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2  י"ג בתשרי תשע"ח 3/10/17

מוצאי יום טוב ראשון
אור לט"ז תשרי

ישיבת וילקומיר באשדוד, בשעה 21:00 עם 
הזמר דוד טויב ותזמורתו של שלומי אקר.

ישיבת מיר הקטנה בירושלים.
שמחת בית השואבה של הראש"ל רבי אליהו 
ירושלים  וגן  בית   1 רג'ואן  דורון ברחוב  בקשי 

עם הפייטן אליהו אוזן.
ישיבת דרכי משה לצעירים ברחוב וילקומיר 

– חזו"א בב"ב.
הרב  בראשות  באלעד  אליעזר  היכל  ישיבת 

ברוידא עם תזמורתו של יענקי אקשטיין.
בבני  ראב"ד  ברחוב  חכמה'  'משך  ישיבת 

ברק, בליווי תזמורת.
תקוה  בפתח  מישקולץ  חסידות  של  הופעה 
ישראל  חיים  פרידמן,  בני  הזמרים  בהשתתפות 
ומיילך קאהן. האירוע יועבר בשידור חי ברדיו 

קול ברמה.
הגרמ"מ  בראשות  יעקב"  "קהילות  קהילת 
עילית,  מודיעין  הצפונית  הגבעה  רב  קארפ, 

בליווי כלי שיר.
שאול  בגבעת  לצעירים  יונה  כנסת  ישיבת 
נתן  האורגניסט  עם   21:30 בשעה  בירושלים 

גודס. 
בבני  זכריה  ברחוב  שיר'  'דברי  הכנסת  בית 

ברק, בליווי תזמורת של אביגדור רוט.
ישיבת 'בית דוד' לצעירים בבני-ברק, בליווי 

תזמורת של יהודה פליישמן עם דודי פלדמן.
ברחוב מהרש"ל בב"ב,  ערלוי  הכנסת  בבית 

בליווי תזמורת.
החורש  ברחוב  לצעירים  אהרון  יד  ישיבת 

בשכונת רמות בירושלים.
ישיבת תורת רפאל לצעירים בירושלים בשעה 

21:00 עם הבעל מנגן מאיר לוי ותזמורתו.
כולל לומז'ה בפתח תקווה. 

בהיכל הספורט ברח' התקווה 76 בתל אביב 
עם חיים ישראל ותזמורת המנגנים.

ישיבת חכמת שלמה בראשות הרב ליזרוביץ 
ברחובות בליווי תזמורת הזמרים שרוליק שטרן 

וחיים עקשטיין.
ישיבת עטרת יואל רחוב אמרי ברוך 26 בבני 

ברק עם הזמר שלמה אשר.
הזמר יוסל לייפער בליווי הקלידן יענקי אנגל 

בביהמ"ד דינוב בביתר.
בליווי  מרכזית  בבמה  רחובות  בעיר  הופעה 

תזמורת מורחבת.
עם  ברק  בבני  ה'  שיכון  אליהו  בית  ישיבת 

הקלידן חזקי כץ והזמר משה וייס.
באולמי רפאלי באשקלון, מנדי ג'רופי בליווי 

תזמורתו של יואלי דיקמן בחסות העירייה.
החרדית  הקהילה  של  המרכזי  בביהכנ"ס 
בליווי  דיקמן  רולי  באופקים 

תזמורתו של דביר כהן.
הרה"צ אלימלך בידרמן יערוך 
בבית  תזמורת  עם  שולחנו  את 

הספר הכלל חסידי באלעד.
ישיבת משכן העדות לצעירים 
מילר  אלי  עם   21:00 בשעה 

ותזמורתו.
סמוך  בצפת  המרכזית  בבמה 
אהרלה  עם  אלקבץ,  לביהכנ"ס 

נחשוני ואברומי וינברג.
בקרית אברהם אשדוד בחסות 
מן  אבי  הזמרים  עם  העירייה 

ומידד טסה משעה 20:30.
בית הכנסת מנחת שלמה )גפן 
כהנמן  ברחוב  לשעבר(  פוריה 

בבני ברק.

מוצאי שבת 
חול המועד

אור לי"ח תשרי
בשעה  התלמוד  מאור  ישיבת 
איכילביץ  המנגנים  בעלי  עם   10

ומאיר גפני.
ומעמד  השואבה  בית  שמחת 
התורני  במרכז   4 לכם  כתבו 
הנשיא  יהודה  רחוב  יוסף  חזון 
לחינוך  האגף  בחסות  בפ"ת,   47
בניצוחו  התזמורת  ותרבות. 

בשעה  הרוש.  נמואל  הזמר  עם  רוט  מוישי  של 
19:30 פתיחת שערים, האירוע פתוח גם לנשים 

בהפרדה.
יעקב בשעה 22:00 עם  באר  גרודנא  ישיבת 

האורגניסט הרשי סגל והזמר יוסי קרישבסקי.
הקבלת פני רבו אצל הראש"ל הגר"י יוסף 

בביהכנ"ס היזדים בירושלים.
של  תזמורת  בליווי  באשדוד  גרודנא  ישיבת 

לייזר הופמן.
בראשות  ה'  בשיכון  המרכזי  הכנסת  בבית 
ובהשתתפות  תזמורת  עם  זילברברג,  הגרמ"ב 

גדולי ישראל.
ברחוב  שטפנשט  המדרש  בית  של  בסוכה 

מהרש"ל בבני ברק בליווי כלי זמר.
ברלנד  הגר"א  של  השואבה  בית  שמחת 
זי"ע  מברסלב  נחמן  לרבי  היארצייט  בשילוב 
בבית המדרש ברחוב החומה השלישית בליווי 

תזמורת עד אור הבוקר.
בליווי  ד'  ברמות  אונגוואר  המדרש  בבית 

תזמורת.
עם  ים  בבית  המצבה  בכיכר  חב"ד  קהילת 

הזמר שלמה אשר.
בישיבת נחלת בנימין בקרית ספר עם הזמרים 

נחמן גולדמן ומוטי גולדמן.
ביהוד במה מרכזית בליווי תזמורת מורחבת.

ירוחם שמחת בית השואבה  בהיכל התרבות 
עם תזמורת מיוחדת.

מעמד הקבלת פני רבו באולמי הינומה בבאר 
שבע, עם הזמר רולי דיקמן בליווי תזמורתו של 

אחיו יואלי דיקמן. זמר אורח: שולי רנד.
בבית הכנסת "חזון יוסף", רחוב בעל התניא 
23. מוטי גלזר בשירה ונגינה בחסות עיריית בני 

ברק.
סנהדריה  בשכונת  יעקב  נתיבות  בישיבת 
לייפער  יוסל  הזמר  עם  ירושלים  המורחבת 

בליווי הקלידן והמעבד אלי קליין.
הרה"צ  של  וטיש  השואבה  בית  שמחת 
פחד  ברחוב  בידרמן  אלימלך  רבי  המשפיע 

יצחק בביתר.
ישיבת אור אלחנן לצעירים בירושלים בשעה 
ואלי  גלברמן  יהודה  המנגנים  בעלי  עם   21:00

מילר.
שמחת בית השואבה לילדי עלי שיח, באולמי 
שטיינמץ  מוטי  עם  בירושלים,  ישראל  בית 

ותזמורתו של רובי בנט.
הגר"א  ברחוב  האירועים  אולם  ברחבת 

בעמנואל יופיע הזמר מידד טסה. 
אברהם  הזמר  נוף,  בהר  יצחק  זרע  בישיבת 

ריס ושאול כהן.
בישיבת אמרי נועם עם הזמר ישראל שטרן.

יום ראשון
ג' דחול המועד 

שמחת בית השואבה וטקס הענקת פרס הרב 
עובדיה של "אל המעיין" באצטדיון יד אליהו 
בתל אביב. פתיחת שערים בשעה 19:00 בערב, 

בהופעה  לוק  משה  והזמר  שוואקי  יעקב  הזמר 
יו"ר  יוסף,  מלאה, בהשתתפות הראש"ל הגר"י 

ש"ס דרעי ור"ע ת"א רון חולדאי.
בישיבת מאור התורה בירושלים, אברהם ריס 

עם רן ויטלין.
ישראל  הזמר  בביתר עם  הר"ן  הכנסת  בבית 

שטרן.
גדולי  עם  ירושלים  שליד  מבשרת  בישיבת 
שוואקי  חיים  ויוסף  שמעלצר  ליפא  הזמר 
אבידני  דני  בליווי  השואבה  בית  בשמחת 

ותזמורתו.
המערבי  בכותל  הכהנים  ברכת  מעמד 
בבוקר, לאחר מכן יערכו הרבנים   8:00 בשעה 
הכותל  ורב  לאו  והגר"ד  יוסף  הגר"י  הראשיים 

הגר"ש רבינוביץ הקבלת פני רבו ברגל.
בבית שמש עם  בבית הכנסת משאת מרדכי 
יואלי  של  תזמורתו  בליווי  דיקמן  רולי  הזמר 

דיקמן.
 21:00 בשעה  הגדולה  משה  חמדת  ישיבת 
י-ם  נוף  בהר  הגר"א  הכנסת  בית  בהיכל 
בהשתתפות רה"י הגר"מ שטרנבוך, בעל המנגן 

הרשי הרטמן ויוסי קרישבסקי.
הופעה של גדול הזמר החסידי אברהם פריד 

בכפר סבא בהיכל התרבות בשעה 20:30. 
וגן  בית  בשכונת  הגדולה  תורה  קול  ישיבת 

בשעה 21:00 בליווי תזמורת.
בית הכנסת "בית אבא" בפתח תקוה בשעה 

20:00 בערב עם הזמר אריק דביר ותזמורתו.
בית הכנסת "חתם סופר" )צעירים( עם הזמר 

מאיר גפני בשעה 20:00.
כהן  שלמה  הזמר  עם  ברכפלד  מיר  ישיבת 

ותזמורתו של עמי כהן.
בצהרים   13:00 בשעה  אחד  בלב  ארגון 
עם  החולים  למשפחות  ישראל  בית  באולמי 

המתנדבים. 
סוד  שיח  ארגון  של  השואבה  בית  שמחת 

בבית שיח סוד בירושלים עם תזמורת מורחבת
בבית הכנסת המרכזי בקרית הרצוג בבני ברק 

בראשות הגרי"א שוורץ בליווי תזמורת.
הקבלת פני רבו אצל הרב הראשי הגר"ד לאו 
בביתו בעיר מודיעין בין השעות 17:00 ל19:00 

בערב.
הגר"ב  בראשות  זאב  תורת  בישיבת 
דוד  המלך  ברחוב  כהן  והגר"ד  סולובייציק 

בממילא, בליווי תזמורתו של אהרלה נחשוני.
בשעה  עילית  במודיעין  דעה  שערי  ישיבת 

20:30 עם שוקי קאזין ומוטי גלעזר.
בערב   20:00 בשעה  יצחק  כנסת  ישיבת 
בהיכל  פוירשטיין  ורובי  דוד  נפתלי  הזמר  עם 

הישיבה בעיר חדרה.
רבה  עמאר  הגרש"מ  אצל  רבו  פני  הקבלת 
המבתר  בגבעת  הכנסת  בבית  ירושלים  של 

בשעה 16:00.
במתחם תמרים רמי לוי רח' החוזה מלובלין 
2 ביתר, תזמורת המנגנים עם הזמר אלי מרכוס 

מארה"ב.
ישיבת שערי שמועות בבית חלקיה עם הזמר 

ושמחת
בחגך המדריך לאירועי

חג הסוכות תשע"ח
שמחות בית השואבה, הקבלת 

פני רבו, טישים והופעות

יענקי קצבורג

2  כ"ד באלול תשע"ז 15/9/17

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

צלמי מערכת:
עוזי ברק, בועז בן ארי, יוסי שחר, פוטו ציון

גרפיקה:  יעל בראון, מיכל יפרח, ללי 
שרלין, בת שבע אילוז, שיראל שוקרון

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

טל: 02-5385353, פקס: 02-5385352
jerusalem@kav-itonut.co.il

 מו"ל ויו"ר הדירקטוריון: אריאל קוניק

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות 
הפצה?

ברוך ברגמן

דומה כי במצב כזה של חוסר אונים, לא נתקלו המפלגות 
הנציגים  עמלו  ארוכים  חודשים  במשך  רב.  זמן  החרדיות 
הסעיפים  שונו  במסגרתו  הגיוס,  לחוק  תיקון  על  החרדים 
הדרקוניים שחוקקה מפלגת 'יש עתיד' והשבוע בית המשפט 
החלטת  יד.  בהינף  הישגיהם  את  לטמיון  הוריד  העליון 
השופטים ביטלה למעשה גם את חוק הגיוס שחוקק על ידי 
יש עתיד והביאה למעשה את הנציגות החרדית למצב בו כל 

חרדי יהיה בעל חובת גיוס, כבשאר המגזרים. 
שנה  תוך  חדש  חוק  לחוקק  למדינה  הורה  המשפט  בית 
מיום הפסיקה, אף המצב הפוליטי הנוכחי, מסבך עוד יותר 
את האפשרות לחוקק חוק חדש שילווה בהסתה תקשורתית 
כנגד הציבור החרדי ויעמיד את המפלגות החרדיות בבחירות 
הבאות כשהן מתמודדות עם גל הסתה עכור בצל חוק הגיוס 
החדש. מלבד זאת, לא ברורים הסיכויים להעביר חוק חדש 
כל  כנגד  כי  דרדק  לכל  ברור  בג"ץ, כאשר  שיעמוד במבחן 
הצעת חוק שתאושר על ידי הנציגים החרדים, תוגש עתירה 

לבג"ץ וחוזר חלילה. 
בדיוק לשם כך התכנסו הח"כים החרדים שלשום )רביעי( 
ל"כינוס חירום", כלשונם. יו"ר ש"ס השר אריה דרעי שפתח 
את הישיבה הצביע לעבר הנקודה הבעייתית ביותר בפסיקה 
אנחנו  הכנסת.  כל  של  בעיה  היא  אתמול  "הפסיקה  זאת. 
נסתדר, תהיו בטוחים. יש לנו הסכם קואליציוני. כל שותפי 

הקואליציה יודעים למה הם נכנסו". 
משחקים  לא  לקואליציה.  נאמנים  "אנחנו  לדבריו: 
משחקים. משוכנעים שכולם בקואליציה יתמכו בכל תיקון 

קוו.  הסטטוס  נגד  פסיקות  של  הצטברות  פה  יש  שנביא. 
לשופטים אין עדיפות על אף אחד. אם היו שופטים חרדים 

התוצאה הייתה ברורה. ולכן הציבור בוחר נציגים".
הרב  הכוח  היא  החרדים,  את  רק  לא  המטרידה  העובדה 
פקטו  דה  לבטל  שיכול  העליון  המשפט  בית  בידי  שיש 
היא  הדבר  משמעות  הציבור.  נבחרי  עמלו  עליהם  חוקים 
ולקבל  שינויים  לערוך  מלאה  סמכות  אין  שלמחוקקים 
החלטות, מאחר שהן אמורות לקבל את אישור בג"ץ. "לא 
יכול להיות שיש בחירות ומישהו אחר מנהל את המדינה", 
ייתכן.  לא  בג"ץ.  שופטי  אצל  עובדים  "אנחנו  דרעי.  אמר 
פה  מדובר  סדרי שלטון.  גיוס. השתנו  כשרות,  כותל,  גיור, 
חברי  הם  עליהם  להחליט  שאמור  שמי  עקרוניים  בעניינים 
הכנסת". דרעי הציג דוגמה אחת מיני רבות למצב האבסורדי 
אני  "מה  שופטים.  בידי  הנתונה  החריגה  הסמכות  בדמות 
בג"ץ  עבודה  של  שנים  אביב?  תל  דרום  לתושבי  אומר 

השליך לפח".

