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מוזס: אם לא ימצא פיתרון מיידי 
למצוקת הדיור לא נתמוך בתקציב

במדינה,  הקפאה  "יש  מקלב:  אורי  הרב  ח"כ 
חוצה  זו  הקפאה  פוליטית.  שאינה  הקפאה  זו 
וזו  טובה,  שאינה  מסכימים  כולם  מפלגות, 

ההקפאה העמוקה במינהל מקרקעי ישראל"  /  עמוד 8

בתום דיון בשדולת הדיור בכנסת

בבת עינה של צפת
המקום  קורות  את  מגולל  בצפת,  אוויריטש  ביהמ"ד  גבאי 
העדות,  בין  לבבות  שקירב  הצדיק  של  סיפורו  לאת  ומספר 
6-9 עמודים  כותרות   / להסתלקותון  שנים   170 במלאות  מוגש   ●

על שולחן רבותינו

ביום ראשון השבוע, נפל דבר בקהילתנו הק'

חסידי בעלזא בונים עולמות
היערכות לקראת הבחירות לרב העיר אנטוורפן

המועמד לרבנות: הגר"א שיף שליט"א

עמוד 6

מוזס: אם לא ימצא פיתרון מיידי 
הביד"צ  חברי  התורה  שרי  מהגאוה"צ  קודש  קריאת 
דקהילתנו הק' שליט"א בעקבות עצירת הגשמים בארה"ק:

עננו בורא עולם

נכסים 057-3176405גרינבומס'
גבוהה תשואה + בארץ ֹלהשֱקעה נכסים מבחר כמו"כ

מחוֹלֱקת ויֹלה

במחיר

300

₪

+ בנוי חצר200מ"ר מ"ר

חוִדשית 17,000₪הכנסה
2,100,000

באשִדוִד ֹלהשֱקעה

מציאה!
דירות 

לתקופות קצרות/ארוכות
(אפשרות לחנוכה) 

057-3177627

בקרית בעלזא

בבינת יששכר 260 מ"ר
מרפסת גדולה, מפלס אחד, 

בנוסף אופציה
052-7649565

למכירה בלעדי!!!

\3 פריעִדמאן שמואֹל הורוביץ 0573-180094יעֱקב

בירושֹלים ִדירות ֹלמכירה

תמיִד תמיִדֹלשירותכם ֹלשירותכם

כ- בעֹלזא ֹלֱקרית צמוִד חִדרים 7
מייִדית ֹלבניה ממשית אופציה + אוויר כיווני 3

ֹל- תב"ע עם גג + מִדהים נוף

מאִד מטופחת נוחה ֱקומה

180

67

4.5

מ"ר

ֹלבניה מ'

כ- סורוצֱקין ברח' מ"ר130חִדרים

1,400,000$

3,100,000₪

בבת עינה של צפת
המקום  קורות  את  מגולל  בצפת,  אוויריטש  ביהמ"ד  גבאי 
העדות,  בין  לבבות  שקירב  הצדיק  של  סיפורו  לאת  ומספר 

עמוד 16

שכסא  שנים  מס'  לאחר 
עמד  באנטווערפן  הרבנות 
בחירות  תתקיים  מיותם, 

למשרה הרוממה בכ"א כסליו.
של  האחרון  רבה  כזכור, 
אנטוורפן היה הגאון רבי אלתר 
כרב  שנבחר  זצ"ל  רובינשטיין 
הסתלקותו  לאחר  שנים  שלוש 
של הגאון רבי חיים קרייזוירטה 
זצ"ל. אך לדאבון לב כחצי שנה 
במחלה  חלה  הכתרתו  לאחר 

קשה ונפטר במיטב שנותיו. 

שנערכו  בהתייעצויות 
רבני  בין  האחרונה   בתקופה 
של  הדין  בית  וחברי  העיר 
אנטוורפן, עלה שמו של בנש"ק 
רב  שיף,  אהרן  רבי  הגאון 
באנטוורפן,  אלכסנדר  דחסידי 
ומחשובי רבני אנ"ש, אשר נחון 
בחסד  נואם  הנהגה,  בתכונות 
מובהק,  חכם  תלמיד  עליון, 
ומקובל בקרב חוגים רבים בעיר.

הוכרז  הקהילה  ועד  מטעם 
הבחירות  כי  השבוע  בראשית 

ייערכו ביום ראשון כ"א כסלו, 
באולם השמחות של הקהילה. 
שלושים  מאתיים  כאלף 
הדת"  'מחזיקי  חברי  ושמונה 
המשלמים  בחירה  זכות  בעלי 
'דמי חבר', יכריעו בזהותו של 

הרב החדש.
כי  התקוה  כולם  בלב 
יוסיף  שיף  הגר"א  של  מינויו 
באנטווערפן,  היהדות  לחיי 
לחיזוק הדת, ולהתרעננות כל 

מוסדות הקהילה.


