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"אני חושב שההתנהלות של רוני אלשיך הייתה מאוד בעייתית 
בעניין הזה, כשאתה מפכ"ל מטיח האשמות חמורות ברה"מ, אם 
אתה לא מביא סימוכין למה שאתה אומר, למה שהציבור יאמין 
לך? זה ברור שאם רה"מ מעל הוא צריך לתת את הדין על כך, 

ברור.
 4 מפכ"ל,  של  שנים  הארכת  מראש  להגביל  גם  צריך  "אבל 
ואפילו 5 שנים, כל השיח מבזה כלפי המפכ"ל המכהן והוא יוצר 
באופן טבעי הרבה מאוד אינטריגות בתוך המשטרה. אם קובעים 
מראש כשהוא נכנס יודעים מתי הוא מסיים, זה נכון. מצד אחד אי 
אפשר לזלזל ולמחוק את התרומה של אלשיך, אבל אני כן חושב 
שהוא עשה כמה טעויות, המשטרה היא גוף מאוד שקוף יחסית 
שקט  ממקום  בא  הוא  שם.  קורה  מה  תדע  לך  ולשב"כ,  למוסד 
שלא נחשף כל שני וחמישי לתקשורת, היה לו קשה המעבר הזה. 

אבל אין ספק שהוא התאהב בתפקיד ובמשטרת ישראל".
בוא נכיר את המתמודדים ואת הסיכויים של כל אחד מהם. 

"יורם הלוי ממ"ז י-ם, מוכשר מוערך ערכי שמכיר היטב את 
התקופות  באחת  י-ם  מחוז  על  ופיקד  השטח  ועבודת  המשטרה 
אליו  שהגיעו  בעבר  התפרסם  רבה.  בהצלחה  בבירה  הרגישות 
תלונות אנונימיות למח"ש, תלונות שאין בהן בשר לכאורה. יש 
עכשיו הרבה אנשים שלא בא להם בטוב שיורם הלוי יהיה מפכ"ל 
והם מנסים להכשיל את המועמדות שלו. בנוסף, יש את דוד ביתן 
ממ"ז ת"א שאלשיך היה ממליץ עליו לתפקיד. אם יוכרז שהוא 

המפכ"ל הוא יצטרך לעבור משוכה של בג"צ.
"צ'יקו משה אדרי היה ממ"ז י-ם כיום אינו במשטרה הוא יותר 
מיועד להיות נציב שב"ס, הוא ברשימה כדי שאם יפסלו לו שניים 
חלילה יהיו עוד אופציות. השר רוצה את יורם הלוי מפכ"ל ואת 
אדרי לשב"ס, ככה הוא גם מעביר אותו כבר כעת בוועדה, ברגע 
פוסל  אני לא  נוסף.  הוועדה הוא חוסך תהליך  יעבור את  שהוא 
ציד  יש  נמוך.  הוא  אבל  מפכ"ל,  יהיה  שהוא  הסיכוי  את  לגמרי 
מכשפות במשטרה ויכול להיות כל מיני דברים שיובילו לאחרים 

את התפקיד".
אז כל אדם מגיע לתפקיד מיד מוציאים את הכביסה המלוכלכת 

עליו?
"אפילו לנשיאות ידעו במשטרה על פרשיית פואד בן אליעזר 
ונזכרו רק כשהתמודד לנשיאות. צריך לבדוק איך זה קורה לנו. 
וכתב  העיתונאי  מסכם  אליו",  קשור  ולא  אלשיך  לפני  היה  זה 

המשטרה לירן לוי.

"הוא לא יכול להישאר מפכ"ל"

כהונת המפכ"ל אלשיך, קשה שלא  בסיכום  עסוקים  כבר  אם 
התורה  דגל  יו"ר  כלפיו  שהפנה  החריפה  הביקורת  את  להזכיר 
שהעניק  לראיון  בהתייחסו  גפני,  משה  ח"כ  הכספים,  וועדת 
אלשיך ל'עובדה' בו טען כי נשלחו חוקרים פרטיים לחקור אחר 
חוקרי המשטרה: "נעשו פה דברים שהם מעבר לכל פרופורציה. 
וככה  מדבר,  פחות  הכי  סודי,  הכי  האיש  להיות  צריך  המפכ"ל 
מימין  שכולנו  אדם  להיות  צריך  המפכ"ל  השנים.  בכל  הורגלנו 
אג'נדה  בלי  נאמנה,  מלאכתו  עושה  שהוא  משוכנעים  ומשמאל 
כאחרון  המפכ"ל  בא  בתקשורת.  להתפרסם  רוצה  שהוא 

העיתונאים ומקיים מסיבת עיתונאים".
הזה",  בעניין  סטינו  שלי.  האמת  ואת  האמת  את  אומר  "אני 
אמר גפני, "למחרת, הוא היה צריך להתפטר, זו טעות, היא אפשר 
משטרה".  חקירת  שתהיה  בבקשה,  קצינים,  אחרי  עקבו  לתאר, 
את  שרוצים  אנשים  "אתם  מהאופוזיציה:  לח"כים  פנה  הוא 
שלטון החוק כמוני, שנדע שיש אמון במשטרה. זו חציית קווים 
אדומים וזה לא משנה ראש ממשלה או משהו אחר. רק במדינה 
דיקטטורית מפכ"ל יכול להמשיך ככה", ואף החריף את הביקורת 
חקרת  לא  למה  סמכות,  אין  לנו  העניין,  של  המשמעות  "מה 
מאיפה הגיעו החוקרים ואם לא חקרת למה אתה אומר בציבור, 
המשמעות היא שיש לך אג'נדה לפגוע בראש הממשלה". לסיום 
אמר גפני: "הוא לא יכול להישאר מפכ"ל. משטרת ישראל – היא 

משטרה טובה ומצוינת, המפכ"ל לא מתאים".

המועמדים 
למפכ"לות

ניצב יורם הלוי
 ,55 בן  הלוי,  יורם 
ניצב במשטרת ישראל 
מחוז  כמפקד  המכהן 
נולד  הלוי  ירושלים. 
משה  בקריית  וגדל 
בן  שבירושלים, 
למשפחה בת 8 ילדים. 
למשטרת  התגייס 
ועבר  ישראל ב-1985 
הבאים:  בתפקידים 
מפקד מג"ב ירושלים, 
מפקד הימ"מ, מפקד יחידת להב 433, מפקד אגף קהילה 
דרום  הגבול, מפקד מחוז  אזרחי, מפקד משמר  ומשמר 

ומפקד מחוז ירושלים.

ניצב בדימוס צ'יקו אדרי
משה )צ'יקו( אדרי, 
בדימוס  ניצב   ,51 בן 
ישראל,  במשטרת 
האחרון  בתפקידו 
כיהן כמפקד מחוז תל 
מתגורר  הוא  אביב. 
האורנים,  בכפר 
ואב  לעליזה  נשוי 
בוגר  אדרי  לשלושה. 
התיכונית  הישיבה 
בקריית  אהרון  פרחי 
ואלה  ב-1990  ישראל  למשטרת  התגייס  שמואל, 
מרחב  מפקד  יפתח,  מרחב  מפקד  שנשא:  התפקידים 
במשרד  המבצעי  המטה  וראש  ביטחוני  מזכיר  ירקון, 
לביטחון פנים, ראש אגף התנועה, מפקד מחוז ירושלים, 

מפקד מחוז תל אביב ומנכ"ל המשרד לביטחון הפנים.

ניצב דוד ביתן
ניצב  ביתן,  דוד 
ישראל  במשטרת 
מחוז  כמפקד  המכהן 
נשוי  ביתן  אביב.  תל 
לשישה  אב  לחן, 
נולד  לשישה.  וסב 
בנם  שמונה,  בקריית 
ועמרם  פורטונה  של 
בילדותו  ביתן. 
משפחתו  עם  עבר 
ובתיכון  לאופקים 
למד בישיבת בני עקיבא אהל שלמה בבאר שבע. התגייס 
למשטרת ישראל ב-1986 ואלה תפקידיו לאורך השנים: 
מפקד תחנות המשטרה נתיבות, אופקים, ארז ואשקלון, 
בכירים,  לקצינים  המכללה  מפקד  לכיש,  מרחב  מפקד 
סגן מפקד מחוז הדרום, ראש האגף לתמיכה לוגיסטית, 

מפקד מחוז דרום ומפקד מחוז תל אביב.

ש"ס פתח תקווה 
בראשות הרב אוריאל בוסו

מנהיגות ואחריות 
ציבורית לכולנו

מסורת של עשיה
יוסף זצוק"למיסודו של מרן רבי עובדיה בראשות הרב אוריאל בוסו

ופרוש עלינו סוכת שלומך

גם אני הצטרפתי לש"ס

גם אני שייך לש"ס

גם אני בש"ס

גם אנחנו תומכים בש"ס

גם אני תומך בש"סגם אני עם ש"ס

גם אני רק ש"ס

גם אנחנו בוחרים ש"ס גם אנחנו הצטרפנו ש"ס

גם אני תומך בש"ס

גם אני מצטרף לש"ס

אודי מימון
נציג קהילת חב"ד

עמי כלפון 
נציג קהילת ברסלב

 אבי כץ 
פעיל חברתי 

בשכונת 'הדר גנים'

מתי פינטו ומוטי בוהדנה
חברי ועד שכונת עמישב

בלאיי דמלאש
פעיל חברתי 

ומועמד למועצת העיר

הרב אברהם סבג
יו"ר ועד שכונת חזון עובדיה

בני זהבי
יקיר השכונות

שלמה איבגי 
יו"ר שכונת יוספטל

אהרון טוויג 
יו"ר ועד רמת ורבר

יעקב ממן 
מנהל מחלקה בעירייה

יואל מוגמי 
יו"ר כולנו
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טרור בגוש עציון: ארי פולד הי"ד
אריה לוין

התרחש   – הדין  חתימת  לפני  ספורים  ימים  השבוע,  בתחילת 
פיגוע דקירה קטלני מחוץ לקניון 'הרים' שצמוד לצומת גוש עציון: 
מחבל דקר למוות את ארי פולד הי"ד, אב לארבעה, בן 40 מאפרת 
– ואז נורה ונוטרל. מצבו של פולד הוגדר אנוש והוא פונה לבית 
החולים שערי צדק בירושלים כשהוא מורדם ומונשם – שם, בתום 

מאמצי החייאה, נקבע מותו. לא היו נפגעים נוספים באירוע.
ארי פולד הי"ד, נשוי למרים ואב לתמר, נעמי, יקיר ונתן, מתגורר 
של  הכוננות  בכיתת  חבר  היה  שם  עציון,  שבגוש  אפרת  ביישוב 

היישוב.
בנושאים  התקשורת  בכלי  ולהתראיין  להתבטא  נהג  פולד 
פוליטיים. בתיאור על עצמו ברשת כתב: "אין פה משהו מסובך. 
מהשקרים  ונמאס  דרכינו  בצדקת  ומאמין  ארצנו  את  אוהב  אני 
בשם  רשת  עמוד  ניהל  גם  הוא  ומבית".  בעולם  עלינו  שמפיצים 
" ישנם  אנשים, מבית  "ישראל שלנו" שבו כתב באחד הפוסטים: 
ומחוץ, שמתלוננים ומלינים על המדינה הנהדרת שלנו. אנו, אוהבי 
אביב,  בתל  שזה  בין  שלנו.  ובמדינה  שאנחנו  במי  גאים  הארץ, 
ירושלים, יהודה או שומרון, אנו יודעים שזו ארצנו ולא מהססים 

להגיד זאת".

גיבור אמיתי

בהספד  גיסתו  שושנה  פותחת  אמיתי",  גיבור  היה  פולד  "ארי 
מטעם המשפחה: "האמין בעם ישראל, ארץ ישראל על פי תורת 
תמידי  באופן  ונלחם  מורה  מחנך,  היה  הארץ,  את  אהב  ישראל. 
ישראל  "עם  כי  ומוסיפה  אומרת  היא  העולם",  אל  תצא  שהאמת 
ועבודתו היה  וארץ ישראל איבד היום אביר אמיתי, שכל נשמתו 

לקדושת השם ועם ישראל. יהי זכרו ברוך".
ח"כ בצלאל סמוטריץ' כתב כי: "ארי פולד הי"ד היה חבר ותותח 
על בפני עצמו, אחד מלוחמי ההסברה הגדולים ביותר של מדינת 
ישראל בתקשורת הזרה. והוא גם אח של איתן השותף התותח שלי 
גם  מאוד  לי  עצוב  הכללי  ולתסכול  לכעס  מעבר  בכנסת.  לעשיה 
ישיב  ונקם  יקום  עבדיו  דם  כי  עמו  גויים  'הרנינו  האישית.  ברמה 

לצריו וכיפר אדמתו עמו'".
של  למשפחתו  תנחומים  שלח  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
בגבורה  נלחם  ארי  האחרונים  "בכוחותיו  כי  ואמר  פולד  הנרצח 
ילדים  לארבע  נפלא  אב  היה  הוא  יותר.  כבד  אסון  ומנע  במחבל 

שנאבק על האמת לטובת ההסברה הישראלית".
עודד רביבי, ראש המועצה המקומית אפרת, אמר כי פולד היה 
ונפטר  מחבל  ידי  על  שהותקף  טוב  ואיש  הכוננות  כיתת  "חבר 
מפצעיו בבית החולים. צוותים מקצועיים של המועצה מלווים את 

בני המשפחה".
לפולד,  הוא  אף  ספד  פרידמן  דיוויד  הברית  ארצות  שגריר 
שהחזיק גם באזרחות אמריקנית. "אמריקה מתאבלת על מותו של 
אחד מאזרחיה על ידי טרוריסט פלסטיני. הוא היה מגן נלהב של 
ישראל ופטריוט אמריקני. הוא ייצג את המיטב של שתי המדינות 

וייחסר לכולם. אנו שולחים תנחומים למשפחתו".
ראש המועצה שלמה נאמן אמר בתגובה כי "השכנים הערבים 
שלנו יצטרכו להכריע בשאלה מאוד פשוטה: הם חיים איתנו כאן 
ואז הם  - או שהם בוחרים בדרך תקיפה  ומתנהגים כמו בני אדם 
זה,  את  נאפשר  לא  "אנחנו  כי  הוסיף  נאמן  המחיר".  את  ישלמו 
צה"ל לא יאפשר את זה, הממשלה לא תאפשר את זה וגם אם פה 
ושם אנחנו נפגעים, בסופו של דבר הניצחון איתנו והמאבק אלים 

נגדנו לא ישתלם להם. אנחנו כאן כדי לנצח".
מהעיירה  ביטחוני  עבר  ללא   16 בן  ג'בארין,  חליל  המחבל, 
על- נורה  בעבר,  רבים  מחבלים  יצאו  שממנה  יטא  הפלסטינית 

כשהוא  צדק  שערי  החולים  לבית  ופונה  במקום  שעבר  אזרח  ידי 
לשלול  במטרה  הקניון  בתוך  סרקו  הביטחון  כוחות  בהכרה. 

