הרב  שות 
ובו  המכתב  בנט.  נפתלי  בראשות 
לפני  יממה  נחתם  הפילוג  הודעת 
והוא  הבחירות,  לפני  הבחירות 
הסי־ שתי  של  הודעתן  את  מבטא 
על  ההסכמים  חתימת  בשעת  עות 
הכוונה לפעול בנפרד בכנסת ה־22.

הסיעות  בשתי  זאת,  עם 
ומתן  המשא  כי  הערב  הדגישו 
שתי  ידי  על  ינוהל  הקואליציוני 
הסיעות במאוחד, על מנת למקסם 

את ההישגים עבור שתיהן.

בחירותבחירות תשע"ט • תשע"ט • כל המטותכל המטות •  • כל העריםכל הערים •  • כתבי                מדווחים מהשטח
צילומים: אלי סגל

  המשך מעמ' ראשון
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הטרור  ארגון  מנהיג 
בגדדי,  אל  באכר  אבו  'דאע"ש', 
מוקלט  נאום  אתמול  פרסם 
הצהיר  ובו  דקות,  כ־30  הנמשך 
עומד  הוא  שבראשו  הארגון  כי 
עדיין פעיל, ומבצע פעולות מדי 
יום. הוא ציין כמה יעדים למתק־
פות עתידיות של הארגון חלילה 

וחס, בהם ישראל, מאלי, הלבנט 
ולבנון.  סוריה  התיכון),  (המזרח 
יבוצעו  מתי  פירט  לא  בגדדי  אל 

המתקפות הללו. 
המרצחים  רב  קרא  בנאומו 
כל  לעשות  לנאמניו,  העיראקי 
מהכלא  לשחרר  כדי  ידם  שלאל 
דאע"ש  אנשי  של  נשותיהם  את 
שנלכדו במהלך שחרור השטחים 
ובסוריה.  בעיראק  הארגון  מדי 

הוא  הללו  הכליאה  מתקני  את 
כינה "ארגונים להשפלה המונית 
של נשים מוסלמיות על ידי הצ־

לבנים וחסידיהם הרשעים". 
נחשב  בגדדי  אל  של  הנאום 
לנדיר יחסית, ומאז הפך למנהיג 
הוא  הרצחני,  הטרור  ארגון 
בודדים,  נאומים  מספר  פרסם 
שהאחרון מביניהם פורסם לפני 

חצי שנה. 
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הודעות חוק תכנון ובניה - 18/09/19

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

''אברמציק נכסים'' 0548456212
[20053991]

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

או 029966522
[20053990]

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

029966522
[20053989]

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

212 או 02-9966522
[20053988]

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

צביקה רוזן 052-763-4444
[20053984]

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

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

052-765-6888
[20053748]

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

נדל''ן 052-765-6888
[20053588]

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

נדל"ן 052-765-6888
[20053566]

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

052-765-6888
[20053558]

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

765-6888
[20053557]

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

6888
[20053556]

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

[20053554]

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

6888
[20053553]

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

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20053552]

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

052-765-6888
[20053551]

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

765-6888
[20053550]

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

053-3179474 ,5379474
[20052386]

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

053-3179474 ,02-5379474
[20052385]

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

053-3179474 ,5379474
[20052384]

ירושלים | השכרה
החל  להשכרה,  בכדורי  מחסנים 
נכסים''  ''אברמציק  שח  מ500 

029966522
[20053996]

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

0504165775 או 029966522
[20053995]

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

או 029966522
[20053994]

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

או 029966522
[20053993]

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

או 029966522
[20053992]

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]

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
מחולקת  ק"ב  (מיכאל)  התבור  מורד 
ל- 2 יחידות של כ- 40 מ"ר כל אחת. 
כיוונים  אחת  לדירה  לאחד  אפשרי 
דירה   * ש''ח   750,000 מצוינים 
ק"ג  חד'   4 ישראל,  -אהבת  במיכאל 
1,150,000 ענק  מטבח  מהמם  נוף 

ש''ח בית שמאי 054-8439116
[20053962]

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]

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

ש''ח יצחק 052-7168793
[20053978]

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

126-124
[20048907]

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

0533-199-102. דרושות דירות
[20053979]

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

9406
[20053175]

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

מ-670 אש״ח. 073-706-9396
[20053174]

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

8472787 עמרם
[20053965]

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

gmail.com
[20050219]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

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

לכנרת. 035230030"
[20053919]

בלתי  צפתית  חוויה   - חידות  חדר 
וקבוצות  למשפחות  מתאים  נשכחת. 