פסקת ההתגברות
החרדים  הנציגים  יובילו  אותה  החזית  המסתמן,  לפי 
החלשת  היא  מהימין,  חלקים   – הנראה  ככל   – בתמיכת 
בית המשפט העליון בדמות חקיקת פסקת ההתגברות. "או 
שנחזיר  או  לבג"ץ  המפתחות  את  וניתן  הכנסת  את  שנפזר 
היום: תחזירו את הכוח  זו הקריאה שלי  את הכוח לכנסת. 

לכנסת", אמר דרעי. 
משה  החרדיות,  הסיעות  ראשי  שני  גם  הצטרפו  לדברים 
ויעקב ליצמן. לדברי גפני, דחיית החוק מתרחשת לא  גפני 
בפעם הראשונה. "התנהל ויכוח מ-2002 בין הכנסת לבג"ץ. 

עולם התורה
עלהקרב 

ההחלטה: בעוד כשנה, כלל תלמידי הישיבות 
חדש  חוק  בהיעדר  לגיוס  יישלחו  החרדים, 
בג"ץ  האונים:  חוסר    מעמדם  את  שיסדיר 
  שוב עשוי לתקוע מקלות בגלגלי החקיקה 

הפתרון: חקיקת פסקת ההתגברות, לה מתנגד 
השר כחלון  הפשרה: פסקת ההתגברות תחול 
נקודתית על חוק הגיוס בלבד  כל הפרטים 

על השבוע הסוער של הנציגות החרדית

תודת המערכת: לאיש היח"צ ומפיק האירועים יוסי פרנקל, לארגון "קיצור דרך לישראל", 
למערכת חדשות הסקופים – 036006060 ולכל העוזרים בפרויקט חשוב זה
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אברומי מושקוביץ והאורגניסט שמוליק ויינריך 
וחיים קירשנבוים. מהשעה 21:00.

שמחת בית השואבה והקבלת פני רבו בבית 
המדרש הגר"א בשכונת שערי חסד בירושלים, 
שמעון  של  תזמורת  עם  אחה"צ.   18:00 בשעה 
ירושלים. בסיום  עיריית  ומקהלה בחסות  דניאל 
בסוכה  קהל  יקבל  אוירבך  הגר"ש  מרן  האירוע 

להקבלת פני רבו.
מטרסדוף  בקרית  שמואל  בית  ישיבת 
בירושלים בשעה 22:00 עם יוני ברגר ותזמורתו 

של יהודה גלילי.
בישיבת ראדין נתניה בשעה 20:00 עם מוטי 

גולדמן והרשי הרטמן.
בית  שמחות  יקיים  לנצח  שמחה  ארגון 
השומר'  'תל  'שניידר',  החולים  בבתי  השואבה 
ו'אסף הרופא' בימי חוה"מ בשעות הצהרים בין 

2-4 בליווי המתנדבים וכלי שיר.
אליצור ברחוב מנצור בן שמעון  אור  ישיבת 

בני ברק עם הזמר שלמה אשר.
בבית  וולפסון(  )הרב  החכמה  נתיבות  ישיבת 

וגן י-ם עם הזמר יוסי לייפער.
בבני  איש  חזון  לשמה ברחוב  תורה  בישיבת 
ברק עם הקלידן שרוליק שטרן עם הזמרים חיים 

עקשטיין ואברמי לונגר.
קהילת  של  המרכזית  השואבה  בית  שמחת 
המתמידים בביתר עילית עם הזמר מוישי ניילנדר 

ותזמורתו של אברהם בלטי.
פרידמן  בני  עם  בנתיבות  החרדית  בקהילה 

בליווי תזמורתו של בני לאופר.
עם  טיש  יערוך  בידרמן  אלימלך  הרה"צ 

תזמורת בבית המדרש בברכפלד.
ישיבת תושיה במושב תפרח עם הזמר נחמן 

גולדמן ומוטי לייכטר.
ישיבת קרלין ברחוב בן יעקב 23 בבני ברק עם 

הזמר אביגדור רוט.
מן  אבי  הזמר  עם  בביתר  תורה  פאר  קהילת 

והקלידן לירן אלקובי, בחסות עיריית ביתר.
בטירת  זרביב  ברחוב  אריה  שאגת  ישיבת 

הכרמל עם מידד טסה.
ביתו  בגג  סטון  טלז  התורה  מאורות  ישיבת 
של הגר"ש גריינמן ברחוב וולפסון 8 בבני ברק 

עם תזמורת ומעגל סגור עבור הנשים.
ברחוב  דיבליצקי  הגר"ש  של  מדרשו  בבית 
ירושלים בבני ברק. מידי ערב מימי חול המועד.

שמחת בית השואבה וסיום הש"ס של קהילת 
רב  קורח  הגר"ש  בראשות  ברק  בבני  התימנים 

העיר בני ברק, באולמי ארמונות חן.

יום שני
ד' דחול המועד 

מהשעה  החל  מרדכי  בגבעת  חברון  ישיבת 
23:00 בלילה עם תזמורת שלהבת.

בירושלים  ישראל  בית  בשכונת  מיר  ישיבת 
תזמורת  עם  ונדיבים,  הישיבה  רבני  כל  במעמד 

מורחבת.
אברכים  מנין  שע''י  השואבה  בית  שמחת 
בית  בהיכל  תתקיים  טיירי  הגר''י  בראשות 
אבן  פינת   32 רמב''ם  ברחוב  'לעלוב'  המדרש 
גבירול בני ברק, בלווי תזמורתו של עדי נתנאלי 

בשעה 8:30 בערב.
ישראל  עם  שלמה  רמת  אליהו  לב  ישיבת 

שטרן.
לצעירים מודיעין עילית  חמדת משה  ישיבת 

בשעה 20:30 עם האורגניסט שמוליק גולד
למשפחות  אירוע  יערוך  אחד  בלב  ארגון 
גן  באולמי  והסביבה  ספר  מקרית  החולים 

ההדסים בשעה 14:00 בצהרים.
ארגון עזר מציון יערוך בשעה 13:30 בצהרים 
ומשפחותיהם  לחולים  השואבה  בית  שמחת 

ומתנדבים בארמונות פרידמן בבני ברק.
ישיבת מאירת שמועה אשדוד בשעה 19:00 

עם שרוליק שטרן ותזמורתו.
את  מארחים  ותזמורתו  דיקמן  יואלי  הזמר 
בשמחת  דיקמן  ורולי  וועבער  בערי  האמנים 
מוטי  הפקה:  ברכסים.  המרכזית  השואבה  בית 

בוקצ'ין.
בביהמ"ד המרכזי רמת חפציבה בית שמש עם 

הזמר יוסל לייפער בליווי הקלידן מוישי נוטיק.
בבני  ירושלים  ברחוב  מלך  קרית  ישיבת 

ברק עם ברוך הומינר והזמר הלל פולק. בשעה 
.21:00

בית  עורך שמחת  ליתומים  לזה"  "זה  ארגון 
 21:00 בשעה  תמיר  באולמי  מפוארת  השואבה 
עם מקהלת מלכות, במרכז המעמד יישא דברים 

המשפיע הגר"א בידרמן.
ישיבת רכסים בבית כנסת ויאמר משה בי-ם. 
מוטי  הזמר  עם  הרטמן  הערשי  הקלידן  יופיע 

ליכטר והנשפן שמואל ניימן.
המכפלה  מערת  מול  המסורתי  האירוע 

בחברון תחת אבטחה מיוחדת.
הכנסת ספר תורה לבית המדרש של חסידות 
סטרטין בעיר העתיקה )מאחורי החורבה( בשעה 
משמר  ברחוב  האדמו"ר  מבית  בערב,   19:00
חב"ד  ברחוב  המדרש  בית  לעבר   31 הכהונה 

בליווי תזמורת שירה וריקודים.
ישיבת הגר"ח מן ההר בביתר בשעה 22:00 

עם שמוליק גפנר ותזמורתו המורחבת.
יהודה  עם   20:00 בשעה  יעקב  באר  ישיבת 

גלילי ותזמורתו.
 21:00 בשעה  באלעד  יחזקאל  כנסת  ישיבת 

עם בעל המנגן נחמן גולדמן ותזמורת מורחבת.
ישיבת תורה בתפארתה באלעד בשעה 20:30 

עם רפי שטיין ותזמורתו.
ירושלים  של  רבה  אצל  רבו  פני  הקבלת 
בבוקר   11:00 בשעה  שטרן  אריה  רבי  הגאון 

בשטיבלאך קטמון בירושלים.
החדשה(,  )חברון  החדשה  הגדולה  הישיבה 
 20:00 בשעה  בירושלים,   2 הכרם  בית  ברחוב 

בליווי כלי שיר.
קונצרט ומופע אנדלוסי עם תזמורת "מורשת 
אבות" עם גדולי הפייטנים ובמעמד ראש העיר 
ברחוב  וייס"  "ברנקו  באולם  אבוטבול,  משה 
מחיר   .20:00 מהשעה  שמש  בבית   17 הגולן 

כניסה: 20 ₪.
עם  עילית  במודיעין  שערים  פתחי  ישיבת 

הזמר שוקי קאזין.
בישיבת דברי אמת )הגר"ז שוב( בקרית ספר 

עם הזמר ברדוגו עם שימי יאקב.
המסורתית  רבו  פני  והקבלת  לרגל  עליה 
יוסף'  'פורת  ישיבת  ובוגרי  תלמידי  מאות  של 
מרן  רבם  פני  להקביל  שעולים  לדורותיה, 
ביתו  בחצר  הממוקמת  בסוכה  כהן  שלום  חכם 

שברחוב היהודים בעיר העתיקה.
יהוד  בעיר  המרכזית  השואבה  בית  שמחת 

ברחוב קדושי מצרים עם הזמר שלמה אשר.
מילר  אלי  עם  ירושלים  לייקווד  ישיבת 

ותזמורתו.
ישיבת באר התורה בבית שמש עם תזמורתו 

של אהרלה נחשוני ויוני ברגר.
הזמר מידד טסה יופיע בצהרים בשעה 14:00 

בבית הספר מקור ברוך בתל ציון.
 51 אזר  רחוב  הכדורסל  במגרש  סבא  בכפר 

הזמר מידד טסה בשעה 20:30.
בית הכנסת חניכי הישיבות קרית מלאכי עם 

אברימי וינברג.

יום שלישי
ד' דחול המועד בצהרים: 

בשעה  בירושלים  האומה  בבנייני  קומזינג 
מרדכי  החסידי  הזמר  גדול  בהשתתפות   ,14:00

בן דוד לצד הזמר שמילי אונגר ועוד.
בשעה 18:00 אחה"צ ברחוב ישפה באשדוד 

יופיע הזמר מידד טסה.

הקפות שניות:
בהשתתפות  בירושלים  עובדיה  חזון  ישיבת 

הראש"ל הגר"י יוסף ורבני הישיבה.
בישיבת פוניבז' מזמן השקיעה ועד חצי שעה 
הישיבה  בהיכל  מעריב(  )לפני  החג  צאת  אחרי 

ובאוהל קדושים.
בישיבת בית מתתיהו עם תזמורת קרלין.

עם  שמש  בית  תורה  אהבת  מדרש  בבית 
מקהלת מלכות והזמר שמעון דוידוביץ.

בבני  פוברסקי  ברחוב  שמעיה  בית  בישיבת 
יואלי  של  תזמורתו  בליווי  וייס,  מנדי  עם  ברק 

דיקמן.
בקהילת זכרון יעקב בית כניסת מסילת ישרים 

שלמה  והזמר  הרטמן  הערשי  הקלידן  יופיעו 
גובי.

במעמד  וגן  בבית  החכמה  נתיבות  בישיבת 
ראש הישיבה רבי דניאל וולפסון.

בישיבת עטרת ישראל ברחוב קסוטו בבית וגן 
עם הזמר מוישי רוזנברג והקלרינט קירשנבוים.

בשכונת יד אליהו בתל אביב עם הזמר שלמה 
חיים"  מים  "באר  הכנסת  בית  ברחבת  אשר 
הרב  הקהילה  רב  במעמד   ,40 הפלמ"ח  ברחוב 

אמנון חגיגי.
שנה  כמידי  חב"ד  בכפר  מנחם  בבית 

בהשתתפות אלפים.
בליווי  תקווה  בפתח  ישראל'  'אור  בישיבת 

תזמורת.
ברחוב  ברלנד  הגר"א  של  מדרשו  בבית 

החומה השלישית עד אור הבוקר.
בראשות  העין  בראש  הלוי'  'בית  בישיבת 
עם  מרכזיות  שניות  הקפות  עפג'ין,  אבנר  רבי 

תזמורת. 
ירושלים(  )יקירי  התלמוד'  'באר  בישיבת 

בירושלים. 
רבי  הגאון  בראשות  יוסף'  'אהל  בישיבת 

עובדיה יוסף  בירושלים, בליווי תזמורת. 
בישיבת 'ברכת אפרים' הגדולה בבני ברק. 

בישיבת יסודות בליווי תזמורת.
הגאון  בראשות  שלום'  'אהבת  בישיבת 

המקובל הגר"י הלל, תזמורת עד אור הבוקר.
שלמה  ברמת  המרכזית  שניות  הקפות 

בביהכנ"ס משכנות יעקב.
בישיבת כפר חסידים בליווי תזמורת. 

שמונים  גוש  בשכונת  לציון'  'אור  בישיבת 
בירושלים עם הזמר שלמה ועמי כהן.

של  בנתיבות  וחסד  שלום  ברית  במוסדות 
הגרי"י איפרגן, 

עד  ברק,  בבני  התורה'  'משכנות  בישיבת 
ואברמי  לזר  יואלי  עם  בוקר  לפנות   5 השעה 

גרמיזה.
 80 גוש  בשכונת  שאול  גבעת  בישיבת 

בירושלים, בליווי תזמורתו של יוסי מייזליש.
במערת המכפלה בחברון, בליווי תזמורת.

וגן  בבית  תורה'  של  'אמיתה  בישיבת 
בירושלים, בליווי תזמורת. 

ברק,  בני  לצעירים  שלמה'  'עטרת  בישיבת 
בליווי תזמורת

ספרי  עם  בחיפה,  הלויים'  'נחלת  בישיבת 
תורה הקפות שניות מסורתיות - ללא תזמורת. 

נויבירט(  )הרב  שלמה'  'חכמת  בישיבת 
בשכונת בית וגן בירושלים. 

בישיבת 'אמרי דעת' בירושלים, עם תזמורת. 
בבית המדרש 'עטרת חכמים' חולון בראשות 

הגר"ח רבי, לצד הופעה מיוחדת.
בראשות  בירושלים  החיים'  'אור  בישיבת 

הגאון רבי ראובן אלבז.
ישיבת תורת זאב תערוך הקפות שניות בשילוב 
עם  הררי,  רפאל  רבי  הנגיד  של  לכבודו  מסיבה 

האורגניסט הערשי לוקר והזמר מוישי ניידלר.
בישיבת רש"י ברחוב צפניה בירושלים.

וגן  בית  בשכונת  ברוך'  'אור  בישיבת 
בירושלים, בליווי תזמורת. 

ברחוב  האברכים'  'התאחדות  המדרש  בית 
אבן שפרוט 5 בני ברק, בליווי תזמורת. 

וגן  בית  בשכונת  חיים'  'דעת  בישיבת 
בירושלים.

בעלי  עם  הקפות  מאיר  אורחות  בישיבת 
המנגנים אשר פישר ומנחם בלוי.

ישיבת היכל יצחק של הרב לנדא בירושלים, 
ושימי  שטיינבג  משה  הזמר  עם   22:00 בשעה 

סלקר.  
בנתיבות  לשעבר(  )הנגב  שכיר  שכר  ישיבת 

בשעה 23:00 עם הרשי סגל ומנדי וייס.
ישיבת אש התלמוד עם בעלי המנגנים שמואל 

גפנר וצביקי מילר.
הקפות שניות ברחוב פוסטר 2 בהרצליה עם 

הזמר חיים ישראל.
הישיבה הגדולה ביתר בראשות הרב אקרמן, 

עם אריק דביר ותזמורתו.
בית הכנסת המרכזי בראשות הגר"ב שרייבר 

בקרית הרצוג ב"ב עם תזמורת.
בית הכנסת בראשות הרב ליאור גלזר בשכונת 

קרית הרצוג בבני ברק.