אפשרות שמחבל נוסף הסתנן למקום.
ריבוי  ובשל  ופלסטינים  ישראלים  מבלים  הקניות  במתחם 
פיגועים בעבר המתחם נסגר לכניסת כלי רכב פלסטיניים, והוצבו 

בו חיילים כמו בכל צומת. 
יטא ידועה כיצואנית טרור מרכזית בגדה. מכפר סמוך לה יצאו 
שני המחבלים שביצעו את פיגוע הירי במתחם שרונה בתל אביב, 
שבו נרצחו ארבעה בני אדם. פיגועים בולטים נוספים שבוצעו על-

ידי תושבי העיירה וסביבתה היו ברהט - שם נדקרה שלומית גונן 
- כאשר  גת  ובקריית  2016 עת שסיירה בשוק המקומי,  בפברואר 

מחבל חטף נשק מחייל בתחנת אוטובוס וחוסל לאחר קרב יריות.
בחמאס ובג'יהאד האסלמי בירכו על הפיגוע המזעזע והרצחני: 
במקביל  שבא  לחם,  בבית  הדקירה  פיגוע  על  מברכים  "אנחנו 
לקורבנות עמנו בצעדות השיבה", אמרו בחמאס כשהם מקשרים 
כי עמנו  בין הפיגוע להתחממות בגבול הדרומי. "הפיגוע מבהיר 
להשתמש  הלגיטימית  זכותו  זוהי  ירושלים.  באינתיפאדת  ממשיך 

בהתנגדות ובכל אופניה נגד הכיבוש". 
טבעית  תגובה  הוא  "הפיגוע  כי  אמרו  האיסלאמי  בג'יהאד 
אדמתנו  עמנו,  נגד  הציוני  הטרור  שמבצע  ולפשעים  לתוקפנות 
והמקומות הקדושים לנו. אנו משבחים את אנשינו ובני עמנו בגדה 
המערבית וקוראים להתנגדות כוללת עם ישראל ולביצוע פיגועים 

נגד המתנחלים".
לשר  מכתב  כתב  ליהודים  אדם  בזכויות  העוסק  בצלמו  ארגון 
וח"כ  הביטחון  שר  סגן  היועמ"ש,  בצה"ל,  בכירים  הביטחון, 
בצלאל סמוטריץ לפיו הם "דורשים להוציא מיידית צו הריסה לבית 
באמצעות  נשלח  הארוך  המכתב  פולד".  אורי  את  שרצח  המחבל 
נימוקים. לצד המכתב, שוחח  כולל מספר רב של  והוא  דין  עורך 
הזכות  ישראל  "לאזרחי  כי  ואמר  ישראל  כל  עם  הארגון  מנכ"ל 
כל  "ידע  הוסיף:  עוד  מהמחבלים".  להיפגע  ולא  ברחוב  ללכת 
ייהרס גם. הפיגוע הקשה הוכיח שוב ושוב  מחבל: הרסת? ביתך 
כי ההרתעה הישראלית נשחקה עד דק והתמוססה. חייבים לשנות 
בתי המחבלים,  הרס  ידי  על  ברזל  ביד  את הטרור  לעצור  דיסקט. 

גירושם, החמרת תנאי הכליאה ועונש מוות".

פיגוע דקירה סמוך לקניון 'הרים' בצומת גוש עציון: מחבל בן 16 מהעיירה יטא דקר למוות את ארי פולד הי"ד, אב לארבעה ולוחם הסברה 
ישראלי • נתניהו: "בכוחותיו האחרונים מנע אסון כבד יותר" • המחבל נורה ונפצע

 משה ליאון
דואג לך

דואג למשפחה שלך, דואג לכיס שלך!
הבשורות שכבר בדרך,

טעימה ראשונה מתכנית משה ליאון לירושלים
מינוי רכזי נקיון במינהלים הקהילתיים  •

הוספה של כ-300 עובדי נקיון לגינון למצבת כח האדם בעירייה  •

חניה כחול לבן לתושבי ירושלים בכל רחבי העיר חינם  •

הלוואה ללא ריבית בשיעור 200,000 ₪  •

לרכישת דירה למגורים בירושלים  

האהבה לירושלים תנצח
לתליית שלט, מפגש תושבים והצטרפות לעשייה

moshemate02@gmail.com
ירושלים טל' מטה: 073-7427417

שלנו
 משה
ליאון

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

ולאחר מכן הקפות שניות. 
בחצר הקודש אונגוואר: ביום רביעי במרכז המוסדות בשכונת 
רמות בירושלים בראשות האדמו"ר. במוצאי שמחת תורה הקפות 

שניות. 
בחצר הקודש אונגוואר מודיעין עילית: ביום רביעי אושפיזין 
דמשה בסוכת בית המדרש האדמו"ר יערוך את שולחנו בשכונת 

גרין פארק.
ביום  השואבה  בית  שמחת  תיערך  אורייתא:  ישיבת  בהיכל 
אברימי  המנגנים  בעלי  עם  בערב   8 בשעה  דחוה"מ  ד'  חמישי 
שלמה  פרנק  חיליק  הקלרינט  אמני  מנדלסון,  ומשה  מושקוביץ 
של  באולם  לראשונה  תתקיים  השמחה  הלר.  ומענדי  מינצברג 
ישיבת 'יקירי ירושלים' ברח' מלכי ישראל בירושלים מול ישיבת 

אורייתא.
בחצר הקודש אלכסנדר: ביום רביעי ב' דחוה"מ יגיע האדמו"ר 
שולחנו  את  יערוך  שם  בברכפלד,  החסידות  של  המדרש  לבית 
הטהור בשעה 7:20 בערב ולאחמ"כ תתקיים שמחת בית השואבה. 
ביום חמישי ג' דחוה"מ יעלה האדמו"ר להר הצופים לתפילה מול 
מקום המקדש בשעה 5:00 אחה"צ ולאחמ"כ יתפלל ערבית בבית 
המדרש בירושלים. את שמחת תורה יחגגו באודיטוריום העירוני 

וכן ייערכו במקום ההקפות השניות במוצאי החג.
בבית  המועד  דחול  א'  שלישי  ביום  אנטניא:  הקודש  בחצר 
המדרש 'תפילה למשה' דחסידי אנטניא ברחוב הושע בבני-ברק.  
בית הכנסת חסידים  יו"ט הראשון  קודש: במוצאי  בחצר אש 

באלעד בראשות המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן.
דאברהם  אושפיזא  הראשון  החג  בליל  אשלג:  הקודש  בחצר 
אבינו ימסור האדמו"ר שיעור זוהר ולאחמ"כ טיש בסוכה שבבית 
האדמו"ר, ביום חמישי ליל אושפיזין דאהרן ולרגל היארצייט של 
האדמו"ר מפוריסוב זצ"ל, ימסור האדמו"ר שיעור בזוהר בשעה 
6:30 בערב בהיכל בית המדרש ברחוב שד"ל בבני ברק. ובשעה 
9:30 יתקיימו טיש ושמחת בית השואבה, במוצ"ש בליל הושענא 
רבא סעודת דוד מלכא משיחא בשעה 9,00 בערב קריאת משנה 
תורה. בשמחת תורה בשעה 8 בערב מעמד הקפות שניות בליווי 

תזמורת. 
יערוך  הראשון  יו"ט  במוצאי  אשלג:  הקודש  בחצר 

דיצחק, בשעה 8:30  לרגל אושפיזא  האדמו"ר טיש 
מעמד  תתקיים  תורה  שמחת  ובמוצאי  בערב, 

בבית  מעריב  תפילת  לאחר  שניות  הקפות 
המדרש אשלג ברחוב אבן עזרא 4 בב"ב. 
בחצר הקודש באיאן: ביום חמישי ליל 
המרכזית  שמחב"ה  דמשה  אושפיזין 
בערב  החסידים,  אלפי  בהשתתפות 
פרידה  טיש  יערך  תורה  שמחת 
מהסוכה. במוצאי שמחת תורה מעמד 

ת  ו פ ק הטיש ה לאחר  השניות 
ת  ל י ע מקהלת נ עם  החג 
ן  א י א הקלויז ב בהיכל 
ל  ד ג מלכי ה ברח' 

ל  א ר ש בירושלים.י
ר  צ ח ש ב ד ו ק ה

בוטושאן: 
ר  " ו מ ד א ה

יערוך את 

שולחנו ביום שלישי בלילה לרגל אושפיזין דיעקב בסוכה שעל 
ידי בית המדרש בוטושאן ברחוב ישעיהו בבני ברק. 

בחצר הקודש ביאלא: האדמו"ר יערוך את שולחנו ביום חמישי 
לרגל יומא דהילולא של 'היהודי הקדוש' מפשיסחא זי"ע בהיכל 
בירושלים,  יעקובזון  ברחוב  החסידות  של  הגדול  המדרש  בית 
האדמו"ר  השואבה.  הבית  שמחת  לכבוד  ריקודים  מכן  ולאחר 

יערוך את שולחנו במוצ"ש בליל הושענא רבא. 
דחול המועד  ג'  ביום חמישי  בני-ברק:  ביאלא  בחצר הקודש 
אור לי"ט תשרי, יומא דהילולא של 'היהודי הקדוש' מפשיסחא 
בית  שמחת  ירושלים  ברחוב  המדרש  בית  בהיכל  תתקיים  זי"ע, 
השואבה בשעה 8:30, וב-10:30 טיש בסוכה בגג בית המדרש, 

הקפות שניות במוצאי שמחת תורה בשעה 8:00. 
בחצר הקודש ביאלא פשיסחא: במוצאי יו"ט ראשון אושפיזין 
של  האושפיזין  לכבוד  השואבה  בית  שמחת  תתקיים  דיצחק 
האדמו"ר בסוכת בית המדרש. ביום חמישי בלילה ליל ד' דחול 
פשיסחא,  ביאלא  לבית  השושלת  אבי  של  ההילולא  יום  המועד 
יערוך האדמו"ר טיש הילולא מרכזי בסוכת בית המדרש, ולאחר 

מכן תתקיים שמחת בית השואבה בליווי תזמורת. 
בחצר הקודש ביאלא רמת אהרן: ביום חמישי ג' דחול המועד 
מפשיסחא  הקדוש  היהודי  של  דהילולא  יומא  תשרי  לי"ט  אור 
זי"ע, ראש שושלת ביאלא, יערוך האדמו"ר את שולחנו בסוכה 
ביאלא  דחסידי  יחיאל'  'משכן  המדרש  בית  שבחצר  הגדולה 
תתקיים  הטיש  לאחר  בערב   8:30 בשעה  אהרן,  רמת  בשכונת 
שמחת בית השואבה וריקודים לכבוד החג, במוצאי שמחת תורה 

הקפות שניות בשעה 10:30. 
בחצר הקודש ביאלא בית שמש: ביום חמישי טיש ושמחת בית 
מפשיסחא  הקדוש'  'היהודי  של  דהילולא  יומא  לרגל  השואבה 
 .8:30 בשעה   30 הירדן  נהר  ברחוב  המדרש  בית  בסוכת  זי"ע, 
ובליל הושענא רבא יערוך האדמו"ר את שולחנו לרגל אושפיזין 

של בעל ה'להבת דוד' זצ"ל. 
במוצאי  הבדלה  יערוך  האדמו"ר  ביטשקוב:  הקודש  בחצר 
בית  ושמחת  אושפיזין  טיש  מכן  לאחר   ,21:30 בשעה  טוב  יום 
השואבה בליווי תזמורת, בליל הושענה רבה קריאת משנה תורה 

ולאחר מכן טיש, הקפות שניות בשעה 20:30 בליווי תזמורת. 
יערוך האדמו"ר מדי ערב את שולחנו  בחצר הקודש בעלזא: 
בסוכה הגדולה בשעה 9:00 בערב. ביום רביעי אושפיזא דמשה 
הנקרא  דיוסף  באושפיזין  שנה  כל  הנערך  טיש  האדמו"ר  יערוך 
'פרנסה טיש' בו מחלק האדמו"ר לחם שחור לאלפי החסידים - 
המסוגל לפרנסה, לפני זה תתקיים שמחת בית השואבה המרכזית 
ובעלי  נגנים בהשתתפות קהל אלפי חסידי בעלזא בארץ  בליווי 
יוסף  משה  ור'  ברייער  צבי  יוסף  ר'  דמן,  ירמיהו  ר'  המנגנים 
דמן. השיא בחצר הקודש טיש נעילת החג במוצאי שמחת תורה 
הנקרא 'צאן קדשים טיש' החותם את תקופת ירח האיתנים. כאשר 
לאחר הבדלה נושא האדמו"ר את ה'שטייעדיגע תורה' המפורסם 

ובו דברי פרידה מהימים הנוראים לאלפי החסידים.
וייס:  הגרי"ט  החרדית  העדה  גאב"ד  אצל  הקדוש  בחצר 
השואבה  בית  שמחת  מעמד  הראשון  יו"ט  מוצאי 
 9:30 בשעה  ישראל  בית  רחוב  גאלאנטא  בביהמ"ד 
בית השואבה  אושפיזא דמשה שמחת  בליל  בערב. 
בביהמ"ד שע"י ישיבת עמלה של תורה בשעה 9:00 
בערב. כל יום בין מנחה למעריב 6:30 עד 7 קבלת 

ל  ה וכו' בביהמ"ד, מעמד ק לרבנים 
לאחר  מיד  שניות  הקפות 
רבינו תם בביהמ"ד  זמן 
של הגאב"ד ברח' גבעת 

משה 4 בירושלים.
דאראג:  הקודש  בחצר 
ביום  שולחנו  את  יערוך  האדמו"ר 
דחוה"מ  ב'  רביעי 
הגדולה  בסוכה 
בית  שליד 
ברחוב  המדרש 
נפחא  יצחק 
 , ק ר ב - י נ ב ב
מכן  ולאחר 
בית  שמחת 
ה  ב א ו ש ה
המדרש,  בבית 

 ,10.30 בשעה  החג  נעילת  טיש  לאחר  תורה,  שמחת  במוצאי 
יתקיים מעמד הקפות שניות בהיכל בית המדרש בליווי תזמורת. 