. לתיאום 0559182207.
[20053648]

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

צמודה לווילה 9\050-4106132
[20053517]

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

3129516
[20052434]

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

072-3926958
[20052372]

מרפסת   + לזוג  צימר  ברסלב  בקרית 
מוארת,  נקיה,  לנוף,  צופה  גדולה, 
054-8433088 ממוזגת. 04-6922596
[20052313]

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

לתמונות 052-7614435
[20050449]

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

ruty7686@gmail.com
[20048749]

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

2840299
[20042205]

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

(050-4162290) 8413636
[20053849]

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. 
מושב כלנית 

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

8741443
[20052314]

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

מאובזר, ביה"כ. 053-4191553
[20053842]

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

050-4190057
[20052135]

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

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

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

6766440
[20048569]

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

טלפקס
[20040560]

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

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

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

ש''ח ליום. 04-6521111
[20053291]

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

[20051879]

חצר  מושקעת,  חדשה  וילה 
השנה  ולימות  הזמנים  ענקית,לבין 

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

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

an029966522@gmail.com
[20053997]

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

054-8491291
[20053957]

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

052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

7616720-1
[20040110]

חגי תשרי 
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- 20:00-24:00 השעות 

861
[20053822]

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

053-3132927
[20053821]

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

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

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

gmail.com
[20053455]

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

7617828
[20053697]

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

715-2486
[20045497]

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

052-7657629
[20053516]

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

10-20
[20052696]

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

053-310-20-26
[20043211]

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

053-3188842
[20040846]

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]

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 טז    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הי"ח (הענוה)    משנה יומית: אבות ד, יב-יג    הלכה יומית:
או"ח תקסט, ב - תקע, ב    רמב"ם יומי: שבת כא-כג    שו"ע הרב - רב יומי:

פט, ג-ד    דף היומי - זוהר: פקודי, שפה-תא    חפץ חיים: רכילות ט, ה-ו  
העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קסה:

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:448:458:448:468:468:42סו"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
12:3312:3512:3412:3612:3512:32חצות היום

13:0413:0613:0513:0613:0613:03מנחה גדולה
18:4618:4318:4518:4418:4418:40שקיעת החמה

זמנים למחר

4:544:564:544:574:564:52עלות השחר
5:345:355:345:375:365:32זמן ציצית ותפילין

6:246:316:236:276:276:23הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
6186536 סנטר פארם 054-6213354 צ'לה 6 קרית יובל הדסה הקטנה    בני ברק מרפאת קרית יובל ירושלים
עד  מהשעה 19:00   4 המלך  שאול  שד'   077-8880390 מינסטור סופרפארם  אביב תל  ב"ב     אהרונוביץ' 12, 
8656670 מרכז מסחרי  פולג 20:00-24:00    נתניה 077-8881720 אחד העם 9 08:00  סופרפארם מגדל שלום
077-8880100 סופר פארם איינשטיין  077-8882630 איינשטיין 139    רמת גן סופרפארם ק' נורדאו    חיפה
077-8880640 מרום סנטר לנדאו 7 מהשעה  קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 8:00 עד 01:00  סופרפארם
סופר פארם  6519153 הופיין 52 חולון מהשעה 8:00 עד 23:00 רצוף    אשדוד אהרון 09:30 עד 24:00    חולון
בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 

03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.65-
אתמול: 211.65-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
33-21

תל אביב
32-23

חיפה
32-24

גולן
36-22

טבריה
40-25

גליל
32-21

באר שבע
36-21

אילת
40-27

מזג האויר
עליה קלה בטמפרטורות

היום - תחול עלייה נוספת 
בטמפרטורות וייעשה חם ויבש 

מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים 
ובפנים הארץ. משעות הצהריים 

ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך 
מישור החוף.

שישי - מעונן חלקית עד בהיר, ללא 
שינוי של ממש בטמפ'. עדיין חם 

מהרגיל בהרים ובפנים הארץ.

שבת - מעונן חלקית עד נאה. תחול 
ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים 

ובפנים הארץ.

ראשון - מעונן חלקית עד 
נאה. תחול ירידה קלה נוספת 
בטמפרטורות, בעיקר בהרים 

ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו 
רגילות לעונה.