ישיבת יסודות התורה )יסודות לשעבר( בת"א 
עם שלמה גובי ווינריך.

בקהילת המתמידים בראשות הגר"ל מינצברג 
ושלמה  לנדא  יענקי   קרישבסקי   יוסל'ה  עם 

מינצברג עם מקהלה גדולה.
קלצקין  שמוליק  עם  ירושלים  יקירי  ישיבת 

ותזמורתו.
טויטו  אייל  בנתניה,  המרכזית  הבמה  על 
ולהקת  לוק  משה  את  מארחים  תזמורתו  בליווי 

.omen הבנים
רולי  עם  בחולון  חכמים  עטרת  במוסדות 

דיקמן בליווי הקלידן שמואל יפת.
ישיבת באר יצחק טלז סטון עם הזמר אבי מן 

והקלידן לירן אלקובי.
בפארק העירוני בחדרה בחסות העירייה, עם 
ילד הפלא נתנאל מנת, ברל צוקר, הזמר עדי רן, 

מקהלת יחד ותזמורתו של שאול כהן.
הזמר אלי  העירייה  ברחבת  הגלילית  בחצור 

בן הרוש ותזמורת מורחבת.
ברחוב  ישראל  ישמח  הכנסת  בית  ברחבת 

הגליל בבני ברק יופיע הזמר מידד טסה.

חצרות החסידים
)לפי סדר הא' ב'(:

אוז'רוב: בבית המדרש ברחוב חזון איש פינת 
השואבה  בית  שמחת  בבני-ברק,  נחמיה  רחוב 
במוצאי יו"ט ראשון בשעה 9:30, בליל הושענא 
רבה אמירת תהלים בציבור בשעה 10:30, טיש 
'נעילת החג' במוצאי שמחת תורה לאחר מנחה, 

ולאחר מכן הקפות שניות. 
מדרשו  לבית  יגיע  האדמו"ר  אלכסנדר: 
ביום  וטיש  השואבה  בית  לשמחת  בברכפלד 
ד'  שני  ביום  ולמחרת  המועד,  דחול  ג'  ראשון 
הצופים  להר  חסידיו  עם  יעלה  המועד  דחול 

בשעה 17:00 לתפילה מול מקום המקדש.
אשלג: בליל החג הראשון אושפיזא דאברהם 
ולאחמ"כ  זוהר  שיעור  האדמו"ר  ימסור  אבינו 
אושפיזין  בליל  האדמו"ר,  שבבית  בסוכה  טיש 
דאהרן לרגל היארצייט של האדמו"ר מפוריסוב 
זצ"ל, ימסור האדמו"ר שיעור בזוהר בהיכל בית 
המדרש ברחוב שד"ל בבני ברק. במוצאי שמחת 
בליווי  שניות  הקפות  מעמד   8 בשעה  תורה 

תזמורת. 
אשלג: במוצאי יו"ט הראשון יערוך האדמו"ר 
טיש לרגל אושפיזא דיצחק, בשעה 8:30 בערב, 
הקפות  מעמד  יתקיים  תורה  שמחת  ובמוצאי 
שניות לאחר תפילת מעריב בבית המדרש אשלג 

ברחוב אבן עזרא 4 בב"ב. 
באיאן: בליל אושפיזין דאהרן ביום שני בערב 

תתקיים שמחת בית השואבה המרכזית.
בוטושאן: האדמו"ר יערוך את שולחנו בשבת 
בליל  בערב  שני  וביום  דיעקב  אושפיזין  ליום 
המדרש  בית  ידי  שעל  בסוכה  דיוסף,  אושפיזין 
בוטושאן ברחוב ישעיהו בבני ברק עם תזמורתו 

של ר' ישראל גולדקנוף. 
ביאלא בני-ברק: ביום ראשון ג' דחול המועד 
'היהודי  של  דהילולא  יומא  תשרי,  לי"ט  אור 
בית  בהיכל  תתקיים  זי"ע,  מפשיסחא  הקדוש' 
השואבה  בית  שמחת  ירושלים  ברחוב  המדרש 
בית  בגג  בסוכה  טיש  וב-10:30   ,8:30 בשעה 
תורה  שמחת  במוצאי  שניות  הקפות  המדרש, 

בשעה 8:00. 
ראשון  יו"ט  במוצאי  פשיסחא:  ביאלא 
השואבה  בית  שמחת  תתקיים  דיצחק  אושפיזין 
בית  בסוכת  האדמו"ר  של  האושפיזין  לכבוד 
ההילולא  יום  המועד  דחול  ד'  בליל  המדרש. 
פשיסחא,  ביאלא  לבית  השושלת  אבי  של 
בסוכת  מרכזי  הילולא  טיש  האדמו"ר  יערוך 
בית  שמחת  תתקיים  מכן  ולאחר  המדרש,  בית 

השואבה עם תזמורת. 
לי"ט  אור  ראשון  ביום  אהרן:  רמת  ביאלא 
הקדוש  היהודי  של  דהילולא  יומא  תשרי 
יערוך  ביאלא,  שושלת  ראש  זי"ע,  מפשיסחא 
שבחצר  הגדולה  בסוכה  שולחנו  את  האדמו"ר 

בית המדרש 'משכן יחיאל' דחסידי ביאלא 
 8:30 בשעה  אהרן,  רמת  בשכונת 
שמחת  תתקיים  הטיש  לאחר  בערב 
החג,  לכבוד  וריקודים  השואבה  בית 
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במוצאי שמחת תורה הקפות שניות 
בשעה 22:00. 

האדמו"ר  ביפו:  ביטשקוב 
יערוך הבדלה במוצאי יום טוב בשעה 
21:30, לאחר מכן טיש אושפיזין ושמחת בית 
השואבה בליווי תזמורת, בליל הושענה רבה 
קריאת משנה תורה ולאחר מכן טיש, הקפות 

שניות בשעה 20:30 בליווי תזמורת. 
את  ערב  מדי  יערוך  האדמו"ר  בעלזא: 
שולחנו בסוכה הגדולה בשעה 21:00 בערב. 
ביום שני בערב יערוך האדמו"ר טיש 'פרנסה 
החסידים  לאלפי  חלה  יחלק  שם  ברוייט' 
הקודש  בחצר  השיא  לפרנסה,  כסגולה 
במוצאי  החג  נעילת  טיש  דווקא  הוא  בעלזא 
את  האדמו"ר  נושא  במעמד  תורה,  שמחת 

ה'שטיעדיגע תורה'. 
שולחנו  את  יערוך  האדמו"ר  דאראג: 
מידי ערב בסוכה הגדולה שליד בית המדרש 
למרות  זאת  בבני-ברק,  נפחא  יצחק  ברחוב 
תורה,  שמחת  במוצאי  לאחרונה.  חולשתו 
לאחר טיש נעילת החג בשעה 10.30, יתקיים 
המדרש  בית  בהיכל  שניות  הקפות  מעמד 

בליווי תזמורת. 
דושינסקיא: שמחת בית השואבה כל ערב 
ברחוב  המדרש  בית  ברחבת  הגדולה  בסוכה 
המרכזי  האירוע  בירושלים.  הנביא  שמואל 

בליל אושפיזא דמשה.
ראשון  טוב  יום  במוצאי  ויז'ניץ:  דז'יקוב 
אושפיזין דיצחק, שמחת בית השואבה בסוכה 
הגדול  המדרש  בבית  ריקודים  מכן  ולאחר 

ברחובות. 
את  יערוך  מדעעש  האדמו"ר  דעעש: 
לרגל  ראשון  טוב  יום  במוצאי  שולחנו 
אושפיזין דיצחק, בסוכת בית המדרש ברחוב 
שמחת  מכן  ולאחר  בבני-ברק,   3 טרפון  רבי 

בית השואבה. 
ויז'ניץ: כל ערב בשעה 20:00 שמחת בית 
בבני-ברק,  בקריה  הגדולה  בסוכה  השואבה 
של  בניצוחו  מויז'ניץ,  האדמו"ר  בראשות 
חסידי  מקהלת  עם  אדלר  מאיר  המנגן  הבעל 
גם  כך  דאסקל.  יענקי  מנגן  והבעל  ויז'ניץ 
בחצר ויז'ניץ ברחוב שלמה המלך בבני ברק. 
השלושה  ברחוב  המדרש  בבית  ווערצקי: 
תורה  משנה  רבה  הושענא  בליל  בבני-ברק. 
ספר  כל  אמירת  מכן  לאחר   20:30 בשעה 
שמחת  במוצאי  החג  נעילת  טיש  תהילים, 
תורה בשילוב זריקת תפוחים על ידי האדמו"ר 
כמנהג אבותיו. הקפות שניות בליווי תזמורות 

בשעה 21:00. 
במוצ"ש  השואבה  בית  שמחת  זוועהיל: 
שבחצר  בסוכה  רבינו  דמשה  אושפיזא  ליל 
 26 הנביא  שמואל  ברחוב  המוסדות  בנין 
שמחת  במוצאי  תזמורת.  בליווי  בירושלים 
בליווי   21:00 בשעה  שניות  הקפות  תורה 
בית  בשכונת  הגדול  המדרש  בבית  תזמורת 

ישראל. 
דמשה  אושפיזין  ליל  במוצ"ש  זוועהיל: 
שמואל  ברחוב  המדרש  בית  ברחבת  בסוכה 
המדרש,  לבית  הסמוכה  בירושלים  הנביא 

שמחת בית השואבה בשעה 21:15. 
במוצאי  השאובה  בית  שמחת  זוטשקא: 
בשעה  דיצחק  אושפיזא  לכבוד  ראשון  יו"ט 
המדרש  לבית  שבסמוך  בסוכה  בערב   20:30

ברחוב באר מים חיים בב"ב. 
שמחת בית השואבה במוצ"ש  זידיטשוב: 
שיערוך  טיש  בשילוב  דמשה  אושפיזין 
האדמו"ר לרגל היארצייט של הגר"י שנייבלג 
המדרש  בית  בסוכת  ראם,  בני  אב"ד  זצ"ל 

זידיטשוב ברחוב רבינא בב"ב. 
תתקיים  ראשון  יו"ט  במוצאי  זידיטשוב: 
אושפיזא  ליל  לכבוד  השואבה  בית  שמחת 
 56 שך  הרב  ברחוב  האדמו"ר  בבית  דיצחק 

בב"ב. 
השואבה  בית  שמחת  סופר:  חתם  חוג 
המרכזית אצל הגאב"ד הרה"צ רבי יוסף מאיר 
ליל  הראשון  החג  במוצאי  תתקיים  אלטמן 
אושפיזין דיצחק ויארצייט הגה"צ רבי יצחק 
הקהילה,  ומייסד  גאב"ד  זצ"ל,  אונגר  שלמה 
אושפיזין  במוצ"ש  וכן  בערב,   22:00 בשעה 
דמשה בסוכה בחצר ביהמ"ד ברחוב אדמו"רי 

אלכסנדר בב"ב.  
טאלנא: טיש ושמחת בית השואבה בבית 

המדרש ברחוב פישל בירושלים ביום ראשון 
דוד  רבי  האדמו"ר  הילולת  לרגל  בערב 

מטאלנא זי"ע. 
ביום  טיש  יערוך  האדמו"ר  טמשוואר: 
ראשון בערב אושפיזין דאהרן ובמוצ"ש ליל 
מלכתא  דוד  סעודת  בשילוב  רבה  הושענא 
משיחא בסוכת בית המדרש. במוצאי שמחת 
טיש  בשילוב  החג  נעילת  טיש  יתקיים  תורה 
 18:00 בשעה  זצ"ל  האדמו"ר  של  יארצייט 
בבית  שניות  הקפות  מעמד  לאחמ"כ  בערב, 
ברחוב  טעמשוואר  אהרן'  'ברכת  המדרש 

סוקולוב פינת רחוב הרב קוטלר בבני ברק. 
בחוה"מ  ערב  כל  אשדוד:  טשרנוביל 
אושפיזין  בערב  ראשון  וביום  טיש,  יתקיים 
השואבה  בית  שמחת  תתקיים  הכהן  דאהרן 
המדרש  בית  בסוכת  בערב   21:00 בשעה 

ברחוב רבי ינאי 34 באשדוד. 
ערב  מידי  יערוך  האדמו"ר  טשרנוביל: 
בשעה 20:00 את שולחנו בסוכת בית המדרש 
ייערך  והטיש המרכזי  ברחוב חבקוק,  הגדול 

ביום ראשון ליל אושפיזין של אהרן הכהן. 
שולחנו  את  יערוך  האדמו"ר  לעלוב: 
ביום א' בערב בשילוב שמחת בית השואבה 
אש  של  ואבוקות  תזמורת  בליווי  המרכזית 
כמסורת אביו האדמו"ר רבי שמעון נתן נטע 
החסידות  של  המדרש  בבית  זצ"ל,  מלעלוב 
בליווי  שמש,  בבית  יצחק  מנחת  ברחוב 
הקפות  יתקיימו  כן  כמו  החסידות,  מקהלת 

שניות במוצאי שמחת תורה. 
המדרש  בית  בסוכת  בראנוביץ:  לעלוב 
לילה  בכל  בירושלים,  גול  ציון  בן  ברחוב 
א'  ביום  האושפיזין.  לכבוד  סעודה  תתקיים 
בערב סעודה מרכזית לרגל יום ההילולא של 
מיוחד  טיש  זי"ע.  מפשיסחא  הקדוש  היהודי 
לפרידה מהסוכה ביום ד' הושענא רבא אחר 
במוצאי  תזמורת  בליווי  והקפות  הצהריים, 

שמחת תורה בשעה 10:30. 
מאקאווא: שמחת בית השואבה באושפיזין 

דמשה בבית המדרש מאקאווא בקרית אתא. 
שמחת  במוצאי   - שניות  הקפות  מודז'יץ: 
השעות  עד  בביהמ"ד   23:00 בשעה  תורה 
אלפים,  בהשתתפות  הלילה  של  הקטנות 

בליווי תזמורת ומקהלת חסידי מודז'יץ. 
בכל  יערוך  האדמו"ר  בעלזא:  מכנובקא 
ברחוב  החדש  המדרש  בבית  טיש  ערב 
יערוך  בערב  שני  ביום   ,45 מגור  האדמו"ר 
של  האושפיזין  לרגל  טיש  פרנסה  האדמו"ר 

יוסף. 
לאחר   סוכות  של  ראשון  ביו"ט  נדבורנה: 
הילולת  לרגל  רבא  קידושא  המוסף  תפילת 
האדמו"ר רבי מרדכי מנדבורנה זיע"א הטמון 
בבישטנא. במוצאי יו"ט הראשון שמחת בית 
לכלל הבחורים בראשות האדמו"ר  השואבה 
שיישא מדברותיו בשעה 22:00 בערב. ביום 
השואבה  בית  שמחת  דיוסף  אושפיזין  שני 
בראשות  נדבורנה  חסידי  לכלל  המרכזית 
הגדולה  בסוכה   21:00 בשעה  האדמו"ר, 

בקרית נדבורנה בב"ב.
יערוך  המועד  דחול  בג'  סאדיגורה: 
המדרש  בית  בסוכת  שולחנו  את  האדמו"ר 
ברחוב גוטמכר בשכונת שיכון ה' בבני ברק, 
בעל  האדמו"ר  לזקנו  יארצייט  טיש  בשילוב 
במוצאי  זצ"ל,  מסאדיגורה  אהרן'  ה'קדושת 

שמחת תורה נעילת החג עם צאת החג.
סאסוב: בקרית ישמח משה, הקפות שניות 
הגדול  המדרש  בבית  תורה  שמחת  במוצאי 