בחצר הקודש דושינסקיא: שמחת בית השואבה כל ערב בסוכה 
בירושלים,  הנביא  שמואל  ברחוב  המדרש  בית  ברחבת  הגדולה 
ריקודים  ייערכו  ובה  ביום רביעי שמחת בית השואבה המרכזית 
מרקוביץ  יואלי  האורגניסט  עם  הגדול.  המדרש  בית  בהיכל 

ומקהלת חסידי דושינסקיא. 
בחצר הקודש דז'יקוב ויז'ניץ: מידי ערב שמחת בית השואבה 
אושפיזין  שלישי  ביום  המרכזי  שולה"ט  בערב,   8:30 בשעה 
בבית  ריקודים  מכן  ולאחר  הגדולה  בסוכה   8:30 בשעה  דיעקב 

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

השואבה. במוצאי שמח"ת הקפות שניות לאחר תפילת מעריב.
בחצר הקודש המתמידים: שמחת בית השואבה  המרכזית ביום 
הקפות  עילית.  בביתר   B2 בגבעה  הגדול  המדרש  בבית  רביעי 
שניות בהיכל הישיבה 'תורת ה' - המתמידים ברחוב מנחת יצחק 
השעות  עד  בלילה  בשעה-10  תורה  שמחת  במוצאי  בירושלים 

הקטנות של הלילה.
בחצר הקודש וואסלוי: יערך במוצאי שמח"ת טיש נעילת החג, 
לאחר הבדלה יערך מעמד הקפות שניות בבית המדרש וואסלוי 

ברח' שד' בן גוריון 71 ת"א.
בחצר הקודש ויז'ניץ: כל ערב בשעה 8:00 שמחת בית השואבה 
מויז'ניץ  האדמו"ר  בראשות  בבני-ברק,  בקריה  הגדולה  בסוכה 
בניצוחו  ובהשתתפות אלפי חסידים המגיעים מכל רחבי הארץ, 
של הבעל המנגן ר' מאיר אדלר עם מקהלת חסידי ויז'ניץ והבעל 
מנגן יענקי דסקל. מוצאי שמח"ת מתחיל עם טיש שנמשך אל תוך 
הלילה עד שעה 11 אז יש מעריב, הבדלה, ואחרי זה ריקודים של 

שמחה במשך שעתיים בבית מדרש הגדול בקריה.
ויז'ניץ: כל ערב בסוכה הגדולה ברחוב שלמה  בחצר הקודש 
עם  מויז'ניץ,  האדמו"ר  בראשות   9:30 בשעה  בבני-ברק  המלך 
אושפיזין  המרכזי  המעמד  רביעי  ביום  ויז'ניץ.  חסידי  מקהלת 

דמשה בשעה 10 בערב. תפילת שחרית בשעה 10.
בחצר חסידות ויז'ניץ בית שמש: בכל ערב יערך טיש שמחב"ה 
הגדול  המדרש  בבית  החסידות,  מקהלת  עם  בערב   10 בשעה 
אהבת ישראל ברח' רבי יהושע ברמת בית שמש. ביום חמישי ג' 
יתחיל  הטיש  בערב,   9 המרכזית בשעה  ייערך שמחב"ה  חוה"מ 
במוצאי  ובמחולות.  בתופים  שמחב"ה  ריקודי  ואח"כ   ,9 בשעה 
שמח"ת יערך טיש נעילת החג ובאגלייטן למעונו של האדמו"ר 

כנהוג בויז'ניץ.
בחצר הקודש ויז'ניץ ירושלים: ייערך בכל ערב בסוכה הגדולה 
ברח' אדניהו הכהן בירושלים. ביום רביעי ליל אושפיזין דמשה 
ירושלים  מויז'ניץ  האדמו"ר  בראשות  המרכזי  שמחב"ה  יערך 
הקפות  מעמד  ייערך  תורה  שמחת  במוצאי  בארה"ק.  השוהה 

כמנהג חו"ל.
בחצר הקודש ווערצקי: בבית המדרש ברחוב השלושה בבני-

ברק. ליל הושענא רבה משנה תורה בשעה 8:30 לאחר מכן אמירת 
כל ספר תהילים, טיש נעילת החג במוצאי שמחת תורה בשילוב 
זריקת כ"ו תפוחים על ידי האדמו"ר כמנהג אבותיו. הקפות שניות 

בליווי תזמורות בשעה 9:00. 
בחצר הקודש זוועהיל: שמחת בית השואבה ביום רביעי ליל 
ברחוב  המוסדות  בנין  שבחצר  בסוכה  רבינו  דמשה  אושפיזא 
שמואל הנביא 26 בירושלים, ובמוצאי שמחת תורה הקפות שניות 
בית  בשכונת  הגדול  המדרש  בבית  תזמורת  בליווי   9:00 בשעה 

ישראל. 
ביום  ייערך  תורה  ספר  הכנסת  זוועהיל: מעמד  הקודש  בחצר 
רביעי אושפיזין דיעקב ב' דחוה"מ בשעה 5:30 אחה"צ לעילוי 
בתאונת  ל"ע  שנהרג  ז"ל  חשין  מאיר  יעקב  הבה"ח  של  נשמתו 
הנביא  שמואל  משה  גבעת  ברחובות  תעבור  התהלוכה  דרכים, 
לבית המדרש זוועהיל ברח' שמואל הנביא 73, לאחמ"כ תתקיים 
בית  ברחבת  בסוכה  האדמו"ר(  של  )אושפיזין  לכבוד  שמחב"ה 
המדרש ברחוב שמואל הנביא בירושלים הסמוכה לבית המדרש.

יו"ט  במוצאי  השואבה  בית  שמחת  זוטשקא:  הקודש  בחצר 
ראשון לכבוד אושפיזא דיצחק אבינו בשעה 8:30 בערב בסוכה 

שבסמוך לבית מדרש ברחוב באר מים חיים בב"ב. 
רביעי  ביום  השואבה  בית  שמחת  זידיטשוב :  הקודש  בחצר 
אושפיזין דמשה בשילוב טיש שיערוך האדמו"ר לרגל האירצייט 

בחור ישיבה דקר את חברו במודיעין עילית • בישיבה נערכו תפילות לרפואת הפצוע ומאות בחורים קיבלו על 
מהמאורע  הזעזוע  בעקבות  ציבור  תענית  החמורעצמם 

 סוכות 
בחצרות הקודש
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 סוכות 
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המדרש  בית  בסוכת  ראם,  בני  אב"ד  זצ"ל  שנייבלג  הגר"י  של 
זידיטשוב ברחוב רבינא בב"ב. 

בחצר הקודש חוג חתם סופר: שמחת בית השואבה המרכזית 
אלטמן  מאיר  יוסף  רבי  הרה"צ  'חוג'  וגאב"ד  האדמו"ר  אצל 
תתקיים במוצאי החג הראשון ליל אושפיזין דהגה"צ רבי יצחק 
שלמה אונגר זצ"ל גאב"ד ומייסד הקהילה בשעה 9 ורבע בערב 

בסוכה בחצר ביהמ"ד ברחוב אדמו"רי אלכסנדר בב"ב.  
בחצר הקודש טאלנא: טיש ושמחת בית השואבה ביום שלישי 
לרגל  בירושלים  פישל  ברחוב  המדרש  בבית  דיעקב  אושפיזא 

הילולת האדמו"ר רבי דוד מטאלנא זי"ע. 
שלישי  ביום  באשדוד  המדרש  בבית  טאלנא:  הקודש  בחצר 
דוד  רבי  האדמו"ר  הילולת  לרגל  בסוכה  טיש  דיעקב  אושפיזין 
מקהלת  בליווי  השואבה  בית  שמחת  מכן  ולאחר  זי"ע  מטאלנא 

'מזמור לדוד' טאלנא. 
בחצר הקודש טעמשוואר: האדמו"ר יערוך טיש ביום חמישי 
אושפיזין דאהרן ובמוצ"ש ליל הושענא רבה בשילוב סעודת דוד 
מלכתא משיחא בסוכת בית המדרש, במוצאי שמחת תורה יתקיים 
טיש נעילת החג בשילוב טיש יארצייט של האדמו"ר זצ"ל בשעה 
'ברכת  המדרש  בבית  שניות  הקפות  מעמד  לאחמ"כ  בערב,   6
אהרן' טעמשוואר ברחוב סוקולוב פינת רחוב הרב קוטלר בבני 

ברק. 
'תפארת  המדרש  בבית  אלעד:  טעמשוואר  הקודש  בחצר 
משולם' טעמשוואר בעיר אלעד, יערך שמחב"ה ביום חמישי ד' 
בעיר  ברח' המאירי  הבית מדרש  בסוכת  בערב   9 חוה"מ בשעה 

אלעד.
טיש,  תתקיים  בחוה"מ  ערב  כל  טשארנוביל:  הקודש  בחצר 
וביום חמישי אושפיזין דאהרן הכהן תתקיים שמחת בית השואבה 
בשעה 9 בערב בסוכת בית המדרש ברחוב רבי ינאי 34 באשדוד. 
בחצר הקודש טשרנוביל: האדמו"ר יערוך מידי ערב בשעה 8 
את שולחנו לרגל האושפיזין בסוכת בית המדרש הגדול ברחוב 
של  אושפיזין  ליל  חמישי  ביום  ייערך  המרכזי  והטיש  חבקוק, 

אהרן הכהן. 
בחצר הקודש טריסק: ביום שלישי טיש ושמחת בית השואבה 
לכבוד אושפיזין דמשה, הקפות שניות מוצאי שמח"ת בביהמ"ד 

ברחוב הרב סורוצקין בירושלים בשעה 8:30. 
תתקיים  המרכזית  השואבה  בית  שמחת  לוצק:  הקודש  בחצר 
ביום רביעי ליל אושפיזין דמשה בשעה 7:30 בערב, בליל שבת 

 9:45 בשעה  חוה"מ  שבת  לרגל  טיש  האדמו"ר  יערוך 
בערב ברחוב שמואל הנביא 85 בירושלים. 

את  יערוך  האדמו"ר  לעלוב:  הקודש  בחצר 
שולחנו ביום חמישי ג' דחול המועד ושמחת 

תזמורת  בליווי  המרכזית  השואבה  בית 
ואבוקות של אש כמסורת אביו האדמו"ר 
רבי שמעון נתן נטע מלעלוב זצ"ל, בבית 
מנחת  ברחוב  החסידות  של  המדרש 
יצחק בבית שמש, בליווי הקלידן מנדי 
קודם  החסידות.  ומקהלת  גולדברג 

כינוס  החסידות לכן  ילדי  לכלל 
ת  י ב במוצאי ב המדרש. 
ת  ח מ טיש ש יערך  תורה 
ת  ל י ע ולאחמ"כ נ החג 

ו  מ י י ק ת ת י ו פ ק ה
עד  ת שניות  ו ע ש ה

ת  ו נ ט ק ל ה ש
הלילה.

ר  צ ח ב

הקודש לעלוב בראנוביץ: בסוכת בית המדרש ברחוב בן ציון גול 
ביום  האושפיזין,  לכבוד  סעודה  תתקיים  לילה  בכל  בירושלים, 
הקדוש  היהודי  של  ההילולא  יום  לרגל  מרכזית  סעודה  חמישי 
רבא  בהושענא  מהסוכה  לפרידה  מיוחד  טיש  זי"ע.  מפשיסחא 
תורה  שמחת  במוצאי  תזמורת  בליווי  הקפות  הצהריים,  אחר 

בשעה 10:30. 
בחצר הקודש לעלוב ירושלים: ביום חמישי אושפיזין דאהרן 
יד בית המדרש  בערב יערוך האדמו"ר את שולחנו בסוכה שעל 
מפשיסחא  הקדוש  היהודי  הילולת  לרגל  ישראל  בית  בשכונת 

זי"ע, ולאחר מכן שמחת בית השואבה. 
בחצר הקודש מאקאווא: כל יום ייערך אושפיזין טיש בשעה 
4 אחה"צ שמחת בית השואבה המרכזי ביום רביעי ב' דחוה"מ 
אושפיזין דמשה רעיא בשילוב ההילולא של הרה"ק בעל הזכרון 
8 בערב בבית המדרש מאקאווא  זיע"א, בשעה  מנחם מפולגאר 

בקרית אתא. 
ביום  השואבה  בית  שמחת  מלעלוב:  מהרי"ד  הקודש  בחצר 
היהודי  של  היארצייט  בשילוב  הכהן  דאהרן  אושפיזא  חמישי 
המדרש  בית  בסוכת  בערב   7 בשעה  זי"ע.  מפשיסחא  הקדוש 

ברחוב בר אילן בירושלים. 
בשילוב  רבא  הושענא  ליל  טיש  מודז'יץ:  הקודש  בחצר 
 10 בשעה  השולחן  עריכת   - במוצ"ש  מלכה  ומלוה  שמחב"ה 
במוצאי   - שניות  הקפות  בב"ב.  חבקוק  ברחוב  ביהמ"ד  בסוכת 
של  הקטנות  השעות  עד  בביהמ"ד   11:00 בשעה  תורה  שמחת 
בקנרוט  אורי  של  תזמורתו  בליווי  אלפים,  בהשתתפות  הלילה 

ומקהלת חסידי מודז'יץ. 
בחצר חסידות מישקולץ: תיערך שמחת בית השואבה במוצאי 

החג הראשון ברחבה ברח' סלנט בפתח תקוה.
ערב  בכל  יערוך  האדמו"ר  בעלזא:  מכנובקא  הקודש  בחצר 
בית המדרש מדרש החדש ברח'  טיש בסוכה בשטח הבניה של 
האדמו"ר מגור 44 בב"ב. ביום רביעי ב' דחוה"מ יערוך האדמו"ר 
בבית  קודשים  צאן  טיש  יערך  שמח"ת  במוצאי  טיש.  פרנסה 

המדרש ברח' האדמו"ר מגור.
מאה  ברח'  המדרש  בבית  הרועים:  משכונת  הקודש  בחצר 
וכן  החג.  נעילת  הראשון  החג  במוצאי  בירושלים.   57 שערים 

במוצאי שמחת תורה יערך נעילת החג מיד לאחר מנחה. 
בחצר הקודש נאראל: ברחוב רש"י 3 בב"ב, האדמו"ר יערוך 
בית  שמחת  את  דחוה"מ  וג'  ב'  א'  חמישי  רביעי  שלישי  בימים 

השואבה בסוכה שברחבת בית מדרש בשעה 7 בערב. 
בחצר הקודש נדבורנה: ביו"ט ראשון של סוכות לאחר  תפילת 
האדמו"ר  קדישא  הסבא  הילולת  לרגל  רבא  קידושא  המוסף 
שלישי  ביום  בבישטנא.  הטמון  זיע"א  מנדבורנה  מרדכי  רבי 
חסידי  לכלל  המרכזית  השואבה  בית  שמחת  דיעקב  אושפיזין 
הגדולה  בסוכה  בערב   9 בשעה  האדמו"ר,  בראשות  נדבורנה 
בקרית נדבורנה בב"ב. ביום חמישי אושפיזין דאהרן שמחת בית 
האדמו"ר  בראשות  בערב   10 בשעה  הבחורים  לכלל  השואבה 
שיישא מדברותיו. הקפות שניות במוצאי שמחת תורה לאחר 
בהקפה  האדמו"ר  בריקוד  כשהשיא  החג  נעילת  טיש 
השישית. בקהילת נדבורנה באלעד ייערך ביום רביעי 
רבני  בראשות  השואבה  בית  שמחת  דחוה"מ  ב' 
הבית  בסוכת  בערב   9 בשעה  החסידות  ומשפיעי 

מדרש ברח' יהודה הנשיא 67 בעיר.
ר  צ ח הקודש נדבורנה אלעד: ביום ב

דיעקב  אושפיזין  שלישי 
בשעה 8 בערב תתקיים 
השואבה  בית  שמחת 
המרכזית בסוכה בחצר 
'באר יעקב'  בית המדרש 
במוצאי   .27 יאיר  בן  פנחס  ברחוב 
שמחת תורה תתקיים 
הקפות  מעמד 
 9 שניות בשעה 

בערב. 
ר  צ ח ב
ש  ד ו ק ה
ה  נ ר ו ב ד נ
 : א י נ א ב
יו"ט  במוצאי 
בבית  ראשון 

המדרש בשכונת הבוכרים ברחוב דוד בעיר. 
נדבורנה ביתר: שמחת בית השואבה המרכזית  בחצר הקודש 
ביום חמישי ליל אושפיזא דמשה רבינו בשעה 8:00 בערב במרכז 
שמחת  מוצאי  בעיר.    A בגבעה   22 קודש  אש  ברחוב  החסידות 

תורה יתקיים מעמד הקפות שניות ב9 בערב. 
בחצר הקודש נדבורנה ירושלים: האדמו"ר מנדבורנה ירושלים 
לרגל  ראשון  טוב  יום  במוצאי  השואבה  בית  שמחת  את  יערוך 
אושפיזין דיצחק וביום חמישי אושפיזין דאהרן, בסוכה הסמוכה 
שפריי.  איציק  הזמר  עם  בירושלים  עזרא  ברחוב  המדרש  לבית 