ראשוןשבתשישי

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

12 אלף ליטר דלק הוחרמו מתחנות דלק פיראטיות
מאת חיים מרגליות

במבצע רב משתתפים ביישוב 
תחנות  על  פשטו  שבנגב,  ערערה 
מיחי־ כוחות  פיראטיות  תדלוק 
ישראל  משטרת  של  שונות  דות 
ויחידות אכיפה אזרחיות עם צוות 

דרום של המשטרה הירוקה.
במהלך הפעילות פורקו ונלק־

חו שתי תחנות תדלוק פיראטיות 
פלילית  אכיפה  הליכי  ונפתחו 
נגד כל הגורמים המעורבים, בהם 
בגין  קנס  תשלום  הודעות  מתן 
שנגרמו  הסביבתיים  המפגעים 
הפיראטיות.  התדלוק  מתחנות 
כמו כן הוחרמו 12 אלף ליטר דלק 

מהתחנות.
ימ־ הסביבה  להגנת  "המשרד 

שיך לעבוד בשיתוף פעולה עם כל 
גו־ נגד  לפעול  כדי  האכיפה  גופי 

הציבור  בבריאות  הפוגעים  רמים 
הציוד שהוחרם | צוות דרום במשטרה הירוקהובסביבה", נמסר.

מזכיר המדינה האמריקני יגיע לסעודיה 
כדי לדון בתגובה למתקפה האיראנית 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

האמריקאי  המדינה  מזכיר 
אתמול  המריא  פומפאו  מייק 
מוושינגטון לריאד, שם הוא אמור 
סעודיה  מלך  סלמאן  את  לפגוש 
בן  מוחמד  העצר  יורש  בנו  ואת 
ובכי־ ההגנה  שר  עם  יחד  סלמאן, 

רים נוספים בממלכה הסעודית. 
הבכי־ עם  לדון  צפוי  פומפאו 
הנ־ הדרך  אודות  הסעודיים  רים 

האיראנית  למתקפה  להגיב  כונה 
שהשביתה באופן חלקי את מערך 

הפקת הנפט הסעודית. 
האמריקאים  המשיכו  אתמול 
בוודאות  להם  ידוע  כי  לטעון 
בוצעה  אכן  שהמתקפה  מלאה 
המור־ ידי  על  ולא  איראן  ידי  על 

עצמם  על  שקיבלו  החות'ים  דים 
זאת,  למתקפה.  האחריות  את 
האיראניות  ההכחשות  למרות 
נשיא  טען  היתר  כשבין  הגורפות, 
החות'ים  כי  רוחאני  חסן  איראן 
התקפות  שנים  במשך  סופגים 
הסעודים,  מצד  פוסקות  בלתי 
יגיבו  שהם  יהיה  טבעי  אך  ולכן 

בהתאם. 
מכך  מושפלים  "האמריקאים 
לס־ שמכרו  ההגנה  שמערכות 

דולרים  מיליארד  במאה  עודיה 
המתקפה  את  למנוע  הועילו  לא 

טוען  החות'ים",  של  המוצלחת 
שלהם  הנסיון  "אבל  רוחאני, 
איראן,  על  האחריות  את  להטיל 
לפחות  ההשפלה  את  הופך  אינו 

משמעותית". 
במקביל נראה כי ארה"ב עדיין 
ובכל  להגיב,  כיצד  החליטה  לא 

הסיכוי  כי  זה  בשלב  נראה  מקרה 
על  ישירה  אמריקאית  לתגובה 
שחול־ ככל  וקטן  הולך  איראן 

המתקפה  על  והזעם  הימים,  פים 
של  שטחה  בתוככי  האיראנית 
ארה"ב  מגדירה  שאותה  סעודיה, 

כבת ברית, הולך ושוכך. 

גורמים סעודיים טענו אתמול 
כדי  מספיקות  יכולות  להם  יש  כי 
האירא־ למתקפה  בעצמם  להגיב 
צופים  אינם  הם  כי  ורמזו  נית, 
שארה"ב תיחלץ לעזרתם ותתקוף 
של  שטחה  בתוך  יעדים  בעצמה 

איראן. 

תבחן הבאת עובדים זרים 
לענף האשפוז הסיעודי

מאת חיים מרגליות

בנימין  הממשלה  ראש 
הנהלת  עם  נפגש  נתניהו 
ודיור  אבות  בתי  איגוד  א.ב.א- 
לפעול  להם  והבטיח   - המוגן 
זרים  עובדים  העסקת  לקידום 
האשפוז  בענף  חוקי  באופן 

הסיעודי. 
נכון להיום, החוק אינו מאפ־

בענף  זרים  העסקת עובדים  שר 
אלא רק בבתי הקשישים עצמם. 
א.ב.א נאבק על כך במשך שנים 
רבות, והתריע כי בהיעדר כח זר 

בענף הוא עלול לקרוס. 