בשעה 20:00. עם הקלידן הערשי הרטמן.
דסוכות  ראשון  יו"ט  בליל  סטראפקוב: 
ובמוצ"ש ליל הושענא רבא יערוך האדמו"ר 
"שערי  מדרשו  בית  בסוכת  שולחנו  את 
שמחת  במוצאי  ניסנבוים.  ברחוב  ירושלים" 
בשעה  שניות  הקפות  האדמו"ר  יערוך  תורה 
20:00 בערב ובחצות יתקיים טיש נעילת החג 
ברחוב  מדרשו  בבית  התפוחים  זריקת  ומנהג 

מאה שערים. 
טיש  יתקיים  דמשה  באושפיזא  סטריקוב: 
המדרש,  בית  בסוכת  השואבה  בית  ושמחת 

במוצאי שמחת תורה מעמד הקפת שניות. 
ועריכת  השואבה  בית  שמחת  סטריקוב: 
של  באושפיזין  בערב  ראשון  ביום  הטיש 
אהרן הכהן בשעה 20.30 בסוכת ביהמ"ד של 
ירושלים. עריכת  האדמו"ר ברחוב צפניה 24 

 23:00 בשעה  רבה,  הושענא  בליל  השולחן 
בליווי  שניות  הקפות  ייערכו  החג  במוצאי 

תזמורת. 
השואבה  בית  שמחת  ערב  בכל  סלאנים: 
ברחוב  המדרש  בית  בסוכת  טיש  בשילוב 
רק  תזמורת,  ללא  בירושלים,  טוב  דורש 

בהקפות שניות הריקודים בליווי תזמורת. 
סלונים: שמחת בית השואבה בימים ראשון 
ושני, ביום הושענא רבה יערוך האדמו"ר טיש 
הגדול  המדרש  בבית  בבוקר   10:30 בשעה 

ברחוב סלנט בירושלים. 
בחיפה,  ויז'ניץ  ברמת  ויז'ניץ:  סערט 
תתקיים שמחת בית השואבה מדי ערב בשעה 
21:30 בערב בסוכה הגדולה ב'היכל הטישים' 
החדש. במקום מבצעת מקהלת סערט ויז'ניץ 
בניצוחו  החצר  של  הייחודיים  הניגונים  את 

של ר' חיים בנט. 
המועד  חול  בימי  ערב  מידי  ספינקא: 
בבית המדרש ברחוב דונולו בבני ברק, ביום 
בריקוד  המרכזית  השואבה  בית  שמחת  שני 
גובי  שלמה  הזמר  עם  המסורתי,  הלפידים 
טיש  יתקיים  רבה  הושענא  ובליל  ותזמורתו, 

בשעה 21:30 בערב. 
השואבה  בית  שמחת  ברק:  בני  ספינקא 
של  ואחת  הארבעים  יארצייט  טיש  בשילוב 
זצ"ל,  מספינקא  כהנא  נחמן  רבי  האדמו"ר 
יו"ט  במוצאי  האדמו"ר,  מ"מ  בנו  בראשות 
ראשון דסוכות בשעה 20:45 בערב. במוצ"ש 
בליל אושפיזא דמשה רבינו יערוך האדמו"ר 
מלווה מלכה טיש בסוכת בית המדרש 'אהל 

נחמן' ספינקא ברחוב יהושע 9 בבני ברק. 
ספינקא גני-גד: במוצאי יו"ט ראשון טיש 
דאהרן  אושפיזא  במוצ"ש  דיצחק,  אושפיזין 
הושע"ר  ובליל  בערב,   21:30 בשעה  הכהן 
בית  ידי  שעל  בסוכה  תורה,  משנה  לאחר 

המדרש ברחוב גני גד 2 בבני ברק. 
טיש  יערוך  מערלוי  האדמו"ר  ערלוי: 
של  האושפיזין  לרגל  דמשה  באושפיזין 
שמחת  במוצאי  הגדולה,  בסוכה  האדמו"ר 
תורה יערוך האדמו"ר טיש נעילת החג בבית 
קטמון  בשכונת  יותם  ברחוב  הגדול  מדרש 

בירושלים.  
פיטסבורג: עריכת הטיש בליל יו"ט ראשון 
של החג לרגל יומא דהילולא של הרה"ק רבי 
מרדכי מנדבורנא זיע"א בשעה 22:00, עריכת 
חוה"מ  לילות  בכל  האושפיזין  לכבוד  טיש 

בשעה 21:30. 
פינסק קרלין: בכל ערב תתקיים שמחת בית 
השואבה בשילוב טיש בשעה 20:30, בסוכה 
ברחבת הת"ת בשכונת בית ישראל בירושלים, 
ביום א' בערב אושפיזין דאהרן - שמחת בית 

השואבה המרכזית. 
פרמישלאן: בבית המדרש המרכזי בקריית 
סוכות  של  הראשון  ביו"ט  ברק,  בבני  הרצוג 
רבא  קידושא  יתקיים  שחרית  תפילת  לאחר 
מרדכי  רבי  האדמו"ר  של  ההילולא  לרגל 
יערוך  הושע"ר  בליל  זיע"א,  מנדבורנה 
האדמו"ר טיש בשעה 22:00 לרגל אושפיזא 
מעמד  תורה.  משנה  לאחר  המלך  דוד  של 
הקפות שניות מרכזי בשעה 21:00 עד לשעות 
תורה  ספרי  כשעשרות  הלילה,  של  הקטנות 
הבימה  על  ומונחים  הקודש  מארון  מוצאים 

כמסורת של שנים. 
צאנז: האדמו"ר עורך את שולחנו בכל ערב 
בשעה 8:00 לכבוד האושפיזין של אותו יום 
הגדול.  לביהמ"ד  הסמוכה  הגדולה  בסוכה 
הטיש בליווי תזמורת של החסידות. במוצאי 
שמחת תורה מתקיים טיש נעילת החג הנקרא 
תפוחים  האדמו"ר  זורק  בו  התפוחים',  'טיש 
לעבר החסידים, הרואים בכך ישועות. בסיומו 
עד  הנמשך  השניות  ההקפות  מעמד  מתחיל 
הבוקר בהשתתפות אישי ציבור מכל החוגים. 
בבית המדרש צאנז ברחוב יהודה הלוי בב"ב, 
תיערך שמחת בית השואבה המרכזית במוצאי 

יו"ט ראשון בשעה 21:00. 
קוז'מיר: במוצאי שמחת תורה יערך מעמד 
ההקפות שניות בשעה 21:30 בליווי תזמורת 
שהוקדשה  השישית  ההקפה  במרכזה  כאשר 
על ידי האדמו"ר בעל ה'אמרי אש' ממודז'יץ 

זצ"ל לקדושי השואה. 
קוז'ניץ: יתקיים טיש לרגל האושפיזין של 
 19:00 בשעה  המועד  דחול  בג'  האדמו"ר 

אביב  תל  מתושבי  רבים  בהשתתפות  בערב 
קוז'ניץ  בית המדרש  והסביבה, בסוכה שע"י 
ויצמן, בכל הימים סעודת  פינת  ברחוב שרת 
בית  בסוכת  בבוקר   11:00 בשעה  אושפיזין 

המדרש. 
ברחוב  המדרש  בבית  ויז'ניץ:  קוסוב 
שמחת  תתקיים  שמש,  בית  ברמת  בעלזא 
לרגל  טיש  בשילוב  במוצ"ש  השואבה  בית 

הושענא רבא בשעה 22:00. 
יעקב'  'אביר  המדרש  בבית  קופיטשניץ: 
יתקיים  בירושלים,   33 תורה  עזרת  ברחוב 
המועד  דחול  ד'  ליל  ראשון  ביום  הטיש 
ממעז'יבוז  יהושע'  ה'אור  הילולת  ולכבוד 
במוצאי  השואבה.  בית  שמחת  בשילוב  זי"ע 

החג מעמד הקפות שניות אחרי מעריב. 
תשמח  החסידות  תזמורת  סטולין:  קרלין 
המועד  חול  מימי  ערב  בכל  האלפים  את 
אבינועם  ברחוב  הגדול  המדרש  בית  בהיכל 

ילין בירושלים. 
בקריה  המדרש  בבית  קרעטשניף: 
בשעה  ערב  כל  יערוך  האדמו"ר  ברחובות, 
21:00 בסוכה הגדולה את שולחנו, ובמוצאי 
שמחת תורה מעמד הקפות שניות עם מקהלת 
האחים הומינר בניצוח בעל המנגן משה דוב 

הומינר. 
קרעטשניף סיגעט: האדמו"ר מקרעטשניף 
בסוכה  שולחנו  את  ערב  מידי  יערוך  סיגעט 
רפפורט  ברחוב  קרעטשניף  ביהמ"ד  ברחבת 
תתקיים  דיוסף  אושפיזא  ב'  יום  בליל  בי-ם. 
שמחת בית השואבה המרכזית בשעה 21:30 
קרעטשניף  ביהמ"ד  ברחבת  בסוכה  בערב 
בראשות האדמו"ר. כנהוג בחסידות האדמו"ר 
יחלק לחם כסגולה לפרנסה. נעילת החג אחרי 
והקפות   18:30 בשעה  תורה  בשמחת  מנחה 

שניות בשעה 22:30. 
התפילה  אחרי  ראשון  ביום-טוב  ראחוב: 
יומא דהילולא  'קידושא רבא' לכבוד  יתקיים 
זצ"ל.  מנדבורנה  מרדכי  רבי  האדמו"ר  של 
תורה"  "משנה  קריאת   - רבא  הושענא  בליל 
מכן  לאחר   ,21:30 בשעה  האדמו"ר  ידי  על 
בביהמ"ד  שניות:  הקפות  "טיש".  יתקיים 
ראחוב ברחוב ברקאי 20 רמת גן בשעה 20:30 
בשילוב "פרקי שירה וחזנות" בליווי תזמורות 

עם החזנים אהרן אהרוני ומאיר בלוך. 
הגדולה  בסוכה  ערב  כל  רחמסטריווקא: 
 10 משה  גבעת  ברח'  מדרש  הבית  ברחבת 

בשכונת גוש 80 בירושלים. 
שומרי אמונים אשדוד: באושפיזין דמשה 
– יום האושפיזין של האדמו"ר - בסוכת בית 
ז' באשדוד,  המדרש ברחוב בעל הנס ברובע 
נעילת  מלכה,  מלווה  טיש  דדוד  באושפיזין 

החג והקפות שניות בליווי תזמורת. 
דחוה"מ  בג'  ברק:  בני  אמונים  שומרי 
האושפיזין  לכבוד  המרכזי  הטיש  יתקיים 
לאחמ"כ  ומיד  ביהמ"ד  של  בסוכה  דאהרן 
ברחוב שפת  בביהמ"ד  שיר  בכלי  חג  שמחת 

אמת 3 בב"ב. 
הקפות  מעמד  ירושלים:  אמונים  שומרי 
מאה  בשכונת  המדרש  בית  בהיכל  שניות 

שערים בירושלים. 
מאה  בשכונת  יצחק:  אברהם  תולדות 
בית  שמחת  ערב  כל  בירושלים,  שערים 
מורחבת,  ומקהלה  תזמורת  עם  השואבה 
המשך  החג  ובמוצאי  בערב   21:30 בשעה 
טיש נעילת החג בכלי שיר וזמר מזמן ר"ת עד 
כשעתיים לאחמ"כ. הטישים בסוכה הגדולה 
בצומת  החסידות  של  ברחבה  שהוקמה 

הרחובות סלנט – חנן. 
שערים  מאה  בשכונת  אהרן:  תולדות 
כמסורת רבת שנים גם השנה תתקיים חגיגת 
תזמורות  עם  הגדולה  השואבה  בית  שמחת 
'האחים  החסידות  ומקהלת  מורחבת 
סטאריק', בכל ערב מימי חול המועד הרגילים 
יו"ט הראשון בשעה  ובמוצאי   21:00 בשעה 
21:45 בערב. המעמד המרכזי בליל האחרון 
דאהרן  אושפיזין  ראשון  יום  חוה"מ,  של 
הכהן בהשתתפות אלפים בראשות האדמו"ר 
עורך  דיוסף  אושפיזין  בליל  אהרן.  מתולדות 
האדמו"ר טיש מיוחד שבו הוא מחלק פרנסה 
ברויט, לחם כסגולה לפרנסה.   מעמד ההקפות 

שניות במוצאי שמחת תורה בחצות הלילה. 



תהא שנת עדה חרדית
בשנה זו נהנה כולנו מכלל מוצרי טרה האיכותיים

בכשרות בד"צ העדה החרדית

יותר בריא, יותר טעים.

טרה מאחלת לכם
חג שמח למהדרין
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 לאס וגאס: יותר מ50 הרוגים באירוע ירי
מעל 50 הרוגים ולפחות מאה פצועים באירוע ירי בלאס וגאס. האירוע, שהתרחש 
בשעות הבוקר של יום שני )שעון ישראל(, החל עם דיווח על ירי מפי תושבים. לאחר 
כמה דקות, היורה נורה על ידי המשטרה וחוסל. היורה, היה בחדרו במלון באותה עת, 
וירה לכיוון ריכוז אנשים שהשתתפו בהופעה ברחבת בית המלון. העובדה כי חדרו 
השקיף מלמעלה, הקשתה על כוחות הביטחון לנטרל אותו והוא טבח במשתתפים 
במשך דקות ארוכות. "שמעתי בעיקר יריות, היו כל כך הרבה. ירדתי למטה וראיתי 
ראיה. בשעת  עד  הייפנר,  בריאן  בני משפחתם", אמר  ומחפשים אחר  רצים  אנשים 
למעורבותה  בחשד  אסיאתי,  ממוצא  זוגו,  בת  אחרי  מצוד  מתנהל  השורות,  כתיבת 

באירוע. 

 עסקת מצרים - צפון קוריאה
האם צפון קוריאה ניסתה להעביר למצרים כ-30 אלף רקטות נגד טנקים? לפי דיווח 
של הוושינגטון פוסט, עולה כי בספינה שהפליגה תחת דגל קמבודיה בשנה שעברה, 
נמצא המטען שמקורו בצפון קוריאה. את המידע על הספינה קיבלה מצרים מארה"ב, 
שם לא ידעו כי היעד של הרקטות היה מצרים עצמה, כאשר קיבלו הרשויות המצריות 
את המידע, לא הייתה להם ברירה אלא 'לעצור' את הספינה. העברת הנשק למצרים 
הייתה חלק ממבצע חשאי, בו אנשי עסקים מצרים קנו כלי נשק מצפון קוריאה, תוך 
לדוגמה, הוסתר תחת  בין המדינות. משלוח הנשק המדובר,  הסתרת הקשר העסקי 

מכלים של עפרת ברזל - חומר הגלם ממנו מייצרים ברזל ופלדה. 

 קטלוניה: 90% בעד פרידה מספרד
 844 של  פציעתם  על  )ראשון(  השבוע  בתחילת  הודיעה  בקטלוניה  ההממשלה 
ההצבעה  את  למנוע  בכדי  ספרד  מרחבי  שנשלחו  שוטרים  עם  בעימותים  אדם  בני 
המשפט  בית  ידי  על  שנפסל  העם,  משאל  המחוז.  ברחבי  המקומי  העם  במשאל 
החוקתי  המשבר  תוך  אל  המדינה  את  הטיל  במדריד,  הממשלה  ידי  ועל  החוקתי 
העמוק ביותר זה כמה עשורים. להצבעה אין תוקף חוקי, מאחר שהחוקה שהתקבלה 
ניתנת לחלוקה. על פתקי ההצבעה  כי ספרד אינה  נפילת הדיקטטורה קבעה  לאחר 
נשאלת שאלה אחת: "האם אתה מעוניין בכך שקטלוניה תהפוך למדינה עצמאית עם 
משטר רפובליקני?" המצביעים נדרשים לבחור "כן" או "לא". לפי הסקרים שקדמו 
לקיים  רוצה  הרוב  אולם  בעצמאות,  תומכים  החבל  מתושבי  כ-40%  רק  להצבעה, 
משאל עם בנושא. למחוז, שבו מתגוררים 7.5 מיליון איש, יש כלכלה גדולה יותר 
איש  מיליון  משני  יותר  מעט  מתוך  כי  מתברר  בפועל,  זאת,  עם  פורטוגל,  של  מזו 

שהשתתפו במשאל, הצביעו כ-90% בעד היפרדות מספרד והקמת מדינה עצמאית.