במוצאי שמחת תורה תתקיים מעמד הקפות שניות ב11 בלילה. 
בחצר הקודש נדבורנה צפת בראשות האדמו"ר, טיש ושמחת 
החג  במוצאי  העיר,  ועסקני  רבני  בהשתתפות  השואבה  בית 

הראשון של סוכות. 
בחצר הקודש נחלת יעקב: בראשות הרה"צ המשפיע רבי צבי 
מאיר זילברברג, ביום שלישי א' דחול המועד מעריב בזמן ר"ת, 
לאחר מכן עריכת השולחן ושמחת בית השואבה בבית המדרש 
החדש 'נחלת יעקב' ברחוב ברוכים 4 בירושלים, במוצאי שמחת 

תורה נעילת החג בשעה 8:00 ולאחר מכן הקפות שניות. 
בחצר הקודש סאדיגורה: ביום חמישי ג' דחול המועד יערוך 
גוטמכר  ברחוב  המדרש  בית  בסוכת  שולחנו  את  האדמו"ר 
לזקנו  יארצייט  טיש  בשילוב  ברק,  בבני  ה'  שיכון  בשכונת   10
 8:30 בשעה  זצ"ל  מסאדיגורה  אהרן'  ה'קדושת  בעל  האדמו"ר 
אחה"צ ולאחר מכן תתקיים שמחת בית השואבה. במוצאי שמחת 

תורה נעילת החג בשעה 6:00 בערב. 
שניות  הקפות  משה,  ישמח  בקרית  סאסוב:  הקודש  בחצר 

במוצאי שמחת תורה בבית המדרש הגדול בשעה 8:00.
סאטמאר ב"ב: כל ערב שמחת בית השואבה בסוכה הגדולה 
של  אושפוזין  רביעי  ביום  בעיר.   סאטמאר  בשיכון  הקהילה  של 

משה יש בבית מדרש ריקודים עד שעות הקטנות של הלילה. 
בחצר הקודש סטראפקוב: בליל יו"ט ראשון דסוכות ובמוצ"ש 
ליל הושענא רבא יערוך האדמו"ר את שולחנו בסוכת בית מדרשו 
יערוך  ניסנבוים. במוצאי שמחת תורה  ירושלים" ברחוב  “שערי 
יתקיים   12 ובשעה  בערב   8:00 בשעה  שניות  הקפות  האדמו"ר 
טיש נעילת החג ומנהג זריקת התפוחים בבית מדרשו ברחוב מאה 

שערים. 
המרכזית  השואבה  בית  שמחת  סטריקוב:  הקודש  בחצר 
הגדולה  בסוכה  דחוהמ"ס  א'  שלישי  ביום  הבחורים  לחבורת 
בסמוך לבית המדרש ברחוב מלצר בב"ב. ביום רביעי אושפיזא 
דמשה טיש ושמחת בית השואבה בסוכת בית המדרש, במוצאי 

שמחת תורה מעמד הקפת שניות. 
הטיש  ועריכת  בית השואבה  סטריקוב: שמחת  הקודש  בחצר 
 8.30 בשעה  דיעקב  אושפיזיא  הראשון  חוהמ"ס  שלישי  ביום 
בסוכת ביהמ"ד של האדמו"ר ברחוב צפניה 24 בירושלים. עריכת 
השולחן בליל הושענא רבה בשעה 11 במוצאי החג ייערכו הקפות 

שניות בליווי תזמורת. 
בחצר הקודש סלאנים: בכל ערב שמחת בית השואבה בשילוב 
ללא  בירושלים,  טוב  דורש  ברחוב  המדרש  בית  בסוכת  טיש 
תזמורת, בהקפות שניות לאחר הטיש נעילת החג בליווי תזמורת. 
שלישי  בימים  השואבה  בית  שמחת  סלונים:  הקודש  בחצר 
ראשון  וביום  בערב,   8:30 בשעה  המועד  דחול  וג'  א'  וחמישי 
בבית  בבוקר   10:30 בשעה  טיש  האדמו"ר  יערוך  רבה  הושענא 
ברחוב  המדרש  בבית  בירושלים.  סלנט  ברחוב  הגדול  המדרש 

דונולו בבני ברק ביום רביעי ב' דחול המועד. 
תתקיים  בחיפה,  ויז'ניץ  ברמת  ויז'ניץ:  סערט  הקודש  בחצר 
שמחת בית השואבה מדי ערב בשעה 9:30 בערב בסוכה הגדולה 
ב'היכל הטישים' החדש. במקום מבצעת מקהלת סערט ויז'ניץ את 

הניגונים הייחודיים של החצר בניצוחו של ר' חיים בנט. 
בחצר הקודש ספינקא: כמידי ערב בבית המדרש ברחוב דונולו 
בבני ברק, ביום שלישי א' דחול המועד אושפיזין דיעקב בשעה 
8:30 שמחת בית השואבה המרכזית בריקוד הלפידים המסורתי 
עם תזמורתו של רפי שטיין והזמר שלמה גובי, בליל הושענא רבה 

תתקיים טיש בשעה 9:30 בערב. 
בחצר הקודש ספינקא בני ברק: תתקיים שמחת בית השואבה 
בשילוב טיש יארצייט ה-42 שנים של האדמו"ר רבי נחמן כהנא 
ראשון  יו"ט  במוצאי  האדמו"ר,  בנו  בראשות  זיע"א,  מספינקא 
דמשה  אושפיזא  בליל  רביעי  ביום  בערב,   8:45 בשעה  דסוכות 
נחמן'  'אהל  המדרש  בית  בסוכת  טיש  האדמו"ר  יערוך  רבינו 

ספינקא ברחוב יהושע 9 בבני ברק. 
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בחצרות הקודש

טיש  ראשון  יו"ט  במוצאי  גני-גד:  ספינקא  הקודש  בחצר 
אושפיזין דיצחק, ביום חמישי ליל אושפיזא דאהרן הכהן בשעה 
בסוכה  תורה,  משנה  לאחר  הושע"ר  ליל  במוצ"ש  בערב,   9:30

שעל ידי בית המדרש ברחוב גני גד 2 בבני ברק. 
בחצר הקודש ערלוי: האדמו"ר מערלוי יערוך טיש ביום רביעי 
אושפיזין דמשה לרגל האושפיזין של האדמו"ר בסוכה הגדולה, 
בבית  החג  נעילת  טיש  האדמו"ר  יערוך  תורה  שמחת  במוצאי 

מדרש הגדול ברחוב יותם בשכונת קטמון בירושלים.  
ראשון  יו"ט  בליל  הטיש  עריכת  פיטסבורג:  הקודש  בחצר 
יומא דהילולא של הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנא  של החג לרגל 
זיע"א בשעה 22:00, שמחת בית השואבה המרכזית ביום רביעי 
לכבוד  טיש  עריכת  בשעה:20:30.  הטיש  עריכת  דחוה"מ  ב' 

האושפיזין בכל לילות חוה"מ בשעה 21:30. 
בית  שמחת  תתקיים  ערב  בכל  קרלין:  פינסק  הקודש  בחצר 
הת"ת  ברחבת  בסוכה   ,8:30 בשעה  טיש  בשילוב  השואבה 
בשכונת בית ישראל בירושלים, ביום חמישי אושפיזין דאהרן - 

שמחת בית השואבה המרכזית. 
ביו"ט  ברק,  בבני  הרצוג  בקריית  פרמישלאן:  הקודש  בחצר 
רבא  קידושא  יתקיים  שחרית  תפילת  לאחר  סוכות  של  הראשון 
זיע"א,  מנדבורנה  מרדכי  רבי  האדמו"ר  של  ההילולא  לרגל 
בלילה   10 בשעה  טיש  האדמו"ר  יערוך  הושע"ר  ליל  במוצ"ש 
משנה  לאחר  מלכה  מלווה  בשילוב  המלך  דוד  אישופיזא  לרגל 
לשעות  עד  בערב   9 בשעה  מרכזי  שניות  הקפות  מעמד  תורה. 
הקטנות של הלילה, כשעשרות ספרי תורה מוצאים מארון הקודש 

ומונחים על הבימה כמסורת של שנים.
בחצר הקודש צאנז: האדמו"ר עורך את שולחנו כל ערב בשעה 
הסמוכה  הגדולה  בסוכה  יום  אותו  של  האושפיזין  לכבוד   8:00
במוצאי  החסידות.  של  תזמורת  בלווי  הטיש  הגדול.  לביהמ"ד 
)טיש  נעילת החג הנקרא העפל טיש  שמחת תורה מתקיים טיש 
זורק האדמו"ר תפוחים לעבר החסידים, הרואים  בו  התפוחים(, 
בכך ישועות. בסיומו מתחיל מעמד ההקפות השניות הנמשך עד 
תיערך  בב"ב,  הלוי  יהודה  ברחוב  צאנז  המדרש  בבית  הבוקר. 
 9 בשעה  ראשון  יו"ט  במוצאי  המרכזית  השואבה  בית  שמחת 

בערב. 
בחצר הקודש קאליב: האדמו"ר מקאליב יערוך טיש בשילוב 
שמחת בית השואבה ביום שלישי אושפיזין דיעקב בשעה 8 בערב 

בבית המדרש קאליב ברחוב חנה בירושלים. 
שלום'  'עטרת  המדרש  בבית  קאמרנא:  הקודש  בחצר 

בשכונת ארזי הבירה בירושלים ביום רביעי ב' דחוה"מ 
הגדולה  בסוכה  הטיש  עריכת  דמשה  אושפיזין 

תורה  משנה  קריאת  השואבה,  בית  ושמחת 
ועריכת השולחן בליל הושענא רבא בשעה 
בליווי  שניות  והקפות  החג  נעילת   ,8:30
תזמורת במוצאי שמחת תורה בהיכל בית 

המדרש. 
אלעד:  בעיר  חסידים  קהל  בחצר 
השואבה  בית  שמחת  תתקיים 
דחה"צ  א'  שלישי  ביום  המרכזית 
רבי  הגאון  בראשות 

ל  א ר ש רב י הורביץ  זושא 
ת  ל י ה החסידים בעיר, ק
ה  ע ש בסוכה ב  9

בית  ש שע"י  ר ד מ ה
קהל  החדש 

חסידים ברח' 
 13 מאיר  רבי 

בעיר אלעד.
בשעה  שולחנו  את  יערוך  האדמו"ר  קוזמיר:  הקודש  בחצר 
8:30 יום רביעי ב' דחוה"מ לכבוד אושפיזין דמשה בסוכה שעל 
תורה  ובמוצאי שמחת  בבני-ברק,  רש"י  ברחוב  בית מדרשו  ידי 
ייערך מעמד ההקפות שניות בשעה 9:30 בערב בליווי תזמורת 
כאשר במרכזה ההקפה השישית שהוקדשה על ידי האדמו"ר בעל 

ה'אמרי אש' ממודז'יץ זצ"ל לקדושי השואה. 
של  האושפיזין  לרגל  טיש  יתקיים  קוז'ניץ:  הקודש  בחצר 
בערב   19:00 בשעה  המועד  דחול  ג'  רביעי  ביום  האדמו"ר 
שע"י  בסוכה  והסביבה,  אביב  תל  מתושבי  רבים  בהשתתפות 
בית המדרש קוז'ניץ ברחוב שרת פינת ויצמן, בכל הימים סעודת 

אושפיזין בשעה 11:00 בבוקר בסוכת בית המדרש. 
שלישי  ביום  השואבה  בית  שמחות  קוידינוב:  הקודש  בחצר 
 22 מהרש"ל  רחוב  הישיבה  ברחבת  בסוכה  דיעקב  אושפיזא 
בשעה 9:15. הקפות שניות במוצאי שמחת תורה בהיכל הישיבה 

בשעה 9:30 בערב. 
בעלזא  ברחוב  המדרש  בבית  ויז'ניץ:  קוסוב  הקודש  בחצר 
ברמת בית שמש, תתקיים שמחת בית השואבה במוצ"ש בשילוב 

טיש לרגל הושענא רבא בשעה 10 בערב. 
בחצר הקודש קופיטשניץ: בבית המדרש 'אביר יעקב' ברחוב 
ד'  ליל  חמישי  ביום  הטיש  יתקיים  בירושלים,   33 תורה  עזרת 
מתפלל  חוה"מ  של  א'  ביום  השואבה.  בית  שמחת  דחוה"מ 
המערבי,  בכותל  מוסף  תפילת  חסידיו  קהל  עם  יחד  האדמו"ר 

מעמד הקפות שניות אחרי נעילת החג ומעריב. 
את  תשמח  החסידות  תזמורת  סטולין:  קרלין  הקודש  בחצר 
אבינועם  ברחוב  הגדול  המדרש  בית  בהיכל  ערב  בכל  האלפים 

ילין בירושלים. 
ברחובות,  בקריה  המדרש  בבית  קרעטשניף:  הקודש  בחצר 
האדמו"ר יערוך כל ערב בשעה 9:00 בסוכה הגדולה את שולחנו, 
תורה מעמד הקפות שניות עם מקהלת האחים  ובמוצאי שמחת 

הומינר בניצוח בעל המנגן משה דוב הומינר. 
בחצר קרעטשניף ירושלים: בכל ערב שמחת השואבה בסוכה 
תתקיים  דמשה  אושפיזין  רביעי  ביום  מדרש,  לבית  שבסמוך 
שמחת בית השואבה המרכזית בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה 
לבית המדרש בסעודת המצווה יחלק האדמו"ר “פרנסה ברויט" 
הרשקוביץ  יואלי  האורגניסט  יופיע  בשמחה  לפרנסה,  כסגולה 
והזמר אלי ווייס.  הקפות ליל שמחת תורה בחצות הלילה בשעה 
המדרש  בבית  בערב   10 בשעה  שניות  הקפות  מעמד   . 12:30

ברחוב אבינועם ילין בירושלים. 
בחצר הקודש קרעטשניף סיגעט: האדמו"ר יערוך מידי ערב את 
שולחנו בסוכה ברחבת ביהמ"ד קרעטשניף ברחוב רפפורט בי-ם. 
ביום רביעי ליל ג' חוה"מ אושפיזין דמשה יתקיים מעמד הכנסת 
ספר תורה 'דעם רבין'ס לזכות האדמו"ר, התהלוכה תצא בשעה 
6:30 מבית הרה"ח ר' יוסף אייכל ברח' הושע 6 בירושלים לעבר 
המרכזית  השואבה  בית  שמחת  תיערך  לאחמ"כ  המדרש,  הבית 
בשעה 9:30 בערב בסוכה הגדולה ברחבת ביהמ"ד קרעטשניף 
יחלק  האדמו"ר  בקרעטשניף  כנהוג  האדמו"ר  בראשות 
לחם כסגולה לפרנסה. נעילת החג אחרי מנחה בשמחת 

תורה בשעה 6:30 והקפות שניות בשעה 10:30. 
טיש  האדמו"ר  יערוך  ראדזין:  הקודש  בחצר 
בשילוב שמחב"ה ביום חמישי ג' דחוה"מ בשילוב 

ש  י ט האדמו"ר ה אביו  של  יארצייט 
בשעה  זיע"א  מראדז'ין 
מלון  בסוכת  בערב   8

ויז'ניץ.
הקודש  בחצר 
ראחוב: יום-טוב סוכות: 
'קידושא  יתקיים  התפילה  אחרי 
יומא  לכבוד  רבא' 
דהילולא של זקינו 
האדמו"ר  של 
מרדכי  רבי 
ה  נ ר ו ב ד נ מ
ביום  זצ"ל. 
 - רביעי 
ן  י ז י פ ש ו א
בשעה  דמשה: 
יתקיים   9:00