בסוף  אמרו  נתניהו  מלשכת 
הממשלה  "ראש  כי   הפגישה 
הדגיש בפגישה עם ראשי א.ב.א 
את החשיבות של תחום הטיפול 
וכי  השלישי  הגיל  באוכלוסיית 
מנת  על  לפעול  להמשיך  יש 
הטיפול  להם  ינתן  כי  להבטיח 
בתום  ביותר.  והאיכותי  המסור 
הודיע  הממשלה  ראש  הפגישה 
עובדים  בהקצאת  תומך  שהוא 
בבתי  לטיפול  חוקיים  זרים 
מנכ"ל  מ"מ  את  והנחה  אבות 
משרדו, מר רונן פרץ, לבחון את 
האדם  בכוח  המחסור  סוגיית 
בין  המוגן,  ובדיור  האבות  בבתי 

עובדים  הבאת  ידי  על  היתר, 
זרים".

"בפגישה  כי  אמרו  בא.ב.א 
ראש הממשלה נחשף והבין את 
ונתן  בבתים  האדם  כח  מצוקת 
משרדו  למנכ"ל  מידית  הנחיה 
אשר  ממשלה  החלטת  להעביר 
חוקיים  זרים  עובדים  תקצה 
טיפול  לצורך  המוסדי  לענף 
הזקוקים  הקשישים  בהורינו 
את  מחזקים  אנו  צמוד.  לטיפול 
נתניהו  הממשלה  ראש  של  ידיו 
האשפוז  ענף  עבור  בפעילותו 
להצלחתו  ומייחלים  הסיעודי 

בכך".



יוזם המהלך בין ישראל לארה"ב: 
"ברית ההגנה לא תגביל את צה"ל"

יוזם ברית ההגנה בין ארה"ב לישראל מתייחס לחששות העולים בישראל: חופש הפעולה של צה"ל לא 
יוגבל ^ מדובר בשת"פ במקרי קיצון

מאת כתב המבשר

ההגנה  ברית  את  שקידם  מי 

ד"ר  לארה"ב,  ישראל  בין  ההדדית 
מייקל מקובסקי, יו"ר מכון ג'ינסא 
ל'ישראל  בראיון  מרגיע   ,(JINSA)
הצ־ ההגנה  כי "ברית  ואומר  היום' 
פויה להיחתם בין ארה"ב לישראל 
של  הפעולה  חופש  את  תגביל  לא 

צה"ל".
פי  "על  כי  מבהיר  מקובסקי 
בברית  מדובר  שלנו,  ההצעה 
מבחינתה  כלומר,  מוגבלת.  הגנה 
במ־ רק  תעסוק  היא  ישראל  של 

עלולה  שישראל  קיצוניים  צבים 
בבעיות  ולא  אליהם,  להיקלע 
מת־ שאתם  רגילות  או  שוטפות 

רקטות  ירי  הרי  איתם.  מודדים 
יום,  שבכל  דבר  הוא  ישראל  על 

וההצעה שלנו לא עוסקת בכך".
"אנחנו  מקובסקי:  אמר  עוד 

שי־ כגון  מקרים  על  מדברים 
נגד  קונבנציונלי  לא  בנשק  מוש 
חזיתות,  בכמה  מלחמה  ישראל, 
איומים על קווי האספקה הימיים 
והאוויריים שישראל תלויה בהם. 
יקבע  לא  ההסכם  כאלה  במקרים 
תעשה  ארה"ב  מה  מפורט  באופן 
הג־ בחוזי  כנהוג  בו,  ייאמר  אלא 

בנוסח  משהו  אחרים,  הדדית  נה 
יש־ של  לעזרתה  תיחלץ  "ארה"ב 

ראל ותסייע לה".
מקובסקי  של  אלה  דבריו 
שעלו  לטענות  להשיב  מבקשים 
ואישים  אשכנזי  גבי  ח"כ  ידי  על 
גלבוע  איתן  פרופ'  בהן  נוספים, 

תגביל  רק  ההגנה  ברית  כי  שקבע 
להיוועץ  אותה  ותחייב  ישראל  את 
על  מארה"ב  אישור  לקבל  ואף 
בכוונתה  אליה  צבאית  פעולה  כל 

לצאת.
טענו  ואחרים  אשכנזי  גלבוע, 
כי השיח על ברית הגנה אינו אלא 
ספין של נתניהו. פרופ' גלבוע אף 
הזכיר כי בעבר עלו הצעות דומות 
אך הן נדחו מאחר וישראל סירבה 
הצבאי  בהיבט  עצמה  את  להגביל 
במ־ תסתפק  שארה"ב  והעדיפה 
מעבר  ולא  לישראל  נשק  כירת 
מבק־ מקובסקי  של  דבריו  לכך. 