 פיגוע דקירה במרסיי
אדם נורה למוות על ידי המשטרה בתחנת הרכבת "סיינט מישל" במארסיי בתחילת 
השבוע )יום א'(, וזאת לאחר שביצע מתקפת סכין על העוברים והשבים. המשטרה 
תובע משטרתי שצוטט בטלוויזיה המקומית,  לפי טענת  כפיגוע.  לאירוע  התייחסה 
הנוסעים  את  הרחיקו  והם  מיוחד",  ב"מצב  לטפל  כדי  למקום  הגיעו  השוטרים 
מהמקום. הדוקר צעק "אללה אכבר" לפני שתקף בסכין את הנוסעים בתחנה. מרסיי 
נחשבת לריכוז החרדי הגדול ביותר בצרפת, והיא מושפעת בבתי כנסיות וישיבות. 

במקביל, היא גם נחשבת לריכוז גבוה של מוסלמים. 

כותרות השבוע בעולם
העולם

בעריכת חיים פרידלנדר

יעקב אמסלם

ישראל  את  שאפיין  נוח  אוויר  מזג  לאחר 
כבר  מגשם  החשש  עולה  האחרון,  בחודש 
ביום  שיחול  הסוכות  חג  של  הראשון  ביום 
מזג  מעודכנת,  תחזית  לפי  בלילה.  רביעי 
האוויר יהיה מעונן חלקית והטמפרטורות יהיו 
נמוכות מהרגיל לעונה. כמו כן, הגשם הצפוי, 

ירד במרכז הארץ וכן בצפון. 
הקשה  ההתמודדות  הוא  גשם  שנה,  מידי 
בטח  בסוכה,  לישון  המקפידים  עבור  ביותר 
שונים  שאמצעים  טוב,  ביום  מדובר  כאשר 
אברהם,  וכדו'.  חשמלי  גג  כמו  בו  נאסרו 
על  מה  ישראל'  ל'כל  מסביר  לגגות,  מומחה 

החוגגים לעשות במצב של גשם. 
חיבורי  את  מראש  להכין  ראשון  "דבר 

שירד  "גשם  אברהם.  אומר  החשמל", 
לאסון  לגרום  עשוי  פתוחים,  חיבורים  על 
הלילה  באמצע  ירד  הגשם  אם  ולשריפות. 

כשישנים בסוכה, זה ממש מסוכן".
הוא  ביותר  הנפוץ  האמצעי  לכך,  מעבר 
חנות  בכל  רוכשים  אותו  לסוכה  ניילון  כיסוי 
טמבור. "זה סיכוי שקוף עבה ואפשר להצמיד 
בדקה  וכך  עץ,  קורות  ל-2  החג  מערב  אותו 
אפשר לגלגל אותו מעל הסוכה ולמנוע עוגמת 

נפש שתיגרם אם כל הסוכה תירטב".
אמצעי פחות נפוץ הוא גגות חשמליים בהם 
ידניים.  וגגות  בחג  שימוש  לעשות  ניתן  לא 
ביום  אותם  לגלגל  אפשר  ידיעתי,  "למיטב 
להשתמש  אפשר  לא,  אם  גשם.  כשיורד  טוב 

באופציה של הניילונים", מסכם אברהם.

ארי קלמן

הכנסת  ליו"ר  התפטרותו  את  השבוע  יש 
פרסם  כך  על  ההודעה  את  אדלשטיין.  יולי 

טרכטנברג כמה ימים קודם לכן. 
את מקומו של טרכטנברג יתפוס חבר הכנסת 
פורש  ''אני  הדרוזית.  העדה  נציג  סעד,  סאלח 
ליום  כלכלי-חברתי  חזון  לגבש  כדי  מהכנסת 
בטוויטר  טרכטנברג  צייץ  הניצחון",  שאחרי 
ביום חמישי. עם זאת הבהיר טרכטנברג כי הוא 
לפעול  מחויב  הציבורית,  הבמה  על  ''נשאר 

אקטיבית למען המחנה הציוני ואבי גבאי''.
טרכטנברג עשה את הונו הפוליטי מהדו"ח 
הקרוי על שמו, אשר נכתב בשנת 2011 לאחר 
המחאה החברתית. גם כיום, אומר חבר הכנסת 
לשעבר כי הכישלון הגדול של ראש הממשלה 

נתניהו הוא אי יישום הדו"ח אותו כתב. 
החברתית,  המחאה  פרצה  "ב–2011 

והכתובת הייתה מרוחה על כל פינת רחוב. אם 
של  ההמלצות  את  מיישמת  הייתה  הממשלה 
ועדת טרכטנברג, במיוחד בתחום הדיור, היינו 

נמצאים במציאות אחרת", אמר טרכטנברג.
עם זאת, סיבת התפטרותו אינה ברורה. אין 
כפי  הממשלה  מדיניות  על  בביקורת  מדובר 
שטען, כי גם כך מפלגתו נמצאת באופוזיציה. 
לשעבר  הכנסת  חבר  סיפר  מרקר  לדה  בראיון 
את סיבת התפטרותו. "כל פעם אני שואל את 
ולתרום  שינוי  לעשות  יכול  אני  איפה  עצמי 
עושה  אני  זה  את  ולחברה.  לכלכלה  למדינה 
אהוד  לדגל  לי  קרא  שב–2006  מאז  שנה   11
הלאומית  המועצה  את  והקמתי  אלמרט, 
פעם  בכל  מאז.  עצרתי  ולא   — לכלכלה 
ולחמם  להמשיך  אם  לא  זו.  הייתה  השאלה 
כיסא, אלא איפה אני יכול לחולל שינוי על פי 
היכולות שלי. כשגררו אותי לדיונים במליאה 

שהפכו לקרקס. הרגשתי לא נוכח".

הכינו את הציפויים: 
גשם בסוכות

חבר הכנסת מנואל טרכטנברג התפטר השבוע מהכנסת: 
"כשגררו אותי לדיונים במליאה שהפכו לקרקס. הרגשתי 
לא נוכח"  טרכטנברג היה מכותבי הדו"ח שסיכם את 
המחאה החברתית ועד היום הוא מטיל ביקורת כלפי ראש 

הממשלה שלא יישם אותו

"לא נוכח": חבר 
כנסת נוסף פורש

התחזית מזהירה מגשם כבר בלילה הראשון של חג הסוכות 
לעשות  ניתן  מה  לגגות,  מומחה  אברהם,  את  שאלנו   

בכדי להגן על הסוכה וקישוטיה  אלו תשובותיו





בס"ד

רסקו

בית הכנסת זכור לאברהם
בראשות יאיר עזריה שליט"א 

רח' ורבורג 7

מרכז
בית הכנסת שערי ישועה 

בראשות הרב יצחק כהן צמח שליט"א 
רח' זלמן ארן 4 )בי"ס דינור(

בית הכנסת סודאי
בראשות הרב יצחק עזרא שליט"א

רח' רוטשילד 12

בבית עץ החיים
בראשות הרב גבריאל דרגרי שליט"א 

רח' אברבנאל 34

כולל דרך ה'
בראשות הרב שלמה בן אדמון שליט"א 

ברחבת בית הספר שנקר 
רח' אבן עזרא 3

תל גיבורים

בית הכנסת עטרת חכמים
בראשות הרב חיים רבי שליט"א 

רח' החיי'ם 4

בית הכנסת בית יוסף
בראשות הרב יוסף שעשוע שליט"א 

רח' מבצע סיני 22 

בית הכנסת מאור ישראל
בראשות 

הרב שלמה זברלו שליט"א 
רח' מבצע סיני 9

בית הכנסת אורות הצחצחות
בראשות 

הרב ציון אלגרבלי שליט"א 
רח' המצודה 26

ח-300 קריית איילון

בית הכנסת ואהבת )בית דוד(
בראשות הרב יהונתן ענבה שליט"א 

רח' ברקת 28

בית חב"ד
בראשות 

הרב מנחם שטיינברגר שליט"א 
רח' פנחס איילון 13

 ג'סי כהן

בית הכנסת תפארת בחורים
בראשות הרב רמי נדב שליט"א 

רח' עין גדי 1

נווה רמז

בית הכנסת אהבה ואחוה 
בראשות הרב עזרא יצחייק שליט"א 

רח' לבון 1

קריית בן גוריון

בית הכנסת סולם יעקב
בראשות הרב יצחק מ. דיין שליט"א 

רח' מקלף 17 

נווה ארזים

בית הכנסת מישרים
בראשות 

הרב משה פורסמאי שליט"א 
רח' שמעיה 8

בברכת חג שמח,
חיים זברלו סגן ראש העיר

גרין

בית הכנסת היכל אליהו
בראשות הרב ראובן יעקובוב שליט"א 

שד' קוגל 10

בית הכנסת חסד ואמת 
בראשות הרב מנשה עמרם שליט"א 

רח' רחבעם זאבי 24

l  03-5027340 .טל  l  58373 רח' ויצמן 58, חולון  l  המחלקה לתרבות תורנית  l  
haimz@holon.muni.il :דוא"ל  l  03-5027189 .פקס  l    

נאות רחל

בית הכנסת החדש 
בראשות הרב יעקב בן סרוק שליט"א 

רח' אילת 36

אגרובנק

בית מדרש דברי שלום ואמת 
בראשות הרב דוד רחימי שליט"א 

רח' השומר 19

נאות שושנים

בית הכנסת אור חדש 
בראשות הרב שאול פיינה שליט"א 

רח' הסיגלון 20 )בי"ס דביר(

קריית שרת

בית הכנסת זכור לאברהם
בראשות הרב יוסף מוגרבי שליט"א 

רח' מפרץ שלמה 100 

בית הכנסת צעירי אירן
רח' אלופי צה"ל 41

בית הכנסת הרמב"ם
בשיתוף 

הרב יוסף שלמה טריקי שליט"א 
ברחבת רח' מגידו פינת השילוח



את המעמד ינעימו ענקי הזמר:

ליווי מוזיקאלי: שמואל יפת ותזמורתו &א
א

מרכז מוסדות מישקולץ 
סלנט 8 פתח תקוה

משא מרכזי:

כבוד קדושת גדול ישראל ותפארתו

מרן אדמו"ר
ממישקולץ שליט"א

מנהיגה הרוחני של פתח תקוה
שיאציל מברכותיו על קהל הרבבות

דברי ברכה: 
רנ"צ רוני אלשיך 
מפכ"ל משטרת ישראל

עו"ד איציק ברוורמן
ראש העיר פתח תקוה

יום חמישי ט"ו תשרי תשע"ח )5.10.17(

ב"כיכר מישקולץ"
צומת הרחובות סלנט - אחד העם, מרכז העיר פתח תקוה. בשעה 8:30 בערב

תתקיים  אי"ה 

במוצאי חג ראשון של סוכות
יום חמישי ט"ו תשרי תשע"ח )5.10.17(

ב"כיכר מישקולץ"
צומת הרחובות סלנט - אחד העם, מרכז העיר פתח תקוה. בשעה 8:30 בערב
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ארבעס
יענקי קצבורג

תלמידי ישיבת 'בני יששכר' בחדרה העומדת תחת 
וראש  הישיבה  ראש  של  ובנשיאותו  הנהגתו 
לבתי  הגיעו  עשורי,  יניב  רבי  הגאון  המוסדות 
ברכתם  את  לקבל  בכדי  ישראל,  גדולי  ורבנן  מרנן 
לקראת השנה החדשה הבעל"ט, ובראשם מרן ראש הישיבה 

הגראי"ל שטינמן, מרן הגר"ח קניבסקי והגר"ש בעדני.
רבני הישיבה ציינו בפני מרנן ורבנן גדולי ישראל את הדגש 
המיוחד שיש בישיבה בכל לימוד העיון ופיתוח הצד העיוני 
התורה  שמחת  החדרת  תוך  ואחד,  אחד  לכל  אישי  וביחס 
רבני הישיבה  ואהבתה בדרך עליה חונכו בעולם הישיבות. 
להוציא  שתזכה  הישיבה,  הנהלת  של  השאיפה  כי  הוסיפו 
הישיבות  כותלי  פירות מפוארים בחורי חמד המפארים את 

הטובות בארץ.

נשיא מועצת חכמי התורה מרן חכם שלום כהן עבר 
הכיפורים  יום  של  מוסף  בתפילת  התיבה  לפני 
במעמד  תמרורים  בבכי  העבודה״  ״סדר  את  וערך 
ריקוד  וכמסורת של שנים ערך  היום הקדוש,  נעילת 
של מצווה עם הגר״ש בעדני עם מאות תלמידי ובוגרי ישיבת 
׳פורת יוסף׳ בשירת ״לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם״. 
בעדני  הגר״ש  התורה  חכמי  מועצת  חבר  נוהג  שנה  כמידי 
לעשות את תפילות יום הכיפורים במחיצת מרן ראש הישיבה 

הגר״ש כהן בהיכל ישיבת ״פורת יוסף״ בעיר העתיקה. 
תלמידי הישיבה מספרים על התעוררות גדולה בעת תפילת 
מוסף כאשר לפני התיבה עובר מרן ראש הישיבה חכם שלום 
כהן בבגדי לבן ועורך את ׳סדר העבודה׳ של כהן גדול בבכי 
תמרורים. מאות מתלמידי ובוגרי הישיבה מגיעים מכל רחבי 
הארץ ואף מחו״ל לשהות במחיצתו של ראש הישיבה הכהן 
הגדול ביום הקדוש. במעמד נעילת היום הקדוש ולאחר ברכת 
הלבנה כמסורת של שנים עורכים מרן הגר״ש כהן והגר״ש 
בעדני ריקוד של מצווה לקול שירת התלמידים ״לפני מי אתם 

מטהרין ומי מטהר אתכם״. 
הישיבה  בהיכל  הכיפורים  יום  בליל  שמסר  חיזוק  בשיחת 
דיבר מרן ראש הישיבה על חשיבות החזרה בתשובה מאהבה 
הטובות  את  להכיר  לדעת  מהאדם  הנדרשת  הדרגה  ש״זוהי 
נותן לאדם ומהאהבה הזו להתקרב אליו״. והעיד  שהקב״ה 
מרן הגר״ש כהן לתלמידיו שכך הורגל מקטנותו לעבוד רק 

על תשובה מאהבה״.

שלישית  בסעודה 
האזינו,  פרשת  בשבת 
בבית  שהו  אלפים  כאשר 
גור לרגל החג, חילק  המדרש 
אך  יין,  לחסידים  מגור  האדמו"ר 
הפעם של חברת 'קדם' בלבד ולא של 
העובדה  בשל  זאת  מזרחי',  'כרמל 
כי  נטען  בו  עלון  הופץ  שלאחרונה 
החברה משתמשות בבקבוקי זכוכית 

של חברה מחללת שבת. האדמו"ר שידוע בהקפדתו הרבה 
יין  להביא  שלא  הורה  קודש  שבת  על  השמירה  נושא  בכל 

אלא רק מחברת 'קדם' המייצרת ומשווקת בחו"ל. 
העלון. 

לברכה  הדין  יום  ערב  הגיעו  הממשלה  שרי  בכירי 
קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  של  במעונו 
בנט  נפתלי  החינוך  שר  טובה,  בשנה  להתברך 
הגיע מלווה בח"כ משה גפני שעדכן את מרן הגר"ח 
"עכשיו הבג"צ העלו את חוק הגיוס שוב שיהיה לנו הרבה 
עבודה שוב", בנט להגר"ח "לגפני תמיד יש עבודה", גפני 
הרבה  לנו  היו  בעבר  החינוך,  עם  לנו  עוזר  "הוא  בנט  על 
והצלחה  "ברכה  בירך  הגר"ח  בזכותו".  והיום פחות  בעיות 

ישר כוח".
בנוסף הגיע גם שר האוצר משה כחלון מלווה בח"כ משה 
לסייע  להמשיך  והבטיח  מרן  של  ידו  את  נישק  השר  גפני, 
נועדו  הביקור  בסיום  בארץ,  הדת  ולענייני  התורה  לעולם 
שר האוצר כחלון, יו"ר ועדת הכספים ח"כ גפני והנכד הרב 

יענקי קניבסקי לשיחה.