האדמו"ר  של  חותנו  של  דהילולא  יומא  לרגל  המרכזי  הטיש 
וחבר בד"צ  ראם  בני  זצ"ל אב"ד  ישעיה שנייבלג  רבי  - הרה"צ 
מחזיקי הדת בעלזא, במוצ"ש ליל הושענא רבא - קריאת “משנה 
תורה" על ידי האדמו"ר בשעה 9:30, לאחר מכן יתקיים “טיש". 
הקפות שניות: בביהמ"ד ראחוב ברחוב ברקאי 20 רמת גן בשעה 
8:30 בשילוב “פרקי שירה וחזנות" בליווי תזמורות עם החזנים 

אהרן אהרוני ומאיר בלוך. 
בחצר הקודש רחמסטריווקא : כל ערב בסוכה הגדולה ברחבת 
בירושלים.   80 גוש  בשכונת   10 משה  גבעת  ברח'  מדרש  הבית 
השעות  עד  שניות  הקפות  מעמד  יערך  תורה  שמחת  במוצאי 

הקטנות של הלילה.
בחצר הקודש שאץ: שמחת בית השואבה ביום שלישי אושפיזא 
דיעקב, בשעה 9 בערב בבית המדרש שאץ ברחוב אדמו"רי שאץ 

בב"ב. 
השואבה  בית  שמחת  בחיפה,  ויז'ניץ:  שאץ  הקודש  בחצר 
ליל  רביעי  וביום  דיצחק,  ליל אושפיזא  יום טוב ראשון  במוצאי 
אושפיזא דמשה רבינו בסוכה בסמוך לבית המדרש ברחוב הרצל 

בעיר. 
בחצר הקודש שבט הלוי: הגרח"מ וואזנר גאב"ד זכרון מאיר 
יישא ביום שלישי א' דחוה"מ לאחר מנחה שיעור בענייני דיומא 
בבית המדרש הגדול ברח' דסלר בזכרון מאיר בב"ב, ביום רביעי 
כינוס  בשילוב  השואבה  בית  שמחת  יערך  משה  של  אושפיזין 
לובלין  חכמי  המדרש  לבית  בסמוך  בסוכה  השנתי  התלמידים 

ברחוב דסלר בב"ב. 
אושפיזין  רביעי  ביום  אשדוד:  אמונים  שומרי  הקודש  בחצר 
המדרש  בית  בסוכת   - האדמו"ר  של  האושפיזין  יום   – דמשה 
ברחוב בעל הנס ברובע ז' באשדוד, באושפיזין דוד טיש מלווה 

מלכה, נעילת החג הקפות שניות בליווי תזמורת. 
בחצר הקודש שומרי אמונים בני ברק: ביום חמישי ג' דחוה"מ 
קדישא  כהנא  דאהרן  האושפיזין  לכבוד  המרכזי  הטיש  יתקיים 
בתופים  חג  שמחת  יהיה  לאחמ"כ  ומיד  ביהמ"ד  שע"י  בסוכה 

ומחולות בביהמ"ד הגדול ברחוב שפת אמת 3 בב"ב. 
שניות  הקפות  מעמד  ירושלים:  אמונים  שומרי  הקודש  בחצר 

בהיכל בית המדרש בשכונת מאה שערים בירושלים. 
השואבה  בית  שמחת  טיש  גת:  קרית  אמונים  שומרי  בחצר 
במוצאי יום טוב ראשון בסוכת האדמו"ר ברחוב בית יוסף בקרית 

גת. 
ביום חמישי אור  בחצר הקודש שידלובצא: תיערך שמחב"ה 
היהודי  השולשלת  לראש  הילולא  סעודת  בשילוב  תשרי  לי"ט 
הדשו מפשיסחא בסמוכה שמאחורי הבית מדרש ברח' אהלי יוסף 
הקפות  יערך  תורה  שמחת  במוצאי  בירושלים.   80 גוש  בשכונת 

שניות בשעה 8:45 בערב.
שניות  הקפות  מעמד  ייערך  ישראל:  תהילות  הקודש  בחצר 

בשעה 12:30 בלילה בראשות הגה"צ ר' אהרן צבי רומפלר. 
שערים  מאה  בשכונת  יצחק:  אברהם  תולדות  הקודש  בחצר 
ומקהלה  תזמורת  עם  השואבה  בית  שמחת  ערב  כל  בירושלים, 
תתקיים  דחוה"מ  ב'  רביעי  ביום  בערב   9:30 בשעה  מורחבת, 
מעמד סיום סדר נזיקין במסגרת מפעל התורה דף הקהילה, הסיום 
בליווי  מפוארת  סעודה    7:10 בשעה  הגדולה  בסוכה  יתקיים 
שיר  בכלי  החג  נעילת  טיש  המשך  החג  במוצאי  וזמר.  שיר  כלי 
וזמר מזמן ר"ת עד כשעתיים לאחמ"כ הטישים בסוכה הגדולה 

שהוקמה ברחבה של החסידות בצומת הרחובות סלנט – חנן. 
בחצר הקודש תולדות אהרן: בשכונת מאה שערים כמסורת רב 
השנים גם השנה תתקיים חגיגת שמחת בית השואבה הגדולה עם 
תזמורות מורחבת ומקהלת החסידות 'האחים סטאריק', בכל לילה 
בשעה 9:00 ובמוצאי יו"ט הראשון בשעה 9:45 בערב. המעמד 
דאהרן  אושפיזין  חמישי  יום  חוה"מ,  של  האחרון  בליל  המרכזי 
אהרן  מתולדות  האדמו"ר  בראשות  אלפים  בהשתתפות  הכהן 
בשירת “המלוכה והממשלה" כשלצד האדמו"ר יושבים הגאב"ד 
חוה"מ  שבת  בליל  דיוסף  אושפיזין  בליל  כמו"כ  י-ם.  והראב"ד 
עורך האדמו"ר טיש מיוחד שבה הוא מחלק פרנסה ברויט לחם 
תורה  שמחת  במוצאי  שניות  ההקפות  מעמד  לפרנסה.    כסגולה 
יערך  לאחמ"כ  הלילה  של  הקטנות  השעות  עד  הלילה  בחצות 

מעמד שאו שערים.
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לאחר אירוע מוחי פתאומי, נפטר באטלנטה החזן והמאסטרו ד"ר מרדכי סובול ז"ל, מי שנחשב לאחת 
הדמויות המובילות בהחייאת החזנות בימינו

 גדולי ישראל מרן שר התורה הגר”ח קנייבסקי 
 – החליטו  כהן  הגר”ש  ה’מועצת’  נשיא  ומרן 

משה ליאון יהיה המועמד לראשות העיר

ד"ר מרדכי סובול ז"ל

דרמה ירושלמית: 
ש”ס ודגל 

תומכות בליאון

יצחק לרר

פטירתו  לנוכח  ובעולם  בארץ  החזנות  חובבי  בקרב  הלם 
הפתאומית של החזן והמאסטרו הישראלי ד"ר מרדכי סובול ז"ל 
בתחילת השבוע. סובול, בן 67, נפטר בבית החולים באטלנטה - 
שם אושפז במצב קשה לאחר אירוע מוחי קשה שעבר ממש בעת 

האחרונה.
יורק.  ד"ר סובול, עבר לפני התיבה בראש השנה כדרכו בניו 
התפילות עברו ללא כל סימן חריג לבעיה בריאותית. לאחר ראש 
שם  החולים  לבית  והובהל  המפורסם  המנצח  התמוטט  השנה 

אובחן עם מפרצת במוח.
סובול הורדם והונשם ללא הכרה, עד שביום ראשון השיב את 
איתו  היו  ובתו,  בני משפחתו הקרובים, אשתו  לבוראה.  נשמתו 
במהלך החג, בנו האחד הגיע מישראל ובן נוסף ששהה בברזיל 

הגיע אף הוא לשהות לצד מיטתו בבית החולים באטלנטה.
"יובל",  אנסמבל  של  ומנצח  המוזיקלי  כמנהל  שימש  סובול 

המורכב מתזמורת סימפונית וממקהלת חזנות, הפיק עימם מספר 
קונצרטים בשנה ונחשב לאחד האנשים היותר בולטים בהחייאת 
החזנות והבאתה למאזינים בני זמננו. בנו המוזיקאי אופיר סובול 

פעל יחד עמו פעמים רבות.
כמו כן, הגיש מרדכי סובול את התכנית "לפני התיבה" ברדיו 
קול חי בכל יום שישי בצהרים, המגישה מגוון של יצירות חזנות 

מכל הזמנים ונחשבת לאחת התכניות הוותיקות ביותר בקול חי.
בעולם,  המובילים  החזנים  את  השנים  במהלך  הכשיר  סובול 
וייס,  צבי  אדלר,  חיים  למר,  יעקב  הלפגוט,  מאיר  יצחק  ובהם 
פעולה  שיתף  שערך,  הרבים  בקונצרטים  ועוד.  הרשטיק  נתנאל 
הן עם החזנים המובילים בעולם, אותם טיפח מתחילת הקריירה 
שלו, והן עם זמרים ישראלים כמו דוד דאור ועמיר בניון. בסרט 
בו הוא השתתף חיבר סובול עבור יהורם גאון את השיר "הבט 
"לפני התיבה"  רבות הגיש את התוכנית  משמים". במשך שנים 

ברדיו קול חי.
וציוני  יהודי  היה  "סובול  כי  סיפרו  ומקורביו  בקרב משפחתו 

הארץ  את  לעזוב  הצעות  עשרות  קיבל  אשר  אבריו,  רמ"ח  בכל 
ולשמש כחזן בחו"ל, אך סירב לכולן".

״הצטערתי  מסרה:  רגב,  מירי  והספורט,  התרבות  שרת 
להתבשר על פטירת ד"ר מרדכי סובול, בעל נפש יהודית וציונית, 
אחד מגדולי החזנים של עמנו. מרדכי ז"ל הנגיש את עולמן של 
החזנות ומוזיקת הנשמה היהודית ופתח שערי ניגון יהודי לקהלים 
רבים ומגוונים. מרדכי היה יוצר, חזן וגשר של תרבות בין חלקי 
עמנו בארץ ומעבר לים. לכתו בימים הנוראים, ימים של אמירת 

סליחות, מסמלת יותר מכל את מפעל חייו. יהי זכרו ברוך!״
להמיר מתקליטים - לדיסקים, אלפי קטעי  עוד מעיסוקו היה 
חזנות ישנים של ענקי החזנים לאורך כל הדורות, בתוספת עיבוד 
תזמורתי חדיש - שנשארו לפלטה על תקליטים ישנים שכוחים. 
את  בחזנות שכללו  ישנים  תקליטים  אלפי  היו עשרות  בבעלותו 

האוסף הגדול של החזן רביץ ז"ל שמסר לו אותם לפני פטירתו.

אלי כהן

להחלטה  השונים  המועמדים  ציפו  בהם  ארוכים  חודשים  לאחר 
בנוגע לתמיכתן של דגל התורה וש”ס במרוץ לראשות העיר ירושלים, 
כשמחד גיסא ניצב המועמד מהפעם הקודמת – משה ליאון, ומאידך 
איש ‘אגודת ישראל’ סגן ראש העיר יוסי דייטש, שזכה גם לתמיכת 

הגר”ב סולובייצ’יק, מרבני ‘דגל התורה’ בירושלים.
יום כיפור פורסמה החלטתם של גדולי ישראל,  כאמור, במוצאי 
מרן שר התורה הגר”ח קנייבסקי ומרן נשיא ה’מועצת’ הגר”ש כהן 
כי משה ליאון יהיה מועמד הסיעות ש”ס ודגל התורה לראשות העיר.
של  לאמונם  שזכיתי  “לאחר  בתגובה:  נמסר  ליאון  משה  ממטה 
גדולי ישראל זצ״ל מרן הרב שטיינמן ומרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל, 
בעבר,  אני נרגש לקבל היום את תמיכת מרנן ורבנן גדולי התורה: 
ואני מודה להם  כהן  והגאון חכם שלום  קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון 

שנתנו בי את אמונם. 
בי, מרגשת  "דגל התורה  תנועת  ושל  תנועת ש"ס  "התמיכה של 
העיר.  תושבי  ובעבור  בעבורי  בשורה  ונושאת  הלב,  את  ומחממת 
תמיכה זו מצטרפת לתמיכתם של ציבורים גדולים ומגוונים בי, וללא 
ספק מהווה נדבך חשוב מאד בדרכי להיבחר לתפקיד ראש העיר. אני 
ולתושביה  לירושלים  לדאוג  שאוכל  ומשוכנע  ואמונה  תקווה  מלא 
העיר  את  אוהב  אני  הגדולים.  לימיה  אותה  להחזיר  השם  ובעזרת 
ואוהב את תושביה, ואעשה כל שביכולתי על מנת שלא לאכזב אותם 

ולהצדיק את התמיכה בי.
אהיה  כי  וגווניה  חלקיה  כל  על  העיר,  תושבי  לכל  מבטיח  “אני 
ראש עיר שדלתו ולבו פתוחים לכל, עם דאגה כנה לכל אחת ואחד 

מהתושבים ודאגה לחיים המשותפים של כולנו בעיר".
בי  לתמיכה  תצטרף  ישראל  שאגודת  מקווה  "אני  הוסיף:  ליאון 
ולחזית חרדית אחידה כפי שהיה בבחירות האחרונות. כולל ובפרט 
ידידי כאח לי סגן ראש העיר יוסי דייטש. מקומו של הציבור החרדי 
וכך  האחרונות  השנים  בחמש  מלא  בשת"פ  יחד  עבדנו  איתי,  הוא 

נמשיך גם בחמש השנים הבאות לפחות”.
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אאאאאאא

אב''ד דינוב בדינר לטובת הכוללים

עם הרה''צ אב''ד טשעקוואבדינר לרשת הכוללים אמרי בינה פאר שמואל

בביקור אצל האדמו''ר מוועין

הגאב''ד מעניק הוקרה לנגיד ר' אלחנן פרידמן 
יו''ר קרן תולדות אלעזר

שמחת הברית לנין מרן האדמו"ר מבעלזא

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי בערב ומוצאי יום הכיפורים

גאב"ד חוג חת"ם סופר ירושלים הרה"צ 
רבי אהרן שמואל פרנקל בביקור 

בארה"ב לרגל המגבית השנתית לרשת 
הכוללים "אמרי בינה - פאר שמואל"
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צילומים:

אנשיל בעק

אברומי ברגר

יהושע פרוכטר 

מראה כהן

האדמו"ר מויז'ניץ בערב ומוצאי יום הכיפורים

מרן הגר"ש כהן והגר"ש בעדני 
במוצאי יום הכיפורים בישיבת 'פורת יוסף' 

מסע הלווית הגאון הצדיק רבי אליהו 
כץ זצ"ל אב"ד סאטמר בבי ברק 
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 זמני שהוא קבוע

יעברו  ישראל  בני  המוני  בפתח.  הסוכות  חג 
לסוכתם  הארעי,  לדירת  המרווחת  מדירתם 
קבוע  יותר  דבר  ״אין  הביטוי:  לשון  המהודרת. 
מדרכה  זמני,  כביש  חלוטה...  עובדה  זו  בישראל  מזמני״. 
במדינות  לקבוע.  זמנית  הופך  חלקי/זמני,  אישור  זמנית, 
הייקיות,  ובשוויץ  בגרמניה  קיים.  הכלל  פחות,  מתוקנות 
להקפיד  צריכים  זמני׳  ב׳דבר  גם  שונה,  מתורגם  הכלל 

בפרטים, ׳כמו על קבוע׳. הלוואי עלינו. 
בשנות ה80 אמרו: ׳ישראל - אמריקה בקטן׳. כשהכוונה, 
בסופו של יום, באיחור, אבל הכל מגיע לישראל. ישראל-

הקטנה מחקה ומעתיקה את ארה״ב הגדולה בכל אורחות 
האלקטרוני,  בעידן  ולרע.  לטוב  תרבותה,  מנהגיה,  חייה, 
הזמנים התקצרו. אתמול שם, היום כאן. לפעמים, ההבדל 

רגע קט. 
בשתי המדינות השלטון בידי הימין. בישראל מזה עידן 
דונאלד טראמפ  לכהונת  ועידנים, בארה״ב כמעט שנתיים 
רצופות.  16 שנות שלטון דמוקרטי  הרפובליקאי שהחליף 
גם בארה״ב השמאל והמחנה הליברלי לא סולח, לא שוכח, 
ובעיקר לא מסכים. גנבו להם את ירושת אבותיהם - המדינה. 
בשיטות דמוקרטיות, חיללו ושדדו את הדמוקרטיה הגדולה 
והליברלים  שהתקשורת  שנתיים  כבר  בארה״ב  בעולם. 
מסתכלים על ממשל טראמפ כתאונה, ממשל זמני, מתפורר. 
הנשיא  הרע,  במקרה  מתחלף.  טו,  טו  או  הטוב  במקרה 

המכהן מודח על ידי הקונגרס והסנאט.
בפועל, דונאלד טראמפ מבוסס היטב בכסאו. הסקנדלים 
המתרגשות  הסערות  הבית,  מתוך  החשיפות  היום-יומיים, 
מדי יומיים, לא פורעות לו אפילו את הבלורית המלאכותית. 
מבחינתו הכל מושלם, אישית, הוא בדרך לקדנציה הבאה. 