שים לבטל את החששות הללו.

פרטים חדשים על 
הפעולה שנמנעה בעזה

ראש השב״כ והרמטכ״ל דרשו את אישור הקבינט לתגובה חריפה על ירי 
הרקטות שעלולה היתה להוביל למערכה רחבה ברצועה

מאת סופרנו הצבאי

ראש  כוכבי,  אביב  הרמטכ"ל 
המש־ והיועץ  ארגמן  נדב  השב"כ 
מנדלבליט  אביחי  לממשלה  פטי 
נתניהו  הממשלה  מראש  דרשו 
תגובה  הקבינט  לאישור  להביא 
דרש  שאותה  חריפה  צבאית 
לעבר  הרקטות  ירי  לאחר  נתניהו 

ישראל בשבוע שעבר.
הפ־ כי  אתמול  דווח  בכאן 11 

עולה שאותה דרש ראש הממשלה 
להוציא לפועל היא עליית מדרגה 
ביחס לתקיפות שישראל מבצעת 
בתגו־ האחרונים  בחודשים 
מדובר  לא  מעזה.  לרקטות  בה 
ריקה  מנהרה  של  תקיפה  בעוד 
לא  חמאס  מפקדת  תקיפת  או 
חריפה  פעולה  אלא  מאויישת, 

יותר.
את  לשנות  רצונו  למרות 
נתניהו   - בעזה  הפעולה  מדיניות 

הקבינט.  את  לכנס  שלא  החליט 
היא  הבטחון  במערכת  ההערכה 
תחילה  זאת  עשה  לא  שנתניהו 

בשל שיקולי בטחון מידע.
יותר  מוקדם  דווח  ב"הארץ" 
שבת,  בן  מאיר  המל"ל,  ראש  כי 
יו"ר  עם  שעבר  רביעי  ביום  נפגש 
ועדת הבחירות המרכזית ואמר לו 
למבצע  לצאת  מתכוונת  שישראל 
להוביל  היה  שעלול  מה   - צבאי 

לדחיית הבחירות.

נעצרו ארבעה נערים ערבים שיידו 
אבנים על הרכבת הקלה בירושלים

מאת חיים מרגליות

לחקירה  עצרה  המשטרה 
בחשד  ערבים  נערים  ארבעה 
שיידו אבנים לעבר הרכבת הק־

לה וגרמו נזק לאחד הקרונות.
של  הצהריים  אחר  בשעות 
המש־ במוקד  התקבל  שני  יום 
טרה דיווח, לפיו בדרך שועפט 
מספר  יודו  ירושלים  שבצפון 
הקלה  הרכבת  לעבר  אבנים 
וכתוצאה מכך נגרם נזק לאחת 

השמשות.

בסרי־ שפתחו  שוטרים 
מאבטחי  עם  בשיתוף  קות 
הצליחו  הקלה,  הרכבת 
ומעצרם  לאיתורם  להביא 
חשודים  נערים  ארבעה  של 
העונים   ,15-17 בגילאי 
שנמלטו,  החשודים  לתיאור 
את  ביצעו  החשד  פי  ושעל 

העבירה.
החשודים נחקרו במשטרה, 
מש־ בית  בפני  הובאו  ובהמשך 

בבקשת  בירושלים  השלום  פט 
המשטרה להאריך את מעצרם.

הצהרת תובע נגד נער מאום 
אל פאחם שהחזיק נשק

מאת חיים מרגליות

הצהרת  הגישה  המשטרה 
תובע נגד נער, תושב אום אל פחם 
לא  נשק  להחזקת  בחשד   ,15 בן 

חוקית. 
המתמשך  המאבק  במסגרת 
נגד  ישראל  משטרת  שמנהלת 
חו־ הלא  וההחזקה  הירי  תופעת 
נערכה   לחימה,  אמצעי  של  קית 
אום  בעיר  בתחום  יזומה  פעילות 

אל פאחם. 

המבצעית,  הפעילות  במהלך 
באחד  חיפוש  התחנה  בלשי  ערכו 
הבתים באום אל פחם, בו אותר נשק 
מסוג קרלו ובהתאם עצרה לחקירה 

את הקטין ואת בני משפחתו. 
שוחררו  החקירה,  בתום 
הקטין  של  מעצרו  ואילו  ההורים 
כאשר  המשפט,  בבית  הוארך 
בתיק,  הראיות  למכלול  בהתאם 
הוגשה נגדו הצהרת תובע ובימים 
הקרובים יוגש על ידי פרקליטות 

מחוז חיפה כתב אשום. 
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