ראש  בחג  שהה  מאמאן  הגר"י  מרוקו  רבני  זקן 
השנה בבאר שבע אצל בנו רבי אברהם מאמאן, 
מאמאן  הגר"י  עבר  שבע  לבאר  מירושלים  בדרכו 
בבני ברק כדי להתברך אצל גדולי הדור לשנה טובה, 
הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  של  למעונם  נכנס  החג  בערב 

שטיינמן ומרן שר התורה הגר"ח קניבסקי.

'שער  חדש  מחזור  לאור  יצא  לראשונה,  השנה 
חיים',  'דבר  המכון  ע"י  השנה  לראש  התפילה' 
עם הנהגות והלכות של האדמו"רים לבית נדבורנה, 
אשר נודב ע"י אחד מנגידי החסידות. כמו"כ לראשונה 
האדמו"ר הורה לכל הכהנים בחסידות בער"ה לשיר יחד עם 
ויום  בר"ה  כהנים  ברכת  בעת  לנגן  הנהוג  הניגון  את  החזן 
ידי בעל המנגן הרה"ח ר'  כיפור. חזרות מיוחדת נערכו על 
לאור  יצא  וכן מארש חדש  הכהנים.  להכנת  בריסק  הערשל 

למכלכל חיים.
בד"ת שנשא הרבי מנדבורנה בנעילת החג אמר: "אני רוצה 
שכל חסיד ילמד בעשרת ימי תשובה עד יו"כ הלכות תשובה 
ללכת  ולא  הלימוד  ללא  יום  יעבור  שלא  ועדיף  ברמב"ם 
סגולה  וזה  הפחות.  לכל  פרקים  שני  שמסיימים  עד  לישון 

לכפרת עוונות לקראת השנה החדשה".

כי בשל  יוסף פסק לאחרונה   הגאון רבי אברהם 
רכבת  אין להשתמש בשירות של  חילולי השבת 
ישראל, ל'כל ישראל' נודע כי השאלה הגיעה אף אל 
שולחנו של חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק 
הזדעזעתי  ישראל  בית  עם  "יחד  הנוסח:  בזה  זילברשטיין, 
לשמוע שהנהלת רכבת ישראל באישור השלטונות הפכו את 
יום השבת ליום שיפוץ והם משפצים ומתקנים את המסילות 
כותב  תיקון",  הצריכות  הרכבת  מסילות  מחליפים  וגם 

האם  לשאול  רציתי  ברכבת  קבוע  כמשתמש  "אני  השואל, 
שחלק  כיוון  שמא  או  ברכבת  להשתמש  להמשיך  לי  מותר 
מהמסילות שהרכבת נוסעת בהם נעשו בשבת אם כן יש בכך 
להמשיך  לי  אסור  יהיה  האם  כן  ואם  שבת,  ממעשה  הנאה 

ולנסוע ברכבת?"
הקלה  הרכבת  את  שגם  ששמעתי  לשאול  ברצוני  כן  "כמו 
כיוון  בה  לנסוע  בעתיד  מותר  יהיה  האם  כעת...  שחופרים 

שהחפירות היו בשבת ומדובר בהנאה ממעשה שבת". 
"אולי  לשונו:  וזה  השיב  זילברשטיין  יצחק  רבי  הגאון 
להימנע  ה'  ליראי  ראוי  אך  ברכבת,  לנסוע  להקל  מקום  יש 
מלנסוע ברכבת ובפרט שזה מקום סכנה ואיך יבקשו רחמים 
בתפילת הדרך שישמור עליו כאשר הפסים נעשו תוך חילול 

שבת".

יום הכיפורים בישיבת "שכר  בהלה של ממש בליל 
שכיר" )הנגב( בנתיבות, אדם שיכור חמוש באקדח 
נמלטו  הבחורים  הישיבה,  להיכל  נכנס  גדול  ותיק 
עקב  הוזמנה  והמשטרה  הישיבה  ורבני  החזן  עם  יחד 
התברר  משטרה  ניידות  והגעת  בירור  אחרי  לפיגוע,  חשש 
אחד  לטענת  נמשכה,  והתפילה  מיותרת  הייתה  הדרמה  כי 
מבחורי הישיבה "היה נראה שהוא מפגע וב"ה נגמר בטוב, 

כולם נמלטו והבחורים צעקו פיגוע".

ראובן  חג ראש השנה הרב  נפטר בערב  בארה"ב 
שמלצר ז"ל מזקני וחשובי חסידי סקווירא. אביו 
ששהה  שמלצר  ליפא  החסידית  המוזיקה  אמן  של 
המנוח  אותו.  וסעד  האחרונים  בימיו  האב  מיטת  לצד 
ז"ל היגר לארצות הברית לאחר ימי השואה האיומה שם החל 
בבניית חייו ולאחר שהקים משפחה לתפארת החל בעבודתו 
בסניף הדואר המקומי. מכריו מספרים על יהודי צדיק עובד 
השם מתוך אמונה תמימה וטהורה שעשה במשך כל שנות 

חייו את מלאכתו יראי ותורתו קבע.
ולאחר  בוקר  לפנות  יום  בכל  קם  היה  ז"ל  שמלצר  הרב 
לפני  ארוכה  שעה  לומד  היה  לטהרה  במקווה  טבילה 
התפילה ולאחריה הקפיד על אמירת פרקי תהילים בשמחה 
ובהתלהבות. בין בניו המוכרים ניתן למנות את זושא - מחנך 
ויוצר, וועלוול - כתב 'משפחה' באנגלית, ארי - מנהל ארגון 
ליפא  החסידית  המוסיקה  ואמן  בקנדה  חולים  ביקור  של 
שמלצר. במהלך ימי השבעה הגיע לנחם האדמו"ר מסקווירא 

וזאת למרות פרישתו של הזמר ליפא שמעלצר מהחסידות.

ה"וועד הרוחני" של חסידות קרלין סטאלין הודיע 
חדשות  תקנות  על  החסידות  של  המדרש  בבתי 
אחרי  הנערכים  ל"קידושים"  תפריט  הכוללות 
התפילה בדך כלל אחרי הולדת הבת או נישואי הבנים 
ההערינג  את  אוסר  התפריט  מצוות,  לבר  לתורה  ועליות 
ידי גבאי בתי  יוזמנו על  והטשולנט הבשרי, לפי הקידושים 
הכנסת, ולא על ידי בעלי השמחה שכמובן יישאו בהוצאות, 
בעזרת הגברים מות להגיש עוגות טורט בלבד, קוגל אטריות 
ושתיה קלה, בעזרת הנשים התפריט מעט יותר משובח,  2 

סוגי עוגות, קוגל אטריות ותפוחי אדמה, ושתיה קלה.

הבהלה בישיבת שכר שכיר, העלון שהביא למהפך היין בגור, 
ללא  תפריט  קניבסקי,  הגר"ח  מרן  עם  האוצר  שר  שיחת 
שמעלצר  ליפא  אצל  מסיקוורא  האדמו"ר  בקרלין,  הערינג 

והגר"י זילברשטיין אוסר להשתמש ברכבת ישראל

 צילום: מראה
כהן

.צילום: ב.נ



אנו קוראים לכהנים לבוא לברך את עם ישראל
■ תינתן במקום שתיה וגישה נוחה לכהנים

■ שי מתנה לנרשמים באתר

www.thekotel.org
וכן לכהנים הנרשמים במקום

■ קו המידע של הכותל המערבי פועל 24 שעות ביממה בטל׳: 5978* ■ אתרי הקרן למורשת הכותל המערבי 

❘ מרכז שרשרת  לירושלים’  ‘המסע  חוויית  מורחבת:  חול המועד לקהל הרחב במתכונת  בימי  יהיו פתוחים 
הדורות ❘ מבט אל העבר ❘ מנהרות הכותל המערבי ■ הביקור כרוך בתשלום ובביצוע הזמנה מראש ■ על בסיס 

www.thekotel.org ❘ *5958 :מקום פנוי בלבד! ■ מידע ולהזמנות

המערבי,  בכותל  כהנים  לברכת  תנועה  ומוגבלי  נכים  חולים,  להעלאת  השנה  נרתמה  מציון”  “עזר  עמותת 
מחניון מתחם התחנה ועד הכניסה לרחבת הכותל, באמצעות אמבולנסים ונכוניות ■ שעות פעילות: יום א׳ 

7:00-12:00 בצהריים ■ טלפון לבירורים: 03-6144666 ■ אין צורך בתיאום מראש

ברכת הכהנים
יום א׳ ❘ ג׳ דחוה״מ סוכות ❘ י״ח תשרי תשע״ח ❘ 8.10.17

■ 8:45 ❘ תפילת שחרית ■ 9:30 ❘ ברכת כהנים של שחרית
■ 10:15 ❘ תפילת מוסף ■ 10:30 ❘ ברכת כהנים של מוסף

הרבנים הראשיים לישראל
מרן הגאון מרן הראשון לציון הגאון    

רבי דוד לאו שליט״א רבי יצחק יוסף שליט״א    

הגאון רבי שמואל רבינוביץ שליט״א
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

יקבלו את פני עולי הרגל בסוכת הכותל בין השעות 12:00-10:45 לפני הצהריים  

“שישו ושמחו בשמחת תורה“ הקרן למורשת הכותל המערבי מזמינה 
 אתכם להקפות שניות במוצאי שמחת תורה ❘ יום ה׳ כ“ב בתשרי תשע“ח

12.10.17 ❘ בשעה 20�00 ❘ ברחבת הכותל המערבי

גם בסוכה, שומרים על כללי בטיחות בחשמל!

אה... בוואט אחת!

שקע, תוך כמה זמן 
בנית את הסוכה?

בתוך הסוכה: 
 יש להשתמש בציוד חשמלי )שקעים, אמצעי תאורה, כבלים, אביזרים( תיקני ותקין בלבד, שמתאים להתקנה מחוץ לבית

   )מוגן מים( 
 כשמשתמשים בכבל מאריך - יש להקפיד כי השימוש בו נעשה לפרק זמן מוגבל, וכי הוא מוצמד היטב לדופן ולגג הסוכה  

    ואינו מהווה מכשול או מפריע לתנועה במקום
 בעת השימוש בכבל מאריך, יש להקפיד לחבר אליו קודם את המכשיר החשמלי ורק לאחר מכן לחבר אותו לשקע שבקיר

 כשמנתקים כבל מאריך יש להקפיד ולנתקו קודם מהחשמל ורק אחר כך מהמכשיר אליו חובר
 אסור לתלות קישוטים על חוטי החשמל ובסמוך לנורות החשמל שמאירות את הסוכה

 תליית קישוטים חשמליים בסוכה צריכה להיעשות רק על ידי מבוגר
 גם בסוכה חשוב לזכור: לא ניגשים לחשמל ולמכשיר חשמלי בידיים רטובות או ברגליים יחפות!

כשבונים סוכה: 
 אסור לבנות את הסוכה בצמוד    
    לעמודי חשמל ולארונות חשמל, 

    ואסור להשתמש בהם לבנייתה
 כשמרימים את הסכך כדי להניחו 

על הסוכה - יש להתרחק מעמודי     
חשמל ומכבלי חשמל ולהיזהר לא        

לגעת בהם     
 אסור להניח סכך על כבלי חשמל 

    ולא בקירבתם

לפרטים: 

054-6714440
איתי: 054-4831133

המדריכים שלך לחוויה באוויר

 מבצע
 מיוחד

לבין הזמנים
199 ש”ח

חוויה שמימית בחוף נתני ה

מצנחי רחיפה

מדריכה טייסת לנשים
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                 מדור מוזיקה // הילה פלאחמהנשמע?

איציק דדיה עם מחרוזת מקפיצה 
מחרוזת  עם  הסוכות  חג  לאווירת  אתכם  מכניס  דדיה  איציק 
מקפיצה ממיטב להיטיו. 'רבי נחמן', 'ברוך ה', 'בתפילה' ועוד, חברו יחד 
בעיבוד חדש ואנרגטי של גרשון פריישטט לרצועה אחת שכולה שמחה 
פורצת גבולות.  המחרוזת הינה מתוך מופע של אוהד מושקוביץ בבנייני 
האומה בירושלים, שם התארח איציק לצד אמנים רבים נוספים. בחג 
הסוכות הקרוב יתארח איציק במופע דומה של אוהד מושקוביץ, יחד 
עם להקת 'קינדרלעך' ועוזיה צדוק באולם ה'Master Theater'- בניו 
גרשון  המעבדים  הפעם  אחראים  המוזיקלית  ההפקה  כשעל  יורק 

פריישטט וישראל לאם בשיתוף פעולה ראשון מסוגו.

ה'קינדרלעך' שרים 'אנא בכח'
להקת קינדרלעך בסינגל חדש, קאבר לשיר המרגש 'אנא בכח', 
הלחן היפהפה של עובדיה חממה מקבל משמעות נוספת בקולם של 
'קינדרלעך'  ביצעו  שלהם  האחרון  ההופעות  בסיבוב  הילדים.  שירת 
הזו.  המיוחדת  בגרסה  גדולה  להצלחה  זכה  והוא  בכח'  'אנא  את 
אוהד  של  בהופעה  קינדרלעך  להקת  תתארח  הקרוב  הסוכות  בחג 
מושקוביץ בניו יורק יחד עם איציק דדיה ועוזיה צדוק, ותבצע את השיר 

בעיבוד חדש וסימפוני של גרשון פריישטט וישראל לאם. 

ּוקָתִי"  אברימי רוט מפייט "לְךָ אֵלִי ּתְשׁ
לפני כ-850 שנה כתב ר' אברהם אבן-עזרא את הפיוט המדהים 
"לך אלי תשוקתי", אשר מידי ערב יום הכיפורים חלק ניכר מבני עדות 
הכיפורים  יום  לכבוד  והנשגב.  הקדוש  היום  את  בו  פותחים  המזרח 
ה'תשע"ח, המפיק יוחאי כפיר הגיש את גרסתו המיוחדת של החזן זמר 

אברימי רוט, מתוך המופע "זיץ 3" בגולה בפתח-תקווה.

מקדשנו"  "ירושלים  בכורה-  בסינגל  הרוש  בן   אלי 
והופיע באירועים ומופעים ברחבי  לאחר שרכש נסיון מגיל קטן 
הארץ וכשהקהל רוחש לו עתיד במוזיקה המזרחית, אלי בן הרוש )25( 
אלבום  מתוך  מקדשנו".  שלו "ירושלים  הראשון  הסינגל  את  משיק 
קליפ  מצורף  השיר  אל  בעז"ה.  הקרובים  בחודשים  שיצא  הבכורה 

מיוחד שצולם ברחבי ירושלים בליווי שבעה נגנים.