׳להמשיך לעשות את ארה״ב גדולה׳.
ושנאה  אמוציות  ללא  עובדתית,  מעשית,  בבחינה 
משנתו  את  ליישם  מצליח  טראמפ  דונאלד  מוקדמת, 
תחומי  בכל  מורגש  זה  בארה״ב  והמדינית.  הפוליטית 
המתחדש.  התעשייתי  ובייצור  בכלכלה  בעיקר  החיים, 
מיליוני משרות,  נמוכים היסטורית, תוספת  אחוזי אבטלה 
הזה,  ׳הטוב׳  כשלכל  בכיס.  וכסף  עבודה,  ג׳ובים-מקומות 
דרכו  הבינלאומי,  והמעמד  הלאומי  הכבוד  חיזוק  מצטרף 
של טראמפ לקדנציה נוספת סלולה. ״הארעיות״ של ממשל 
טראמפ בעיני השמאל והרדיקלים בארה״ב, יכולה להתברר 
כדבר הקבוע ביותר בפוליטיקה האמריקאית בעידן החדש.  
לעידן  יורש  מחפשים  לא  עוד  הרפובליקאית  במפלגה 
מסודרים.  הם  הבאות  שנים  ל6  לפחות  טראמפ.  שאחר 
הנשיא  סגן  פנס  מייק  שאחרי,  ליום  שמוזכרים  השמות 
לקו  בולטים  נציגים  שניהם  באו״ם,  השגרירה  היילי  וניקי 
שמכתיב  הבינלאומית  החוץ  במדיניות  והתקיף  הבוטה 
איראן, הריב הכלכלי עם  דונאלד טראמפ. הסנקציות מול 
קנדה וסין מבלי למצמץ, העוינות כלפי אירופה שהתרגלה 
מתחסדת  הבלתי  המדיניות  ומשאביה,  ארה״ב  את  לנצל 
מדיני,  פוליטי  כיוון  שינוי  מראים  ארדואן,  הסולטאן  מול 

שמוכיח את עצמו.
לצד  בוושינגטון,  הפלשתינאית  השגרירות  סגירת 
הפליטים  ארגון  לאונר״ה  האמריקאית  התמיכה  ביטול 
חולים  לבתי  האמריקאי  בסיוע  הקיצוץ  הפלשתינאי, 
פלשתינאים שמטפלים בחולי הרשות ורצועת עזה, הקיצוץ 
מלמדים  ארה״ב,  ע״י  שמומנו  נוספים  בפרויקטים  החד 
קושנר,  ג'ארד  מגדיר  אותה  במזה״ת,  חדשה  מדיניות  על 
יועצו וחתנו של הנשיא דונלד טראמפ: לפלשתינים "הגיע 

הממשל  נגד  ההכפשות  לאחר  הכספי,  הסיוע  את  להפסיד 
האמריקני".  

צריך  ושהיה  שנוצרו,  שקרים  מדי  יותר  "היו  לדבריו, 
דברים  עם  להתמודד  זה  צריכים  שאנחנו  מה  כל  לשנות. 
הנכון.  את הדבר  לפחד לעשות  ולא  אותם  רואים  שאנחנו 
אמת".  שלום  להשיג  יותר  רב  סיכוי  יש  מכך,  כתוצאה 
מקומות  ובשאר  במזה״ת  החדשה  האמריקאית  המדיניות 
בבחירות  מנצח  קלף  ותהווה  עצמה  את  מוכיחה  העימות, 

הבאות לנשיאות וגם בבחירות האמצע לקונגרס. 
באם הדמוקרטים בונים על חילופי שלטון זריזים והחזרת 
במישור  טראמפ  של  הצלחותיו  הליברלית,  ההגמוניה 
בינלאומית,  ומדיניות  פוליטי  פנימי,  מדיני  הכלכלי, 
רפובליקאית  הגמוניה  והמשך  נוספת  קדנציה  לו  יבטיחו 
שלל  התכופים,  הפיטורים  למרות  אחריו,  גם  תקיפה 
בטראמפ  הקשורות  ההדלפות,  השערוריות,  האירועים, 
אישית ובשיטות ממשלו. ברק חוסיין אובמה שנחלץ לעזור 
למועמדי הדמוקרטים בבחירות האמצע, לא שובר שוויון. 

התקשורת  חוקרת,  המשטרה  בדיחה.  כבר  זו  בישראל 
ומאשים,  מאיים  קוצף,  השמאל  כרגיל,  ומנפחת  עוינת 
והתזמורת מנגנת. ממשלות בראשות הליכוד הופכות להיות 
הדבר הקבוע ביותר בביצה המקומית. משאלי דעת הקהל 
מנסה  התקשורת  באם  גם  האמיתי,  הסיפור  את  מספרים 

לעוות או ליפות את המציאות לפי האג׳נדה שלה.
הכוכב העכשווי שביכולתו לשנות את המפה, הרמטכ״ל 
והנפוח  המפולג  שהמרכז-שמאל  הפנים,  גנץ  בני  לשעבר 
מאגו ויצרים אישים לא מסוגל להתאחד סביב מועמד שייתן 
פייט לנתניהו, רב אלוף בני גנץ מועמד טבעי לתפקיד שר 
קיימת  קונסטלציה  בכל  הבאה.  בממשלה  חוץ  או  בטחון 
שגנץ יבחר, הוא יהיה מספר 2 או 3 במקרה הטוב. כמספר 
רבים  בכיר,  תיק  יקבל  לא  גנץ  גבאי,  אבי  או  לפיד  של   2

סיכוייו להתאדות על ספסלי האופוזיציה. 
חוסמת  מגעים,  ניהל  הוא  איתו  שגם  לליכוד  הצטרפות 
הפוליטית.  המפה  מרכז  על  להשתלטות  בעתיד  דרכו  את 
הברירה המסתמנת כעדיפה, מפלגה עצמאית בראשותו. בני 
גנץ ישמח להצטרף לפלטפורמה שהקימה ח״כ אורלי לוי, 
מפלגה  בראשות  ליברמן  איווט  בראשה.  שיעמוד  בתנאי 
קטנה אך עצמאית? קיבל את תפקיד שר הביטחון. שאיפתו 
נוחה.  לראשות,  המקפצה  מכאן  גנץ,  בני  של  העליונה 
שתכרסם  עצמאית  מפלגה  בראשות  ׳יעזור׳  הוא  לליכוד 

בקולות המרכז ותחבור לליכוד לקואליציה עתידית. 
כבר  נתניהו  בנימין  התקשורתנים,  של  האג׳נדה  פי  על 
בקדנציה  כבר  לו  הוצא  האדום  הכרטיס  אאוט!  מזמן 
מעט  לא  לעוד  וכנראה  פה  הוא  ליבם,  למגינת  הקודמת! 
זמן. המפכ״ל אלשיך בדרך החוצה, ההפגנות נגד היועמ״ש 
מתחזקת,  הכלכלה  להפריע.  לא  ממשיכות,  מנדלבליט 
מדיניות החוץ ופיתוח קשרים בינלאומיים מגיעה לשיאים, 
להפנים, שכספים  באירופה האסלמסטית מתחילים  אפילו 
לפלשתינאים מחזקים את הטרור ובעקיפין פוגעים גם בהם. 
בלגיה, מדינה שבה הערבים הפכו להיות כוח אלקטורלי 
משמעותי, משנה מדיניות ומפסיקה לתמוך בחינוך בשטחי 
הרשות. על פי ההודעה הרשמית, לממשלת בלגיה הוכחות,  
ולהאדרת  לטרור  לימוד,  כשיטת  מחנכים  שברשות 
הישראלית.  להסברה  אדיר  בהישג  מדובר  שאהידים. 

בשוויץ החלו בבדיקת הנושאים המטרידים, כהגדרתם.  
המסווה  לקריעת  ראשונים  זכות  טראמפ  לדונאלד 
עידן  עד  המערב  מנהיגי  דגלו  שבה  השיטה  הפלשתינאי. 

הממשל  נכשלה.  יתרצו!  אולי  אותם,  להאכיל  טראמפ, 
המוחלשת  אירופה  חדשה.  שיטה  מנסה  האמריקאי 
העתיד  חשבון  על  ארעי  שקט  לקנות  שמנסה  והמפוחדת, 
היא  טראמפ.  של  ארה״ב  אחרי  תיגרר  והמאיים,  האפל 
תלויה בו בטבורה. הכוחות והטילים הגרעיניים האמריקאים 
המוחזקים על אדמת אירופה, שומרים עליה מהדוב הרוסי. 
טראמפ מתחיל להגיש להם חשבונות לתשלום, את השפה 
בפאריז  האליזה  בארמון  בברלין,  בבונדסטאג  מבינים  הזו 

ובדאונינג 10 בלונדון. 
לא עוד התחסדות וגלגולי עיניים. זכויות אדם וליברליזם 
אבל שפויים. עמידה תקיפה והחלטית, מול האיום הערבי 
המאיים לכבוש את העולם המערבי על ידי גלי הגירה ואיום 
מעשי בטרור. כשמצרים הגדולה וערב הסעודית העשירה, 
מלאכת  ותמיכה,  גיבוי  ונותנות  לוושינגטון  מצטרפות 

השכנוע של הממשל האמריקאי קלה יותר. 
אחת הסיבות למצוות הסוכה הינה, ״כי בסוכות ׳הושבתי׳ 
הינו  העבר,  את  ולציין  לזכור  הציווי  ישראל״,  בני  את 
לפלשתינאים  ביחס  העבר  שיטות  העתיד.  להבנת  המפתח 

נכשלו טוטאלית, הגיע הזמן להתחדש ולשנות. 

כמו שלטון הימין בישראל שהתקשורת לא מפסיקה לראות בו 'כישלון זמני', 
כך שלטונו בארה"ב של טראמפ נראה מובטח לששת השנים הבאות, למרות 

ה'תקלות' האינסופיות והפרשות

עו"ד יצחק שינפלד 



בישראל זו כבר בדיחה. 
המשטרה חוקרת, 

התקשורת עוינת ומנפחת 
כרגיל, השמאל קוצף, 

מאיים ומאשים, והתזמורת 
מנגנת. ממשלות בראשות 

הליכוד הופכות להיות 
הדבר הקבוע ביותר 

בביצה המקומית. משאלי 
דעת הקהל מספרים את 
הסיפור האמיתי, גם באם 

התקשורת מנסה לעוות או 
ליפות את המציאות לפי 

האג׳נדה שלה.

"
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מיד אחרי חג הסוכות הבא עלינו לטובה, לברכה, 
לשמחה. 'אחרי החגים' מה שנקרא, אינו דומה 
הפעם לאחרי החגים הידוע שלנו. הפעם אנחנו נכנסים ישר 
לליבה של מערכת בחירות לרשויות המקומיות, מערכת 
בחירות שהולכת להיות סוערת יותר ממערכות בחירות 

קודמות. 
אם בעבר היינו רגילים לכך שהציבור החרדי התלכד ברוב 
הערים, פה ושם היו ערים שבהן כן היו פילוגים ומחנות, 
הפעם אנחנו מדברים על מערכת בחירות מפלגת במיוחד. 
כל זה בגלל שברוב המקומות בארץ לא הצליחו המפלגות 
החרדיות לאחד ולהתאחד סביב רשימה אחת או מועמד אחד. 
על המוקד הפעם: כמעט בכל הארץ, ירושלים, אלעד, 
בית שמש, אפילו בני ברק )שם יש כמה מפלגות הקוראות 
לראשונה תיגר על מפלגות האם(. זה לא תעודת כבוד עבור 
המגזר החרדי שאנחנו מפולגים. קחו למשל עיר כמו חיפה, 
למה גם שם הציבור החרדי לא יכול להתגבר על כל שיקול 

של אגו וכבוד ולהתלכד סביב מועמד 
אחד לראשות העיר?

כמה  עד  זה  בטור  כתבתי  רבות 
ובפרט  במיוחד  האחדות,  נחוצה 
בערים החילוניות. לצערנו, הפעם זה 
לא יקרה, אני מנסה ללמד זכות ולומר 
שאולי בעקבות הפילוג שאנו רואים היום 
כמעט בכל עיר בארץ, אולי דווקא פילוג 
זה יביא למיקסום הכוח של הציבור 
החרדי... נכון, בחירות לרשויות אינן 
דומות לבחירות לכנסת, אבל עדיין, 
מדובר כאן בשאלות הרות גורל עבור 
מגזר חרדי המתגורר בערים חילוניות 
וחבל שלא הולכים בחזית אחת בכל 

אותן ערים. 
עלינו לזכור שלמרות הכל, יצאנו 
עכשיו מתקופת הימים הנוראים, ימים 
שבהם כל כך הרבה התפללנו, בערב 
יום הכיפור ביקשנו סליחה ומחילה 
איש איש מרעהו, בואו לא נאבד את 

רוממות הרוח שיש לכולנו מהימים הקדושים שזה עתה 
עברנו, נקבל על עצמינו, למרות חילוקי הדעות, למרות 
ההתפלגות, למרות האינטריגות, למרות הכל, נדע להיות 

עד כמה שניתן באחדות.
זה לא קל, מערכת בחירות סוערת כזו תוציא מכל קבוצה 
את האמוציות, את הצורך בלהשמיץ את האחר, את הצורך 
לתקוף מצד אחד את היריב ומהצד השני להגן על המחנה 
אליו אנו שייכים. ועדיין, אם ניזכר לרגע באווירת הימים 
הנוראים שעברנו, נוכל לעבור מערכת בחירות שתהיה 
אמנם סוערת במיוחד, אך מאידך גם מערכת בחירות שבה 

כולנו נזכור שאנשים אחים אנחנו. 

רוני אלשיך
לפני מספר ימים הודיע השר לביטחון פנים גלעד ארדן 
למפכ"ל המשטרה רוני אלשיך שכהונתו לא תוארך. כהונתו 
של אלשיך תסתיים בחורף הקרוב. הפוליטיקאים משמאל 
מיהרו לגנות ולתקוף, הם תוקפים את החלטה זו של ארדן 
בעקבות כך שלטענתם הסיבה לאי הארכת כהונת אלשיך 

היא חקירות נתניהו. 
ייתכן והם צודקים בטענתם, ייתכן ובאמת כהונתו של 
אלשיך לא הוארכה בגלל חקירות נתניהו. אבל בואו נתבונן 
לרגע בכהונתו של המפכ"ל הנוכחי בהיבט שונה לחלוטין. 
בימיו הראשונים של אלשיך כמפכ"ל המשטרה הוא הכריז 
קבל עם ועולם שהוא יילחם בתופעת ההדלפות מחדרי 
החקירות, אלשיך קיבל משטרה במצב לא משהו, זה נכון, 
אבל אם יש משהו שהוא נכשל בו בגדול - זה ההדלפות. 

בכהונתו זו נפתחו חקירות משטרה רבות כנגד אישי ציבור, 
ראש הממשלה, השרים דרעי וחיים כץ, יו"ר האופוזיציה 
עד לא מכבר בוז'י הרצוג, יו"ר הקואליציה עד לא מכבר 
דוד ביתן, אמון הציבור במשטרה בעניין החקירות של 
הפוליטיקאים הוא חלש מאוד, ובצדק. בכהונתו זו של 
אלשיך זכורות לנו הרבה מאוד שערוריות, אבל זכורות לנו 
בעיקר ההדלפות השוטפות מחדרי החקירות. תוך שעות 
ספורות מרגע שיצא איש הציבור מחדר החקירות, כולם 

כבר ידעו הכל. ההדלפות לא פסקו לרגע. 
לעיתים היה נדמה שחקירותיו למשל של חבר הכנסת 

דוד ביתן מועברות כמעט במלואן בשידור חי, כל פרט 
מהחקירה דלף, זה הביא את ביתן להחלטה קשה ובמשך 
חודשים ארוכים הוא שתק בחקירה, הוא צדק, לא ייתכן 
שהוא ישב בחדר החקירות וכמה שעות אחר כך יודלפו 

פרטים מתוך החקירה. 
נכון, יגידו לי כולם, אם אתה עיתונאי אתה אמור להיות 
בעד ההדלפות, הדלפות הן לחם חוקם של עיתונאים רבים, 
אבל עדיין אלשיך כשל בנושא הזה במלוא מובן המילה. 
יש לקוות שהמפכ"ל הבא, יהיה מי שייבחר, יפעל לכך 
שההדלפות מחדרי החקירות ייפסקו לחלוטין, להחזיר את 
אמון הציבור במשטרה זו משימה לא קלה עבור המפכ"ל 

הבא, אך זה האתגר המרכזי. 

ליאון ינצח )בתנאי(
החלטת נשיא מועצת החכמים של 
ש"ס, מרן חכם שלום כהן, והחלטתו 
של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי 
מכריעה   - ליאון  במשה  לתמוך 
כמעט את הבחירות לראשות העיר 

ירושלים. 
כמעט, כי זה עדיין לא מספיק, 
על משה ליאון להוכיח עכשיו את 
יכולותיו, בחמש השנים האחרונות 
הוא פעל רבות בירושלים ועכשיו 
הגיע זמנו לקצור את הפירות, אם 
יצליח משה ליאון להביא אל הקלפי 
עוד כ30,000 מצביעים מסורתיים 
מעבר  חרדים,  שאינם  וכאלו 
למצביעים של ש"ס ודגל התורה אזי 
הוא ינצח, אם לא יצליח הוא יפסיד. 
היינו  מי שיאמרו שכבר  יגידו 
בסיבוב הזה בשנת 2013, אז הפסיד 
משה ליאון לניר ברקת, נכון, אבל 
אלקין זה לא ניר ברקת. אפילו שהוא 
זוכה לתמיכת ברקת, עדיין יהיה קשה 
לזאב אלקין לשחזר את סיפור ההצלחה של ברקת. דבר 
אחד כבר ברור, לליאון יהיה קל יותר לנצח את זאב אלקין 

לעומת ההתמודדות מול ניר ברקת. 
ליאון יצטרך לעבוד קשה עכשיו כדי לא לאכזב את נציגי 
הציבור להם הוא הבטיח שיש לו בסיס קהל של תומכים 
שאינם חרדים, הבסיס הזה חייב להיות גדול משמעותית 
כדי שיספיק לו לנצח, אם בסיס הקהל שלו יהיה משמעותי 
יש לליאון עדיין סיכוי לנצח ולהכריע את הבחירות כבר 
בסיבוב הראשון, בסיבוב שני יהיה לו קשה יותר, אבל גם 
במקרה כזה הכל פתוח, כי כאמור, אלקין זה לא ניר ברקת.

אחרי החגים
כדאי לשמר משהו מאווירת הסליחות והרחמים שאפפה אותנו גם לאחרי החגים, אז תפרוץ מערכת הבחירות 

במלוא עוזה, כשהציבור החרדי מפוצל מתמיד • וגם: הכישלון של אלשיך והמבחן הגדול של משה ליאון



חכם מה הוא אומר / דוד חכם

יגידו מי שיאמרו שכבר היינו בסיבוב הזה בשנת 2013, אז הפסיד משה ליאון לניר 
ברקת, נכון, אבל אלקין זה לא ניר ברקת. אפילו שהוא זוכה לתמיכת ברקת, עדיין 

יהיה קשה לזאב אלקין לשחזר את סיפור ההצלחה של ברקת. דבר אחד כבר ברור, 
לליאון יהיה קל יותר לנצח את זאב אלקין לעומת ההתמודדות מול ניר ברקת. 

"

ליאון אצל מרן נשיא המועצת הגר"ש כהן
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duzir1@gmail.com :דוד רוזנטל / הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה. לשאלות והערות

מדינת כל בריוניה ושובתיה

ועובדי  קטרים  נהגי  עשרות  כמה  הודיעו  השבוע 
ולא  אותם,  שתקפה  פתאומית  מחלה  על  רכבת 
עובדים  בו  לנוהל החוקי  בניגוד  התייצבו לעבודה. 
שבועיים  אחרי  ורק  העבודה  סכסוך  על  להכריז  צריכים 
רשאים לשבות, עובדי הרכבת פשוט עשו דין לעצמם ופגעו 
בציבור הנוסעים. כרגיל, האלימות פשוט תשתלם והם יקבלו 

עוד פינוקים על חשבון הציבור. 
לדאוג  במקום  בישראל,  המאורגנת  העבודה  אבסורד  זהו 
לחלשים היא מנצלת את החלשים. וועדי העובדים בישראל 
מעניינים  החלשים  מטרה,  לחלש”  ב”דאגה  רואים  אינם 
סחיטת  היא  שלהם  המטרה  שלהם.  המאוגדת  הסבתא  את 
הציבורית.  מהקופה  הטבות  ומקסימום  משכורת  מקסימום 
החלשים הם האמצעי - וועדי העובדים משתמשים בחלשים 
כבני ערובה כדי לסחוט הטבות נוספות. החלשים הם גם אלה 

שמשלמים את מחיר ההטבות האלה. 
שאלה פשוטה: כמה שכר אדם אמור לקבל עבור עבודתו? 
גם התשובה  לדרוש?  וצריך  יכול  ההוגן שעובד  מהו השכר 
פשוטה: בהתאם לביקוש ולהיצע. אנשים שיש ביקוש גדול 
לתוצר שלהם אך יש מעט מתחרים שיכולים לספק את אותו 
התוצר, אזי השכר שלהם גדל. כך למשל מהנדסים, טכנאים 
או אפילו עורכי דין טובים )עורכי דין בינוניים יש למכביר(, 
שכרם גבוה. הרבה אנשים מעוניינים בעבודה שלהם, אך לא 

הרבה יכולים לספק אותה. 
לעומת זאת, כאשר ישנה עבודה שהרבה אנשים יכולים לספק 
אותה, אזי מחירה יורד. אף צרכן לא יאות לשלם מחיר גבוה, 
העבודה  אותה  את  לספק  שיכול  ליד  מתחרה  ישנו  כאשר 
)שלא לדבר על איכות עבודה גדולה יותר( במחיר צנוע יותר. 
במקצועות  יבחרו  אנשים  זה  ובאופן  שוק,  לעבוד  אמור  כך 
שני,  מצד  הציבור.  של  הביקוש  את  יספקו  וכך  המבוקשים 
אנשים ידעו איזה שירות אפשר לצרוך הרבה, ואיזה שירות 

צריך לרכוש במשורה כי הוא מבוקש. 
וועדי העובדים מתעלמים מכל כלל כלכלי הוגן, הם מעוניינים 
בשכר גבוה עבור עבודה פשוטה שרבים יכולים לעשות. הם 
עבודה שאפשר  עבור  יקר,  ישלם מחיר  מעוניינים שהציבור 
להשיג בשוק במחיר נמוך. כדי לעשות זאת, הם מנצלים את 
חוקי העבודה בישראל, כדי להכריח את הציבור לשלם להם. 
אסור  שביתה,  על  המכריזים  עובדים  העבודה,  חוקי  לפי 
במקומם.  אחרים  עובדים  להעסיק  או  אותם  לפטר  למעסיק 
מבין  רוב  להשיג  צריכים  לא  העובדים  להתאגד,  כדי 
העובדים, מספיק ששליש מהעובדים מעוניינים להתאגד, כדי 
לכפות את שני השליש האחרים להתאגדות. האפשרות לפטר 
עובדים מאוגדים היא מורכבת, ואורכת זמן רב. חוקים אלה 

הם אחת הסיבות המשמעותיות ליוקר המחיה בישראל.  
המיקוח של  יכולת  את  להגדיל  הוא  עובדים  בוועד  ההיגיון 
העובדים החלשים, אל מול המעסיק החזק והעשיר. בפועל, 
בחברות  כוחניים  עובדים  שוועדי  זה  בישראל,  שקורה  מה 

החזקים  העובדים  הציבור החלש.  נגד  הציבוריות מתאגדים 
את  ולהגדיל  להתחזק  כדי  העבודה  בחוקי  שימוש  עושים 
יכולת המיקוח שלהם, בשעה שהחלשים הם אלה שצריכים 

לשלם זאת. אם זה לא אבסורד, אז אבסורד מהו?
השכר הממוצע של עובדי נמל בישראל הוא 30 אלף שקלים 
בחודש, בשעה שעבור עבודה דומה בשוק החופשי משלמים 
פחות מן השכר הממוצע, כ-10,000 ₪ בחודש. עובדי הנמל 
במיוחד,  גדולה  שלהם  שהתפוקה  בגלל  כך  משתכרים  לא 
היא ממש לא גדולה. נמלי ישראל לא יעילים בעליל. השכר 
שקלים  אלף  כ-20  הוא  ישראל  רכבת  עובדי  של  הממוצע 
בחודש, בשעה שנהג או טכנאי בשוק החופשי משתכר הרבה 
פחות מכך )וגם עובד שעות רבות יותר(. הסיבה לשכר היא 
את  הרכבת,  עובדי  של  הדופן  יוצאת  העבודה  איכות  לא 
הם  כי  פשוט  אלא  הרכבת,  בתחנות  פוגשים  כולם  האיכות 
יכולים לאיים בשימוש חייהם של עשרות אלפי נוסעים ובלי 

שהם ישלמו כל מחיר. 
בציבור  שפוגע  מי  לעצור.  צריך  הרכבת  עובדי  סחטנות  את 
לא צריך להרוויח. אך לא ברכבת צריך לעצור, ראוי לשנות 
את חוקי העבודה בישראל, כך שיתמכו בחלשים ולא באלה 

שפוגעים בחלשים. 

די לצביעות

בשבוע האחרון סערו הכותרות על מאבק של תושבי שכונת 
נגד התיישבות חרדים חסידי חב”ד  צהלה בצפון תל אביב, 
בשכונה  למתווכים  ופנו  התארגנו,  התושבים  בשכונה. 
של  שאינו  המאבק  לחרדים.  דירות  ישכירו  שלא  בדרישה 
רוח  קיבלה  גם  אשר  מאורגנת  קבוצה  אלא  בודדים,  אנשים 
באותם  שמדובר  בגלל  בעיקר  שיח  יצר  מהתקשורת,  גבית 
האנשים אשר דורשים מתושבי דרום תל אביב החלשים לקבל 
ולהכיל בקרבם את המסתננים הסודנים. אלה אותם האנשים 
אשר הזדעזעו נורא כאשר תושבי צפת לא רצו להשכיר דירות 

לערבים. 
של  שיפוט  היא  לאנטישמיות  )ונכונה(  מעניינת  הגדרה 
יהודים על פי סטנדרטים שונים משאינם יהודים. כאשר אותם 
“נאורים” טוענים כי כל אדם וכל אוכלוסייה יש להם “זכות” 
לזכות  והתנגדות  מהם,  השונים  אנשים  בקרב  ולגור  לבוא 
אחר,  סטנדרט  הם  חרדים,  אבל  ופאשיזם.  גזענות  היא  זו 
זכות להגיע לחיות בכל מקום. התנגדות להם היא  להם אין 

לגיטימית. זו אנטישמיות. 
וידבק בו בכל המקרים.  אדם הגון יבחר באיזשהו סטנדרט, 
האם ראוי שכל אדם יוכל לגור בכל מקום? האם אין לקהילה 
כבדי  טיעונים  יש  מסוים?  אופי  על  לשמור  זכות  מקומית 
מי שבוחר  כך,  או  כך  ובעד הצד האחר.  זה  צד  משקל בעד 

עקרון מסוים, חייב לדבוק בו בכל המקרים. 