אלי פרידמן בסינגל חדש - "מנהג"
במוסיקה  המוערכים  היוצרים  לאחד  נחשב  פרידמן  אלי  הזמר 
לימים  מוזיקליות  יצירות  של  ארוכה  שורה  עמו  הביא  ואף  החסידית 
הנוראים החל מ'הנני העני' 'מכלכל חיים' וכלה ב'היה עם פיפיות', כך 
שבכל אלבום של פרידמן יש בדרך כלל לפחות שיר אחד המתאים 
פרידמן  אצל  'מנהג'   - המיוחד  הלחן  ישב  שנים  הנוראים.17   לימים 
במגירה אך רק עתה החליט להוציאו לאור כשהוא מתווסף לאלבומו 
עדכני  רוק  בעיבוד  הסינגל  החורף.  בתחילת  אי"ה  שיצא  החדש 
יו"כ. ערב  של  זכה'  'תפילה  מתוך  כשהמילים  הורביץ  ג'ף  של   וסוחף 

ישראל ג'רופי שר לזכרה של הדרי
מתוכן  חמש  לעשור,  מעל  מופיע  ג'רופי  ישראל  החסידי  הזמר 
ז"ל,  הדר  חיה  בתו  של  הסרטן  מחלת  עם  התמודדותו  בצל  עמדו 
שלגודל שברון הלב הכריעה אותה בחודש סיוון האחרון )תשע"ז(. בכל 
חמש השנים הללו ישראל, בעידודה ועל פי בקשותיה החוזרות ונשנות 
של הדרי, לא אפשר לאתגר הכואב למנוע ממנו לשמח את הקהל. 
של  לזכרה  המוקדש  שלו,  הביכורים  סינגל  את  ישראל  מוציא  כעת, 
הדרי, שגם בתקופות הקשות ביותר של מחלתה שאבה שמחת חיים 
עצמו,  הניגון  החסידית.  היהודית  והמוסיקה  השירה  מן  רוח  ורוממות 
חריטונוב  שלום  ר'  הנודע  החב"די  והקומפוזיטור  החסיד  הלחין  אותו 
מניקולייב שבאוקראינה, משלב בווירטואוזיות עומק וכאב של געגועים 
יחד עם דוק של אופטימיות ושער של תקווה; והוא מנוגן על ידי חסידי 

חב"ד לרוב בעת תפילות ראש השנה ויום הכיפורים.

ניר ועידו קפטן - ילד
מצווה  בבר  קפטן  ועידו  ניר  הופיעו  חודשים,  כארבעה  .לפני 
מחבר- ומיוחסת  עמידה  למשפחה  יחיד  בן  יורי,  הילד  של  מיוחדת 

העמים. שם ביצעו השניים שיר כניסה וליוו את החתן עם השיר "ילד" 
בשיאה  הייתה  ההתרגשות  נרקיס.  ליאור  ידי  על  במקור  בוצע  אשר 
שיחת  ניר  קיבל  כחודש  לפני  זמן.  הרבה  יישכח  שלא  ערב  ובהחלט 
מקפטן  לבקש  התקשרה  היא  יורי,  של  אמו  הייתה  הקו  על  טלפון, 
המדובר  באירוע  שבוצע  השיר  את  עבורה  ולהקליט  לאולפן  להיכנס 
לפני כארבעה חודשים. קפטן נענה לבקשה נכנס עם בנו עידו לאולפן 

והקליט את השיר המרגש "ילד". 

מונה רוזנבלום ויעקב שוואקי
בתום 10 שנים מונה רוזנבלום משיק את הלהיט הראשון מתוך 
זהו שמו של הסינגל   - וצדקה"  ותפילה  "ותשובה  "מונה 7".  האלבום 
לחן:  שוואקי.  יעקב  היהודי  הזמר  ענק  מבצע  אותו  והייחודי  המרגש 
שניאור רוזנבלום / עיבוד והפקה מוזיקאלית: מונה רוזנבלום / הפקה 

PNB productions - טכנית: פנחס בן נאים

"אהבתי אתכם"
יהושע  הרב  הידוע  המלחין  מקבל  שנים  מעשר  למעלה 
גווני  ומכל  אנשים  מיני  מכל  ונשנות  חוזרות  בקשות  האנשטטר 
של  מקום  שיתפסו  כאלה  לחנים  עם  חדש  באלבום  שיצא  הקשת, 
כבוד בעולם המוסיקה, בהדגישם כי מוטב לו יזכירו את אותם שירים 
מתברר  הרבות  הבקשות  גדלו.  עליהם  איכותיים  ונוסטלגיים  ישנים 
לאחר  האנשטטר,  יהושע  הרב  הידוע  והמלחין  קשבת  אוזן  על  נפלו 
שנה וחצי של עבודה מסיבית, מגיש את אלבומו השישי בסדרה עם 
מיטב לחניו "אהבתי אתכם". הרב האנשטטר ריכז באלבום את מיטב 
גדולי הזמרים ביניהם - אייזיק האניג, ירמיה דמן, זאנוויל ויינברגר, ילדי 
הפלא אברהם חיים גרין ויואלי גליק, כמו"כ נטלו חלק באלבום מיטב 
זמרי לונדון ביניהם הכוכב העולה שמואלי שטיינמעץ וגם הזמר שרולי 
גינסבערג שעושה קאמבק גדול ומרשים, כשעל כל המלאכה מנצח 
מנחם  חיים  המעבד  ומתוחכמים  מאלפים  ובעיבודים  רב  בכישרון 

הרטמן שלא השאיר תו אחד משעמם לכל אורך האלבום.

גדולי הזמר היהודי במחרוזת שירי רכניץ
בכל שנה, בהתקרב חגי תשרי מצפה עולם המוסיקה החסידית 
לפרויקט השנתי של המלחין העולמי ר' שלמה יהודה רכניץ. אם זה 
אלבומי המופת משיריו שיצאו בשנים האחרונות לקראת חג הסוכות, 

לפני  רגע  אז  נשכחים.  ובלתי  מושקעים  וקליפים  מיוחדים  מופעים 
הפרויקט הבא, יוצאת מחרוזת ענק של גדולי הזמר היהודי המבצעים 
את מיטב שיריו של רכניץ מתוך המופע של אוהד מושקוביץ בבנייני 
ו'שקעה חמה' זוכים  'אני לדודי', 'רחמנא'  'ותערב',  האומה בירושלים. 
לפרשנות מרעננת ומיוחדת בביצועם של אוהד מושקוביץ, איציק דדיה 
ועוזיה צדוק ובליווי הרכב הווקאל'ס. את העיבודים להפקה המוזיקלית 
את  מוזיקלית  שמלווה  פריישטט  גרשון  מאסטרו  כתב  המושקעת 

המופע עם הרכב נגנים סימפוני.

צמאה 4 - אמנים שרים תפילה
'צמאה 4', פרוייקט של  בשעה טובה רואה אור האלבום החדש 
התוועדויות מוזיקליות, שצמח כסדרת הופעות המוניות, חלק מאירועי 
– בבנייני האומה,  י״ט כסלו - ראש השנה לחסידות, הנחגג מדי שנה 
יוצרים  עם  חסידיים  וניגונים  חומרים  המפגיש  הפרוייקט,  בירושלים. 
יוצאת  להצלחה  זכה   - היהודית/ישראלית  התרבותית  הקשת  מכל 
דופן והוליד סדרה של אלבומים ייחודיים שהגיעו למעמד של אלבומי 
זהב ופלטינה, לצד ערוץ יו-טיוב מצליח ועוד. צמאה 4, מפגיש מבצעים 
ויוצרים חדשים ומרעננים עם ניגוני חב״ד מסורתיים. באלבום החדש 
לראשונה,  בו  שמשתתפים  ויוצרים  אומנים  מעט  לא  חלק  נוטלים 
כדוגמת: קובי אוז, קובי אפללו, נתן גושן, שלמה גרוניך, אמיר דדון ועידן 
חביב. לצד המבצעים המוכרים והאהובים- אביתר בנאי, אריאל זילבר, 
אברהם פריד, שי צברי, יונתן רזאל וישי ריבו. גם אלבום זה, כקודמיו, 

מופק על ידי נאור כרמי.

"לא נפסיק את השמחה" עם "הנחמנים"
הלהיטים  אוסף  את  ומשיקים  להפתיע,  ממשיכים  "הנחמנים" 
– "לא נפסיק את השמחה". כמיטב המסורת של "הנחמנים",  החדש 
מהמגזר  והאמנים  היוצרים  מיטב  חלק  ונוטלים  באלבום  משתתפים 
בדיבוק  הדתי-חרדי  במגזר  והאמנים  היוצרים  מיטב  לצד  הכללי, 
חברים מיוחד מתוך חיבור לרבי נחמן מברסלב. כשעל כולם מנצחים 
צמד ה-s'D.J אלון דניאל שהפיקו את הפרויקט ואף שותפים ליצירתו. 
לצד  ומקוריים  חדשים  להיטים  של  רצועות  עשרים  מכיל  האלבום 
מתוך  מיוחדות.  גלאט-כושר  בגרסאות  מוכרים  ללהיטים  חידושים 
הפרויקט יוצא דאבל סינגל: "רבנו הקדוש" – האחים איציק ואבישי אשל 
עם להיט חדש ומקורי פרי יצירתם של s'D.J אלון דניאל. "צדיק שלי" 
– שיתוף פעולה של "הנחמנים" עם היוצר צפריר יפרח, כשעל הביצוע 

הופקד הזמר דוד חפצדי.

אוהד מושקוביץ שר את ר' חיים מוולוז'ין
ענק הזמר החסידי אוהד מושקוביץ בקליפ חדש עם ביצוע מיוחד 
ליצירה 'סגולה' בלחנו של יוסי גרין. הביצוע המרגש הוא מתוך מופע 
לקראת  יוצא  והוא  בירושלים,  האומה  בבנייני  שנערך  ומושקע  ענק 
מופע דומה שיערך בחול המועד סוכות באולם Master Theater בניו 
יורק. הביצוע המרגש לשיר סגולה הוא דואט אינטראקטיבי של אוהד 
באמצעות  הבמה  על  פעולה  שמשתף  גרין,  יוסי  היצירה,  מלחין  עם 
חיים  ר'  של  המרגשות  השיר  מילות  מארה"ב.  שמשודר  וידאו  ביצוע 
מוולוזי'ן: "סגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים 
שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל. כשהאדם קובע בליבו 

לאמר, הלא ה' הוא האלוקים האמתי אין עוד מלבדו".

הווקאל'ס בקליפ חדש 
 חברי ההרכב המוזיקלי FDD Vocal משחררים קליפ חדש עם 
ביצוע מיוחד לתפילת קדיש בלחנו של היוצר יוני רועה. בקליפ הנוכחי 
מציגים הווקאל'ס פן נוסף ברפרטואר המוזיקלי הרחב שלהם הפונה 
והסגנונות. אם בקליפ הקודם ביצע ההרכב  לכלל העדות, המגזרים 
מחרוזת שירי שבת המורכבת ברובה משירים חסידיים, הפעם הכיוון 
ותפילות  שירים  הווקאל'ס  מבצעים  בהופעותיהם,  מזרחי.  יותר  הוא 
מבית עדות המזרח, והציבור מגיב בהתלהבות שכן עד היום לא היה 
צפויים  בקרוב  המזרחי.  בז'אנר  ממש  של  מענה  שנתן  זמרים  הרכב 
תפילות  מופעי  סבב  לקראת  נוספים  חומרים  לשחרר  ההרכב  חברי 
בארץ ובחו"ל בחגי תשרי. גולת הכותרת היא שיתוף פעולה בינלאומי 
מושקוביץ  אוהד  של  למופע  שיצטרף  מארה"ב  זמרים  הרכב  עם 
המארח את איציק דדיה, עוזיה צדוק ולהקת קינדרלעך בחוה"מ סוכות 

בניו יורק.

אברימי רוט מתארח ב"תנו שבח"
יותר מתאים מלקבל את השבת עם שיר מיוחד במינו "תנו  אין 
אלבומי  בסדרת  השלישי  באלבום  שירים  עשרה  מתוך  אחד  שבח", 
"שבת המלכה" שיצא לא מכבר, עם מיטב לחניו של המלחין הדגול 
הקשת.  גווני  מכל  הזמרים  מיטב  ובהשתתפות  וידרקר  מרטין  מאיר 
רוט, שבקולו המיוחד  וידרקר את הזמר אברימי  ב"תנו שבח" מארח 
על  העולם,  לבורא  ושבח  בשיר  לפצוח  ולמאזינים,  לשומעיו  גורם 
 - ונשתדל לשמור עליה מכל משמר  המתנה הנפלאה אותה קיבלנו 
השבת הקדושה. מקהלת ידידים העולמית מלווה בקולות. כמו ברבים 
המעבד  המוסיקלי  העיבוד  על  הופקד  כאן  גם  וידרקר  של  מלחניו 

והפסנתרן הבין-לאומי מנחם בריסטובסקי.

אלישע עובר אל קדמת הבמה: עקבות
ניגן עם טובי אמני המוסיקה היהודית, בינהם  אחרי שנים בהם 
מופיע  שהוא  תוך  ואחרים,  ארי  בן  חנן  רזאל,  האחים  פריד,  אברהם 
על במות גדולות ונחשבות, עובר אלישע בירנבאום אל קדמת הבמה 
בחודשים  עקבות.   – וראשון  אישי  סינגל  משחרר  הוא  אלה  ובימים 
האחרונים החל אלישע לעבוד על אלבום בכורה, בו מביע את עולמו 
ומשובחת. התכנים של  מוסיקלית מקצועית  הערכי-אמוני במעטפת 
מוגשים  הם  אך  צמח,  בו  והישיבתי  הדתי  מהעולם  נשאבו  אלישע 
בשפה ישראלית-מוסיקלית שיכולה לגעת בכל אחד. מעבר להופעותיו 
הרבות, ברזומה המרשים שלו נמצאים האלבום 'ניגון ישראלי' שעובד 
ישיבות,  במאות  מושר  והיום  הלחין  אותו  רצון'  'יהי  השיר  וכן  ידו  על 

אולפנות ובתים בישראל.

אוהד מושקוביץ ב'ברכת הבנים' 
ענק הזמר החסידי אוהד מושקוביץ בביצוע מיוחד ומרגש לשיר 
'ברכת הבנים' מתוך התפילה המיוחדת הנאמרת בערב יום הכיפורים.  
בחול המועד סוכות הקרוב יערוך אוהד מופע נוסף בניו יורק ובו יבצע 
את 'ברכת הבנים' בגרסה חדשה ומסקרנת לצד להיטים נוספים מכל 
הזמנים ויחשוף לראשונה שירים מתוך אלבומו השישי העומד לצאת 

איציק  את  אוהד  יארח  במופע  בקרוב. 
קינדרלעך  ולהקת  צדוק  עוזיה  דדיה, 
לחגיגה מוזיקלית גדולה שלא ראתה ניו 

יורק הרבה שנים.

אלי בן הרוש דוגל ב"אהבת חינם"
השיק  שבועות  מספר  לפני  רק 
הזמר המזרחי אלי בן הרוש את סינגל 
אליו  מקדשנו"  "ירושלים  שלו  הבכורה 
בן  משחרר  וכבר  מיוחד,  קליפ  מלווה 

עליו  מהאלבום  השני  הסינגל  את  הרוש 
הוא עמל. בימים אלו משחרר בן הרוש את 
הסינגל השני "אהבת חינם" בו הוא מבקש 
אש  רק  לחבירו  אדם  בין  שתבער  ומייחל 
מלחמה  של  אש  ולא  ותקווה  אהבה  של 
חלילה. על המילים והלחן אחראי בן הרוש 
של  מוזיקלית  והפקה  עיבוד  לצד  בעצמו 

דוד ביתן.

"אוצר" מניגוניו של ר' בן-ציון שנקר ז"ל
בעל-המנגן  ז"ל,  שנקר  בן-ציון  ר' 
בחצר הקודש מודז'יץ, הסתלק לבית-עולמו 
לפני חודשים ספורים, כשהוא מותיר אחריו 
לחנים וניגונים רבים, חלקם מפורסמים יותר 
ליהודים,  לדוד,  מזמור  אשת-חיל,  כדוגמת 
של  שמו  זהו  "אוצר",  ועוד.  ישיש,  המבדיל, 

למטרה  לעצמו  השם  חדש  פרויקט 
ר'  של  ניגוניו  את  ולפרסם  לשמר 
בפרויקט  הסולן  ז"ל.  שנקר  בן-ציון 
מוכשר  חזן  וייס,  צבי  הוא  המיוחד 
ומצליח שמארח את גדעון לוין, יצחק 
צבי  שפיגל.  ודביר  מוצן  יעקב  מאיר, 
ליקט 11 לחנים מתוך מאות רבות של 

לחנים ואלפי דפי-תווים מקוריים של שנקר, אותם קיבל מיד-ימינו של 
שנקר, הרה"ח ר' אברהם בקנרוט. את העיבודים המיוחדים באלבום 
זה כתב מאסטרו ריימונד גולדשטיין, מוזיקאי ענק עם נשמה חסידית 
במקביל  הוקלטו  והנגנים  השירה  ז"ל.  שנקר  בן-ציון  ר'  הגדירו  כך   –

באולפני דניאל אלוני במושב ישעי ובשני אולפנים נוספים 
זה  פרויקט  של  והמפיק  היוזם  קלמן,  יהודה  בארה"ב.  
אוצרות  של  בסדרה  ראשון  אוצר  שזהו  מבטיח  ואחרים, 
נוספים מלחניו וניגוניו של ר' בן-ציון שנקר שייצאו בע"ה 
המובחרות.  בחנויות  האוצר  את  להשיג  ניתן  בעתיד. 