אופי קהילתי זה לא רק עניין של נוחות, יש לכך גם השלכות 
אשר  חרדית  שכונה  למשל,  כלכליות.  השלכות  וגם  נוספות 
חילוני שאיננו  נכון שדייר  יהיה  תושביה שומרי שבת, האם 
ממש  לא  בשבתות  וכנראה  בה,  לגור  יעבור  שבת  שומר 
יקפיד על קלה כבחמורה? ולהיפך, שכונה חילונית הפתוחה 
לחלוטין בשבת, האם יהיה הוגן כלפי התושבים אם תושבים 
דייר  אשר  יהודית  שכונה  בשכונה?  להתיישב  יחלו  חרדיים 
ערבי מעוניין להשתכן בה, האם יש לשכנים זכות להתנגד? 
ולהיפך, שכונה ערבית אשר יהודים מעוניינים לגור בה, האם 

יש להם זכות לכך?  
מעביר לאי הנוחות החברתית של שינוי אופי השכונה, שינוי 
זה הוא בעל משמעות כלכלית. דייר חילוני בבניין חרדי יכול 
להוריד את ערך הדירות, כך גם דייר ערבי בשכונה יהודית, 
וכך גם דייר חרדי בשכונת יוקרה חילונית. אמנם, ידוע כיום 
כי בשכונות “מתחרדות” ערך הדירות עולה, אך לרוב מדובר 
)שזה  מלכתחילה  נמוכים  המחירים  בהם  מצוקה  בשכונות 
למעשה הגורם לכך שזוגות צעירים חרדים מעוניינים להיכנס 

בשכונה(, מה שאין כן בשכונות חילוניות יקרות. 
מבחינה חוקית, לכל אחד הזכות לגור היכן שהוא רוצה, כל 
דיון שיש לקיים הוא רק ברמה החברתית. האם זה הוגן וראוי 
או  הרשויות(,  באמצעות  )ולא  אקטיבית  יתנגדו  שהשכנים 

שחובה על השכנים להיות סובלניים ולקבל כל אחד. 
אופי מסוים,  לחיות בקהילה בעלת  אנשים מעוניינים  לרוב, 
להיות  נוח  מרגישים  אנשים  ולגיטימית.  טבעית  נטייה  זו 
בחברת הדומים להם, לשומרי שבת נעים לגור בחברת שומרי 
אנשים  יהודים.  בקרב  לחיות  העדפה  יש  ליהודים  שבת, 
שקטים אוהבים לגור בחברת אנשים שקטים. כל שינוי באופי 
הקהילה, לדעתי, זכותם של אנשים להביע את דעתם לגביה, 
עם  יחד  החדשים.  השכנים  על  מאד  שלילית  דעתם  אם  גם 

זאת, את הסטנדרט הזה יש להחיל על כולם בשוויוניות. 
ברוב המקרים, אנשים המגיעים לשכונה בעלת אופי מסוים, 
אינם מעוניינים ביודעין להפר אותו. אנשים רועשים, לרוב, 
לא יבואו לגור דווקא בשכונה שקטה, וחרדים לא יבואו לגור 
חילונית  לשכונה  המגיעים  חרדים  חילונית.  בשכונה  דווקא 
יודעים שזה אופי השכונה, ואינם מבקשים להחיל את אורח 
לשכונות  המגיעים  ערבים  גם  המקום.  תושבי  על  חייהם 
חיים  באורח  המעוניינים  בערבים  מדובר  לרוב,  יהודיות, 

שקט. וכמובן, יש גם את החריגים שנוגים אחרת.  
המלאה  זכותם  אביב  תל  דרום  שכונות  תושבי  עקרונית, 
להתנגד להתיישבות סודנים בשכונתם, תושבי צהלה זכותם 
יכולים  חרדיים  ותושבים  חרדים,  להתיישבות  להתנגד 
להתנגד להתיישבות חילונים. זו לא גזענות וזו לא הדרה וזה 
לא פאשיזם – מותר שלקהילה יהיה אופי. אנשים מחפשים 
מסוים  מסוג  אנשים   – קהילה  של  הגדרה  בדיוק  זו  קהילה, 

הגרים ביחד.  



שביתת הנהגים ברכבת היא בריונית וסחטנית, ובעקבותיה ראוי לשנות את 
חוקי העבודה בישראל • וגם: הצביעות במאבקם של תושבי שכונת צהלה נגד 

התיישבות חרדית
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אוריאל צייטלין

 
נחלי בני אדם עטורים בבגדי שבת קודש, יצאו מכל קצוות העיר 
בבני ברק אל המקום בו השבת נרמסת מזה כמה שבתות ברציפות. 
בהוראת גדולי הרבנים, הם יתפללו אל מול מקום ביצוע העבודות 

בשבת, ברחוב ז'בוטינסקי סמוך לפינת השומר. 
עיר התורה בני ברק, ניהלה מלחמה עזה בכדי שרחובותיה יהיו 
סגורים בשבת, אולם לאחר כמה עשרות שנים, זה נראה לא מובן 
פעילויות במקרקעי  ולא תבצע  לא תפעל  "הרכבת הקלה  מאליו. 
לא  הזיכיון  לחוזה  כצד  המדינה  ישראל.  וממועדי  הרשות בשבת 
האתר  במקרקעי  הקלה  הרכבת  להקמת  עבודות  ביצוע  תאפשר 
בשבת ובמועדי ישראל", כך נכתב בהסכם לפני שש שנים - בעת 

תחילת עבודות הרכבת. 
עדויות  ישנם  כמה שבתות  ומזה  בפועל  מיושמים  לא  הדברים 
ניסיונות  כמה  לאחר  הרכבת.  במתחם  עובדים  וגויים  יהודים  כי 
למחות  בכדי  מהעיר  מתפללים  קבוצות  לצאת  החלו  הידברות, 
במקום. לבסוף הוחלט על ידי העסקנים כי בשבת הקודמת תהיה 
בדיקה ובאם יימשכו העבודות, השבת יצאו מאות חרדים לדבר ה' 

בכדי למחות.

"דרישה הגיונית"

לצד הניסיונות, חברי העירייה בבני ברק, שלחו איגרת אל ראש 
חתומים  "אנו  השבת:  חילול  למניעת  שיפעל  בבקשה  הממשלה 
יום  ערב  אליך,  פונים  ברק,  בני  עיריית  מועצת  חברי  כל  מטה, 
בלב  אחד  כאיש   - היהודי  לעם  ביותר  הקדוש  היום   - הכיפורים 
אחד בבקשה נרגשת לשמור על יום השבת מחילול מחפיר ולעמוד 
מאחורי התחייבות מדינת ישראל לעיריית בני ברק", כותבים חברי 
עבודות  החלו  בטרם  עוד  שנים,  משש  למעלה  "לפני  העירייה, 
הבינוי והתשתית להקמת הרכבת הקלה באזור גוש דן, נזעקו פרנסי 
העיר ותבעו כי לא יהיה חילולי שבת בתוככי העיר בני ברק לכל 

אורך שנות העבודות למינן".
ובהסכם  המדינה  צמרת  על  התקבלה  ההגיונית  "דרישתנו 
שנחתם בין 'מדינת ישראל באמצעות ממשלת ישראל המיוצגת על 
ידי החשב הכללי וסגן החשב הכללי' לבין 'עיריית בני ברק' נקבע 
תהיה  לא  הקלה  הרכבת  של  האדום  הקו  לבניית  הקשור  בכל  כי 

בשבתות  פעילות  כל 
ישראל  ובמועדי 
העיר".  בתחומי 
ציטוט  מובא  במכתב 
שנחתם  מההסכם 
נכתב;  שם  בזמנו 
לא  הקלה  "הרכבת 
תבצע  ולא  תפעל 
במקרקעי  פעילויות 
בשבת  הרשות 
ישראל.  וממועדי 
לחוזה  כצד  המדינה 
תאפשר  לא  הזיכיון 
עבודות  ביצוע 
להקמת הרכבת הקלה 
האתר  במקרקעי 
ובמועדי  בשבת 

ישראל".
המועצה  חברי 
כי  וכתבו  הוסיפו 
חתם  החוזה  "על 
ישראל  מדינת  בשם 
גיל  מר  והממשלה 
בכיר  סגן  שבתאי, 
דאז.  הכללית  לחשבת 
בשם  הייתה  חתימתו 

הממשלה שאז וגם היום כבודו עמד בראשה". 
"לצערנו ולהוותנו, ההסכם הברור שנחתם כחוק ומחייב בצורה 
מלאה את כל הנוגעים בדבר הפך לשווה ערך לצור על פי צלוחיתו, 
נוראה עם  גלי מתוך עזות פנים וחציפות  הוא הופר ומופר בריש 

תירוצים קלושים ומתחמקים".
"אין ברצוננו לעורר מחלוקות בימים אלו של סליחה ורחמים, 
להחשות  נוכל  לא  כי  להתריע  ברור  צורך  מרגישים  אנחנו  אולם 
ולשתוק על חילול שבת בעירנו בני ברק, שמייסדיה מסרו נפשם 
שליט"א  העיר  רבני  בעיר.  השבת  חומות  ביצור  למען  וממונם 
בעצה אחת עם גדולי ישראל שלאורם אנו צועדים, הכריעו כי אם 
ייאכף  לא יחדלו העבודות בצורה חד משמעית וההסכם המחייב 
במלואו, נצא כולנו למחאה נרחבת ומהדהדת שקולה ישמע בארץ 

ובתפוצות". 
לסיום הם מבקשים: "אנו פונים לכבודו בדרישה פשוטה: אנא 
וכבד את רגשות התושבים. עבודה תוך חילול  כבד את חתימתך 
שבת גורמת פגיעה והעלבה ברגשותיהם של כל תושבי העיר".

רב העיר במכתב חריף

לעצירת  הרבים  שהניסיונות  שהתברר  לאחר  השבוע,  כאמור 
כעת  פירות,  נשאה  לא  המילולית  והמחאה  צלחו,  לא  העבודות 
מחריפים את המאבק, כאשר הרבנים והאדמו"רים הבכירים בזרם 
החסידי והספרדי קוראים לציבור להשתתף בעצרת הענק הצפויה 
העירייה,  וראש  העיר  רבני  ביוזמת  זה,  שבוע  בסוף  להתקיים 
ולדברי המארגנים באישור המשטרה. התוכנית: בכל קהילה יצאו 
תפילת  ואת  השבת  קבלת  את  ויערכו  הכנסת,  מבית  המתפללים 

ערבית בסמוך למקום העבודות תוך חסימת כבישים.
שלטים הודבקו כבר בתחילת השבוע בכל רחבי העיר והקריאה 
יום  בדרשות  כן,  כמו  המחאה.  לעצרת  לבוא  משמעית,  חד 
הכיפורים, עררו הדרשנים את הציבור לצאת ולמחות ולקחת חלק 
בתפילה בליל שבת הקרובה, שתערך בסמוך לז'בוטינסקי על כל 
הצירים הצמודים – מקוקה קולה ועד ז'בוטינסקי ומכביש גהה ועד 

לרבי עקיבא.
הגאון  ברק,  בני  של  רבה  פרסם  הכיפורים,  יום  בערב  בנוסף, 
רבי משה יהודה לייב לנדא, כרוז בשמו ובשם רבני העיר, לקראת 
הקודש  "עיר  העצובה:  הכותרת  את  הנושא  שבת,  בליל  המחאה 
הפכה לביזות." במכתבו, כותב הרב לנדא כי "זה שלוש שבתות 
שמחללים את השבת בעירנו בני ברק בבניית הרכבת הקלה ברח' 
זבוטינסקי. היו הבטחות חתומות שישמרו על השבת, בין בכריית 
הקרקע.  פני  על  התחנות  בהקמת  ובין  הקרקע  פני  תחת  המנהרה 
בין  ממש,  בפרהסיא  השבת  את  וחיללו  הכל  פרצו  אלול  בחודש 

מתעקשים  ובחוצפה  הקרקע  פני  על  ובין  הקרקע  לפני  תחת 
להמשיך לחלל את השבת. עירנו בני ברק ותושביה, האמונים זה 
על  בשתיקה  לעבור  יכולים  אינם  השבת,  שמירת  על  רבות  שנים 

פירצה נוראה כזאת".
תושבי  כל  העיר,  רבני  ובשם  "בשמי  וכתב:  הוסיף  לנדא  הרב 
פרשת  קודש,  שבת  בליל  גדולה  מחאה  למחות  נקראים  עירנו 
לתפילת  הרבנים  בראשות  תפלה  בית  כל  ולמחות  לצאת  האזינו, 
קבלת שבת ותפילת ערבית, כפי שנתפרסם על ידי העיריה. והשי"ת 

ברחמיו המרובים יסייענו בשמירה על צביון העיר". 

גם יהודים עובדים

זייברט  חנוך  ברק  בני  העיר  ראש  הכיפורים המשיך  יום  בערב 
והוראתם  ברכתם  את  לקבל  כדי  העיר  רבני  גדולי  אצל  בסבב 
לציבור להשתתף בעצרת המחאה. בין היתר ביקר אצל האדמו"ר 
מנדבורנא, הגאון רבי מרדכי גרוס והגאון רבי מאיר מזוז. בתוך כך, 
מועצת הרבנים הספרדים של ש"ס בבני ברק, פרסמה את קריאתה 
חתמו  הכרוז  על  שבת.  בליל  המחאה  בעצרת  להשתתף  לציבור 
חבר ה'מועצת' הגר"ש בעדני, הגר"ש בן שמעון, הגר"ש מחפוד 

והגר"מ פחימה.
מזכיר ועדת הרבנים לענייני השבת, הרב יצחק גולדקנופף, אומר 
ל'כל ישראל' כי גם במקרה ומועסקים במקום רק גויים, עדיין ישנה 
חובת המחאה, ובפרט במקרה המדובר שישנם גם יהודים העובדים 
בשבת. "חילולי שבת בפרהסיא, יש להם דין אחר: זה נקרא שאדם 
לוקח, דורס ומוקיע את הדברים היקרים והערכים החשובים שיש 
לעם היהודי. כשהוא נמצא בבית שלו, אני לא יודע מה הוא עושה, 
אבל כאשר זה בפרהסיא, זה ערכים שנרמסים ברגל גסה ובצורה 
בוטה. מחללים את השבת במרכז העיר בני ברק – שהסמל של בני 

ברק זה השבת". 
כמה שבועות  מזה  בנוסף, אחד מהרבנים החשובים המשתתף 
במחאות וכמובן שבכוונתו להשתתף גם השבת אומר בשיחה עם 
'כל ישראל' כי "יש שם עובדים יהודים, בוודאי. אני בעצמי ראיתי 
בשבת שעברה מכוניות מגיעות ועליהם יהודים העובדים במקום 
יהודים שעובדים. העובדים  וגם שמעתי מעוד מקומות שיש שם 
שלהם  המפקחים  אבל  סינים,  הם  המנהרה  את  חופרים  שבפועל 
ובלי כל  יהודים,  יהודים – אלה שעובדים מעל לפני הקרקע הם 
אסור  בשבת,  גויים  ע"י  שנבנה  שבית  ערוך  בשולחן  כתוב  קשר, 
לגור בו לעולם – לכן אין להקל בכלל בעבודת גויים בפרהסיה. כל 
מי שהשבת יקרה לו, צריך לצאת בהוראת הרבנים לתפילה במקום 
בשבת הקרובה, ומי ייתן שבשנה הקרובה לא נדע עוד חילולי שבת 

בארץ הקודש ובערי הקודש בפרט", הוא מסכם.

אחרי עשרות שנים, חוזרים מאבקי השבת לעיר: ביוזמת ראש העיר ובעידוד רב העיר ושורה ארוכה של רבנים 
ואדמו"רים, צפויים רבבות מתפללים לצאת בליל שבת למחאה במתחמי עבודות הרכבת הקלה בעיר • במקביל, 

מכתב לנתניהו: "כבד את חתימת הממשלה והפסק את העבודות"

 בני ברק יוצאת למחות

הרב לנדא כותב כי  "זה שלוש 
שבתות שמחללים את השבת 
בעירנו בני ברק בבניית הרכבת 
הקלה ברח' זבוטינסקי. היו 
הבטחות חתומות שישמרו על 
השבת, בין בכריית המנהרה 
תחת פני הקרקע ובין בהקמת 
התחנות על פני הקרקע. 
בחודש אלול פרצו הכל וחיללו 
את השבת בפרהסיא ממש, 
בין תחת לפני הקרקע ובין 
על פני הקרקע ובחוצפה 
מתעקשים להמשיך לחלל 
את השבת. עירנו בני ברק 
ותושביה, האמונים זה שנים 
רבות על שמירת השבת, אינם 
יכולים לעבור בשתיקה על 
פירצה נוראה כזאת"
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