הפצה: דברי שיר.

בערי וועבר מרגש ומדהים: "וטהר ליבנו"
דבקות,  כולו  בערי  של  מדרשו  מבית  החדש  השיר 
פורט  באמת",  לעבדך  ליבנו  "וטהר  הלב;  וטהרת  רגש 
המקהלה  שירה.  אומר  וכולו  הנשמה  נימי  על  בערי 
מצטרפת ללחן האדיר של שמשי ניימן וסוחפת איתה את 
המוחות  מיטב  חברו  ליבנו"  "וטהר  החדש  לשיר  המאזין. 
מיטב  ועמם  שניצלער  נפתלי  של  בניצוחו  המוזיקאליים 
וועבר עמל בימים אלו על  נגני המוזיקה החסידית. בערי 

האישי  מנהלו  ולדברי  חדש  אלבום 
אלי לקס האלבום יראה אור במהלך 

השנה הקרובה.

ההרכב המשפחתי שבט אחים: 
בגן עדן מקדם

בימים  יוצא  אחים  שבט  הרכב 
'בגן  וחדש  חמישי  באלבום  אלה 
הם  באלבום  הניגונים  מקדם'.  עדן 
ועד  דורות  מדורי  שמנוגנים  כאלה 

נגן  פרנק,  חיליק  בזכות  הרבה  היום. 
הקלרינט המתארח במרבית הניגונים 
להתנגן  חזרו  אלה  ניגונים  באלבום, 
מכיל  למשל  כך  ימינו.  של  בחתונות 
האלבום; ארבע בבות של חב"ד, ניגוני 
שמחה מחסידויות שונות, ישמח חתני 
מנוגנים  עתיקים,  כליזמרים  וניגונים 
נבל  קלרינטים,  חלילים,  בכינורות, 
מתחדש.  הישן  נוספים.  כלים  ועוד 

הפצה: דברי שיר. 

אלבום משפחתי: טיפות של אור
אלבומו  אור  רואה  אלה,  בימים 
טיפות    - ברוך  ניסים  של  החמישי 
ותפילה  צפייה  שירי  המכיל  אור,  של 
מגוון  של  מיוחד  שילוב  תוך  לגאולה, 
מרוק  החל  מוסיקליים;  סגנונות 
קלאסית,  ומוסיקה  לחזנות  עד  ופופ 
כל  אופרה.  גם  לפעמים  שמזכירה 
המשפחה התגייסה להפקת האלבום: 
בפסנתר  ניגנה  אלכסנדרה  רעייתו 

יואל  הבן  ואילו  בקלרינט  מנגנת  חנה-לאה  הבת  ובקלידים, 
כמוס מנגן בגיטרה מזרחית. שיר הנושא של האלבום טיפות 

של אור, משלב עברית וצרפתית. 
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אל תתעלמו 
מהכאב

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי  וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922668

סדרת Soluroids – מכילה רכיבים טבעיים 
לטיפול מקיף ומיידי בבעיית הטחורים
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אל המקורותתשבצים ///

טריוויה

סודוקו

מראה מקום

את הפתרונות יש לשלוח לפקס. 03-5796645, לציין שם, טלפון וכתובת מדויקת. בין הפותרים יוגרלו פרסים

התשבצים באדיבות עוזי קייש
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זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
אתר ציפורי

////////////////////////// אפשר לחשוב

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. תחזקנה ידיך
 2. תילי תילים

3. תלוי על בלימה

תשובות:

תשובות:

1. ׁשֹוְפִטים ז יא , נ"ה 2. ְמָנחֹות כט 3. איוב כו,ז

1.  חרפה , גנאי, דופי. "אהרן ל____ בקמיהם" )שמות לב 
כה(

2. משא,כובד. "כבד אבן ו___ החול" )משלי כז ג(
3. נועם הקול, ניגון. "ויש לו ____ וקולו ערב" )תענית טז.(
4.  משהו. " ____ והגדתי לך" )שמואל א יט ג( )בהיפוך 

אותיות(
צב  )תהלים  בו"  "ולא ___  "עולה".  מן  צורות מוארכות   .6

טז( )בכתיב מלא(
ו(                כד  )משלי  מלחמה"  לך  תעשה  ב____  "כי  תכסיס.   .8

)בלשון יחיד( )בכתיב מלא(
להם                   זתוא,שנשאו  מבני  והאחד  עילם  מבני  האחד   .11

נשים נכריות בימי עזרא. "ועבדי ו____" )עזרא י כו(
בשכלו,שפוי,בר-דעת.                     בריא  ביחוד  חסון.  בריא,   .13

"עתים ____ עתים שוטה" )ראש השנה כח.(
- הסוף שהיו עושים מסיביו חבלים.                14. אחד ממיני קני 

"בחבל של ____" )פרה ג ט(
15. צמר שנגזז מעור הצאן. "וראשית ____ צאנך" )דברים 

יח ד(

1. טיפה,טפטוף של נוזלים. "מי ___ ___" )עבודה זרה ל: (
2. כעס, חרון. "____ וזעם וצרה" )תהלים עח מט(

3. נדהם, מחריש, דומם. "ואני ישב ____" )עזרא ט ד(
5. מעט מזער,קצת. "כמעט ____" )יחזקאל טז מז(

 208  : הגימטריה  את  המרכיבות  האותיות  שתי  את  רשום   .6
)מלמעלה למטה(

מבריתא  או  ממשנה  או  המקרא  מדברי  תשובה,התקפה    .8
כנגד מישהו. "____ דשמואל ____" )ברכות כג: (

11. קיצור המילים : מר ניהו רבה.
13. בצוותא. "הארץ לשבת ____" )בראשית יג ו(

שורו"                 מעשה  על  חייב  יש   ____ "לא  מבואר.  מוסבר,   .14
)רש"י בבא קמא לה.( )בכתיב חסר(

עולם"  "חמורי  מן  הפך  ביותר.  ונקלים  פחותים  אנשים   .15
"____ עולם" )ראש השנה כה: (

18. זקן. "גם ___ גם ישיש" )איוב טו י( )בהיפוך אותיות(

העמוד טעון גניזה

1. דברים הגיוניים,דברים הנאמרים בשכל.  "דברים של ___" 
)עבודה זרה יח.(

4. כלי חפירה. "יחפר ב___ ויכסה" )ביצה א ב(
7. שם כולל לכל האדמה היבשה בניגוד לימים. "ו____ ידיו 

יצרו" )תהלים צה ה(
9. כוסה,נאטם. "כי ___ מראות" )ישעיה מד יח(

10. אחד ממיני הזהב הטוב. "והזהב זהב ____" )דברי הימים 
ב ג ו(

12. מחנות רבים. "____ ____ בעמק" )יואל ד יד(
את  יירש  לא  שבעלה  נשואיה  לפני  שהיתנתה  אשה   .16
נכסיה"  כל  שתכתוב  צריכה   ____" לפניו.  תמות  אם  רכושה 

)בבא בתרא קנ: (
17. מוסר כליות. "מכשול ____" )שמואל א כה לא(

19. אחד ממיני השיש כעין הצדף,המשמש לריפוד ולשיבוץ. 
"רצפת בהט ושש ו____" )אסתר א ו(

20. נמצא,קיים. "אולי ___ חמשים" )בראשית יח כד(
21. אבי ישעיה הנביא. )ישעיה א א(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

11. חוד החנית או הכידון או להב החרב. "שלף ____ והניחה 
באונקלו" )סנהדרין פב.(

5.  רשע,מעשה שלילי. "ובערת ה___")דברים יג ו(
7.  לגימה או אכילה קלה מתבשיל  כדי לבחון את טעמו. 

"____ אינה טעונה ברכה" )ברכות יד.(
9. מזון צלוי על אש. " אם ___ אש" )שמות יב ט(
10. עושר, הון. "עשית לך ____" )יחזקאל כח ד(

ל____"  "ועצים  בנין.  חלקי  לחיבור  המשמשת  קורה   .12
)דברי הימים ב לד יא( )בלשון יחיד(

)בלשון  כט(  יט  )משלי  ו____"  "שפטים  חזקה.  מכה   .14
יחיד( )בכתיב מלא(

15.  המיכסה העליון בבנין. "ועשית מעקה ל____" )דברים 
כב ח( )לא בלשון סמיכות(

16. רשום את 3 האותיות  לפי ערכן הגימטרי  מימין לשמאל.  
א - 10, ב - 30, ג - 6

אחרים.  פירות  של  או  ענבים  של  הדקה  הקליפה   .17
"מחרצנים ועד ____" )במדבר ו ד(

18.  מותך,נמס. "חלב ___" )שמות כא.()בכתיב חסר(

1.רבינו גרשום 2. רבי יהודה רוזאניס 3. רבי יעקב בירב 4. ר' דב בער, המגיד 
ממזריץ' 5. ר' חיים אבולעפיא 6. הרמב"ן 7.רבי ישראל סלנטר 8. בגדד 9. הרב 
שלמה יוסף זוין 10. רבי אברהם 11. רבי יעקב פולק 12. רש"י 13. חכם באשי 

14. בהר הזיתים, ירושלים 15. צפת

1. מה הקשר המשפחתי בין הבעש"ט לרבי נחמן? 
2. היכן נולד רבי סעדיה גאון?

3. מה המשותף בין ר' בנימין מטולדה לר' 
אשתורי הפרחי?

4. איזו מסכת עוסקת ביום הכיפורים?

5. מה המשותף לרב עמרם, רב שרירא ורב האי?
6. איזה פוסק נולד באירופה, חי באפריקה ונקבר 

 באסיה?
7. מי היה גדול משוררי תימן?

8. במה עסק רבי שבתי דונולו?

9. מי כתב את ספר העיקרים?
10. באיזו ארץ נכתב מדרש הגדול?

11. מי ייסד את שיטת הלימוד הנקראת 'חילוקים'?
12. מי כונה 'פרשנדתא'?

האימפריה  של  הראשי  הרב  כונה  איך   .13
העותומנית? 

14. היכן קבור 'אור החיים' הקדוש? 
 15. מי חיבר את ספר 'יראים'?
16. כרבה של איזו עיר כיהן הרידב"ז?

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3 4  5 6 

7     8  

9       

    10  11 

 12  13    

14   15    

16       

 

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3 4  5 6 

7    8   

9       

  10   11  

12 13  14    

15  16   17  

18    19   
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WAZE אפליקצית

צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

אנא הישמעו להוראות המשטרה והפיקוח העירוני * אכיפה מוגברת * רכב חונה בניגוד לחוק - ייגרר

 כלי רכב נושאי תו נכה
יכנסו לעיר העתיקה דרך שער ציון, 

לבאים מכיוון דרך חברון/דוד רמז בלבד. 
כלי רכב גדולים יכנסו לעיר העתיקה 

מכיוון ואדי ג'וז, עד שער האשפות

חניוני חנה וסע 
 בפסגת זאב, גבעת התחמושת 

 והר הרצל עומדים לרשות נוסעי 
התחבורה הציבורית ללא תשלום נוסף

 הרכבת הקלה 
תפעל בתדירות מוגברת. 

צפויה צפיפות גבוהה 
מהרגיל. הקדימו לטעון את 

כרטיסי הרב קו

 רכבת ישראל
 רכבת ישראל לתחנת 

 רכבת מלחה תפעל 
בתדירות מוגברת

חג שמח
במערך התחבורה של ירושלים

 מערך התחבורה המתקדם נערך לכבודכם בחגי תשרי 
עם קווי שירות שיאפשרו הגעה נוחה לכל היעדים המרכזיים 

קווים 1, 3: בחוה"מ יוארכו שעות פעילות הקווים:	 
לכותל: עד 02:00 בלילה | מהכותל: עד 03:00 בלילה.

בליל הושענא רבה הקווים יפעלו במהלך כל הלילה.
קווים 1, 3 ישירים: בחוה"מ משכונות רמת שלמה, רמות, 	 

 נווה-יעקב, הר-נוף, גבעת שאול ובית וגן. 
 ימים א'-ג' בשעות 17:00, 18:00, 19:00, 20:00. 

מוצאי שבת ומוצאי חגים בשעה 21:30.
 קו 111: בחוה"מ, בימים א'–ג', מחניון טדי לכותל.	 

 מטדי: 22:00-07:00 | מהכותל: 23:00-8:00.
* יתכנו שינויים במיקום התחנה. אנא עקבו אחר ההכוונה בתחנת טדי. 

קו 333: בחוה"מ משמואל הנביא )תחנת האבן( לכותל. 	 
מהכותל מסיים בהר-חוצבים ומעניק קישור לקווים 

 הבינעירוניים. במוצאי חג ראשון ומוצ"ש: 24:00-20:45. 
 ביום שישי וערב חג שני: 15:40-09:30.

יום א' )ברכת כהנים(: 24:00-06:45. ימים ב', ג': 24:00-11:00.

לכותל  המערבי
 קו 201 לחברון: בחוה"מ יוצא מחניון בנייני האומה התחתון, 	 

 בימים ב, ג' בלבד.
 מירושלים: 17:00-9:00 | ממערת המכפלה: 22:30-10:30. 

ברכישת כרטיס הלוך ושוב בלבד.
 קווים 381, 383 מבוטלים בעת הפעלת קו 201 	 

לשירותכם יעמוד שירות מיוחד מן החניונים המקומיים בקריית 
 ארבע למערת המכפלה. מחיר הנסיעה הינו 2.50 ש"ח לכיוון

)ברכישת כרטיס הלוך ושוב בלבד(.

למערת  המכפלה

בחוה"מ, בימים א'-ג', שעות הפעילות בקווי השירות יוארכו עד 	 
 לשעה 01:00 בלילה.

למודיעין עילית,  ביתר עילית  ולאלעד  

סגירת צירים והסדרי תנועה
חוה"מ סוכות )6.10.17 - 11.10.17( הצירים הבאים יסגרו לכלי רכב פרטיים:

דרך חברון – מרח' מרים החשמונאית לכיוון העיר העתיקה	 
כביש 1 – מהמטה הארצי לכיוון העיר העתיקה	 
יצחק קריב - בשני הכיוונים	 
רח' אגרון - לכיוון ממילא	 
חטיבת ירושלים – בשני הכיוונים	 
העיר העתיקה תיסגר לכלי רכב פרטיים למעט לתושבי האזור	 

בתאריך כ' בתשרי )10.10.17( בשל צעדת ירושלים, בין השעות
13:00 - 18:00  יסגרו צירים במרכז העיר לתחבורה הפרטית והציבורית. 

הרכבת הקלה תפעל כסדרה.

חדש! 
 פשוט לטעון 

רב-קו בכספונט
 תשלום בכרטיס אשראי 

 עבור כל חברות התחבורה הציבורית 
 ללא עמלה 

  אלפי עמדות ברחבי הארץ, 
       מתוכם מאות עמדות בירושלים!

ravkavonline.co.il :לפרטים נוספים

חנה וסע 
לירושלים

הקווים יוצאים מחניוני חנה וסע 
בשפירים ובמצפה מודיעין. 

לרשותכם 3 קווים 
מהירים נוספים ממרכז 

הארץ לירושלים:

דרך כביש 443

לקריית הלאום

קו

100
משפירים, דרך כביש 1

לגבעת שאול ובנייני האומה

קו

101
דרך כביש 443

לחניון גבעת התחמושת

קו

102
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